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 رابطه سبک زندگی با اخلاق حرفه ای معلمان

 
 سید صمد الماسی حسینی

    دانشگاه علامه طباطبایی )ره( تهران، ایران.،  علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه
 (7/01/79، تاریخ پذیرش:6/8/79تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

مداد  و معود   ر،در  امروزه یکی از ارکان اساسی سعادت در زندگیی 
و فعالیت ها  اخلاقی است. اخلاق ره طد ر سداده یعودی خدواخت  اخلاق

در تعریف . (1) صحیح از ناصحیح و سپس انجام صحیح و ترک ناصحیح
الگ   رفتار ارتباطی درون خخصی و ررون خخصی مبتوددی ردر :  دیگر

را خد د  حقد ق خ یش  رعایت حق ق طرف ارتباط. ایر من در ارتباط را
)درون خخصدی( اخلاقدی اسدت. هچنودین  رعایت کوم  رفتار من را من

اولین یدام تحقدد  اخددلاق در (. 2)  رفتار من را دیگران نیز چوین است
سدازمانهدا  خددواخت سدح ا اخلداقی اسدت کده در دو سددحح قاردد  

  که ره مسئ لیت اخلاقی در سدازمانها  ا اخلاق حرفه.رررسدی مدیباخدگ
کده تأکیدگ رده وظددایف اخلاقددی افددراد در   اخلاق خغلی .2 اخاره دارد

نقدش راهبدرد  در  در این میدان اخلداق حرفده ا ). 3) سازمانها دارد
م فقیت معح ف ره آیوگه سازمان دارد و دور  از آن سدازمان را آسدی  

(. چرا که ره میزان رسیار چ،چگیر  سدازمان 1پذیر و متضرر می سازد )
م فقیدت در تحقد  اهدگافش و هزیوه هدا   توش هارا در جهت کاهش 

 (. 5و 4رسانگ )می یار  
 
 
 

 
یکی از مهم ترین سازمان ها که اخلاق در آن مسئله ا  مهم محسد   
می یردد  اداره آم زش و پرورش و مگارس می راخگ  چرا کده آمد زش 

سالم  م من  خلاق و رالوگه و مهارت  ها  پرورش انسانو دانش آم زان 
و انتظار می رود که محیط ها  آم زخی علاوه ردر را رر عهگه دارد  یافته

داختن خایستگی ها  فوی  دارا  ویژیی ها  ذهوی و عاطفی مواس  
(.  6محلد   راخدگ ) 2و ررخ ردار از ارزش ها  اخلاقی و سبک زندگیی

ردگان  صداحبوظر اصحلاا خی ه یا سبک زنگیی که اولین ردار ت سدط 
الگ ها  م،خص و قارد   آن رارهگاخت جهانی   سازمان .(7اخاره خگ )

تعریف رفتار می دانگ که از تعام  رین ویژیی ها  خخص  رر هچکوش 
اقتصاد  حاصد   –روارط اجتچاعی و م قعیت ها  محیحی و اجتچاعی 

سبک زنگیی ارعاد مختلفی را در رر می ییرد که ررخدی از  .(8می خ د )
خ د  اسدتفاده از سدیگار  الکد  و آن ها خام  تغذیه  ورزش  مراقبت از 

( کده تحقیقدات ا در 4داروها  غیر مجاز  روارط اجتچداعی و ... اسدت )
ا  را مد رد  یذار  رسیار  از این ارعاد سبک زنگیی ردر اخلداق حرفده

 (.11و 9تاکیگ قرار داده انگ)
 
 

 چکیده
سبک » است. هگف از این پژوهش تعیین رارحه سبک زنگیی مفه م رسیار مهچی است که اغل  ررا  ریان روش زنگیی ره کار رفته زمینه: 

   معلچان است. « اخلاق حرفه ا » را « زنگیی

نفر  384تعگاد ره ارتگایی خهر ن رآراد دوره ار  خام  کلیه معلچان جامعه آم. انجام خگ هچبستگی _ت صیفی ره روش  حاضرپژوهش  روش:

انتخا  ره عو ان نچ نه پژوهش  طبقه ا  ییر  تصادفی از معلچان را استفاده از خی ه نچ نهنفر  194 از طری  جگول م ریانکه   می راخگ
را استفاده از ضری   تجزیه و تحلی  داده ها ر د.« وزیرمقیاس اخلاق حرفه ا  کاد» و «  (LSQ)مقیاس سبک زنگیی » پژوهشخگنگ. ارزار 
 .ص رت یرفته است ریرسی نپیرس ن و  هچبستگی

 . نتایج ن،ان داد که رین سبک زنگیی و ارعاد اخلاق حرفه ا  رارحه معوی دار  وج د داردیافته ها: 

ر میان معلچان می ت انگ راعث افزایش سحح اخلاق حرفه رر اساس نتایج پژوهش حاضر  می ت ان یفت که ارتقاء سبک زنگیی د نتیجه گیری:

 ا  در آنان یردد.
 

 .اخلاق  اخلاق حرفه ا   سبک زنگیی  ارعاد اخلاق حرفه ا : واژگان یدكل

 

 
 

 
 

 samadalmasi@yahoo.comن یسوگۀ مسئ ل: ن،انی الکترونیکی: 
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را ت جه ره اهچیت و جایگاهی که اخلاق حرفده ا  در سدازمان روارراین  
یژه آم زش و پرورش دارد و هچنوین نقش مهم سبک زنگیی ها و ره و

و رارحه آن را اخلاق حرفه ا   رررسی و پژوهش در جهت ن ع رارحه این 
ردا هدگف متغیرها از اهچیت رسزایی ررخ ردار می راخگ. لذا این پژوهش 

رین سدبک زندگیی و ارعداد اخلداق حرفده ا  در معلچدان  رررسی رارحه
 انجام یرفته استخهر ن رآراد  مگارس ارتگایی پسرانه 

 

 روش
گی است. جامعه آمدار  خدام  ستهچب –روش پژوهش حاضر ت صیفی 

 1395-1396کلیه معلچان مگارس ارتگایی خهر ن رآراد در سال تحصیلی 
از طری  روش نچ نه ییر  که نچ نه ییر   .نفر می راخگ 384تعگاد ره 

 ری  جدگول م ریدانحجم نچ نه آمار  از ط و انجامتصادفی طبقه ا  
 3/55چ نه م رد محالعه را زنان و درصگ ن 7/44 نفر انتخا  یردیگ. 194

 را مردان ت،کی  می دهگ.
سبک » و « اخلاق حرفه ا » ها  در این پژوهش جهت سوجش متغیر 

پرس،دوامه اسدتانگارد  و از پرس،وامه  اخلاق حرفه ا  کدادوزیر «زنگیی
( معرفدی خدگه  1) ،دگرانپژوه که در پژوهش (LSQ)سبک زنگیی 

از  هدا رده ترتید در پژوهش حاضر پایایی ایدن ارزار. استفاده خگه است

رده دسدت  85/1 و 75/1طری  آلفا  کرانباخ محاسبه یردیگه و مقدگار 
از ررا  تجزیه و تحلی  داده هدا  ایدن پدژوهش در نهایت  آمگه است.

فدزار روش ها  آمار  مواس  را ت جه ره هگف پژوهش ر سدیله ندرم ا
spss .استفاده یردیگه است 
 

 یافته ها
( ر ده 6/86( ریش از مردان )2/88میانگین سبک زنگیی در رین زنان )

ره دست آمگه ن،ان از ( 116/1سبک زنگیی ) است و سحح معوی دار 
معوی دار  تفاوت سبک زنگیی در رین معلچان زن و مرد دارد. در م رد 

؛  111/1صادق ر دن؛  143/1 مسئ لیت پذیر) ارعاد اخلاق حرفه ا 
احترام ؛  252/1ررتر  ج یی؛  134/1وفادار ؛  421/1عگالت و انصاف

احترام ره ارزش ؛  141/1هچگرد  را دیگران؛  114/1ره دیگران
رین ارعاد عگالت و انصاف  ررتر  ج یی و احترام ره ارزش ها  (151/1ها

اد مسئ لیت تفاوت معوی دار  وج د نگارد. ولی معلچان زن در ارع
رالاتر   پذیر   صادق ر دن و هچگرد  را دیگران  از اخلاق حرفه ا 

نسبت ره مردان ررخ ردارنگ و مردان نیز در ارعاد وفادار  و احترام ره 
 دیگران  اخلاق حرفه ا  رالاتر  نس  ره زنان دارنگ.

 

 ضرایب همبستگی پیرسون سبک زندگی و اخلاق حرفه ای :9جدول
 1 8 7 6 5 4 3 2 9 متغیرها

         1 سبک زنگیی

        1 218/1 پذیر  3مسئ لیت

       1 * 38/1  381/1 4صادق ر دن

      1 115/1 121/1 * 181/1 5عگالت و انصاف

     1 *291/1 * 276/1 * 185/1 * 181/1 6وفادار 

    1 162/1 159/1  118/1 121/1 * 119/1 7ررتر  ج یی

   1 *181/1 *574/1 *175/1 *374/1 *318/1 *221/1 8اناحترام ره دیگر

  1 *678/1 171/1 *581/1 171/1 *218/1 182/1 *325/1 9هچگرد  را دیگران

 1 *411/1 *418/1 182/1 *318/1 181/1 *512/1 *451/1 *228/1 11احترام ره ارزش ها

 
فه نتایج آزم ن هچبستگی پیرس ن ررا  سبک زنگیی و ارعاد اخلاق حر

ا  ن،ان می دهگ که رین سبک زنگیی و ارعاد اخلاق حرفه ا  رارحه 
در رین ارعاد اخلاق حرفه ا   صادق  .مثبت و معوی دار  وج د دارد

و وفادار   =r)381/1ر دن ری،ترین هچبستگی را را سبک زنگیی دارد )

 .=r)181/1نیز کچترین هچبستگی را را سبک زنگیی در معلچان دارد )

 

 نتایج تحلیل رگرسیون اخلاق حرفه ای بر اساس مولفه های سبک زندگی :2جدول

 متغیر پیش بین

 ضریب ضرایب غیر

 tمقدار 
سطح معنی 

 B داری
خطای 

 استاندارد
BETA 

 111/1 11/1 1 69/1 71/1 مقگار  ارت

 125/1 3/1 24/1 22/1 31/1 11سلامت جسچانی

 16/1 57/1 - 16/1 15/1 12/1 12ورزش و توگرستی

 162/1 62/1 - 16/1 16/1 38/1 13کوترل وزن و تغذیه

 14/1 43/1 23/1 27/1 52/1 14پی،گیر  از ریچار  ها
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 11/1 6/1 31/1 26/1 51/1 15سلامت روان خواختی

 11/1 61/1 16/1 16/1 13/1 16سلامت معو  

 12/1 6/1 31/1 31/1 52/1 17سلامت اجتچاعی

 11/1 1/5 31/1 16/1 32/1 و ... 19گر  م اد مخ18اجتوا  از داروها

 13/1 59/1  15/1 16/1 39/1 21پی،گیر  از ح ادث

 4/1 58/1 16/1 16/1 13/1 21سلامت محیحی

 
رر اساس نتایج جگول ف ق و را ت جه ره سحح معوی دار  خحا  آزم ن 
ریرسی ن و را ت جه ره ضرای  رتا می ت ان یفت که از رین م لفه ها  

(  23/1(  پی،گیر  از ریچار  ها )24/1  سلامت  جسچانی )سبک زنگیی
(  سلامت اجتچاعی 16/1(  سلامت معو   )31/1سلامت روان خواختی )

( و پی،گیر  از 31/1(  اجتوا  از داروها  م اد مخگر و الک  )31/1)
( تغییرات اخلاق حرفه ا  را پیش ریوی می کووگ و م لفه 15/1ح ادث )

ی  کوترل وزن و تغذیه و سلامت محیحی اخلاق ها  ورزش و توگرست
 حرفه ا  را پیش ریوی نچی کووگ.

 

 بحث
یافته این پژوهش ن،ان داد که رین سبک زنگیی و اخلداق حرفده ا  و 

نتایج آزم ن ریرسدی ن . ارعاد آن رارحه مستقیم و معوی دار  وج د دارد
سدلامت  چوگ متغیره نیز ن،ان داد که از رین م لفه ها  سدبک زندگیی  

(  سلامت روان خواختی 23/1(  پی،گیر  از ریچار  ها )24/1جسچانی )
(  اجتودا  از 31/1(  سدلامت اجتچداعی )16/1(  سلامت معود   )31/1)

( 15/1( و پی،ددگیر  از حدد ادث )31/1داروهددا  مدد اد مخددگر و الکدد  )
تغییرات اخلاق حرفه ا  را پیش ریوی می کووگ و م لفده هدا  ورزش و 
توگرستی  کوترل وزن و تغذیه و سلامت محیحی اخلاق حرفه ا  را پیش 

هدا  پدژوهش نتیجه این پژوهش رر حس  جوسیت را  ریوی نچی کووگ.
( رگان تصریح خگه است. در حالی که پژوه،ی کده رده 14-11) مختلف

گیی و ارعاد اخلاق حرفه ا  رپردازد  ت سط محق  رررسی رارحه سبک زن
یافت ن،گ. اما نتایج آزم ن هچبستگی پیرس ن ررا  سبک زنگیی و ارعاد 
اخلاق حرفه ا  ن،ان داد که رین سبک زنگیی و ارعاد اخلداق حرفده ا  
رارحه مثبت و معوی دار  وج د دارد  رر هچین مبودا نیدز پی،دوهاد مدی 

در حرفه معلچی ارتقاء یارگ  نظارت ری،دتر  ردر یردد  ررا  ایوکه اخلاق 
سبک زنگیی معلچان خ د و را خواسایی ع ام  مخ  در سدبک زندگیی 
معلچان سعی در رفع آن ها خ د و از طری  وایذار  تسهیلات و آم زش 
ها  لازم  ت جه ره مسائلی هچن ن ورزش  تغذیده و ...  خدرایط رهبد د 

 را در معلچان ایجاد کرد.کیفیت سبک زنگیی و اخلاق حرفه ا  

 

 گیرینتیجه
رر اساس نتایج ره دست آمگه رارحه ردین سدبک زندگیی و ارعداد اخلداق 

می ت ان نتیجه یرفت که رهب د و ارتقداء در تاییگ خگ. روارراین حرفه ا  
سبک زنگیی و اصلاا سبک زنگیی معلچان در هر جامعه ا  می ت اندگ 

 .ر کار از س   آنان یرددم ج  رروز رفتارها  اخلاق مگارانه د

 

 های اخلاقیملاحظه
قدرار  مد رد ت جدهرعایت ملاحظات اخلاقی در خص ص محرمانه مانگن 

 یرفت.
 

 هنام واژه
 Professional ethics.1 اخلاق حرفه ا 
 Life style .2 سبک زنگیی

        Responsibility .3 مسئ لیت پذیر  
 Be honest .4 صادق ر دن
 Justice and fairness .5 افعگالت و انص
    Loyalty .6 وفادار 

 Superiority and competitiveness .7 ررتر  ج یی و رقارت طلبی
           Respect .8 احترام

 Sympathy .9 هچگرد 
 Social norms.10 هوجارها  اجتچاعی

 Physical health.11 سلامت جسچی
 Mental health.12 سلامت روان،واختی
 Spiritual health.13 سلامت معو  
 Social health .14 سلامت اجتچاعی
 Environmental health .15 سلامت محیحی
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