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 بررسی رابطه بین هوش اخالقی وعملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی در شهرهاي خراسان رضوي
 کلثوم شیعه زاده-حسن فهیم دوین -محمد رضا اسماعیل زاده -فهیمه سجادي

 کارشناس ارشد رفتار حرکتی-3استادیار دانشگاه آزاد واحد مشهد-2ارشد مدیریت ورزشی  وجشناد-1
 مقدمه

امروزه سازمان ها به  .است  اخالق بر مبتنی رفتار نهایت در و درست انتخاب غلط، از تشخیص درست توانایی اخالقی هوش
 از که مفهومی اولین شایداز طرفی )1(.می بینند که آن را معماي اخالقی می نامندصورت فزاینده اي خود را درگیر مسئله اي 

 وجود توجیه به قادر تنهایی به هکاست  عملکرد مفهوم ، گیرد می و گرفته قرار توجه مورد امروز به تا ها سازمان پیدایش ابتداي
نیروي کشوري از نظردر این رابطه ،نظام آموزش هر، باشد می ها سازمان فلسفه اصوالً و هاست سازمان انحالل حتی و بقاء

انسانی ومشاغل ایجاد شده در آن،باالترین نسبت را در میان سازمانها ودستگاه هاي دولتی دارا می باشد که ارزیابی عملکرد 
بطه زیر مولفه هدف از انجام تحقیق،بررسی را )2.(شغلی،وظیفه اي ضروري در مسیر نیل به اهداف وماموریت هاي سازمانی است

دبیران که  تقویت هوش اخالقیهاي هوش اخالقی وعملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی است وبا توجه به نقش غیرقابل انکار 
بهترین فرصت براي قراردادن فرزندانمان در مسیردرست است تا آنها بتوانند عالوه بر درست فکرکردن درست هم عمل 

است که آیا بین ده مولفه هوش اخالقی و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی تفاوت  د،مساله اي که مطرح می باشداینکنن
 معنادار وجود دارد یا نه؟
 روش شناسی تحقیق
جامعه آماري این . همبستگی،نوع تحقیق کاربردي وروش اجرا به صورت گردآوري اطالعات ومیدانی بود-روش پژوهش توصیفی

این پژوهش نمونه حجم ..تشکیل داده اند)نفر180حدود(کاشمر،بردسکن وخلیل آباد دبیران تربیت بدنی شهرستان هايپژوهش 
جهت وصیفی و براي گزارش یافته ها از روش آمارت.وروش نمونه گیري تصادفی بود می باشدنفر  110براساس فرمول کوکران 

براي مقایسه میانگین  tو آزمون اسمیرنوف ، همبستگی پیرسون -آزمونهاي آماري کلموگرافبررسی نرمال بودن داده ها از
سشنامه هوش اخالقی لنیک ابزار تحقیق دو پرسشنامه شامل پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون و پر.گروه مستقل استفاده شددو

این پرسشنامه ها در بررسی مقدماتی اعتبار یابی شدندو توسط . سوال تشکیل شده بودند  40و  15که به ترتیب از وکیل بود
براي پرسشنامه  89/0براي پرسشنامه عملکرد شغلی و91/0لفاي کرونباخ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که ضریب آزمون آ

 .هوش اخالقی تعیین شده است
 یافته ها

 هوش اخالقی )انسجام ،صداقت،شجاعت،رازداري،انجام تعهدات ،خودکنترلی،درك نیازهاي خودودیگران(زیرمؤلفه هاي بین

 .تفاوت معناداري وجود دارد =P 05/0یران تربیت بدنی در سطح وعملکرد شغلی دب
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 هوش اخالقی وعملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی مؤثر زیرمؤلفه هاي بین تفاوت .1 جدول
 عملکرد شغلی

متغیر                      
 آماره

 سطح معنا داري همبستگی پیرسون

 001/0 316/0 هوش اخالقی
 001/0 300/0 انسجام 
 001/0 405/0 صداقت
 001/0 380/0 شجاعت
 005/0 265/0 رازداري

 001/0 370/0 انجام تعهدات فردي
 001/0 420/0 خودکنترلی

 006/0 264/0 درك نیازهاي روحی خود
 013/0 239/0 درك احساسات دیگران

 .بیران رابطه معناداري وجود نداشتزیر مولفه خدمت به دیگران ومهربانی از متغیر هوش اخالقی با عملکرد شغلی د
 بحث ونتیجه گیري

 بوربا ،)2005(لنیک وکیل ،)1391( سعیدي ،)1391( همکاران به طور کلی نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات بهرامی و
 ی شدارزیاب خوب خیلی وضعیت در دراین پژوهش دبیران اخالقی هوش سطح. همخوانی هاي زیر مولفه ایی دارد... و)2005(

ازهوش  سازمانها افراد برخورداري دشواراست ولی سازمانها و جوامع براي اخالقی از هوش برخورداري فواید کردن کمی هرچند
 وافزایش مشروعیت تعهدسازمانی افزایش و تیمی هبود عملکردبازکنترل، ناشی هزینه هاي کاهشمی تواند مطلوب اخالقی
جامعه ي  در آن ابعادزیرمجموعه ي و اخالقی هوش هرچندسطح مطلوب که است وريضر نکته این ذکر درپایان .گردد سازمان
 حفظ به درآینده باید لذا،.است توسعه قابل و بوده اکتسابی توانایی اخالقی نوعی هوش اما است، مطلوبی وضعیت نشانگر پژوهش

 .نمود توجه توسعه ي آن حتی و آموزش و فعلی مطلوب سطح
 القی،عملکرد شغلیهوش اخ:واژه هاي کلیدي

 منابع
هیأت علمی  هوش اخالقی اعضاي سطح،1391تهرانی غالمرضا، ،احمدي عارفه دهقانی آزاده ، فاتح پناه مریم ، اصمی ،بهرامی محمدامین .1
 1391آذر ،6 شماره ي پنجم، دوره ي پزشکی، تاریخ و اخالق ایرانی مجلهصدوقی یزد، پزشکی شهید علوم دانشگاه کارکنان و
 در همدان شهر مدارس مدیران )اي زمینه و اي وظیفه( شغلی عملکرد و شخصیتی هاي ویژگی رابطه ، بررسی ١٣٨٣  عباس، خاکپور .2

 بهشتی شهید دانشگاه ارشد، ، کارشناسی83-٨٢ سال تحصیلی
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