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زندگی  به امید و گرایی کمال رابطه اخلاقی در هوش گری میانجی نقش

 مدیران دانشگاه

 

 1، دکتر جمال صادقی2دکتر علی اصغر شجاعی، 2*دکتر بابک حسین زاده، 1سعید احمدخسروی

 روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، بابل، ایرانگروه  .1
 سلامی، واحد بابل، بابل، ایرانگروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد ا .2

 (22/1/79، تاریخ پذیرش:22/11/79تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

 و دارد وجود افراد در متفاوت درجات به که شخصیتی هايسازه از یکی
افزرادپازپجلهزهپمزدیرا پ موفقیز  و میزاا پییرزرف  و نوع در تواندمی

صزف پ یزا ویژگی عنوا  به توانداس پوپمیپگراییکلال باشد، تأثیرگذار
ناسزازگارپ یزا سازگار رفتارهاي در موثري دارايپساختارپچندبعدي،پنقش

 هايپشخصیتیپاس پکهپبهگراییپیکیپازپویژگی(.پکلال1کندپ) ایفا افراد

(.پ2) دارد اشزاره بزود  سزازماندهیپمرتز  و نظز  بر حد از بیش تاکید
ايپصزورتپگتزتردهپانگیاهپکلالپوپتاثیرپآ پبرپرفتار،پدرپطولپتاریخپبزه

گزر،پمزوردپبحز پیردازا پروا پتحهیز توسطپروانرناسا ،پبهپویژهپنظریه
پراییپوجودپدارد،پزززززززگهايپفرديپزیاديپدرپکلالقرارپگرفتهپوپتفاوت

پ
پ
پ
پ

یروازانزه،پجزاهپگراییپداشزتنپاهزدابپبهنزدهايپکلالمهلترینپمرخصه
بزهپایزنپاهزدابپپطهبانه،پغیرپقاب پوصولپوپتهاشپافراطیپبرايپرسزید 

)منفی(پپپگراییپراپدارايپدوپبعدپسازگارپ)مثب (پوپناسازگار(.پکلال3اس پ)
گزراپغیرکلزال افراد به نتب  دو هر منفی و مثب  گرایا داند.پکلالمی

-مزی دیگرا  بهپارزیابی دارند،پاهلی پزیادي متعالی و خاص معیارهاي

 ارتبزا  گرایا پمثبز (.پکلال4دیگرا پنگرانندپ) تأییدپنکرد  از و دهند

نرزا پ بهپهدب دستیابی از سربهنديپیس و رضای  احتاس با را مثبتی
دارنزد.پ شکتز  از یزس رضزای  عزد  مثبتزیپبزا ارتبزا  و دهنزدمی

 از رضزایتلندي واسزههپاحتزاس بزه مثب  گرایانههايپکلالرفتارهاي

پبه یزززززدستیاب سل  به و شودمی تلجیدپتقوی  و تحتین ییررف ،
پ
پ
پ

 چکیده
 حیاتی بتیار نقش و شد خواهد آموزش کلی و فیکی سهح ارتقاء باع  روانی ازپسهام  مدیرا  برخورداري و سال  شخصی  داشتنزمینه: 

پ خواهد یرورشپجامعه امر در پپیژوهشپهدبپازداش . پنقشپمپیبهپزندگپدیوپامپگراییرابههپکلالپيارائهپمدلپساختارحاضر، پيگریانجیبا
پبود.پپاستا پمازندرا پیدانرگاهپآزادپاسهامپرا یدرپمدیپهوشپاخهاق

پدانرکدهپوهلبتتگیپپ-یژوهشپتوصیفیپپنوع: روش پمعاونینپواحدها، پمدیرا پو پآماريپشام پکهیه پگروهپجامعه هايپآزادپهايپدانرگاهو
گیريپدرپدسترسپانتخابپشدند.پاباارپیژوهشپنفرپبهپشیوهپروشپنلونهپ222نفرپبودندپکهپازپمیا پآنهاپپ242اسهامیپاستا پمازندرا پبهپتعدادپ

هايپرگرسیو پتکپمتغیرهپوپالگويپمعادلاتپازپآزمو پهاپباپاستفادهدادهپهوشپاخهاقیپبودپوپگرایی،پامیدپبهپزندگیپوهايپکلالنامهیرسرشام پ
  ساختاريپتحهی پشد.

:پنتایجپنرا پدادپکهپمتیرهايپمتتقی پتوسطپمتغیرهايپکلالپگرایی،پهوشپاخهاقیپباپامیدپبهپزندگیپرابههپمتتقی پوپمعناداريپداراپهایافته
پگريپهوشپاخهاقیپبرپامیدپبهپزندگیپموردپتاییدپواقعپگردید.تیرپغیرپمتتقی پاثرپکلالپگراییپباپمیانجیهتتندپوپهلچنینپباپتوجهپبهپم

ریايپشودپوپآثارپهاپجه پارتقاءپهوشپاخهاقیپبرنامهباپتوجهپبهپنقشپهوشپاخهاقیپبرپامیدپبهپزندگیپلاز پاس پدرپسازما نتیجه گیری: 
پاصهاحپآ پآموزشپدادهپشود.پگراییپشناساییپوپدرپجه مخربپوپمنفیپکلال

 

 یهوشپاخهاقی،پبهپزندگپدیامگرایی،پکلالکلید واژگان: 

 
پ

 

 
پ

 manzari.v63@gmail.comنویتندۀپمتئول:پنرانیپالکترونیکی:پ

http://ethicsjournal.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&sid=1&slc_lang=fa&em=


 زندگی مدیران دانشگاه به امید و گرایی کمال رابطه اخلاقی در هوش گری میانجی نقش ین زاده و همکاران:دکتر بابک حس
 

 261 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

هار
چ

ه 
مار

 ش
،

20 ،
89

31
 
 

 
ی 

ش
وه

پژ
ه 

قال
م

 

ارتبزا پ منفزی گرایزا کلال (،پدرمقاب ،2شودپ)می دهی جه  موفقی پ
 خزود از شکت  و موفقی  شرایط هرپدو از یس رضای  عد  با مثب 

 نظیر آسی پشناختی ییامدهاي منفیپبا گرایی(.پکلال6دهندپ)می نرا 

خزودپ ،پ3غیرمنهقزی باورهزاي وپتعهز ، یزایین،پاضزهرابپ2نفزس عات
اسز .پدرپحالیکزهپ مرتبط2 نرانگا پافتردگی 4اهگن احتاس انتقادگري،

ییرزرف ،پ بزراي کوشش ازپجلهه تريسال  باپتجارب مثب  گراییکلال
وپعلهکزردپ 6وپخودشکوفایی خودکارآمدي نفسپبالا، عات مثب ، عاطفة

فزرديپ وپموفقیز  ییررف  به زیاد نیاز افراد اس .پاین ارتبا  شغهیپدر
گرایزیپمثبز پبزرپرفتزارپهپشدهپکهپکلال(.پدرپمهالعاتپنرا پداد6دارندپ)

گراییپمنفیپبرپفرسودگیپشغهیپتاثیرپمعنزاداريپنوآورانهپکارکنا پوپکلال
(.پ7داردپوپهلچنینپکلالپگراییپبرپامیدپبهپزندگیپتزاثیرپمعنزاداريپداردپ)

رابههپکلالپگراییپچنزدپبعزديپوپاسزترسپدر پ»درپیژوهریپباپعنوا پ
گراییپباپسهپبعدپ)سازگار،پشد،پکلالپبرپرويپدانرجویا پنرا پداده«پشده

گرا(پدرپسهوحپاسترسپوپمقابههپباپیکدیگرپمتفزاوتپناسازگارپوپغیرپکلال
گراییپناسازگارانهپوپاسترسپادرا پشدهپرابهزهپوجزودپبودندپوپبینپکلال

هايپکلزالپگرایانزهپبزاپ(.پدرپیژوهریپدیگريپارتبا پبینپتهاش8داش )
يپکلالپگراییپباپهزوشپهیجزانیپهاهوشپهیجانیپمثب پوپبینپنگرانی

(.پیژوهرگرا پدیگريپنرا پدادنزدپهزوشپ9رابههپمنفیپنرا پدادهپشد)
گزراپوپرضزای پازپزنزدگیپهايپکلزالهیجانیپنقشپمیانجیپمیا پتهاش

گزراپبزاپدارد.پهلچنینپنقشپجائیپدرپارتبا پبزینپنگرانزیپهزايپکلزال
-کلزالپ(.2افتردگی،پاضهراب،پاسترسپوپرضای پازپزندگیپوجزودپدارد)

-کارکنا پتاثیرپمثب پوپکلالپ7گراییپمثب پبرپتعام پکارپوپسهام پروانی

گراییپمنفیپبرپسهام پروانیپتاثیرپمنفزیپداردپوپهزیاپاثزرپمتزتقی پبزرپ
دانرجویا پدارايپانواعپمختهز پ(.پ11تعام پکارپوپختتگیپعاطفیپندارد)

هززايپازپنظززرپویژگززیپ)خودارزیابانززه،پوجززدانیپوپترکیبززی(گراییکلززال
خصیتیپباپه پمتفاوتندپوپثانیاً،پمیاا پسهام پدانرزجویا پدارايپانزواعپش

هايپسزهام پعلزومیپبزاپهز پمخته پکلالگراییپدرپهرپیکپازپشاخص
مداخهاتپبزرپکلزالهلچنینپیژوهشپهاپنرا پدادندپ (.11 )متفاوتپاس

گراییپبرپعلهکردپدانرجویا پتاثیرپمثب پوپمعناداريپداردپوپدرپاینپمیا پ
پ(.12خودپنظ پبخشپنقشپمیانجیپراپداردپ)راهبردهايپ
 امزور شزد  صزنعتی و جوامع رشد عهیرغ  اطهاعات عصر ازپطرفیپدر

دارد،پمتئههپضزع پ مرد پوجود علو  رفتار کهپاز هاییمرخصه از یکی
مهرحپشدهپاسز .پپ8نگرشناسیپمثب اس پکهپدرپروا  زندگی بهپدرپامید

درپروانرناسزی،پبزرپفهز پوپپنگرپبهپعنواپرویکرديپتزازهروانرناسیپمثب 
بینیپدقیز پترریحپشادمانیپوپاحتاسپذهنیپبهایتتیپوپهلچنینپییش

 تفکزر (.پامیدپبهپزندگی،پفرآیند13)رکاپداردلعوامهیپکهپبرپآنهاپمؤثرند،پت

ایزنپ بزهپسزل  حرکز  بزرايپ9انگیاش با توأ  شخصی، اهداب درباره
 (.پامید14اس پ) شده تعری  اهداب این ییربرد براي هاییراه و اهداب

 و اس  یابیراه و حسپیایوري بر مبتنی که اس  مثبتی انگیاشی حال 
ازپ اس  عبارت دیگر،پامید سخن به اس ؛ محیط با فرد تعام  محصول
تصورپ و مههوب اهداب سل  به متیرهایی ایجاد توانایی تصور ظرفی 
-(.پتحقیقاتپنرزا پمزی12) متیرها این حرک پدر براي انگیاه داشتن

باپسهام پجتلانیپوپروانرناختی،پپ11دهندپکهپسهوحپبالايپامیدپبهپزندگی

خودارزشیپبالا،پتفکرپمثب پوپروابطپاجتلاعیپفوقپالعادهپرابههپمتتقیلیپ
ايپامیدپدرپنقشپواسهه»(.پهلچنینپدرپیژوهریپدیگرپباپعنوا پ16داردپ)

دپبرپرويپدانرجویا پنرا پدادهپشز«پگراییپوپافتردگیارتبا پبینپکلال
گراپسزازگارپوپناسزازگارپوپافتزردگیپنقزشپکهپامیدپدرپارتبا پبینپکلال

میززانجیپدارد.پهلچنززینپکلززالپگراهززايپناسززازگارپسززهوحپبالززاتريپازپ
پ(.17دارندپ) گراافتردگیپراپنتب پبهپافرادپغیرپکلال

 او نفس تهذی  و اصهاح و انتا  درونی سازندگی تردید ازپطرفیپبدو 

 دارد.پبزه بتاایی نقش او اخروي و ،پدنیوياجتلاعی فردي، سعادت در

 کهیزهپنیروهزاي و کنزد تحصزی  را عهزو  تلامی انتا  اگر که طوري

 نفس تتهط و درو  تتخیر از اما آورد، در خویش تتخیر به را طبیع 

مانزد.پ خواهد باز کلال، به نی  و سعادت به ازپرسید  باشد، ناتوا  خود
 داشتن خهاب، از درس  در  ییتوانا و ظرفی  11اخهاقی هوش اصههاح

درسز پ و صحیح درپجه  وپرفتار آنها به عل  و قوي اخهاقی اعتقادات
 رفزاه طبیعز ، و بهپزندگیپانتزا  توجه بهپمعناي اخهاقی .پهوشاس 

اس ،پ حقوقپشهروندي و صادقانه و آزاد ارتباطات وپاجتلاعی، اقتصادي
 هزوشپاخهزاقیپدرپ(.18کهپسه پمهلیپدرپموفقی پیایدارپسازما پداردپ)

 سزهوح بالاترین که اس 12پمتئهه ح  رفتار و سازگاري نوعی برگیرنده

-شام پمی شناختی،پهیجانیپوپبینپفردي هايپمخته درپحیهه را رشد

 قزادر را او و دهزدموردپزندگیپمزی در کهی فردپدید به هوش شود.پاین

 خ شنا خودپیرداخته، تجارب مجدد تفتیر و بندي چارچوب به سازدمی

مزدیرا ،پرهبزرا پوپ (.پبرخزورداري19بخردپ) عل  را خویش معرف  و
 بزه توجزه موجز  تواندمی مههوب ازپهوشپاخهاقی هاکارکنا پسازما 

 و طهبزیرقابتی،پافزاایشپتنزوع مای  و سود نفعا ،پافاایش ذي منافع
 روابزط،پارتقزاء کنترل،پبهبزود از ناشی هايهاینه کاهش آ ، احترا پبه

تیلزی،پ بهبزودپعلهکزرد تعارضزات، کزاهش هايپکاري،حیطم در تفاه 
پ(.21سزازما پگزرددپ) افزاایشپمرزروعی  و 13سزازمانی تعهزد افاایش

ايپباپمتغیرهايپمعنوی پسازمانیپ،پاخهاقپحرفهپتحقیقاتپنرا پمیپدهند
خهاقی پکارکنا پوپمعنوی پسازمانیپباپخهاقی پکارکنا پپرابههپمثبز پوپ

پبینپکهپدادهپانزدپ نراپهاهشپویژپنتایجنینپ(.پهلچ21داريپداردپ)معنی
پبههراپاقیززنهباپدرززعلهکپونیپدروپشاززنگیاپاززبپ14یززخالقاپيرزهبر

(پوپنتایجپیژوهریپحاکیپازپآ پبودپکهپبینپ22دارد)پدوزجوپدارازمعنپمثب 
بزاپنقزشپمیزانجیپپ12هوشپاخهاقیپوپرهبريپاخهاقیپباپدرگیزريپشزغهی

پ(.23وجودپدارد)سازما پرابههپمعناداريپ-فردیگانگیپ
 و هزاهیجزا  و بزرپافکزار امیزد که اس  روشن طورپقهع به درحالیکه

 توجهات هتته کلترپدر متاله این گذارد.پامامی تاثیر افراد دستاوردهاي

روا پ اوقزات اغهز  اسز پوپدر گرفتزه قرار علهی هايیاپبررسی نظري
ويپنلاینزد.پازپسزمزی تهقزی موضوعپگزذرا یک عنوا  به را آ  شناسا 

 اینکزه بزراي یرمخاطرهپامروزي و یویا دنیاي در هادیگرپامروزهپسازما 

 را خود کارکنا  و مدیرا  باید راپتحکی پبخرند، خودشا  بقاي بتوانند
 کزه اخهاقیپنلایند؛پچرا فراگیريپهوش و اخهاقی اصول رعای  به مها 

 رضزای  نهایز پجهز  در و خدمات افاایشپکیفی  باع  آنها رعای 

 هزوش مزدیرا  شزد.پاگزر خواهد هاسازما  بقاي تثبی  و رجوعپارباب

 بزا ارتبزا  برقزراري در تواننزدمزی ببرنزد، یاپبالا تقوی  را خود اخهاقی
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 ها(پوپدانرگاه24عل پنلایندپ) مؤثر صورت به خود مرتریا  و کارکنا 

 تربی  دار عهده و اندارتبا  در انتانی نیروي با هاسازما  سایر از بیش

 کتزانی باشند.پلذاپمدیرا پدانرزگاهپاولزینمی متخصص انتانی وينیر

وپکردارپخودپاصولپاخهزاقیپراپدرپسزازما پبنزاپ گفتار رفتار، با که هتتند
دارند.پ سازما پوپاربابپرجوع اعضاي اعلال در تأثیرپبتاایی و گذارندمی

 باعز  روانزی ازپسزهام  مزدیرا  برخورداري و سال  شخصی  داشتن

 در حیزاتی بتزیار نقش و شد خواهد آموزش کلی و کیفی سهح ارتقاء

داش .پبنابراینپدرپاینپیژوهشپرابهزهپکلزالپ خواهد یرورشپجامعه امر
گريپهزوشپاخهزاقیپدرپمزدیرا پگراییپوپامیدپبهپزندگیپباپنقشپمیانجی

دانرگاهپآزادپاسهامیپاستا پمازندرا پموردپبررسیپقرارپگرف .پتاپبراساسپ
ینپیژوهشپبتوا پراهکارهايپعهلیپوپعلهزیپلزاز پهايپحاص پازپایافته

گرایزیپمزدیرا پوپهلچنزینپهزوشپهايپمثبز پکلزالبرايپارتقاءپجنبه
اخهاقیپارائهپکردپوپازپاینپطری پبتوا پموجز پبهبزودپامیزدپبزهپزنزدگیپ
مدیرا پوپدرپنهای پارتقاءپعلهکردپمدیرا پشد.پبنابراینپیزژوهشپحاضزرپ

اس :پمدلپساختاريپرابههپکلالپپدرپییپیاسخگوییپبهپسوالپاساسیپزیر
گراییپوپامیدپبهپزندگیپباپنقشپمیانجیپگزريپهزوشپاخهزاقیپوپهزوشپ

پمعنويپدرپمدیرا پدانرگاهپآزادپاسهامیپاستا پمازندرا پچگونهپاس ؟

پ
پ
پ
پ
پ
پ
پ
پ
پ
پ
پ
پ

 : مدل مفهومی پژوهش2نگاره 

 روش
جامعهپآماريپشام پکهیهپمدیرا پوپپوهلبتتگیپپ-یژوهشپتوصیفیپپنوع
هايپآزادپاسزهامیپاسزتا پهايپدانرگاهوپگروهپونینپواحدها،پدانرکدهمعا

نفرپبودنزدپکزهپازپپ242بهپتعدادپپ1396-1397مازندرا پدرپسالپتحصیهیپ
گیريپدرپدسترسپانتخابپشزدند.پنفرپبهپشیوهپروشپنلونهپ222میا پآنهاپ

معیارهايپورودپبهپیژوهشپعبارتپبودندپاز:پمدیرا پدرپدانرگاهپهايپآزادپ
،پاعهزا پرضزای پبزرايپپ1396-1397تا پمازندرا پدرپسالپتحصزیهیپاس

بزهپادامزهپپ یزخزرو پازپطزرحپعزد پتلاشرک پدرپیژوهشپوپمعیارهايپ
درصزدپازپپ3/37.پهلچنزینپبزودپهزایرسرزنامهپ یزوپعد پتکلپيهلکار
درصزدپازپپ4/1درصدپراپمردا پترکی پدادنزد.پپ7/62هاپراپزنا پوپآزمودنی
درصزدپدرپگزروهپسزنیپپ1/43سال،پپ31کلترپازپهاپدرپگروهپسنیپآزمودنی

درصدپپ8/22سالپوپپ21تاپپ41درصدپدرپگروهپسنیپپ7/31سال،پپ41تاپپ31
-سالپقرارپدارند.پدرپیژوهشپحاضرپازپیرسرنامهپ21درپگروهپسنیپبالايپ

پهايپزیرپاستفادهپشد:
سزوالپوپپ28گرایی:پاینپیرسرزنامهپدارايپکلال هايسبک یرسرنامهپ-

تزاپپ7(،پتهاشپبرايپعالیپبود پ)سزوالاتپپ6تاپپ1)سوالاتپابعادپهدفلنديپ
(پوپمعیارهايپفرديپمثبز پ21تاپپ13(،پمی پبهپنظ پوپترتی پ)سوالاتپ12

ايپلیکزرتپ)خیهزیپکز ،پگاینهپ2باشدپوپدرپطی پ(پمی28تاپپ21)سوالاتپ
پ2تاپپ1ک ،پمتوسط،پزیادپوپخیهیپزیاد(پطراحیپشدهپاس پکهپبهپترتی پازپ

برايپبررسیپرواییپسازه،پازپتحهی پعامهیپاسزتفادهپوند.پشگذاريپمینلره

/بودندپوپازپآنجاپکزهپ7هاپبیرترپازپمقدارپشد.پبارهايپعامهیپتلا پشاخص

(پقزرارپ-28/2،پپ28/2يپ)هزاپدرپخزار پبزازهبرايپکهیهپشاخصپtضرای پ
پباشند.معنیپدارپمیپ%99دارندپبنابراینپتلا پبارهايپعامهیپبهپاحتلالپ

پ
(.پدرپایزنپیزژوهشپیایزاییپ22) ارايپرواییپمههزوبپاسز یعنیپمدلپدپ

پ82/1مقیاسپبراساسپمحاسبهپضری پآلفايپکرونباخپبرايپک پمقیزاسپ
،پمی پبهپنظ پ88/1تهاشپبرايپعالیپبود پ،پ79/1وپبرايپابعادپهدفلنديپ

پبهپدس پآمد.پ78/1وپمعیارهايپفرديپمثب پپ91/1وپترتی پ
بعزدپپ2سزوالپ،پدرپپ12دارايپیرسرنامهپامیدپبهپزندگی:پایزنپمقیزاسپپ-

-7-4-1(پوپتفکرپراهبرديپ)سوالاتپ12-11-9-2تفکرپعامهیپ)سوالاتپ
ايپلیکرتپ)خیهیپک ،پک ،پمتوسط،پزیزادپگاینهپ2(پمیپباشدپوپدرپطی پ8

،پ1هزايپنلرهپگذاريپمیپشود.پسزوالپ2تاپپ1وپخیهیپزیادپ(میپباشدپوپازپ
مزیپباشزد.پپ64تزاپپ8هايپانحرافیپوپدامنهپنلراتپبزینپسوالپ11وپپ7،پ2

راپپ81/1هفتزهپپ3سازندگا پتت پاعتبارپآ پراپپازپطری پبازآزماییپبعدپازپ
گاارشپکردندپوپدرپرواییپهلاما پهلبتتگیپایزنپمقیزاسپبزاپمقیزاسپ

(.پدرپایرا پمقیزاسپترجلزهپوپ26گاارشپشدهپاس پ)پ44/1افترگیپبکپ
مقیزاسپپگاارشپکردهپاندپوپروایزیپ82/1یسپازپاجرا،پپآلفايپکرونباخپراپ

درپایزنپ(.پ27نیاپبهپروشپتحهی پعزامهیپتاییزديپگزاارشپشزدهپاسز پ)
یژوهشپیایاییپمقیاسپبراساسپمحاسبهپضری پآلفايپکرونباخپبرايپک پ

امید به 

 زندگی

 هوش اخلاقی

 بخشش

 

 پذیریمسئولیت دلسوزی درستکاری

 کمال گرایی

 هدفمندی

 بودن تلاش برای عالی

 میل به نظم و ترتیب

 معیارهای فردی مثبت

 تفکر راهبردی

 تفکر عاملی



 زندگی مدیران دانشگاه به امید و گرایی کمال رابطه اخلاقی در هوش گری میانجی نقش ین زاده و همکاران:دکتر بابک حس
 

 261 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

هار
چ

ه 
مار

 ش
،

20 ،
89

31
 
 

 
ی 

ش
وه

پژ
ه 

قال
م

 

بهپپ84/1وپبعدپتفکرپرابرديپپ79/1وپبرايپبعدپتفکرپعامهیپپ73/1مقیاسپ
پدس پآمد.

پMoral Intelligence)یرسرزززززنامهپهزززززوشپاخهزززززاقیپپ-

Questionnaire)درستکاريپ»بعدپپ4سوالپوپپ41ینپمقیاسپدارايپ:پا
-(،پمتززززززئولی 33-31-22-21-13-12-11-3-2-1)سززززززوالات

(،پدلتزززوزيپ36-32-29-22-24-16-12-14-2-4یذیري)سزززوالاتپ
(پوپبخرزشپ)سزوالاتپ38-37-34-32-28-27-18-17-8-7)سوالاتپ

پ2مزززیپباشزززدپوپدرپطیززز پ(«پ6-9-11-19-21-23-26-31-39-41
اوقزات(پ تلزا  و اغهز  اوقات، بهپندرت،پگاهی ،ايپلیکرتپ)هرگاگاینه

شزوندپوپدامنزهپگذاريپمینلرهپ2تاپپ1طراحیپشدهپاس پکهپبهپترتی پازپ
میپباشد.پیایاییپمقیاسپباپاستفادهپازپضری پآلفايپپ211تاپ41نلراتپبینپ
بززراوردپشززدهپاسزز پوپروایززیپصززوريپوپمحتززواییپوپپ94/1کرونبززاخپ

طپمتخصصا پتاییدپشزدهپاسز .پهلاهنگیدرونیپمولفهپهايپمقیاسپتوس
گااشپشزدهپاسز پوپبزهپپ94/1درپایرا پیایاییپمقیاسپباپالفايپکرونباخپ

درپایزنپ(.پ28روشپتحهی پعامهیپتاییدپنیاپرواییپآزمو پتاییدپشدهپاس پ)
یژوهشپیایاییپمقیاسپبراساسپمحاسبهپضری پآلفايپکرونباخپبرايپک پ

،پ88/1پیزذیريی متزئولپ،79/1وپبرايپابعزادپدرسزتکاريپپ86/1مقیاسپ
پبهپدس پآمد.پ89/1وپبخرشپپ81/1دلتوزيپ

ها،پرضای پآگاهانهپاعضايپجه پشرک پدرپیژوهشپوپتکلی پیرسرنامه
گراییپاسدیور،پامیدپبزهپهايپکلالنامهیرسرگروهپنلونهپجه پشد.پسپسپ

زندگیپاشنایدرپوپهلکارا پوپهوشپاخهاقیپلنیکپوپکیز پبزرپرويپافزرادپ
هززايپرپتجایززهپوپتحهیزز پاطهاعزاتپازپآزمززو اجززراپشزد.پدپگزروهپنلونززه

پرگرسیو پتکپمتغیرهپوپمدلپسازيپمعادلاتپساختاريپاستفادهپشد.

 

پیافته ها

گراییپوپابعادپآ پموردپبررسیپمیانگینپوپانحرابپمعیارپکلالپ1درپجدولپ
پقرارپگرف .

پ

 و ابعاد آن : بررسی توصیفی کمال گرایی2جدول 
 انحراف معیار میانگین متغیر
پ82/1پ18/3پالگراییکل

پ28/1پ41/3پهدفلندي

پ64/1پ26/3پتهاشپبرايپعالیپبود 

پ29/1پ28/2پمی پبهپنظ پوپترتی 

پ34/1پ16/3پمعیارهايپفرديپمثب 

پ17/1پ18/3پامیدپبهپزندگی

پ14/1پ93/2پتفکرپعامهیپ

پ36/1پ24/3پتفکرپراهبردي

 
پ1پ18/3نپدهدپمتغیرپکلالپگراییپدارايپمیانگینرا پمیپ1نتایجپجدولپ

وپپ1(پمربو پبهپهدفلنديپ41/3ترینپمیانگینپ)وپدرپبینپابعادپآ ،پبیش
باشد.پمتغیرپ(پمربو پبهپمی پبهپنظ پوپترتی پمی28/2ترینپمیانگینپ)ک 

پ پمیانگین پداراي پزندگی پبه پبیشپ18/3امید پآ ، پابعاد پبین پدر ترینپو
پ) پک 24/3میانگین پراهبرديپو پتفکر پبه پمربو  پ)( پمیانگین (پ93/2ترین

پ31/3باشد.پمتغیرپهوشپاخهاقیپدارايپمیانگینپمربو پبهپتفکرپعامهیپمی
(پمربو پبهپمتئولی پیذیريپ67/3ترینپمیانگینپ)وپدرپبینپابعادپآ ،پبیش

باشد.پبرايپبررسیپاثرپ(پمربو پبهپبخرشپمی12/3ترینپمیانگینپ)وپک 
زپآزمو پمتتقی پکلالپگراییپوپهوشپاخهاقیپبرپامیدپبهپزندگیپمدیرا پا
ارائهپپ2رگرسیو پتکپمتغیرهپاستفادهپشدهپاس پکهپنتایجپآ پدرپجدولپ

پشدهپاس .پ

پ

 : نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره در بررسی اثر مستقیم کمال گرایی و هوش اخلاقی بر امید به زندگی مدیران1جدول 
 T PپβپR 2RپF Sigپمتغیرپمتتق 

پعددپثاب 

پ222/1پ212/1 317/72 1111/1

پ1111/1 398/6پ-

پ1111/1پ679/8پ212/1پکلالپگرایی

پعددپثاب 

پ188/1پ296/1 394/21 1111/1

پ1111/1 478/11پ-

پ1111/1پ622/4پ296/1پهوشپاخهاقی

پ

،پکوچکترپازپپFباپتوجهپبهپاینکهپسهحپمعناداريپآمارهپپ2مهاب پجدولپ

پ)پ12/1 پشده پمور>12/1pمحاسبه پرگرسیو  پمدل پاعتبار پاز پحاکی دپ(،
پیافته پمهاب  پاس . پپنظر پجدول؛ پپچو این پاطلینا  پسهح وپپ%92در

پاندازه پخهاي پگراییپپ=12/1گیري پکلال پبراي پمعناداري سهح

پبنابراینپباپ>12/1pمحاسبهپشدهپاس پ)پ12/1کوچکترپازپ درصدپپ92(؛
 پتوا پنتیجهپگرف پکهپکلالپگراییپبرپامیدپبهپزندگیپمدیرااطلینا پمی

دهدپکهپحدودپنرا پمیR2 اثرپمتتقی پوپمعناداريپدارد.پهلچنینپمقدار
درصدپازپواریانسپنلرهپامیدپبهپزندگیپتوسطپکلالپگراییپتبیینپشدهپپ22

پدرپ پمدیرا  پزندگی پبه پامید پبر پهوشپاخهاقی پمتتقی  پاثر پبررسی اس .
پپنرا پدادهپشدهپاس .پ3جدولپ

،پکوچکترپازپپFريپآمارهپباپتوجهپبهپاینکهپسهحپمعناداپ2مهاب پجدولپ

پ)پ12/1 پشده پموردپ>12/1pمحاسبه پرگرسیو  پمدل پاعتبار پاز پحاکی ،)
پیافته پمهاب  پاس . پپنظر پجدول؛ پپچو این پاطلینا  پسهح وپپ%92در

پاندازه پخهاي پپ=12/1گیري پمعناداري پاخهاقیپپبرايسهح هوش

پبناب>12/1pمحاسبهپشدهپاس پ)پ12/1کوچکترپازپ پ(؛ درصدپپ92راینپبا
پمی پاطلینا  پگرف پکه؛ پنتیجه پزندگیپ»توا  پبه پامید پبر هوشپاخهاقی

-نرا پمیپR2 هلچنینپمقدار«.پمدیرا پاثرپمتتقی پوپمعناداريپدارد

پ پحدود پکه پزندگیپتوسطپپ88دهد پبه پامید پواریانسپنلره پاز پدرصد صد 



 زندگی مدیران دانشگاه به امید و گرایی کمال رابطه اخلاقی در هوش گری میانجی دکتر بابک حسین زاده و همکاران: نقش 
 

 266 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

هار
چ

 ش
،

ه 
مار

20 ،
89

31
 

ی 
ش

وه
پژ

ه 
قال

م
 

پ پجدول پاس . پتبیینپشده پتکپپ3هوشپاخهاقی پرگرسیو  پآزمو  نتایج
هپبرايپبررسیپاثرپمتتقی پکلالپگراییپبرپهوشپاخهاقیپمدیرا پراپمتغیر

پنرا پمیپدهد.
پ

 : نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره در س بررسی اثر مستقیم کمال گرایی بر هوش اخلاقی مدیران1جدول 

 T pپβپR R2پF Sigپمتغیرپمتتق 

پعددپثاب 
پ262/1پ721/1 284/286 1111/1

پ1111/1 384/2پ-

پ1111/1پ921/16پ721/1پییکلالپگرا

 
،پکوچکترپازپپFباپتوجهپبهپاینکهپسهحپمعناداريپآمارهپپ3مهاب پجدولپ

(،پحاکیپازپاعتبارپمدلپرگرسیو پموردپنظرپ>12/1pمحاسبهپشدهپ)پ12/1
پمهاب پیافته پپاس . وپخهايپپ%92درپسهحپاطلینا پپچو اینپجدول؛

پاندازه پازپپمعناداريپسهحپ=12/1گیري پکوچکتر پگرایی پکلال براي

-درصدپاطلینا پمیپ92(؛پبنابراینپباپ>12/1pمحاسبهپشدهپاس پ)پ12/1

پ پکه؛ پگرف  پنتیجه پاثرپ»توا  پمدیرا  پاخهاقی پهوش پبر پگرایی کلال

دهدپکهپحدودپنرا پمیپR2 هلچنینپمقدار«.پمتتقی پوپمعناداريپدارد

لالپگراییپتبیینپشدهپدرصدپازپواریانسپنلرهپهوشپاخهاقیپتوسطپکپ26
اس .پبرايپبررسیپاینکهپآیاپکلالپگراییپباپمیانجیگريپهوشپاخهاقیپباپ
پمعادلاتپ پآزمو  پاز پدارد، پغیرمتتقی  پرابهه پمدیرا  پزندگی پبه امید
ساختاريپاستفادهپشد.پمیاا پارتبا پکلالپگراییپباپمیانجیپگريپهوشپ

پیکپارپاخهاقی پالگوي پارائه پهلراه پبه پزندگی پبه پامید پبا پو پمتعادلچه

پباپاستفادهپازپنر پافاارپ محاسبهپشدپکهپپplsبراساسپروابطپبینپمتغیرها
پارائهپشدهپاس .پ4وپجدولپ2درپنگارهپپ

پ

 
 : الگوی آزمون شده پژوهش )مدل ساختاری در حالت معنی داری ضرایب مسیر( 1نگاره 

 

 های تحلیل مسیر: نتایج حاصل از یافته1جدول 

 نتیجه آزمون ضریب استاندارد t آماره فرضیات

پتایید 491/1 172/4پبینپکلالپگراییپباپامیدپبهپزندگیپرابههپمعناداريپوجودپدارد.

 تایید 271/1 242/2 بینپهوشپاخهاقیپباپامیدپبهپزندگیپرابههپمعناداريپوجودپدارد.

پتایید 923/1 412/76پبینپکلالپگراییپباپهوشپاخهاقیپرابههپمعناداريپوجودپدارد.

 
پ پپ2نگاره پجدول پدر پمندر  پتحهی پمتیر پنتایج پمیپ4و پکه؛پنرا  دهند

زاپ)کلالپگرایی(پباپبراساسپضرای پاستانداردپبینپمتغیرهايپمکنو پبرو 
پدرو  پمکنو  پمتغیر پعامهی پبار پزندگی( پبه پ)امید پمتغیرپپ491/1زا پبین و

پ)هوشپاخهاقی(پباپمتغیرپمکنو پدرو مکنو پبرو  پ)امیدپبهپزندگزا ی(پزا
پعامهیپ پبرو پ271/1بار پمکنو  پمتغیر پبین پمتغیرپو پبا پگرایی( پ)کلال زا

برقرارپاس پوپبهپدلی پپ923/1زاپ)هوشپاخهاقی(پبارپعامهیپمکنو پدرو 
پ پمقدار پبازهپt-valueاینکه پخار  پدر پرابهه پسه پهر پ)براي وپپ28/2ي

ارتبا پکلالپگراییپوپهوشپپ99(پقرارپدارد،پدرپسهحپاطلینا پ%-28/2
قیپباپامیدپبهپزندگیپوپهلچنینپارتبا پکلالپگراییپباپهوشپاخهاقیپاخها
پمیمعنی پمیدار پبنابراین پباپباشد. پگرایی پکلال پکه؛ پگرف  پنتیجه توا 
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پوپمیانجی پمثب  پرابهه پمدیرا  پزندگی پبه پامید پبا پاخهاقی پهوش گري
پدارد. پآزمو  معناداري پاز پساختاري پمدل پکیفی  پآزمو  ارتبا پ براي

پCV Redundancyمقادیرپپ6استفادهپشد.پجدولپپQ2)پ (بینییش
پسازه پنرا پمیمربو پبه پجدولپهايپمدلپرا پبه پتوجه پبا مقدارپپ2دهد.

CV Redundancyهايپمدلپدرپسهحپقويپوپبالاترپمربو پبهپسازهپ
پازپآ پمحاسبهپشدپکهپبرازشپقويپمدلپساختاريپراپحاکیپاس .

پ

 کلی مدل ساختاری آزمون: نتایج 1جدول 

 CV Redundancy یرمتغ

 272/1پکلالپگرایی

 386/1 هوشپاخهاقی

 283/1 امیدپبهپزندگی

 239/1 هدفلندي

 621/1 تهاشپبرايپعالیپبود 

 268/1 می پبهپنظ پوپترتی 

 223/1 معیارهايپفرديپمثب 

 211/1 درستکاري

 434/1 یذیريمتئولی 

 421/1 دلتوزي

 429/1 بخرش

 473/1 تفکرپعامهی

 239/1 اهبرديتفکرپر

 

 بحث
گريپهوشپاخهاقیپباپامیزدپهاپنرا پدادپکه؛پکلالپگراییپباپمیانجییافته

بهپزندگیپمدیرا پرابهزهپمثبز پوپمعنزاداريپدارد.پایزنپیافتزهپبزاپنتزایجپ
توا پباشد.پدرپتبیینپاینپیافتهپمیهلتوپمی(پ8،پپ7،پپ6،پپ2)پهايیژوهش

دپهدفلنزدي،پتهزاشپگف پکه؛پکلالپگراییپدرپاینپیژوهشپشزام پابعزا
برايپعالیپبود ،پمی پبهپنظ پوپترتی پوپمعیارهايپفرديپمثبز پاسز پ

 بزه فزرد مثبز  گرایزیکلزال کهپکلالپگراییپمثب پراپشام پشود.پدر

 ضلن و شده موفقی ،پبرانگیخته هدب با و رويپآورده سخ  کارهاي

 بیرونی هايتوانندپواقعی می علهکردي، بالاي سهح معیارهاي بر تاکید

 واسزههپاحتزاس به بپذیرند.پاینپافراد را هامحدودی  و کرده در  را

-می دهی جه  بهپموفقی  دستیابی سل  به ییررف ، از رضایتلندي

شوند؛پلذاپامیدپبهپزندگیپبهتزريپدارنزد.پهلچنزینپهلزانهورپکزهپکلزالپ
 و برنزدمزی لزذت وپکلال برتري براي رقاب  و تهاش از بهنجار گرایا 

کنندپتاپبتواننزدپبزهپاهزدابپخودشزا پموفقی پتهاشپمیبرايپرسید پبهپ
(،پلذاپاینپافرادپدرپسازما پعلهکردپبهتريپدارنزدپوپسزعیپ21دس پیابندپ)

لزذتپ دشوار هايتهاش از گرایا کلالدرپرعای پاصولپاخهاقیپراپدارند.پپ
 کننزد،مبزارزهپمزی بزرايپموفقیز  یزذیرانعهزاب ايبزهپگونزه برند،می

 انگیاچالش هايهدبپو یذیرندمی را موقعیتی و هايپشخصیمحدودی 

کنند.پلذاپمدیرا پوپکارکنانیپمی تعیین برايپخود منهقی حال درپعین و
 کوشزش یزذیرانعهاب شک  به خود منهقی اهداب به رسید  براي که

 گیرند،می نظر در را خود وپمحدودی پهاي هاتوانایی هلواره کنندپومی

تیجهپازپامیدپبهپزندگیپبهتريپبرخوردارنزد.پازپبهتريپدارندپوپدرپن علهکرد
 اصزول بزا را کارهایرزا  هلیرزه بالزا هوشپاخهاقی با مدیرا پطرفی

 یذیريوپمتئولی  تعهد افاایش باع  خود این که زنندمی ییوند اخهاقی

 شود.پمی گروهیپآنا  و فردي کارایی بهبود و مدیرا  بیرتر

یشپهوشپاخهاقی،پمیاا پامیدپبزهپهايپیژوهشپنرا پدادپکهپباپافاایافته
-یابد.پاینپیافتهپباپنتزایجپیزژوهشمیپزندگیپدرپمدیرا پدانرگاهپافاایش

تزوا پگفز پکزه؛پباشد.پدرپتبیینپاینپیافتهپمزیهلتوپمیپ(9وپ18)پهاي
 بزراي را چزارچوبی تواندکهپمی اس  هوش ابعاد از یکی اخهاقی هوش

بینزیپعام پییش یک ا عنو به و آورده فراه  هاانتا  صحیح علهکرد
-مزی هدب فرد زندگی به اخهاقی شود.پهوش محتوب رفتارشا  کننده

 اخهزاقی اصزول با را کارهایرا  هلیره بالا هوشپاخهاقی با دهد.پافراد

 بیرتر یذیريوپمتئولی  تعهد افاایش باع  خود این که زنندمی ییوند

رپدرپامیزدپبزهپشود.پکهپاینپامزمی گروهی و فردي کارایی بهبود و افراد
  زندگیپتاثیرگذارپاس .

توا پبهپایزنپمزواردپاشزارهپکزرد:پمحزدودپهايپیژوهشپمیازپمحدودی 
نلود پجامعهپآماريپبهپمدیرا پوپمعزاونینپواحزدها،پمزدیرا پوپمعزاونینپ

هايپآزادپاسهامیپاستا پمازندرا ،پهايپدانرگاههاپوپمدیرا پگروهدانرکده
نامزه،پمحزدودپشزد پعاتپبزهپیرسزشآوريپاطهامحدودپکرد پاباارپجلع

جغرافیاییپیژوهشپکهپبهپاستا پمازنزدرا ،پهلکزاريپضزعی پبرخزیپازپ
حوصهگیپهاییپچو پنداشتنپانگیاه،پوق پنداشتن،پبیهاپبهپعه آزمودنی
شود:پمتزئولا پدانرزگاه،پازپطریز پتفاوتی.پدراینپراستاپییرنهادپمیوپبی
وپپ،پانگیاهپکت پموفقیز دهايپماديپوپمعنويپبهپمدیرا پوپاساتییاداش

ايپبزهپتقویز پدرپدانرگاهپتوجهپویزژه نلایند.ایجادپپهاآ راپدرپپامیدواري
ابعادپهوشپاخهاقیپمدیرا پوپالگوسازيپمدیرا پبرجتتهپدرپزمینهپاخهزاقپ
ازپراهپانترارپزندگینامهپوپبرگااريپهلایشپدرپاینپمزوردپشزود.پمتزئولا پ

زيپوپیاپحضزوريپبزهپمنظزورپهايپآموزشیپبهپصورتپمجادانرگاه،پدوره
توانلندپسازيپمدیرا پوپاساتیدپدرپخصوصپبالاپبرد پاعتلزادپبزهپنفزس،پ

هايپهزوشپاخهزاقیپبرگزاارپنلاینزد.پهلچنزینپبزهپسزایرپامیدپوپمهارت
هزا،پمیپشود:پمرابهپاینپیژوهشپدرپسایرپدانرزگاهپییرنهادپیژوهرگرا 

رشپصزورتپهايپدیگرپمث پآموزشپوپیزرومراکاپآموزشپعالیپوپسازما 
گرفتهپوپنتایجپحاصههپباپیژوهشپحاضرپمقایتهپشود.پمرابهپاینپیژوهشپ
باپطرحپیژوهریپمتفاوتپازپجلههپتجربیپوپهلچنینپاستفادهپازپاباارهايپ
متفاوتپبرپرويپجوامعپآماريپمرابهپتکرارپشود.پبزرايپبالزاپبزرد پدقز پ

یپوپهايپکلشودپکهپازپروشپآمیختهپ)یژوهشنتایجپدرپآیندهپییرنهادپمی
پکیفیپدرپکنارپه (پاستفادهپشود.

پ
پ
پ

 نتیجه گیری
 برتر باپکیفیتی اس  دیگرا  و خود انتظارات برآوردهپساختن گراییکلال

 از بزیش هزادانرگاه چنین .په کندمی اقتضا موقعی  چه آ  از بهتر و
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 تربی  و تأمین دار عهده و اندارتبا  در انتانی نیروي با هاسازما  سایر

 کتزانی باشند.پلذاپمدیرا پدانرزگاهپاولزینمی متخصص انیانت نیروي

روا پ سزازما  در اخهاقیپرا اصول خود کردار و گفتار رفتار، با که هتتند
دارنزد.پ سازما پوپاربابپرجوع اعضاي اعلال در تأثیرپبتاایی و دهندمی

بنابراینپدرپاینپیژوهش،پرابههپکلالپگراییپوپامیدپبهپزنزدگیپبزاپنقزشپ
هزوشپاخهزاقیپدرپمزدیرا پدانرزگاهپآزادپاسزهامیپاسزتا پپمیانجیپگري

مازندرا پبهپمنظورپارائهپمدلپموردپبررسیپقرارپگرف پوپباپتوجهپبهپنتایجپ
-یژوهشپبهپمتئولا پدانرگاهپآزادپاسهامیپاستا پمازندرا پییرنهادپمزی

هايپعهلیپوپمنتج پنتب پبهپارتقاءپکلالپگراییپریايکهپباپبرنامهشودپ
درپمدیرا پوپاساتیدپهل پگلارندپتاپازپاینپطری پموج پپوپهوشپاخهاقی

بهبودپامیدپبهپزندگیپمدیرا پوپاساتیدپوپدرپنهای پتوسعهپعلهکردپمدیرا پ
پوپدانرگاهپشوند.

پ

 ملاحظه های اخلاقی
پداريپ زماناپخالقیاپص اپده،ستفااپردموپمنابعپمعرفیپباپهشویژپیناپدر

پسایرپوپس اپهشدپدهشلرپ محترپرثاآپمؤلفینپيمعنوپح پوپعای رپعهلی
پهدزشپ زعایرهپزگاهانآپضای رپوپرازداريپ هلچوپعهلیپقخاللپاصوا
پس .ا
پ

 سپاسگزاری
پاینپیژوهشپهلکاريپ پشکیباییپدر پتلامیپافرادپشرک پکنندهپکهپبا از

پکردهپاند،پقدردانیپمیپشود.پ
پ

 هنام واژه
 Perfectionism .1پکلالپگرایی
 Self-esteem .2پعاتپنفس
 Irrational beliefs .3پیرمنهقیباورهايپغ

 Guilty feel .4پاحتاسپگناه
 Depression syndrome .5پنرانگا پافتردگی

 Self-actualization .6پخودشکوفایی
 Mental Health .7پسهام پروانی

 Positive psychology .8پروانرناسیپمثب پنگر

 Motivation .9پانگیاش

 Life expectancy .10پامیدپبهپزندگی

 Moral intelligence .11پهوشپاخهاقی

 Problem solving .12پح پمتاله
 Organizational commitment .13پتعهدپسازمانی
 Ethical leadership .14پرهبريپاخهاقی

 Job conflict .15پدرگیريپشغهیپ
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