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از هوش معنوی و اخالق  گیری بهرهنقشه ارتقا اثربخشی مدیران با 

 ای حرفه
 

 **یمهتاب قربان، *بیدختی امین اکبر علی1
 

 چکیده
و توجه به نقش نیروی  راییگ انسانعواملی همچون آگاهی، اندیشه و آزادی،  بر تأکیدبا ورود به هزاره سوم و      

های مختلف به  است؛ لذا سازمان یافته تغییرمدیران  شناختی انسانشناختی و ها دیدگاه جهان انسانی در سازمان
زندگی کنند و معتقد به  هانظریتعصب و کوته از دور  بههایی هستند که بتوانند در جامعه جهانی  دنبال تربیت انسان
از  گیری بهرهترسیم نقشه ارتقا اثربخشی مدیران با  باهدفمتعالی باشند. پژوهش حاضر هایی  اخالقیات و ارزش

جامعه  میاننفری از  222آموزشی شهر مشهد در یک نمونه  ای پایهدر مراکز  ای حرفههوش معنوی و اخالق 
 نامه سشپرو  ای حرفه اخالق نامه پرسشهوش معنوی کینگ،  های نامه پرسشنفری با اجرای  9311آماری 

 سؤاالتو همبستگی بوده و برای تحلیل  یابی زمینهروش تحقیق توصیفی و از نوع  است. گرفته  انجاماثربخشی 
از  آمده  دست بهاست. نتایج  شده  استفاده تأییدیساختاری و تحلیل عاملی  معادالت پژوهشی از تحلیل واریانس،

مدیران رابطه مثبت و معناداری  اثربخشیبا  ای فهحرپژوهش حاکی از آن است که بین هوش معنوی و اخالق 
 ای حرفهبا اثربخشی و عامل اخالق  52/92معنادار  و 55/2مثبت  تأثیرعامل هوش معنوی  که طوری بهوجود دارد، 

حاصل از مدل ساختاری در حالت تخمین  های یافتهبا اثربخشی دارد. همچنین  22/99 معنادارو  31/2مثبت  تأثیر
)فعالیت گروهی، صداقت رفتاری، رفتار  ای حرفهرابطه مثبت و معنادار میان ابعاد اخالق  دهنده نشاننیز  استاندارد

، تعهد علمی، مسئولیت مالی( و هوش معنوی )تفکر انتقادی، تولید معنای شخصی، ای حرفه، مسئولیت ای حرفه
 .است اثربخشیتوسعه آگاهی و آگاهی( با 

 

 .وپرورش آموزش؛ اثربخشی؛ ای حرفهعنویت؛ اخالق؛ اخالق : هوش معنوی؛ مها کلیدواژه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 95/92/9313: ، تاریخ پذیرش مقاله92/21/9313 تاریخ دریافت مقاله:
 )نویسنده مسئول(. دانشگاه سمنان ،یاردانش* 

E-mai: a. aminbeidokhti@semnan.ac.ir 

 .دانشگاه سمنان ،کارشناس ارشد** 

mailto:aminbeidokhti@semnan.ac.ir


 8314پاییز  ـ 33شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                                    831

 . مقدمه1

 گرفته قرارمدیریت و سازمان  ۀاندیشمندان حوز توجه مورداخیر  های دههمباحثی که در  ازجمله     
 بر  تکیههای انسانی و  و هوش معنوی است. در دنیای امروز توجه به ارزش ای حرفهاست اخالق 

شود و موفقیت در سازمان ناشی از ایجاد و  وع برتری رقابتی محسوب میمدیریت اخالقی، یک ن
ابزاری صرفاً برای تولید  عنوان بهدیگر به انسان  که چرامدیریت اخالق در سازمان است.  کارگیری به

گروهی و  صورت بهفردی و چه  صورت بهنیروی انسانی، چه  آنجاکه از. [9] شود بیشتر نگریسته نمی
توجه به اصول  رو این ازآید،  ترین عامل مزیت رقابتی به شمار می چنان مهمدیگران، هم در تعامل با

ها،  ناپذیر است. عدم توجه به اخالق کار در مدیریت سازمان ها ضرورتی اجتناب اخالقی برای سازمان
بزرگ  تواند معضالتی های اخالقی غنی بوده، می دارای ارزش سو یکدر جوامعی مانند ایران که از 

های  ها به وجود آورد. در شرایط کنونی رعایت نشدن برخی معیارهای اخالقی، نگرانی برای سازمان
 .[99]های دولتی و غیردولتی به وجود آورده است  زیادی را در بخش

ستم ید است. ضعف در سیلبه آن تهد یکه کاست  یا لبهر دو ی، مانند شمشیا حرفهاخالق امروزه      
 یشتر بر رویت، بیریگردد و مد ش خسارات در سازمان مییاهش ارتباطات و افزاکنجر به ات، میاخالق

ن صورت، یرسانند و در ا ت، اطالعات را نمییریرا افراد به مدیرد؛ زکه خواهد کیت نگر گذشته نظارت
دف صرف ه که آن یجا به، توان سازمان گرید عبارت بهشود و  ل مییتبد یسازمان به انرژی منف یانرژ

ر، فرصت است. اخالق ین شمشیگر ایو ... خواهد شد. لبه د یکار کمبت، یعه، غیشود، صرف شا
ش یوری را افزا ، بهرهیا حرفهها و نتایج سازمان دارد. اخالق  فعالیت یبر رو یریگ چشم، تأثیر یا حرفه

اخالق  هک یهنگامرا یدهد؛ ز اهش میکرا  کسیبخشد و درجه ر دهد، ارتباطات را بهبود می می
جاد حادثه، یگردد و مدیر قبل از ا ل مییتسه یراحت بهان اطالعات یم است، جرکدر سازمان حا یا حرفه

 [.1]گردد  از آن مطلع می
توان دریافت که بسیاری از موضوعات اخالقی،  در بررسی موضوعات اخالقی مدیران آموزشی می     

تصاص دارد. معضالتی شامل تبعیضات قومی، در مؤسسات آموزشی به مسائل اجرایی و مدیریتی اخ
های شهریه )در بخش خصوصی(، نظام مدیریت  تصمیمات مربوط به جذب دانش آموزان، سیاست

 [.2]اخالقی مدیران است  های دغدغه ازجملههای دسترسی به محیط فیزیکی  بایگانی و شاخص
بر بسزایی  تأثیر تواند میه هوش معنوی نیز مفهوم جدیدی است ک ای حرفهعالوه بر اخالق      

 یراستا در و اخیر های سال مدیران گذاشته و موجبات موفقیت سازمان را فراهم سازد. در اثربخشی
 یمیالد 2222 سال از بعد نیز یمعنو هوش مفهوم کار، محیط در معنویت پارادایم جدید شدن مطرح
ران را، یز مدیت و سازمان و نیریران مدنظ از صاحب یاریتوجه بس و ؛[95] است گرفته قرار توجه مورد
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 یمنبع عنوان بهت را یاز آنان معنو یارین اساس، بسیدر سطوح مختلف به خود جلب کرده است. بر ا
رساند و  یاری، زده آشوبهای پرتالطم و  ها در زمان تواند به آن اند که می ها دانسته سازمان یدار برایپا

 .[32] کند وفصل حلمان را در ساز نظمی بینظم و  یینماتناقض
است به همراه دارد؛ و نیز  تأثیرگذارهایی را که بر کار  ترین ارزش تلفیق معنویت و مدیریت، عمیق     

که بایستی در باب  ای عمدهموفقیت بیشتر خواهد بود. در حقیقت موضوع  نویددهندهبه همان میزان، 
 [.21] استشی و تعالی سازمانی در اثربخ نآ نقشمعنویت در مدیریت نشان داده شود 

 ؛است (IQ) هوشی بهره مدیریت، اثربخشی بینی پیش عامل ترین مهم که شد می تصور درگذشته     
دهد.  می توضیح را اثربخش از مدیریت کوچکی بخش تنها سنتی IQکه  داد نشان جدید اما مطالعات

مهم نتایج سازمانی پیشنهاد  کننده پیشگویییک عامل  عنوان به (SQ) یاهوش معنوی  امروزه
های هوش  ها و آموزش کند که توانایی دهد و تأیید می شود. مدارکی وجود دارد که نشان می می

 یزیربنا عنوان به ،یمعنو هوش که آنجایی از. [95]گذارد  معنوی روی رفتارهای سازمانی اثر می
 نماید می ایفا روانی تأمین سالمت و قاارت ویژه به گوناگون های زمینه در را اساسی نقش فرد یباورها

غنی که سؤاالت  های محیطاستعداد این هوش در افراد مختلف، متفاوت است و در اثر برخورد با 
. افرادی که هوش معنوی باالیی دارند، گیرد میو شکل  یافته تحول تدریج به، انگیزاند برمیمعنوی را 

 [.29] دارندهشیاری ظرفیت تعالی داشته و تمایل باالیی نسبت به 
الزم  های زمینهنقش مدیریت در این میان بسیار حائز اهمیت است تا با ایجاد بسترهای مناسب      

نتایج  چراکهبرای ایجاد، رشد و توسعه هوش معنوی را در میان کارکنان سازمان ایجاد نمایند. 
و  توجه، تغییر هیجانات مختلف های تمرینبا  توان میتحقیقات نشان داده است هوش معنوی را 

منحصراً متعلق به یک دین خاص یا  ها تمرینتقویت کردن رفتارهای اخالقی افزایش داد. این 
ایرانی برای معنویت ورزی از  ۀرسد استعداد جامع ولی به نظر میآموزش معنوی خاص نیستند. 

از این  گیری بهرهای مدیریت را بر ۀتر است و این مسئولیت پژوهشگران عرص میانگین جهانی فزون
 [.5]کند  جهت حل مشکالت سازمانی، مضاعف می هزینه کمابزار 
بنابراین با توجه به پیچیده شدن جهان و گستردگی مسائل اجتماعی و آگاهی مشتریان از حقوق      

مدیریت اثربخش و کارآمد وظیفه بس دشوار است و راهبردهای سنتی  رسد به نظر می رو این ازخود 
، مؤثرها استفاده از راهبردهای  کارایی الزم را نداشته و برای بقا یا بهبود فعالیت یت دیگرمدیر

. در این میان توجه به متعالی، عدالت سازمانی و اصول اخالقی مدون ضروری است های ارزش
مدیران مدارس  که چرا مدیران آموزشی از اهمیت بسزایی برخوردار است. ییکارآاثربخشی و 

ها، معنویت و اصول  مدیران باید به ارزشکنند که تولیداتشان انسان است.  هایی را اداره می سازمان
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در توسعه و  وپرورش آموزشدر  اثربخشنقش مدیران  که چرااخالقی توجه زیادی داشته باشند. 
 بر این باورند که عملکرد یک ملت یا نظران صاحباست. تا آنجا که  ریانکارناپذپیشرفت هر جامعه 

که تولید و  وپرورش آموزشبنابراین با توجه به اهداف واالی  ؛عملکرد مدیریتی آن است درگروجامعه 
 های ارزشتربیت مدیرانی معتقد به  ،استگوناگون  های زمینهو متخصص در نیروی ماهر  نیتأم

وی و با بررسی هوش معن آنیم براست. لذا در این پژوهش  انکارناپذیراخالقی و متعالی ضرورتی 
نقشه ارتقا اثربخشی مدیران را ترسیم نموده و از این طریق میزان اثربخشی مدیران را  ای حرفهاخالق 

 ،اثربخشیبا  ای حرفههوش معنوی و اخالق  های مؤلفهبنابراین با بررسی ارتباط بین  ؛تعیین نماییم
 .است شده  گرفتهسن و سابقه کاری نیز در نظر  ،مانند جنسیت خریدهایی برگ

 

 . مبانی و چارچوب نظری تحقیق2

 های دههها بنگرد، در  به مدیریت سازمان ی ایستاتواند با نگاه در روزگار کنونی کمتر کسی می     
های نوین مدیریت،  پرتو تحوالت اجتماعی و پیدایش تئوری در واخیر و با ورود به هزاره سوم 

 یافته تغییرمدیران  شناختی انسانشناختی و هان. لذا دیدگاه جاند شده  مطرحهای نوین جهانی  ارزش
 از دور بههایی هستند که بتوانند در جامعه جهانی  های مختلف به دنبال تربیت انسان است و سازمان

هایی متعالی باشند و به حقوق و  زندگی کنند و معتقد به اخالقیات و ارزش ها ریگنو کوتهتعصب 
مفاهیمی  ازجمله ای حرفهدر این میان هوش معنوی و اخالق  .[99] بگذارندآزادی دیگران احترام 

 بسزایی در موفقیت سازمانی داشته باشند. تأثیر توانند میهستند که 
 

هوش معنوی پارادایم نوینی است که به دنبال طرح نظریه هوش چندگانه گاردنر  هوش معنوی.

 دقیقاًهوش هیجانی.  برخالفما ا ؛ظهور نمود "های چندگانه ذهن: نظریه هوش"( در کتاب 9113)
شود کاربرد مکتوب و  . گفته می[91] شدمعلوم نیست نخستین بار توسط چه کسی و چگونه مطرح 

رسد  . لیکن به نظر می[23] گردد برمیدر کریستین ساینس مانیتور  9115ژانویه سال  24مستند آن به 
 . [91، 91، 32] باشدموده به ظهور پارادایم هوش معنوی کمک ن ای رشته میانرویکردی 

که تحقیقات زیادی در حیطه رشد و تحول هوش معنوی صورت نگرفته است و نیازمند  هرچند     
توان گفت که استعداد این هوش در افراد مختلف، متفاوت است  تحقیقات تجربی کیفی است، ولی می

و شکل  یافته  تحول تدریج به، ندانگیزا برمیغنی که سؤاالت معنوی را  های محیطو در اثر برخورد با 
های روانی که با آگاهی،  مجموعه ظرفیت عنوان به( 2221. هوش معنوی از منظر کینگ )گیرد می

دارد تعریف  سروکارمتعالی و معنوی )غیر مادی( وجود فرد  های جنبهیکپارچگی و کاربرد سزاوار 
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تاب عمیق وجودی، افزایش معنا، که منجر به پیامدهایی همچون باز ای گونه به. [24] شود می
معنوی تعاریف  باهوششود. در رابطه  های معنوی می بازشناسی خود متعالی و تسلط بر ویژگی

 :کنیم میاشاره  ها آنمختلف مطرح گردیده است که در زیر به برخی از  نظران صاحبمتعددی از سوی 
به ما نشان داده و مسائل  هوش معنوی نوعی هوش غایی است که مسائل معنایی و ارزشی را ـ

 نظر ازوسیع  های گستره. هوشی است که اعمال و رفتار ما را در کنند میمرتبط با آن را برای ما حل 
را نسبت به مرحله دیگر  مان زندگیو همچنین معنادار بودن یک مرحله از  دهد میبافت معنایی جای 

 [.32] دهد میقرار  بررسی مورد
عنا و داشتن مأموریت در زندگی، حس تقدس در زندگی، درک متعادل از هوش معنوی شامل حس م ـ

 [.95] شود میارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دنیا 
هوش معنوی بیشتر مربوط به پرسیدن است تا پاسخ دادن، بدین معنا که فرد سؤاالت بیشتری را در  ـ

 [.21] کند میمورد خود و زندگی و جهان پیرامون خود مطرح 
 

ه در خدمت به جامعه ک یا فهیت و وظیزان حساسیم برحسبمختلف  یها حرفه .ای حرفهالق اخ

ها و  تیها، مسئول ارزش یرا برا ین اصول چارچوبیباشند. ا یم یا حرفه اخالقاصول  یدارند دارا
 یه به اعضاکهستند  ییراهنما یها همچون نقشه یا دهد. اصول اخالق حرفه یها ارائه م حقوق حرفه

 [.25] نمایندفا یامل اکو  روشنی بهخود را  یها نند تا نقشک یم کمکحرفه  یک
ه کاست  یبشر کسلو یاز اصول و استانداردها یا مجموعه یا ت معتقد است، اخالق حرفهیاسم     

ه کاست  یر عقالنکند تفیفرا یک، یا قت اخالق حرفهیند. در حقک ین مییها را تع رفتار افراد و گروه
د حفظ و اشاعه یرا چه موقع با ییها ه در سازمان چه ارزشکن امر است یردن اکشخص هدف آن م

 [.93] نمود

مورد اخالق  در( 9111) لُوات( و 9112) سرجیوانی( 2223) کامپبل ازجملهسندگان یاز نو یاریبس     
، یا اخالق حرفهدها و اصول که کنند ک یها عنوان م . آناند پرداخته اظهارنظرو اهداف آن به  یا حرفه
 یعدالت اجتماع یها یند، به تئوریگو یآل سخن مدهینند، از اصول اک یف میرا توص ها ای حرفهرفتار 

نند، رفتار ک یحرفه منتقل م واردان تازهها را به  آن یت از اصول اخالقیحما ینند، براک یاشاره م
 [.39] هستندبه عموم مردم  ییوجوابگ یبرا یسمیانکم کننده فراهم دهند و یرا نشر م قبول قابل
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با اثربخشی مدیران تحقیقی صورت  ای حرفهمعنوی و اخالق  باهوشدر رابطه  .پیشینه پژوهش
بیان  ها آننگرفته است اما تحقیقات مشابهی در داخل و خارج از کشور صورت پذیرفته که تعدادی از 

 .شود می
ت یریمد یاثربخش شیافزا در مؤثر های ملعا یبررس نام با یپژوهش ( در9312) یالنچیاند     

 پرداخت یاثربخش در مؤثر گانه شش های عامل یبررس به ران،یا ارامنه متوسطه و ییراهنما مدارس
 در نظر مورد گانه شش های عامل هک باورند نیا بر رانیدب و رانیمد داد نشان پژوهش جینتا هک

 :[5] مؤثرند ریز بیترت به تیاهم برحسب مدارس یاثربخش شیافزا
 در فعال جامعه تکمشار و یارکهم .3 الزم زاتیتجه و لیوسا تأمین .2 درست نظارت و نترلک.9 

 یاعضا انیم مطلوب یروابط انسان یبرقرار .5 قیدق و مستمر یابیارزش نظام یبرقرار .4 مدرسه امور
 .جامعه یفرهنگ های ویژگی به توجه .5 مدرسه

( در تحقیقی با عنوان رابطه هوش معنوی و هوش 9311) همکاران نتایج تحقیق فرح نادری و     
هیجانی با رضایت از زندگی سالمندان نشان داد که بین هوش معنوی و رضایت از زندگی، همچنین 

 وجود دارد. داریمعنابین هوش هیجانی و رضایت از زندگی رابطه 
میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه  تحقیقی با عنوان رابطه هوش معنوی با ( در9311) یعقوبی     

 یمعنادار تفاوت دانشجویان، مختلف یها گروه میانگین بین یافت  دستبوعلی همدان به این نتایج 
 نشان افزایش نیز شادکامی نمره میزان ،یمعنو هوش نمره افزایش با که معنا بدین .دارد وجود

 .دهد می
 که چراناختی درباره رهبری هوش معنوی انجام داد ( یک مطالعه پدیدار ش2221) هارلدیکسول      

با تمایل به رهبری هوش معنوی تضاد وجود دارد.  رهبران سازمانی غیراخالقیمعتقد بود بین اقدامات 
هدف مطالعه این بود که تجلی هوش معنوی و موضوعات مربوط به آن را کاوش نموده و اثرات آن را 

ویژگی محوری هوش معنوی  92بررسی نماید. در این پژوهش رهبران  های حل راهو  ها ویژگیبر 
 .[22] است قرارگرفته، دلسوزی و... مورد کنکاش نگری کلخودآگاهی، 

  
( میالدی پژوهشی با عنوان همکاری هوش 2221آمرام در سال ) .یمفهومها و مدل  یهفرضتوسعه 

مدیر ارشد  42نفری او شامل  252نمونه . اثربخش انجام داد ای حرفهمعنوی و هیجانی در رهبری 
چه  خود ایفا، صورت بهنتایج این پژوهش نشان داد هوش معنوی )چه . کارمند بود 292اجرایی و 

معناداری با اثربخشی رهبر  رابطهسایر عوامل  ارزیابی توسط کارمند( حتی پس از کنترل صورت به
 .[95] داشت
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بررسی رابطه هوش معنوی، هوش عاطفی و  ان( در تحقیقی با عنو9311) فرهنگی و همکاران     
بر رهبری  یفراواننشان دادن هم هوش عاطفی و هم هوش معنوی اثر  آفرین تحولرهبری 

 .[92] دارند آفرین تحول
 با اثربخشی مدیران رابطه معناداری وجود دارد. ای حرفه: بین هوش معنوی و اخالق 9 فرضیه

کترای فلسفه خود را به مطالعه کیفی هوش معنوی در رساله د 2221کریشتون نیز در سال      
. او با اهدافی چون چگونه رهبران سازمان هوش [91] رهبران سازمانی به این مقوله اختصاص داد

محتوای تجربه هوش معنوی آنان چیست و هوش معنوی در رهبران  نمایند، میمعنوی را تجربه 
جارب مدیران در خصوص هوش معنوی پرداخت. سازمان چه کارکردهایی دارد به مطالعه عمیق ت

او برای انجام این  و سال تجربه در مدیریت بود؛ 92تا  2سال با  51تا  32مدیر گروه سنی  5نمونه او 
باز چهره به چهره بهره گرفت. نتایج حاصل نشان داد تجارب افراد از هوش  های مصاحبهپژوهش از 

روزمره مدیران کارکرد  های مسئولیتمعنوی در  هوش که اینمعنوی بسیار متفاوت است ضمن 
این پژوهش این است که  درخوراین کارکردها برای مدیران مختلف متفاوت بود. از نکات  و داشت؛

. هوش معنوی کند میمعنوی باال ایفا  باهوشدر اقدامات مدیران  ای برجستههوش معنوی نقش بسیار 
 که اینر کارکنان شود و عملکرد مغز را بهبود بخشد ضمن استرس د تر سریعمنجر به بهبودی  تواند می

 باهوشافزایش خالقیت و نوآوری که فرد عامل مرتبط با کارمند هستند  ،مسئلهبهبود فرآیند حل 
 معنوی ارتباط داشتند.

 سن و سابقه کاری متفاوت است. ،جنسیت برحسبهوش معنوی در مدیران  میزان :2فرضیه 
دانشگاهیان به این نتیجه رسید   ای حرفهدر پژوهشی تحت عنوان اخالق ( 9313) بابلقانیبیات      

های پژوهشی،  فعالیت) و روابطشان ها با فعالیت ای ای حرفهکه بین نگرش دانشگاهیان به اخالق 
محقق تالش . روابط با ناشرین و دانشجویان( رابطه معناداری وجود دارد های خارج از دانشگاه، فعالیت

کدهای اخالقی در حیطه آموزش عالی را استخراج  اساتید دانشگاه، های دیدگاهت تا با بررسی کرده اس
 های اخالقی بپردازد. به تدوین شاخص وسیله بدینکرده و 
 با اثربخشی مدیران رابطه معناداری وجود دارد. ای حرفهاخالق  های مؤلفه: بین 3فرضیه 

 .گردد میدر پایان مدل مفهومی پژوهش ارائه 
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. مدل مفهومی پژوهش9شکل   

 

 تحقیق شناسی روش. 3

روش، پیمایشی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر  نظر ازتحقیق حاضر      
، دخترانه و پسرانه شهر مشهد به غیرانتفاعیآموزشی دولتی و  ای پایهکلیه مدیران و معاونان مراکز 

 گیری نمونه. از این تعداد از طریق اند بودهمشغول به فعالیت  9319ل که در سا است نفر 9311تعداد 
اطالعات شامل سه  آوری جمعنمونه انتخاب شد. ابزار  عنوان بهنفر  222تصادفی ساده تعداد  ای طبقه

که جز  نامه پرسشپردازد. این  پرسشنامه نخست؛ به سنجش هوش معنوی می. است نامه پرسش
است و در ایران نیز تاکنون  شده  تدوینتوسط کینگ  2221در سال  استد استاندار های پرسشنامه

 ایهگویه. استمؤلفه  4سؤال و  24است و شامل  گرفته قرار استفاده موردتوسط محققان دیگری 
 زیر است. قرار بهمربوط به هر مؤلفه 
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 هوش معنوی یها مؤلفهمرتبط با  های یهگو .9جدول 

 هاگویه ها مؤلفه

 9،3،5،1،93،91،22 انتقادی وجودی تفکر

 .1،99،95،91،22 تولید معنی شخصی

 2،5،92،94،91،29 آگاهی

 4،1،92،95،23،24 توسعه حالت آگاهی

 
، گاهی ندرت بهاز: هرگز،  اند عبارتکه  است گویی پاسخاین پرسشنامه دارای پنج گزینه جهت      

داده  5تا  9ها به ترتیب ارزش عددی  ن پرسشنامهای گذاری نمرهاوقات، بیشتر اوقات و همیشه. در 
 شود. می

کارشناسی  نامه پایانپردازد، پرسشنامه مذکور از  می ای حرفهدوم به سنجش اخالق  نامه پرسش     
اخالقی چهار دانشگاه  های نامه نظامبه بررسی  9311است. وی در سال  شده  استخراج شالبافیانارشد 

بومی  های زمینهو پس از مطالعه و استخراج کدهای اخالقی با توجه به  معتبر جهان پرداخته است
اساتید دانشگاه اقدام کرده است. پرسشنامه  ای حرفهدر راستای اخالق  ای پرسشنامهکشور، به تدوین 

مؤلفه به بررسی و سنجش  5سؤال و  31است و در قالب  شده  تهیهبسته منظم  صورت بهمذکور، 
 [.1] استزیر  قرار بهمربوط به هر مؤلفه  های گویه پردازد.  می ای حرفهاخالق 

 
 یا حرفهاخالق  یها مؤلفهمرتبط با  های یهگو .2جدول 

 گویه ها مؤلفه

 21،32،95،5،9 فعالیت گروهی

 35،93،1،1 صداقت رفتاری

 92،91،2،4،95،94،1،91،99،33 ای حرفهمسئولیت 

 21،3،31،25،24،23،22،32،22 ای حرفهرفتار 

 39،91،34،92،29،21 تعهد علمی

 5،35،25،31 مسئولیت مالی

 
از: خیلی زیاد، زیاد، متوسط،  اند عبارتاست که  گویی پاسخپرسشنامه فوق دارای پنج گزینه جهت      

 9،2،3،4،5فوق به ترتیب ارزش عددی  های گزینهاین پرسشنامه به  گذاری نمرهکم و خیلی کم. در 
 گیرد. تعلق می
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هم از پژوهش  نامه پرسش ینا پرسشنامه سوم، پرسشنامه سنجش اثربخشی مدیران است.     
دخترانه شهر  های دبیرستانبررسی رابطه کارآفرینی با اثربخشی مدیران بهرنگی و طباطبایی با عنوان 

ماهیت سازمان  است که با توجه به سؤال 39است و شامل  شده  استخراج 9311 در سال کرمان
، روابط انسانی، ایجاد کار یریپذ انعطافمقوله  4و آموزش عالی( نشانگرها در قالب  پرورشو آموزش)

 5سؤالی با طیف  32های نوین آموزشی تنظیم گردید. این پرسشنامه  گروهی و استفاده از روش
یی روا ؛ کهکامالً موافقم، موافقم، نه مخالفم نه موافقم، کامالً مخالفم تهیه گردیده است ای ینهگز

 [.3]آمد  دست به نظران صاحببا توجه به منابع موجود و نظرات  ها آنصوری و محتوایی 
 

 اثربخشی یها مؤلفهمرتبط با  های یهگو .3جدول 

 گویه ها مؤلفه

 9،2،3،4،5،5،1 پذیری انعطاف

 1،1،92،99،92،93،94،95 روابط انسانی

 95،91،91،91،22،29،22،23 ایجاد کارگروهی

 24،25،25،21،21،21،32،39 نوین آموزشی های روش

 
از روش  ها نامه پرسشگردید و برای برآورد پایایی  ییدتأروایی محتوایی  لحاظ از ها نامه پرسش     

 ای حرفهپایایی اخالق  11/2هوش معنوی  نامه پرسشاستفاده گردید. میزان پایایی  باخکرونآلفای 
با استفاده از  سؤاالتآمد. سرانجام کلیه  به دست 11/2اثربخشی  نامه پرسشو پایایی  15/2
تحلیل عاملی، معادالت ساختاری و تحلیل  یها آزمونو با استفاده از  Lisrel&spss افزارهای نرم

 قرار گرفت. بررسی موردواریانس و... 
 
 ها یافتهتحلیل . 4

ن مراکز یدیران و معاوننفر از م 222آن از نظرات  وتحلیل تجزیهاطالعات و  آوری جمعبرای      
نمونه آماری استفاده شد. به همین منظور  عنوان بهشهر مشهد  غیرانتفاعیآموزشی دولتی و  ای پایه

 های دادهجهت شناسایی و توصیف بهتر خصوصیات جامعه آماری در این قسمت به توصیف و تحلیل 
جنسیت پاسخگویان،  ،شغل پاسخگو پژوهش حاضر شامل سن، های داده. شود میپژوهش پرداخته 

از محاسبه  ها دادهتوصیف  منظور به. همچنین استبخش خصوصی و دولتی  لحاظ ازنوع مدرسه 
 است. شده  استفادهواریانس و انحراف معیار  میانگین، آماری شامل فراوانی، های شاخص
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 موردبررسیسنی در نمونه  یها گروهفراوانی مدیران و معاونان در  .4جدول 

 سنی های گروه فراوانی در صد فراوانی وانی تجمعیدرصد فرا

 
 

 مدیران معاونان مدیران معاونان مدیران معاونان

4 1 4 1 4 1 >32 9 

31 32 35 22 35 22 42-32 2 

11 11 41 41 41 41 52-42 3 

922 922 93 23 93 23 <52 4 

  مجموع 922 922 922 922 - -

 
 بررسی موردزمانی در نمونه  یها گروهران و معاونان در فراوانی سابقه کاری مدی .5جدول 

  سابقه کاری فراوانی در صد فراوانی درصد فراوانی تجمعی

   مدیران معاونان مدیران معاونان مدیران معاونان

23 95 23 95 23 95 >5 9 

51 35 35 22 35 22 92-5 2 

11 19 32 35 32 35 95-92 3 

922 922 92 21 92 21 <95 4 

  مجموع 922 922 922 922 - -

 
مطالعه موردمیزان تحصیالت مدیران و معاونان در نمونه  .5جدول   

 مدرک تحصیلی فراوانی درصد فراوانی صد فراوانی تجمعی

  مدیران معاونان مدیران معاونان مدیران معاونان

92 
25 
15 
922 
- 

95 
35 
19 
922 
- 

92 
95 
59 
94 
922 

95 
22 
35 
21 
922 

92 
95 
59 
94 
922 

95 
22 
35 
21 
922 

 دیپلم
 دیپلم فوق

 کارشناس
 کارشناس ارشد

 جمع

 
 مطالعه موردآموزشی دخترانه و پسرانه در نمونه  ای یهپافراوانی مراکز  .1ل جدو

 گروه جنسیت فراوانی در صد فراوانی درصد فراوانی تجمعی

 9 دخترانه 44 44 44

 2 پسرانه 55 55 922

  مجموع 922 922 -
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 است. شده  بررسی شده  مطرح های پرسشحاصل از پژوهش حاضر در چهارچوب  های یافته
آموزشی شهر مشهد  ای پایهبا اثربخشی مدیران مراکز  ای حرفههوش معنوی و اخالق  آیا بین. 9

 رابطه وجود دارد؟
ص تحلیل مسیر اخ طور بهاز مدل معادالت ساختاری و  ها فرضیهدر این تحقیق برای تائید یا رد      

است که روابط بین متغیرهای تحقیق )مستقل و  فناست. تحلیل مسیر )مدل ساختاری(  شده  استفاده
. هدف از تحلیل مسیر، شناسایی علیت )تأثیر( بین متغیرهای دهد میهمزمان نشان  طور بهوابسته( را 

( رابطه میان عامل 9 نمودارمدل مفهومی تحقیق است. مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد )
نشان داده است. نتایج حاکی از آن است که عامل  بر اثربخشیرا  ای حرفههوش معنوی و اخالق 

و  55/2و عامل هوش معنوی نیز تأثیر مثبت  22/99 معنادارو  31/2تأثیر مثبت  ای حرفهاخالق 
در حالت تخمین  حاصل از مدل ساختاری های یافتهدارد. همچنین  اثربخشیبا  52/92 معنادار

فعالیت گروهی، صداقت ) ای حرفهرابطه مثبت و معنادار میان ابعاد اخالق  دهنده نشاناستاندارد 
، تعهد علمی، مسئولیت مالی( و هوش معنوی )تفکر ای حرفه، مسئولیت ای حرفهرفتاری، رفتار 

 .است بر اثربخشیآگاهی و آگاهی(  ۀانتقادی، تولید معنای شخصی، توسع
 

 

 
 مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد. 9 ودارنم
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 مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری. 2 نمودار

 
 خالصه روابط بین متغیرهای تحقیق )مستقل و وابسته( .1جدول 

 نتیجه ضریب معناداری ضریب اثر متغیرها دوی دوبهارتباط  ردیف

 + 92652 2655 اثربخشی هوش معنوی 9

 + 99622 2631 اثربخشی ای حرفهاخالق  2

 
هوش معنوی )تفکر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی و توسعه  های مؤلفهمیان آیا . 2

 ؟وجود دارد با اثربخشی رابطه آگاهی(

 های مؤلفهارتباط مثبت و معنادار  دهنده نشانخروجی لیزرل، در رابطه با تحلیل عاملی مرتبه اول      
ضریب  و 55/2 اثرعامل توسعه آگاهی با ضریب  که طوری به؛ استشی هوش معنوی با اثربخ

به ترتیب عامل تفکر  بعدازآنارتباط مثبت و معنادار را با اثربخشی دارد.  بیشترین 19/92معناداری 
 43/2، عامل تولید معنای شخصی با ضریب اثر 51/92و ضریب معناداری  53/2انتقادی با ضریب اثر 
 بیشترین 33/99معناداری  ضریب و 42/2و عامل آگاهی با ضریب اثر  31/99و ضریب معناداری 

 ارتباط مثبت و معنادار را با اثربخشی دارند.
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 مدل ساختاری در حالت تخمین استاندار .3 نمودار
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 مدل ساختاری در حالت اعداد معناداری. 4 نمودار

 

اد معناداری مربوط به پارامترهای مدل ، کلیه اعدشود میمالحظه  4که در نمودار  طوری همان     
 است. تر بزرگ 15/9ها از  زیرا عدد معناداری آن اند شدهمعنادار 

  
 ابعاد هوش معنوی و اثربخشی مدیران میان  خالصه روابط .1جدول 

 نتیجه ضریب معناداری ضریب اثر متغیرها دوی دوبهارتباط  ردیف

 + 51/92 53/2 اثربخشی تفکر انتقادی 9

 + 31/99 43/2 اثربخشی تولید معنای شخصی 2

 + 19/92 55/2 اثربخشی توسعه آگاهی 3

 + 33/99 42/2 اثربخشی آگاهی 4
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، رفتار ای حرفهفعالیت گروهی، صداقت رفتاری، مسئولیت ) ای حرفهاخالق  های مؤلفه میانآیا . 3
 رابطه وجود دارد؟ ، تعهد علمی، مسئولیت مالی( با اثربخشیای حرفه

 های مؤلفهارتباط مثبت و معنادار  دهنده نشانخروجی لیزرل، در رابطه با تحلیل عاملی مرتبه اول      
و ضریب  19/2 اثرعامل مسئولیت مالی با ضریب  که طوری به، استبا اثربخشی  ای حرفهاخالق 

یب عامل تعهد به ترت بعدازآنبیشترین ارتباط مثبت و معنادار را با اثربخشی دارد.  15/92معناداری 
و  55/2با ضریب اثر  ای حرفه، عامل مسئولیت 23/99و ضریب معناداری  51/2علمی با ضریب اثر 

، عامل 15/92معناداری  و ضریب 52/2، عامل صداقت رفتاری با ضریب اثر 21/99ضریب معناداری 
ا ضریب اثر فعالیت گروهی ب عامل و 21/92و ضریب معناداری  41/2با ضریب اثر  ای حرفهرفتار 

 بیشترین ارتباط مثبت و معنادار را با اثربخشی دارند. 51/1و ضریب معناداری  31/2
 

 مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد. 5 نمودار
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 مدل ساختاری در حالت اعداد معناداری .5نمودار 
 

پارامترهای مدل  ، کلیه اعداد معناداری مربوط بهشود یممالحظه  5که در نمودار  طوری همان     
 .است تر بزرگ 15/9ها از  زیرا عدد معناداری آن اند شدهمعنادار 

 

 و اثربخشی یا حرفهخالصه روابط بین ابعاد اخالق  .92جدول 
 نتیجه ضریب معناداری ضریب اثر متغیرها دوی دوبهارتباط  ردیف

 + 51/1 31/2 اثربخشی فعالیت گروهی 9

 + 15/92 52/2 اثربخشی صداقت رفتاری 2

 + 21/92 41/2 اثربخشی ای حرفهرفتار  3

 + 21/99 55/2 اثربخشی ای حرفهمسئولیت  4

 + 23/99 51/2 اثربخشی تعهد علمی 5

 + 15/92 19/2 اثربخشی مسئولیت مالی 5
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 آموزشی شهر مشهد در چه حد است؟ ای پایهاثربخشی مدیران مراکز . 4
، روابط انسانی، پذیری انعطافبا چهار مؤلفه  اثربخشیه متغیر ، باید گفت کسؤالدر پاسخ به این      

این متغیر با سطح  طورکلی بههای نوین آموزشی و ایجاد کار گروهی مورد تحلیل قرار گرفت.  روش
بیشتر از متوسط، روابط انسانی کمتر از متوسط، ایجاد کار گروهی در حد  پذیری انعطافمعناداری 
شود. همچنین  ربیتی و آموزشی بیشتر از متوسط در سطح خوب ارزیابی مینوین ت های شیوهمتوسط و 

ها با هر یک از عوامل  میزان ضریب همبستگی پرسش دهنده نشانتحلیل عاملی حاصل از  های یافته
که  است 15/2و  14/2، 13/2به ترتیب برابر با  NFIو  AGFI ،GFI های مچنین با شاخص. هاست
مدیران  اثربخشیحاکی از آن است که  آمده  دست به های یافته باشند می برازش باالیی دهنده نشان

 است. شده  ارزیابیشهر مشهد در حد متوسط به باال آموزشی  ای پایهمراکز 
 

 
 مدل سازه اثربخشی در حال اعداد معناداری مرتبه دوم .1 نمودار
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 و پیشنهاد گیری نتیجه. 5
مراکز مدیران  اثربخشیبا  ای حرفهوش معنوی و اخالق هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه ه     
 ای حرفهمعنوی و اخالق  باهوششهر مشهد بوده است. پی بردن به عوامل مرتبط  آموزشی ای پایه

نتایج حاصل از پژوهش و وجود رابطه  بر اساسامروزی اهمیت فراوانی دارد، زیرا  های سازمانبرای 
مختلف این عوامل و ایجاد بستر و  های جنبهبا شناخت  توان میمثبت و معنادار با اثربخشی مدیران 

در سازمان موجبات اثربخشی هر چه بیشتر سازمان را  ها آنآموزش و کاربرد  در جهتفرهنگ مناسب 
 فراهم نمود.

هوش معنوی با اثربخشی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین  های مؤلفه میاندر ارتباط      
هوش معنوی با اثربخشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اگرچه بار عاملی هر یک از  های مؤلفه

تغییری  هرگونهکه  دهد میولی تمامی روابط معنادار هستند که نشان  استها متفاوت این گویه
در سایر ابعاد خواهد بود. در بین ابعاد  جهت هماز ابعاد هوش معنوی همراه با تغیری  دریکی
هوش معنوی، عامل تفکر انتقادی تأثیر بیشتری بر مفهوم هوش معنوی دارد. میزان بار  کننده تبیین

درصد واریانس هوش معنوی را  12حدود  دیگر عبارت به ؛است 15/2عاملی این عامل بر هوش معنوی 
ب توسط هر عامل به ترتی شده کسب. پس از عامل تفکر انتقادی با توجه به بار عاملی کند میتبیین 

هوش  سازه بر( بیشترین تأثیر را 52/2(، توسعه آگاهی )54/2(، تفکر معنای شخصی )14/2آگاهی )
مراکز . از اهداف دیگر این تحقیق مشخص کردن وضعیت هوش معنوی مدیران باشند میمعنوی دارا 

شهر مشهد بود که نتایج حاکی از آن است که مدیران از هوش معنوی و اخالق آموزشی  ای پایه
به  تنها نه. نتایج دیگر تحقیقات نیز حاکی از آن است که معنویت برخوردار هستندمطلوبی  ای رفهح

انجامد بلکه این توانایی بالقوه را دارد که کل سازمان را ارتقا  بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان می
همچون خودآگاهی، با توجه به ابعاد مختلف هوش معنوی  (.2221نقل از هوور، ماهر بهالن و ) بخشد

 باهوششخص  رسد می، تفکر وجودی انتقادی، به نظر نگری کلکاربرد سطوح مختلف هوشیاری، 
درست از نیروی انسانی  گیری بهرهمعنوی باال بایستی در تصمیمات خود منطقی عمل نماید و با 

 موجبات اثربخشی سازمان را فراهم سازد.
است که کاربرد این دو مفهوم در سازمان  جهت  آن ازهوش معنوی  خصوص بهاهمیت معنویت و      

وری و رضایت شغلی، کاهش برگشتی  با نتایج مثبتی همراه بوده است. نتایجی همچون افزایش بهره
کارکنان  [.95] مشتریانهای اخالقی مثبت، خدمت بهتر و افزایش رضایتمندی  در معامالت، ارزش

بهتری داشته و به دنبال نتایج بسیار مثبتی در محیط کار  معنوی باال به لحاظ هیجانی تعادل باهوش
و انگیزه آنان  شده  برانگیختهاین افراد کمتر توسط عوامل مادی و درآمد اقتصادی  [.91] هستندخود 
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تواند از  کند. این خصلت می چطور کار به آنان و دیگران کمک می که اینیافتن معنا در کار است و 
. [22] بگذاردی مثبت برای کلیه کارکنان، بر فرهنگ کلی سازمان اثر طریق خلق یک محیط کار

انجامد. کلید افزایش عملکرد سازمانی  افزایش هوش معنوی کارکنان به معنویت کاری بیشتری می
دهند، خشنودی،  از کاری که انجام می نظر صرف احتماالًمعنوی  باهوشاین است که کارمندان 

 [.95، 22] یابند ر محیط کاری خود میرضایت، معنا و خرسندی را د
با اثربخشی نتایج حاصل از پژوهش نشان داد  ای حرفهاخالق  های مؤلفه میان همچنین در ارتباط     

، عامل فعالیت گروهی دارای ای حرفهاخالق  کننده تبیینابعاد  میانکه تمامی روابط معنادار هستند؛ در 
 ؛است 12/2 ای حرفهست. میزان بار عاملی این عامل بر اخالق ا ای حرفهاخالق  برسازهتأثیر بیشتری 

. پس از عامل فعالیت گروهی کند میرا تبیین  ای حرفهدرصد واریانس اخالق  54حدود  دیگر عبارت به
، مسئولیت 11/2با بار عاملی  ای حرفهتوسط هر عامل به ترتیب رفتار  شده  کسببا توجه به بار عاملی 

طبق مطالعات  .باشند میدارا  ای حرفهاخالق  ۀساز بربیشترین تأثیر را  15/2ملی با بار عا ای حرفه
موفقیت و کاهش عوامل  کننده تسهیلنقش راهبردی در افزایش عوامل  ای حرفه، اخالق شده انجام

وری و کارایی سازمان  بازدارنده کامیابی سازمانی دارد و در تبدیل تهدید به فرصت و نیز افزایش بهره
 [.4] است ثرمؤ

 که: دهد میبنابراین خالصه نتایج تحقیق حاضر نشان 
 با اثربخشی مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ای حرفههوش معنوی و اخالق  میان. 9
کننده  بینی پیشعامل  ترین مهم عنوان بههوش معنوی  برسازهتفکر انتقادی با بیشترین بار عاملی . 2

 .رود میاثربخشی به شمار 
کننده  بینی پیشعامل  ترین مهم ای حرفهاخالق  برسازهفعالیت گروهی با بیشترین بار عاملی  .3

 .رود میاثربخشی به شمار 
با  ای حرفهکه بین هوش معنوی و اخالق  دهد مینتایج تحقیق حاضر نشان  که اینبا توجه به      

هوش معنوی و اخالق  منظور تقویت بهاثربخشی مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ لذا 
آموزشی با  های سازماندر  الخصوص علی، ها سازماندر راستای بهبود اثربخشی مدیران در  ای حرفه

 :گردد میاعالم  هایی پیشنهاد بررسی موردتوجه به ابعاد 
 .شود سبک رهبری اخالقی توصیه می سازی پیادهآموزش در ترویج و  اثربخشهای  شناسایی روشـ 
که  ینمود و نظریه منسجم سازی مفهوم توان میمعنوی را  هوش ،شده  ارائهبا توجه به مطالب ـ 

 اعتبار درونی داشته و بــرای تحقیقات کارا باشد، ارائــه داد.



 811                                                                                       ...و یاز هوش معنو یریگ هرهبا ب یرانمد ینقشه ارتقا اثربخش

و پس  قرار گیرد بررسی مورددر افراد  ای حرفهو تحول هوش معنوی و اخالق  گیری شکلچگونگی ـ 
 ضمن خدمت به توسعه آن کمک کرد. های آموزشز طریق از شناسایی این مراحل ا
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9 ،59-12. 
: بنیاد دانشنامه تهران ش عالی.آموز المعارف دایرۀ :در اخالق در آموزش عالی (.9313آراسته، حمیدرضا ). 2

 اول. چاپ بزرگ فارسی.

 های دبیرستان(. بررسی رابطه کارآفرینی با اثربخشی مدیران 9311، بهار، طباطبایی )محمدرضابهرنگی، . 3
 -3-2،مرودشتدانشگاه آزاد اسالمی واحد  فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،دخترانه شهر کرمان، 

11-51. 
(. نقش سازمان اخالقی در توسعه منابع انسانی، در: 9311اسماعیلی بید هندی، حسین )حسین،  خنیفر،. 4
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معنویت کارکنان بر رضایت شغلی  تأثیر(. بررسی 9314) محمدرضا سید ،ناصرزاده رضا. سید سید جوادین،. 5
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مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی  ای حرفه(. تدوین مفاهیم کلیدی اخالق 9311شالبافیان، معصومه ). 1

 کارشناسی ارشد(. دانشگاه تربیت مدرس. نامه پایان) تهران. های دانشگاهارشد 
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