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  تحليل و تعيين رابطه بين هوش اخالقي با رهبري اخالقي
  مديران مدارس متوسطه شهر اصفهان 

  1سيد محمد قلمكاريان
  

به طـور  سازمان هاي آموزشي،  مديران در. جمله مديران مهم جامعه محسوب مي گردند زمديران آموزشي ا
 و) معلمان و كاركنـان (عمليات اين سازمان ها به وسيله انسان  دكار دارند ، زيرا فراگر و با انسان ها سر مستقيم

آن وظيفـه مشـكل و پيچيـده    به همين منظور، اداره ي موثر . انجام مي پذيرد) دانش آموزان(مورد انسان ها  در
به تنهايي نمي تواند موجب بروز عملكرد موثر و مفيـد مـديران شـود و آنـان      است به گونه اي كه مهارت فني

توانايي فهميدن پيچيدگي هـاي  (نيازمند رهبري خردمندانه و اخالق مدار هستند تا بتوانند مهارت هاي ادراكي 
 معلمان ومديران مدارس به علت ارتباط مستقيم با .  را بروز دهندمتناسب با حيطه مسئوليت خود ) كل سازمان 

اگر در انتخاب مديران، از  همين اساس دانش آموزان، تاثير زيادي در رسيدن مدارس به اهداف خود دارند، بر
و  مديران اخالق مدار استفاده شود، اين احتمال بيشتر خواهد شد كه آنان در انجام وظايف خود موفق تر باشند

عملكرد مطلوب تري از خود بروز دهند و با وجدان كاري و احساس مسئوليت بيشتر فعاليت كنند، كه بـا ايـن   
با توجه به . وضعيت معلمان و دانش آموزان و ساير كاركنان با آرامش بيشتري در مدارس به فعاليت ادامه دهند

حاكميـت رهبـري اخالقـي بسـيار مهـم       نقش و اهميت عملكرد مديران در موفقيت مدارس، توجه به اخالق و
از مهمترين هوش هـاي   2هوش اخالقي. است و براي اين نوع رهبري، مديران نيازمند هوش اخالقي باال هستند

هوش اخالقي، مجموعه اي از ارزش ها و باورهاي سازماني اسـت كـه   . مطرح در سازمان ها محسوب مي شود
است و افرادي كه از اين هوش برخوردارند رفتار خـود را بـر    هاي سازماني گنجانده شده در اهداف و رسالت

اساس اصل برابري، احترام متقابل، رعايت هنجارها و ارزشهاي پذيرفته شده، و احترام به قوانين و مقررات، بنـا  
  ). 112، ص  2004مك گيل كريست و همكاران ، (مي گذارند 

اخالقـي بـراي توصـيف توانـايي كلـي سـازمان هـا        در چهارچوب نظريه هاي سازماني نيز از سازه ي هـوش  
بنابراين،سازمان ها بايد بدنبال متغيرهاي سازماني باشند، كه بتوانند بر يكـديگر تـاثير مثبـت     .استفاده شده است

گذاشته و تقويت كننده همديگر باشند و در بهره وري سازمان را افزايش دهند كه در اين ميان سه متغير هوش 
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اما اين كه تـا چـه حـد دو متغيـر     . اخالقي مي توانند از متغيرهاي مهم مديريتي سازماني باشند اخالقي و رهبري
مذكور در مديران مدارس متوسطه شهر اصفهان بر يكديگر تاثير گذار باشند، موضوعي است كه در پـژوهش  

  .  حاضر به آن پرداخته شده است
  :هدف پژوهش

قي با رهبري اخالقي مديران مدارس متوسطه شهر اصـفهان  هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه بين هوش اخال
  .است بوده

نفـر   108) 1970(حجم نمونه آماري بوسيله جدول كرجيس و مورگان  همبستگي و -روش تحقيق توصيفي 
گيـري شـامل دو    ابـزار انـدازه  . روش نمونـه گيـري تصـادفي سـاده انتخـاب شـدند      بدست آمد كه با استفاده از 

هـوش اخالقـي مـك گيـل كريسـت و       و پرسشـنامه  )2008(دهـوق و دن هارتـگ    خالقـي رهبـري ا پرسشنامه 
  .روشهاي آماري مورد استفاده ضريب همبستگي و ضريب رگرسيون بود .بود) 2004(همكاران 

  :يافته هاي پژوهش
هوش اخالقي با بين همبستگي مثبت و معناداري را  p 05/0مشاهده شده در سطح  rبنابر نتايج حاصله، 

 كاركنان بانك تجارت استان چهارمحال و بختياريسازي نقش، و تسهيم قدرت  انصاف، شفافهاي مولفه
سازي نقش، و تسهيم قدرت را در  انصاف، شفافهوش اخالقي احتمال بروز  به عبارت ديگر،. نشان مي دهد
سازي  شفافمولفه ، بر 0/ 16انصاف بر مولفه هوش اخالقي ميزان اثر گذاري . نمود خواهد بيشتر بين كاركنان

  .است 12/0تسهيم قدرت  مولفه ، و بر  04/0نقش 
مديران مدارس متوسطه نشاندهنده يافته ها در خصوص رابطه بين هوش اخالقي با مولفه هاي رهبري اخالقي 

ازي نقش، و تسـهيم  س انصاف، شفافهوش اخالقي با مولفه هاي اين بوده كه همبستگي مثبت و معناداري بين 
انصـاف،  مولفه هاي بر هوش اخالقي بنابر تحليل هاي رگرسيوني، . قدرت مديران مدارس متوسطه وجود دارد

در انصاف، و تسهيم قـدرت  هاي مولفهبنابراين براي ساخت  معادله رگرسيون، بايد . و تسهيم قدرت تاثير دارد
انصـاف، و  هـاي  مولفـه از نمـرات   18/0ن مـي دهـد كـه    ضريب تعيين نشا. قرار داشته باشدكنار هوش اخالقي 

نمـي   مـديران هـوش اخالقـي   اين در حالي است كه . قرار داردهوش اخالقي مديران تسهيم قدرت تحت تأثير 
  .سازي نقش را تحت تاثير قرار دهند مولفه شفافتوانند 

و غيـر   موفقيت امور تجـاري تاثير بسزائي در كه ناشي از يك استعداد و هوش اخالقي است اخالق مديريتي 
باشد كـه   ها يك عامل مرجع مي سيستم ارزش. و موجب توسعه سرمايه فكري در سازمان مي شود دارد تجاري
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مديران را در مورد اصول اخالقي كه باعـث پيشـرفت روابـط آنهـا بـا كارمنـدان، مشـتريان، تـامين كننـدگان،          

شود، تحت تاثير قـرار   رجي و جامعه تجاري خودشان ميهاي كارگري، سرمايه گذاران خا سهامداران، اتحاديه
  . دهد مي

  .هوش اخالقي، رهبري اخالقي، مديران مدارس: واژگان كليدي
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