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  سرآغاز

همواره کارهاى خوب را ستایش کـرده و افـراد    ) ص(پیامبر اکرم   
 الگوهـاى   عنـوان   بـه ها را   داد و آن    را مورد تکریم قرار مى     شایسته
هاى اخالقى شـناخته شـده در        نمود تا ارزش    معرفى مى  1اخالقى

هایى زنده و حاضـر از       نظرها بزرگ و گرانبها شوند و مردم نمونه       
إِنَّ «: فرمایـد   طورکـه قـرآن مـی      همـان ). 1 (آن را مالحظه کنند   

هـاي اخالقـی      مدیرانی که از دغدغـه    . »أَکرَمکم عنْد اللّه أَتْقاکم   

اند، همت خود را صرف تهیه فهرسـتی از بایـدها و           برخوردار بوده 
رعایت ایـن بایـدها و نبایـدها ضـامن         . اند  نبایدهاي رفتاري کرده  

صاحبان حرفه و شـاغالن در      آمیز بودن رفتار      ارزشمند و فضیلت    
این بایدها و نبایدها، الگوي رفتار ارتبـاطی  . آن کسب و کار است 

 را با یکدیگر و نیز با مشتري، ارباب رجوع          2 )سازمان(افراد بنگاه   
. کنـد   هاي مختلف ترسـیم مـی      و سایر افراد برخوردار در موقعیت     

یدها فهرست الزامات و تعهدات اخالقی که به صورت بایدها و نبا      
هاي اخالقـی   نامه  شود، اغلب کدهاي رفتاري و یا نظام        تدوین می 

 )مقاله پژوهشی(

  ی تیشخصي ها یژگیو بای اخالقي ها لفهؤم نیب ۀرابط
  3مشکاتی زهره دکتر، ∗2انیمستحفظ نایم، دکتر 1یییبلو بهاره

  )خوراسگان (اصفهان واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه سما،ي ا حرفه وی فن آموزشکده. 1

 رانیا آباد، نجف ،یاسالم آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد ،یورزش علوم وی بدن تیترب گروه. 2

 )خوراسگان (اصفهان واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،یورزش علوم وی بدن تیترب دانشکده. 3

  )27/2/94 :پذیرش تاریخ   20/12/93: دریافت تاریخ(

  چکیده
رعایت اصول اخالقی در ورزش نیازمند تالش، داشتن شخصیت قوي و با ثبـات، آگـاهی و شـناخت از اصـول اخالقـی، درك صـحیح از                        :نهیزم

 پـژوهش از این رو . کارهاي صادقانه و احترام به هنجارهاي اجتماعی است      نین و مقررات، ایمان و اعتقاد قلبی به       ها، آگاهی به قوا    موقعیت و فرصت  
  . شد انجامهاي شخصیتی دبیران تربیت بدنی استان اصفهان  هاي اخالقی با ویژگی لفهؤرابطه بین می بررس هدف با حاضر

 

 که بودند اصفهان استانی  بدن تیترب رانیدبی  تمام: شامل پژوهشي  آمار جامعه. اشدب یمی  همبستگ نوع ازی  فیتوص حاضر پژوهش روش :روش
ي ها لفهؤمي  ها پرسشنامه: شامل پژوهشي  ابزارها. شدند انتخاب قیتحق نمونه عنوان بهي  ا  طبقهی  تصادفي  ریگ نمونه روش به نفر 305 آنها نیب از

 لیـ تحل مـورد ی  مراتبـ  سلسله ونیرگرس لیتحل و رسونیپی  همبستگ بیضر از استفادهبا  ها   داده. بودند)  سوال 15(شخصیت   و) سوال 17(ی  اخالق
  .گرفتند قرار

 

 نیانگیـ م نیبـاالتر  و بـود  پـرورش  و آمـوزش ی  اخالقـ  مولفه به مربوطی  اخالقي  ها مولفه نیانگیم نیباالتر که داد نشان قیتحق جینتا :ها افتهی
 اي رابطـه  اخالقیي  ها  لفهؤم بـا) تعلق ازین وی  طلب قدرت ،یطلب تیموفق (شخصیتی هاي ویژگی ینب. بودی  طلب قدرت مؤلفه در تیشخصي  ها یژگیو

 را تیشخـص ي  هـا  یژگیو معنادار اي گونه به توانند میی  اخالقي  ها  لفهؤم که؛ داد نشان رگرسیون تحلیل نتایج همچنین،. دارد وجود معنادار و مثبت
  .کنند بینی پیش

 

شود، اقـدامات فرهنگـی در جهـت افـزایش و بهبـود سـطح                ي اخالقی توصیه می   ها  لفهؤه فواید حاصل از سطح باالي م      با توجه ب   :يریگ جهینت
  .ي اخالقی در آموزش و پرورش صورت گیردها لفهؤم
 

 یتیشخصي ها یژگیو اخالق،ي ها لفهؤم اخالق، :واژگان دیکل
 

______________________________________________________ ___________________________________________________________ _  
  mmostahfezian @ yahoo.com :نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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  ).2،3( شوند نامیده می
هـاي سـازمانی دربـاره      بیشتر بیان رسمی ارزش    3کدهاي رفتاري 

ویژگـی مهـم    . باشـند   موضوعات اخالقی و اجتماعی معـین مـی       
کدهاي رفتاري این است که تنها به بیان اصول و کلیات اخالقی  

ده، در هر شغلی همان رفتارهاي درست و نادرسـت را           بسنده نکر 
اي کـه در تـشخیص رفتـار غیراخالقـی            کنند، به گونه    تعیین می 

این ویژگی امکان نظارت بـر رفتـار        . ماند  ابهام چندانی باقی نمی   
سازد و این نظارت، چـه        ها را فراهم می    اي کارکنان سازمان    حرفه

ــا انجــام ،5ســازمانی  و چــه درون4در ســطح فراســازمانی  در دنی
ي اخالقی تنهـا بـه مطالعـه و مطالـب           ها  مؤلفهچنانچه  . شود  می

علمی نظري محدود شود، از دیدگاه کاربردي فایـده مطلـوبی از            
انواع جوهاي اخالقـی بـا پیامـدهاي        ). 4(آن حاصل نخواهد شد     

مهم سازمانی شامل خشنودي شـغلی، تعهد ســازمانی و قـصـد           
ه این امر اهمیت توجه به مفهوم       شوند ک   می ترك شـغل مـرتبط  

). 5(سـازد   مـی ي کاري را مشخصها اخالق در سازمانها و محیط  
ریزان و مدیران ورزشی باید کاربرد اصـول         رو دبیران، برنامه   ازاین

ي اخالقـی را در برنامــه ریـزي و اجــراي تمرینــات   هــا و نظریـه 
کلی در  طـور   بـه ورزشی، برگزاري مسابقات، تربیت ورزشکاران و       

داننـد    می دبیران تربیت بدنی به خوبی    . ي ورزشی بدانند  ها  یطمح
ورزشــکاران از نظــر ســنی، بلــوغ اجتمــاعی، میــزان آمــادگی و  

تـوان   بنـابراین نمـی   .  با هم تفاوت دارنـد     6ي شخصیتی ها  ویژگی
  ).6(نسخۀ رفتاري و تربیتی خاصی را براي همۀ آنها تجویز کرد 

هـم و اساسـی در      تردید بررسی شخصیت، یکـی از مباحـث م         بی
هـاي مربـوط بـه        شناسی بوده و هدف نهایی بیشتر پژوهش       روان

توان  انسان است، چرا که شناخت انسان و نحوة تربیت وي را می  
هاي  ها کلیۀ رشته ترین سؤاالتی دانست که در طی سال جزء مهم 

محققـین  . گویی به آن بوده و هـستند       دنبال پاسخ  علوم انسانی به  
  هـا،   هـر یـک از مـا انـسان        : گوینـد   ان می در مورد شخصیت انس   

مانندي هستیم و هر یـک قـالبی         خصوص و فرد بی    شخصیتی به 
. سـازد   خاص داریم که ما را در میان سایر ابناي بشر یگانـه مـی             

هرگز شخصیتی که درست شبیه ما باشد، وجود نداشته و نخواهد     
ــشمندان نظــرات  ). 7، 3(داشــت  ــاد شخــصیتی، دان ــورد ابع درم
  . اند ي مختلفی کردهها ی ارائه و تقسیم بنديگوناگون

بندي افراد را بر اساس نیاز غالب آنـان بـه سـه              یک نمونه طبقه  
 تقـسیم   9 و افراد با نیـاز تعلـق       8، قدرت طلب  7طلب  موفقیتدسته  
هر یک از این سه دسته شخـصیت بـه شـیوه خاصـی              . اند  نموده
ر به فـردي    ي رفتاري منحص  ها   و مهارت  ها  کنند، توانایی   می رفتار

افـراد بـا    . دارند و درنهایـت نیازهـاي متفـاوتی نیـز دارا هـستند            
 به شدت تمایل به برتري و پیشی گرفتن         طلب  موفقیتشخصیت  

نسبت به دیگران و همواره به دنبال اخذ بازخورد سریع از نتـایج              
  اهمیت بیـشتري   ها  افراد قدرت طلب به موفقیت    . کارشان هستند 

 جـدي از قـوانین و       طـور   بهد قاطع و    دهند و در تصمیمات خو     می
عالقمنـد   در مقابل افراد با نیاز تعلق باال. کنند  میمقررات تبعیت

 هستند و نسبت بـه   ها  به برقراري و حفظ رابطه دوستانه با انسان       
خود نشان نمی دهنـد   تبعیت از قوانین و مقررات تعهد خاصی از

، داشـتن   رعایت اصول اخالقی در ورزش نیازمند تـالش       ). 9،  8(
شخصیت قوي و با ثبات، آگاهی و شـناخت از اصـول اخالقـی،              

، آگاهی به قوانین و مقررات،    ها  درك صحیح از موقعیت و فرصت     
ایمان و اعتقاد قلبی به کارهاي صادقانه و احترام به هنجارهـاي            

ي اخالقـی و    هـا   به منظور نهادینه کردن ارزش    .  است 10اجتماعی
ی، همـاهنگی، همـدلی و هـم        ي ورزشـ  هـا   توسعۀ آنها در محیط   

ي ورزشی و غیر ورزشی، اجتنـاب      ها  سویی همۀ نهادها و سازمان    
هرگونــه اقــدام و راه کــاري در جهــت گــسترش . ناپــذیر اســت

ي اخالقی مثـل صـداقت، احتـرام، مـسئولیت، عـدالت،            ها  ارزش
جامعۀ ورزشـی   . مراقبت و روحیۀ ورزشکاري، داراي اهمیت است      

ي ارائه شده در حوزة مسائل اخالقی ها  انتظار دارد اصول و نظریه    
ورزش بتواند برخی از مشکالت رفتـاري ورزشـکاران، مربیـان و            

در این زمینه تحقیقاتی    ). 10(تماشاگران ورزشی را برطرف نماید      
به عقیده پژوهشگران    در داخل و خارج از ایران انجام شده است،        

و شناسـی     ي اجتماعی ماننـد همکـاري تیمـی، وظیفـه         ها  ویژگی
از عوامل اصلی شناسی  ي وظیفهها فداکاري و به خصوص ویژگی   

تـرین عامـل در موفقیـت        در انسجام و همبستگی گروهی و مهم      
در تحقیقی تحت عنوان رابطه     ). 12،  11(ي تیمی است    ها  ورزش
ي مقابلــه بــا اســترس در هــا روش A/Bي شخــصیتی هــا تیــپ

سـترس  ورزشکاران نشان داد که ورزشـکاران بـراي مقابلـه بـا ا            
اي مـسأله مـدار و کمتـر از سـبک مقابلـه              بیشتر از سبک مقابله   

 و هیچ   A/Bي شخصیتی   ها  بین تیپ . کردند  می شهودي استفاده 
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ي مقابله رابطه معناداري مشاهده نشد، همچنـین        ها  روشیک از   
ي مقابلـه بـا اسـترس و    ها روشرابطه معناداري بین هیچ یک از  

 جنسیت و سن ورزشکاران ،)گروهی و انفرادي(نوع رشته ورزشی 
 A/Bي شخـصیتی    ها  رسد تیپ   می بنابراین به نظر  . مشاهده نشد 

 کننـده   بینـی   پـیش تواند   ي فردي سن و جنسیت نمی     ها  و ویژگی 
 ).13(نوع روش مقابله با استرس در این ورزشکاران باشد

ي اخالقی با ها مؤلفه عنوان کشف ارتباط بین بادر تحقیقی دیگر   
 که بـر روي دانـشجویان انجـام شـد،           11 مدل بزرگ شخصیت   5

، ثبـات  12نتایج نشان داد که رفتارهاي شخصیتی همچون وجدان      
 براي دانشجویان اهمیت 15ها  و ناخوشایندي14، دلسوزي13عاطفی

. ي غیر اخالقی ندارد   ها  مؤلفهدارد و شخصیت ارتباط معناداري با       
ده مهم ترین اختالف در بین دانشجویان سه دانشگاه سوء اسـتفا          

کـه نتـایج     طوري هب. از وسایل و امکانات و تجهیزات دانشگاه بود       
نشان داد که رفتارهاي غیراخالقی ناشی از شخصیت دانشجویان      
. نیست، بلکـه بـر گرفتـه از اخـالق و فرهنـگ سـازمانی اسـت                

ي اخالقی در زمینه ها مؤلفهتوانند از طریق طراحی  ها می   دانشگاه
، )کامپیوتر، اینترنت و غیره   (انشگاه  استفاده از وسایل و امکانات د     

 در  .)14(در رعایت اصول اخالقـی نقـش اساسـی داشـته باشـند            
تحقیقی دیگر نشان داده شد که اختالف شخـصیتی معلمـان در            

توانـد از ارتباطـات اثـربخش دانـش آمـوزان             می محیط آموزشی 
. جلوگیري نماید و تأثیر منفی بر درك دانش آموزان داشته باشـد          

توانـد موجـب نارضـایتی        مـی  ین تفاوت در شخـصیت    همچنین ا 
  ).15( دانش آموزان از مدرسه شود

شناسان ورزشی بر این باورند که شخصیت فـرد     امروزه اکثر روان  
تواند در انتخاب نوع ورزش او اثر داشته باشد و به نوبـۀ خـود     می

. تواند بر شخصیت فرد اثر بگذارد       شرکت در یک رشته خاص می     
کـه شخـصیت در انتخـاب و شـرکت فـرد در           ثابت شـده اسـت      

هـاي اجتمـاعی وي نقـش دارد          هاي ورزشی و سـازگاري      فعالیت
ان یـ م کننده روابط م   ی تنظ عنوان  به، اخالق   یاز بعد اجتماع  .  )16(

در .  برخـوردار بـوده اسـت   ياریت بـس یـ ها، همـواره از اهم  انسان
ـ  ن سازیز ایت نیریمد  يهـا  ، بـدون آنکـه بـه اهـرم    یو کار درون
 را در   ی اخالقـ  ياز داشته باشد، قادر است تا عملکردها      ی ن یرونیب

از .  بـه وجـود آورد     يک سازمان معنو  ین نموده و    یکارکنان تضم 
شـوند تـا   یران قادر مـ ی، مدی با اتکا به اصول اخالق     یبعد سازمان 

 نادرست اسـت؛   يزی درست و چه چ    يزیرند که چه چ   یم بگ یتصم
 راه ید و چـه کـس   روی در سـازمان بـه راه درسـت مـ          یچه کـس  

ف خـود   یر در انجام دادن وظا    ین، مد یبنابرا. دیمایپینادرست را م  
ه بدون وجود   یق و تنب  ی، نظارت، تشو  یابی، ارزش يریگر تصمیم ینظ
 ت عمـل کنـد  یـ تواند بـا قاطع ی در سازمان نمیک نظام اخالقی

تحقیقی که بر روي کارکنان یک سازمان خدماتی در شهر          ). 17(
ي هـا    از ویژگـی   هـا    نـشان داد کـه سـازمان       اهواز صورت گرفت  

  ).24، 18(توانند در گزینش افراد استفاده نمایند   میاخالقی
آموزش و پرورش هم در یک جامعـه عامـل کلیـدي در توسـعه               

بررسـی  . اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن جامعه است       
عوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع صنعتی و پیشرفته بیانگر آن            

 که همه این کشورها از آموزش و پـرورش قـوي و کارآمـد     است
نقش مدیران اثر بخش در نظام آموزشی یک جامعه،         . برخوردارند

نظران بر این بـاور هـستند و         صاحبانکار ناپذیر است تا آنجا که       
 بـه   هـا    و عملکـرد در سـازمان      هـا   عملکرد یک ملت به سـازمان     

ر عملکـرد و    نقـش اخـالق د    . مدیران آن سازمان وابـسته اسـت      
 و انتخاب و در برخوردها و ارتباطات مهـم و          يریم گ یرفتار، تصم 

 از مباحـث    ینرو امروزه بحث اخـالق یکـ      یاز ا . کننده است  نییتع
خصوص  هاخالق در سازمان ب   . ده است یت گرد یریعمده رشته مد  

دها و  یـ ها، با  از ارزش  یستمی س عنوان  بهي آموزشی   ها  در سازمان 
 سـازمان   يک و بـدها   ی که بر اساس آن ن     شودیف م یدها تعر ینبا

بـه  . شـود یز مـ  یگردند و عمـل خـوب از بـد متمـا          یمشخص م 
، بـه   هـا   ي اخیر بـسیاري سـازمان     ها  ها و دهه   دلیل در سال   همین

ــه،     ــعه یافت ــشورهاي توس ــرورش در ک ــوزش و پ ــصوص آم خ
یی براي رعایت اصول اخالقی و دیگر کارمنـدان ایجـاد           ها  برنامه
ي هـا  مؤلفـه ضر سـعی دارد بـه رابطـه بـین           پژوهش حا . اند  کرده

ي شخصیتی دبیران تربیت بدنی بپردازد تا از        ها  اخالقی و ویژگی  
این طریق بتواند به رهنمودهایی بـراي بهبـود کیفیـت آمـوزش             

ین آموزش و پرورش کمک نماید      مدارس دست یافته و به مسئول     
ین که بر ا  . تا هر چه بهتر در راستاي اهداف آموزشی گام بردارند         

  :مطرح کرد توان اهداف زیـر را  میاساس،
: ي شخـصیتی شــامل    هـا   ي اخالقـی بـا ویژگـی      هـا   مؤلفـه بین  

. طلبی و نیاز تعلق رابطه معناداري وجود دارد طلبی، قدرت  موفقیت

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
95

.1
1.

1.
14

.2
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
th

ic
sj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                               3 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1395.11.1.14.2
http://ethicsjournal.ir/article-1-245-fa.html


 هاي شخصیتی هاي اخالقی با ویژگی  رابطۀ بین مؤلفه :مینا مستحفظیان و همکاران
  

 140

ي هـا  توانند ترکیبـــی از ویژگـی    میي اخالقیها مؤلفهچنین   هم
  . کنندبینی پیششخصــیتی را 

  
  روش

جامعـه  . باشد  می صیفی از نوع همبستگی   روش پژوهش حاضر تو   
آماري پژوهش شامل کلیه دبیران تربیت بدنی شاغل زن و مـرد            

اي   نفر به صورت تصادفی طبقـه     305در اصفهان بودند که تعداد      
ابزارهاي مورد اسـتفاده در      . نمونه پژوهش انتخاب شدند    عنوان  به

 يهـا   مؤلفـه پرسشنامه محقـق سـاخته       :ندازا  این پژوهش عبارت  
 مؤلفـه دانـش آمـوزان، دبیـران و آمـوزش و      3شـامل  (اخالقـی  
ي آن بـه صـورت      هـا    بوده و پاسـخ    سؤال 17که داراي   ) پرورش

) کـامالً موافقم (5تـا ) کامالً مخـالفم (1لیکرت پنج درجه اي از      
ضریب پایایی این پرسشـنامه بـا استفاده از       . شوند بندي می   درجه

ــاخ   ــاي کرونب ــت آمــ 85/0روش آلف ــنجش  . د بدس ــت س جه
 3شامل  ( ي شخصیت از پرسشنامه استاندارد شخصیت       ها  ویژگی

 15کـه داراي    ) مؤلفه موفقیت طلب، قدرت طلب و نیاز به تعلـق         
 1 بوده و پاسخهاي آن به صورت لیکرت پنج درجـه اي از              سؤال

شـوند    مـی  بنـدي  درجـه ) کـامالً مـوافقم   (5تـا  ) کامالً مخـالفم (
 30طور تصادفی سـاده تعـداد        ابتدا به  در این تحقیق  . استفاده شد 

پرسشنامه را در جامعه تحـت بررسـی توزیـع و پـس از تکمیـل                
ي شد، با محاسبه واریانس این نمونه، بر اساس ضـریب           آور  جمع

 . دست آمد  به87/0 آلفاي کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه

 بـا حـضور در   جهت اجراي تحقیق، پس از انتخاب نمونه، محقق   
ي خاص دبیران تربیت بـدنی      ها   و گردهمایی  ها  ایشجلسات، هم 

 450استان، البته با هماهنگی قبلی و ارائه معرفـی نامـه شخـصاً            
پس از   پرسشنامه را305پرسشنامه را در مناطق مختلف توزیع و       

. ي نمـود  آور  جمع،  ها  دهندگان در همان محل    تکمیل توسط پاسخ  
 مـورد تجزیـه و      ،هـا   ي استخراج شـده از ایـن پرسشـنامه     ها  داده

دست آمده از    ي به ها  براي تحلیل داده   .تحلیل آماري قرار گرفتند   
جهت تلخـیص   . ي آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد      ها  روش

ي آمـار توصـیفی؛ میــانگین،      هـا   روش از   ها  و طبقـه بنـدي داده   
انحـراف معیـار اســتفاده شــد و در ســطح آمــار اســتنباطی؛           

ون و تحلیـل رگرسـیون سلسله مراتبی،     ضریب همبستگی پیرسـ  
ي آمـاري فـوق بـا اسـتفاده از          ها  روش. مورد استفاده قرار گرفت   

 و در سـطح خطـاي       21بسته آماري در علـوم اجتمـاعی نـسخه          
  . انجام گرفت05/0
  
  ها افتهی

ي کسـب شـدة   ها  هاي توصیفی مربوط به نمره      شاخص 1جدول  
ـــرکت ـــا  شـــ ـــدگان را در متغیرهـــ ـــژوهش، کننـــ ي پـــ

  .دهد  مینشــــان
دهـد همبـستگی بـین کلیـه         مـی   نـشان  1همان طور که جدول     

  . معنی دار هستندp>05/0وهش در سطح ژمتغیرهاي پ
بــا   همبــستگی چندگانــه بــین متغیرهــاي پــیش بــین2جــدول 

  .دهد  میویژگیهاي شخصیتی را با روش سلسله مراتبی نشان
تغیرهاي پیش بین بـا  دهد که، ترکیب خطی م    می  نشان 2جدول  
ــی ــه   ویژگ ــستگی چندگان ــاي شخــصیتی همب ، MR=127/0(ه

05/0<p (      016/0دارد و ضریب تعیین برابر=RS باشد که در     می
 درصـد از    1این ترکیـب خطـی      .  معنی دار است   p>05/0سطح  

با مالحظه آخرین   . کند  می ي شخصیت را تبیین   ها  مؤلفهواریانس  
ن متغیرهـاي پـیش بـین    توان دریافت کـه از بـی     می سطر جدول 

 >β ،05/0=279/0(ي اخالقی مرتبط با دانش آمـوزان  ها مؤلفه

p(  ،ي اخالقی مرتبط با دبیران      ها  مؤلفه)164/0=β  ،05/0<p ( و
، β=127/0(ي اخالقـی مـرتبط بـا آمـوزش و پـرورش            هـا   مؤلفه

05/0<p (     ي شخـصیت   هـا   مؤلفـه  بینـی   پـیش نقش مـوثري در
  .اند داشته

  
   بحث

ي اخالقـی   هـا   مؤلفهي تحقیق مشخص شد که      ها براساس یافته 
در حد مطلوبی قـرار     ) دانش آموزان، دبیران و آموزش و پرورش      (

ي ها  مؤلفهبنابراین با توجه به فواید حاصل از سطح باالي          . دارند
شود، اقدامات فرهنگـی در جهـت افـزایش و            می اخالقی توصیه 

ي اخالقـی در آمـوزش و پـرورش صـورت           ها  مؤلفهبهبود سطح   
نتایج تحقیق حاضر تا حدودي بـا دیـدگاه وجـدان گرایـان         . گیرد

دیدگاه وجدان گرایـان مـسائل اخالقـی را یـک           . همخوانی دارد 
دانند، نه همگانی که انسان بدون نیاز به          می سلسله امور وجدانی  

 انسان عدالت براي نمونهکند    می  را درك  ها  منطق و استدالل آن   
یثـار و فـداکاري و شـجاعت را         شمرد و ظلم را بد، ا       می  را خوب 
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بینـد    مـی داند و خود پرستی و تجاوزگري و بخل را بـد      می خوب
 در فرد و جامعه     ها  بی آنکه نیازي به استدالل عقالنی و تأثیر آن        

تواند به دلیل وجدان اخالقی دبیران   میاین همخوانی). 19(باشد 
 در خصوص ابعاد شخصیت دبیران تربیت بدنی. تربیت بدنی باشد

ي تحقیق نشان داد که بیشترین میانگین       ها  استان اصفهان یافته  
موفقیت طلبی و کمتـرین اولویـت مربـوط بـه           (مربوط به حیطه    
نتایج تحقیق حاضر تا حدودي بـا نظریـه         . است) حیطه نیاز تعلق  

ایــن . نظــران شخــصیت همخــوانی داشــت محققــان و صــاحب
طلبـی   ي موفقیـت ها تواند به دلیل وجود این ویژگی   می همخوانی

  . در دبیران تربیت بدنی استان اصفهان باشد
ي اخالقـی در    هـا   مؤلفـه ي تحقیـق نـشان داد کـه بـین           ها  افتهی

ــا  هــا مؤلفــه ي دانــش آمــوزان، دبیــران و آمــوزش و پــرورش ب

نتایج این تحقیق با کشف . طلبی رابطه وجود داشته است    موفقیت
شخـصیت در    مـدل بـزرگ      5ي اخالقـی بـا      ها  مؤلفهارتباط بین   

آن محققـین نـشان     ). 20(دانشجویان دانشگاه همخـوانی نـدارد       
دادند که رفتارهاي شخصیتی همچـون وجـدان، ثبـات عـاطفی،            

و   بــراي دانــشجویان اهمیــت داردهــا دلــسوزي و ناخوشــایندي
ایـن  . ي غیر اخالقی نـدارد    ها  مؤلفهشخصیت ارتباط معناداري با     

 ي شخصیتی مـورد   ها  گیتواند به دلیل تفاوت در ویژ       می اختالف
ي تحقیـق نـشان داد کـه        هـا   یافتـه .  باشـد  ها  استفاده در تحقیق  

طلبی رابطه   پرورش با قدرت   ي اخالقی مرتبط آموزش و    ها  مؤلفه
این نتایج تا حـدودي بـا نظریـه سـه وجهـی             . وجود داشته است  
 شخـصیت افـراد را   هـا  در این طبقه بنـدي  ). 21(همخوانی ندارد   

دانند، بطوریکـه در ایـن تحقیـق        می رادناشی از شکل ظاهري اف    

   ها یآزمودن کلي برا پژوهشي رهایمتغ به مربوطی همبستگ بیضرا و اریمع انحراف ن،یانگیم: 1 جدول
 

 انحراف  1  2  3  4  5
 اریمع

      رهایمتغ نیانگیم

  1 آموزان دانش با مرتبطی اخالقي ها لفهؤم    42/4 52/0  -        
  2 رانیدب مرتبطی اخالقي ها لفهؤم    51/4  43/0  667/0**  -      
    3  پرورش و آموزش مرتبطی اخالقي ها لفهؤم    54/4  46/0  421/0**  576/0**  -    
    4    موفقیت طلبی  32/4 48/0  179/0**  279/0**  183/0*  -  
  5   قدرت طلبی  88/3  58/0  031/0  039/0  164/0**  540/0**  -
  6   نیاز تعلق  82/3  56/0  039/0  013/0  127/0*  442/0**  542/0

∗ 05/0<p   
  
  

  هاي شخصیتی نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مربوط به رابطه متغیرهاي پیش بین با ویژگی:  2جدول 
  

مقدار ثابت 
)a(  

هاي  ویژگی 
 شخصیتی

F 
P 

RS MR  خص آماري شا
  متغیرهاي پیش بین

 متغیر مالك

920/2 B 
β   
T 
p 

312/0  
279/0  
058/5  
001/0  

588/25  
001/0 

هاي اخالقی مرتبط با  لفهؤم  279/0 078/0
 دبیران

  موفقیت طلبی

946/2 B 
β   
T 
p 

205/0  
164/0  
891/2  
004/0 

358/8  
004/0 

هاي اخالقی مرتبط با  لفهؤم  164/0 027/0
 آموزش و پرورش

 طلبیقدرت 

120/3 B 
β   
T 
p 

155/0  
127/0  
233/2  
026/0 

987/4  
026/0 

هاي اخالقی مرتبط با  لفهؤم  127/0 016/0
 آموزش و پرورش

 نیاز تعلق
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ي اخالقی با آموزش پرورش که سازمانی است و مرتبط          ها  مؤلفه
ایـن  . ارتبـاط دارد  ) قدرت طلبـی  (به فرد نیست به بعد شخصیت       

مـدیریت  (تواند به دلیل تفاوت در حیطه مورد مطالعه       می اختالف
تـایج  همچنین این نتایج تا حدودي با ن      ). 22(باشد  ) و فیزیولوژي 

تحقیقی که معتقد بـود بایـد از بیانیـه مأموریـت سـازمان بـراي                
ي تـصمیم گیـري اخـالق       هـا   هدایت کارکنـان و ارتقـاء قابلیـت       

کارکنان استفاده شود تا عملکرد و رفتار آنان در راسـتاي اهـداف         
زیـرا بـراي    . تحقق اهداف سازمان قرار گیرد، همخـوانی داشـت        

). 23(القـی قائـل بـود       سازمان نقش کلیدي در رعایت اصول اخ      
تواند بـه دلیـل نقـش مهـم عوامـل محیطـی               می این همخوانی 

ي تحقیـق نـشان   ها  یافته. در روند شخصیت افراد باشد    ) سازمان(
ي آموزش و پرورش با     ها  ي اخالقی در مؤلفه   ها  مؤلفهداد که بین    

تحقیق حاضر تـا حـدودي بـا نتـایج          . نیاز تعلق رابطه وجود دارد    
عامل سازمانی تعیین کننده در رفتار اخالقـی        تحقیقات در زمینه    

نتایج تحقیق آنها عوامل سـازمانی، نظـام        ). 24(همخوانی داشت   
پـاداش و تنبیــه، تــرك خــدمت جـو اخالقــی ســازمانی را مهــم   

تواند به دلیل اجراي مناسب این سه         می این همخوانی . اند  دانسته
  . استان اصفهان باشد مؤلفه در اداره آموزش و پرورش

ي هـا   مؤلفـه  بینـی   پیشي تحقیق نشان داد که      ها  مچنین یافته ه
بـر اسـاس    ) دانش آموزان، دبیران و آموزش و پـرورش       (اخالقی  

طلبی و نیاز به تعلق      ي موفقیت، قدرت  ها  ابعاد شخصیت در مؤلفه   
نتایج این تحقیق تا حدودي با نتایج تحقیق       . باشد  می امکان پذیر 

 مـدل بـزرگ   5ي اخالقی بـا  ها مؤلفه عنوان کشف ارتباط بین    با
نتـایج آن   . شخصیت در دانـشجویان دانـشگاه همخـوانی نـدارد         

ي غیر اخالقی ناشی از شخـصیت       ها  محققین نشان داد که رفتار    
دانــشجویان نیــست، بلکــه نــشأت گرفتــه از اخــالق و فرهنــگ 

توانند از طریق طراحی     ها می   که دانشگاه  طوري هب. سازمانی است 
زمینه استفاده از وسایل و امکانات دانشگاه       ي اخالقی در    ها  مؤلفه

در رعایـت اصـول اخالقـی نقـش         ) کامپیوتر، اینترنـت و غیـره     (
توانـد بـه دلیـل تفـاوت در           مـی  این اختالف . اساسی داشته باشد  

ي شخـصیتی   هـا   بـا ویژگـی   ) اخالقی و غیراخالقی  (ارتباط رفتار   
ي تحقیـق مبنـی بـر ایـن کـه           هـا   با توجه بـه یافتـه     ). 20(باشد  

ي اخالقی پیشگویی مناسبی براي ابعاد شخـصیت آنـان          ها  ؤلفهم
ي اخالقـی دبیـران در بـه     هـا   مؤلفـه هست نـسبت بـه شـناخت        

اقـدام الزم بـه     اي    حوزه مختلف شغلی و حرفه     کارگیري آنان در  
  .عمل آید

  
  گیري نتیجه

ي پژوهـشی، مبنـی بـر وجـود رابطـه بـین             هـا   بر اسـاس یافتـه    
شـود،    مـی  شخصیتی، پیـشنهاد  ي  ها  ي اخالقی و ویژگی   ها  مؤلفه

مـدیریت منــابع انــسانی در ســطح آمــوزش و پــرورش، افــراد را  
متناسب با شخصیت آنان انتخاب و در فرآیند آموزش و پـرورش            
به کار گیرند، همچنین مسئوالن آمـوزش و پـرورش در فرآینـد              

ي هـا   مؤلفـه گزینش استخدام دبیـران تربیـت بـدنی نـسبت بـه             
ن توجه بیشتري نمایند و دبیـران بـا         اخالقی و ابعاد شخصیت آنا    

. ي مهم ورزشی قرار داده شوندها ي اخالقی باال در پستها  مؤلفه
ي ها مؤلفهي تحقیق مبنی بر این که  ها  همچنین با توجه به یافته    

اخالقی پیشگویی مناسبی براي ابعاد شخصیت آنان هست نسبت 
در ي اخالقی دبیـران در بـه کـارگیري آنـان            ها  مؤلفهبه شناخت   

  .اقدام الزم به عمل آیداي  حوزه مختلف شغلی و حرفه
  

  ي اخالقیها مالحظه
 خداست محضر عالم که این به اعتقاد و سبحان خداوند از اريی با

 بلنـد  مقام داشت پاس منظور به و انسان اعمال بر ناظر همواره و

 در اعـتالي  دانـشگاه  جایگـاه  اهمیت به و نظر پژوهش و دانش

 نـد گرد  مـی نویسندگان این مقاله متعهد شري،ب تمدن و فرهنگ

اصول حقیقت جویی، رعایت حقوق، انـصاف، امانـت و رازداري،            
 داده قرار نظر در پژوهشی فعالیت انجام این در احترام و ترویج را

  .اند نکرده تخطی آن از و
 

  سپاسگزاري
با توجه به اینکه جامعه این تحقیق دبیران تربیـت بـدنی اسـتان            

دند از همکاري یکایـک آن عزیـزان در اجـراي ایـن             اصفهان بو 
  .شود  میتحقیق سپاسگزاري

  
  نامه واژه

1. Ethics اخالق  
2. Organization سازمان  
3. Codes of behavior ي رفتاريها مؤلفه  
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4. Cross- organizational فرا سازمانی  
5. Internal organizational درون سازمانی  
6. Personality characteristics ي شخصیتیها ویژگی  
7. Seeking success موفقیت طلب  
8. Authoritarian قدرت طلب  
9. Need to belong نیاز به تعلق  
10. Social norms هنجارهاي اجتماعی  
11. Big five personality traits 

  پنج مدل بزرگ شخصیت
12. Conscience وجدان  
13. Emotional stability ت عاطفیثبا  
14. Compassion دلسوزي  
15. Uncomfortable ناخوشایندي  
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