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 سرآغاز 

را در  يادیـ ز يهاینگران ،یاخالق يارهایمع ینشدن برخ تیرعا
همین عامل به وجود آورده است.  یدولت ریو غ یدولت يهابخش

ـ در ا ينظـر  يمبناهـا  يپژوهشگران در جستجو موجب شده  نی
 .)3را فراهم آورند ( نآ ییمناسب اجرا ریرابطه بوده تا بتوانند مس

وارد ادبیـات   1با عنوان هوش اخالقیبدین لحاظ مفهوم جدیدي 
سازمانی گردید. اصطالح هـوش اخالقـی نخسـتین بـار توسـط      

به عنوان ظرفیت و توانایی درك درسـت از خـالف،    پژوهشگري
داشتن اعتقادات اخالقی قوي و عمل به آنهـا و رفتـار در جهـت    

هوش اخالقی به معنی توجه بـه  ). 4صحیح و درست معرفی شد(
بیعت، رفاه اقتصادي و اجتماعی، ارتباطات باز و زندگی انسان و ط

). افـراد بـا هـوش اخالقـی     5صادقانه و حقوق شهروندي است (
و  2هـا دهند؛ اعمالشان پیوسته با ارزشقوي کارِ درست انجام می

کنند و همیشه عقاید آنها هماهنگ است؛ عملکرد خوبی ارائه می
به طور کلی هوش  ).6دهند (پیوند می 3کارها را با اصول اخالقی

اخالقی به این حقیقت اشاره دارد که انسـان بـه صـورت ذاتـی،     
گیـرد کـه   شود؛ بلکـه یـاد مـی   اخالقی یا غیر اخالقی متولد نمی

چگونه خوب باشد. یادگیري براي خوب بودن، شـامل ارتباطـات،   

 
 )کوتاه (مقالۀ پژوهشی

 

 فس کارکنانتحلیل رابطه هوش اخالقی با عزت ن

 2پیمان پروري ،1∗اله سهرابی دکتر روح

 سینا دانشگاه بوعلیو اجتماعی، اقتصادي دانشکده علوم  حسابداري، گروه -1

 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه عالمه طباطبائی -2

 )24/12/95تاریخ پذیرش: ، 5/10/94: (تاریخ دریافت
 چکیده

 ف مطالعه رابطه هوش اخالقی با عزت نفس در بین کارکنان مدارس انجام گرفته است. : پژوهش حاضر با هدزمینه
 

 186است که  )نفر 345( هاي شهر مالیردبیرستان کارکنانتمامی باشد. جامعه آماري شامل همبستگی می-تحقیق حاضر توصیفیروش : روش
سنجش هوش اخالقی لنیک و کیل و  ها از مقیاس. براي گردآوري دادهاب شدندتخاي اننفر از آنها به عنوان نمونه آماري به شیوه تصادفی طبقه
یابی معادالت ساختاري مورد تجزیه و ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدلمقیاس سنجش عزت نفس روزنبرگ استفاده شد. داده

 تحلیل قرار گرفتند. 
 

هاي هاي آن با عزت نفس رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنین در بررسی شاخصفه: نتایج نشان داد بین هوش اخالقی و مؤلها یافته
 برازش مدل مشخص گردید مدل مفهومی پژوهش از برازندگی قابل قبولی برخوردار است.

 

ها به عنوان یک سرمایه ارزشمند هاي اخالقی در سازمان: نتایج این جستار بر لزوم توجه بیشتر بر ایجاد، اکتساب و نگهداري قابلیتگیري نتیجه
 اجتماعی دارد.

 

 عزت نفس، اصول اخالقیتأثیر هوش اخالقی،  :کلیدواژگان
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و آموزش اسـت کـه هرگـز پایـان پـذیر       4پذیريبازخورد، جامعه
 ). 7نیست (

بنظران هوش اخالقی را توانایی تشخیص درسـت  دو تن از صاح
دانند که بـا اصـول جهـانی سـازگار اسـت. ایـن دو       از اشتباه می

پژوهشگر در عملیاتی کردن این سازه چهار اصـل بـراي هـوش    
کنند و معتقدنـد توجـه بـه ایـن ابعـاد بـراي       اخالقی پیشنهاد می

. 1موفقیــت مــداوم ســازمانی و شخصــی ضــروري اســت:      
بـه آن  افـراد  عنی ایجاد هماهنگی بین آنچـه کـه   : ی5درستکاري

 ننـد دا . انجام آنچه که میندکن و آنچه که به آن عمل می ندمعتقد
ــان   ــام زم ــت در تم ــرف راس ــتن ح ــت و گف ــت اس ــا؛  درس . 2ه

: کسی که هوش اخالقی باالیی دارد، مسؤولیت 6پذیري مسئولیت
هـاي   هـا و شکسـت   اعمال خود و پیامدهاي آن، همچنین اشتباه

بـا   8درديبـه و همـ   : توجـه 7. دلسـوزي 3پـذیرد؛   ود را نیز میخ
: آگـاهی از  9. بخشـش 4دیگران که داراي تأثیر متقابـل اسـت ؛   

 ).8هاي دیگران ( عیوب خود و تحمل اشتباه
هـا دارد؛ اگـر   هوش اخالقی مزایاي بسیار زیادي بـراي سـازمان  

ب و ارزشهاي فردي در سازمان رشد یابند این امر موجـ  10باورها
هاي کنترل مسـتقیم بـراي   و کاهش هزینه 11ترویج خود کنترلی

 ).   10و  9ها و باال رفتن شانس موفقیت خواهد شد(سازمان
شناسی که در تمام سـطوح  هاي روانیکی از حوزه از طرف دیگر

تاکنون نفس  عزتباشد. می 12زندگی افراد جاریست، عزت نفس
 دگاها،یـ د نیاز ابعضی  مطرح شده است. یمختلف يهادگاهیدر د

ـ  انیمتعدد موجود در اد میتعال رینظ   يدارا ی،اخالقـ  يهـا  نیو آئ
احسـاس   انگریب ينفس به نحو  عزت .اند چند هزار ساله يا سابقه

عزت نفس درکـی اسـت    ).11( است شتنیفرد از خو يارزشمند
هاي ارزشـی همـراه   که فرد از خود دارد، اما این درك با قضاوت

 13پـذیري  یرنده میزانی از حرمت خویش و خویشـتن است و دربرگ
احساس ارزشـمند بـودن    تر، عزت نفس). به بیان ساده12است (

، سازگار، با وجدان، داراي 14است. افراد با عزت نفس باال، برونگرا
 ). 14ثبات عاطفی و آماده تجربه کردن هستند.(

 مطالعات اندکی در مورد هوش اخالقی و عزت نفس در کارکنان
تـوان بـه تحقیقـی    ها صورت گرفته است، از جمله مـی و سازمان

). همچنـین  6تحت عنوان مدیریت با هوش اخالقی، اشاره کـرد( 

هـاي اخالقـی در محـیط    برخی دیگر دریافتند که مدیریت ارزش
کار موجب مشروعیت اقدامات مدیریتی شده و انسـجام و تعـادل   

نیـز بـا انجـام     ). گروهـی 17کند (فرهنگ سازمانی را تقویت می
تحقیق خود به این نتیجه رسید که هوش اخالقی نوعی توانـایی  

). بعضی نیز در نتایج خـود  18اکتسابی بوده و قابلیت ارتقاء دارد (
هـاي آن بـا رضـایت    نشان دادند بـین هـوش اخالقـی و مؤلفـه    

). در 19معلمان همبستگی مثبت و معناداري وجود دارد ( 15شغلی
دوسـتی رابطـه   بین هوش اخالقی با نوعاي مشخص شد مطالعه

). در پژوهشی پیرامـون رابطـه   29داري وجود دارد ( مثبت و معنی
، نتـایج حاصـل نشـان داد    16هوش اخالقی با سـرمایه اجتمـاعی  

هاي سرمایه اجتماعی تاثیر افزاینـده  هوش اخالقی بر تمام مولفه
ی های گروه ندمتوجه شدتحقیق دیگري پژوهشگران در ). 30دارد(

کمتـري    که سطح عـزت نفـس در آنهـا پـایین اسـت خالقیـت      
 . )20(دارند

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش اخالقی و عـزت  
هاي شهرستان مالیـر صـورت   نفس معلمان و کارکنان دبیرستان

گرفته است. با توجه به مبانی نظري ذکر شده مـدل پیشـنهادي   
 شود:ارائه می 1پژوهش در قالب نگاره 

 

 مدل مفهومی پژوهش : 1 نگاره

 
 روش

 گـردآوري  نحـوه  از نظـر  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و

جامعـه   باشـد. نوع توصیفی و همبستگی می از هااطالعات و داده

 درستکاري هوش اخالقی

 پذیري مسئولیت

 دلسوزي

 بخشش

 عزت نفس
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آماري این تحقیق شامل کلیه مدیران، معاونین و معلمان شـاغل  
باشـد. حجـم   نفر می 345، به تعداد ریمال هاي شهردر دبیرستان

گیـري  نفر برآورد شد و نمونه 186ونه مطابق با جدول مورگان نم
نتـایج آمـار توصـیفی    اي انجـام گرفـت.   به روش تصادفی طبقه

هـاي   نفـري کـه بـه پرسشـنامه     186شناختی متغیرهاي جمعیت
دهندگان دبیـر،  درصد از پاسخ 56داد، پژوهش پاسخ دادند نشان 

فترداران هسـتند.  درصد معاونین و د 30درصد مدیر مدرسه و  14
درصـد   46دهندگان را زنـان و  درصد پاسخ 54به لحاظ جنسیتی 

 27دهند. از لحاظ سـطح تحصـیالت   دیگر را مردان تشکیل می
درصـد کارشناسـی و    5/57درصـد کـاردانی،    5/10درصد دیپلم، 

باشـند. میـانگین سـنی پاسـخ     درصد کارشناسی ارشـد مـی   5/0
دهنـدگان  خـدمت پاسـخ   سال و میانگین سـابقه  5/39دهندگان 

 ابزارهاي از اطالعات آوريبراي جمعسال است. همچنین  3/18

ــی  ــوش اخالق ــنامه ه ــتکاري،   پرسش ــۀ درس ــار مؤلف داراي چه
گویـه و   40پذیري، دلسوزي، بخشـش یـا گذشـت بـا     مسئولیت

). از 16 و 8(همچنین پرسشنامه عزت نفس اسـتفاده شـده اسـت   
در هـا   باشـند، روایـی آن  مـی آنجا که این پرسشنامه ها استاندارد 

در تحقیقات داخلی و خارجی به تأییـد رسـیده و در ایـن     گذشته
تحقیق نیز روایی به تأیید خبرگان رسید. عالوه براین، بـا وجـود   

ها نیز در تحقیقات فـراوان بـه تأییـد     اینکه پایایی این پرسشنامه
ه رسیده بود، جهت اطمینان بیشتر، از روش آلفاي کرونباخ استفاد

 بدست آمد. 87/0شد و ضریب آلفا 

تجزیــه و تحلیــل هــاي آمــاري در قالــب آزمــون کولموگــورف  
ها، آزمون فریدمن جهت اسمیرنف براي بررسی نرمال بودن داده

تعیین اهمیت هر یک از ابعاد هـوش اخالقـی، آزمـون پیرسـون     
هـاي پـژوهش و   براي بررسی همبستگی بین متغیرهاي فرضـیه 

اختاري جهت بررسـی بـرازش مـدل مـورد     یابی معادالت سمدل
 استفاده در پژوهش به کار گرفته شدند.

 
 هایافته

داري  آزمـون نرمـال بـودن    هاي تحقیق سطح معنـی  طبق یافته
  05/0بـراي دو متغیــر هــوش اخالقـی و عــزت نفــس بــاالتر از   

ها نرمال اسـت و  باشد. بنابراین می توان ادعا کرد توزیع داده می
هاي پارامتریک مانعی ندارد. خروجی مربوط بـه  وناستفاده از آزم

 ةنشـاندهند  05/0فریدمن با سطح معنـاداري کمتـر از    بندي رتبه
تفاوت میانگین رتبه مولفه هـاي مـدل اسـت. بـر اسـاس نتـایج       

) و 08/4بدست آمده باالترین میانگین رتبه مربوط به درستکاري(
 ) است.73/1کمترین مربوط به بخشش(

 
 بحث 
حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش اخالقی و عـزت  پژوهش 

هـاي شـهر   نفس در بین معلمان، مـدیران و معـاونین دبیرسـتان   
مالیر انجام گرفته است. نتایج آزمون همبسـتگی نشـان داد کـه    

پـذیري،  بین هوش اخالقی و چهار مؤلفۀ درسـتکاري، مسـئولیت  
دلســوزي و بخشــش بــا عــزت نفــس کارکنــان رابطــه مثبــت و 

 پژوهش متغیرهاي همبستگی پیرسون برايضریب  ماتریس :1جدول 
  متغیرها 1 2 3 4 5 6
 1 هوش اخالقی 1     
 2 درستکاري 392/0** 1    
 3 پذیريمسئولیت 416/0** 573/0** 1   
 4 دلسوزي 640/0** 349/0** 456/0** 1  
 5 بخشش 218/0* 187/0* 384/0** 503/0** 1 
 6 عزت نفس 489/0** 532/0* 658/0* 331/0* 208/0* 1

)05/0<P(∗  )01/0<P(∗∗    
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داري وجود دارد. به عبارت دیگر هر اندازه هـوش اخالقـی و   معنا
هاي آن بهبود یابد میزان عزت نفس کارکنان نیز افـزایش  مؤلفه

هـا بـا نتـایج تحقیقـات دیگـر همخـوانی       خواهد یافت. این یافته
 ). آنها در تحقیق خود به این نتیجـه رسـیدندکه هـوش   22دارد(

زنـدگی افـراد    از یترضـا  و بر خودشکوفایی مستقیم اخالقی اثر
هاي این تحقیق با نتایج پژوهشگرانی که وجود تفکـر  دارد. یافته

اعتقادي مبتنی بر اخالق را عاملی در جهت افزایش عزت نفـس  
). برخـی  21دانستند، مطابقـت دارد ( و بهبود عملکرد کارکنان می

پژوهشگران نیز در تحقیقاتی جداگانه نشـان دادنـد کـه اخـالق     
اي اخالقی حاکم بر سازمان، تاثیر قابل مالحظهرهبري و فضاي 

هـاي آنهـا از ارزشـمندي    بر رضایت شغلی کارکنـان و برداشـت  
جایگاهشــان دارد، ایــن نتــایج بــا دســتاوردهاي تحقیــق حاضــر 

هاي تحقیقات مکـرر  مبنـی بـر    ). یافته24و  23همخوانی دارد (
 هـاي بینـی کننـده  هاي آن از پـیش اینکه هوش اخالقی و مؤلفه

اجتمــاعی و همچنــین افــزایش میــزان اعتمــاد آفرینــی  ســرمایه
تواند با نتایج این پژوهش تا حـدودي  مدیران سازمان هستند می

). همچنـین در ایـن تحقیـق    30و  26، 25همسویی داشته باشد(
هاي هـوش اخالقـی نشـان داد کـه     نتایج بررسی وضعیت مؤلفه

در برخـی  و  نمونه مورد مطالعه از این حیث در وضعیت متوسـط 
متوسط رو به باال قرار دارد. این در حالی است که دیگران  مواقع

 .)29-27اند (هاي خود به نتایج متفاوتی دست یافتهدر یافته
 

 گیرينتیجه

دهـد کـه اگـر    بطور کلی دستاوردهاي این پـژوهش نشـان مـی   
کارکنان به مبـانی اخالقـی پایبنـدي بیشـتري داشـته باشـند و       

پذیري، دلسوزي و گذشـت  درستکاري، مسئولیت رفتارهایی مثل
در میانشان ترویج پیدا کند احساس ارزشمند بودن در آنها ارتقـاء  
خواهد یافت و همین حس خوشایند مفید بودن موجـب افـزایش   

-همکاري و خالقیت آنها خواهد شد. در این راستا پیشـنهاد مـی  

فتـار و  شود مدیران ارشد به عنوان الگوسازان سـازمان، چـه در گ  
چه در عمل اصول اخالقی را رعایت کنند. عـالوه بـراین توجـه    

هاي ذینفع و کاهش تعارضـات بـین   همزمان به منافع تمام گروه
اعضاي درون سازمانی با تأکید بر روابط غیر رسمی و رفتارهـاي  

 تواند مثمر ثمر باشد.شهروندي سازمانی می
 

 هاي اخالقی مالحظه

 رضـایت  ادبـی،  سـرقت  القـی ماننـد  در این مقاله مالحظـات اخ 
 .اندگرفته قرار توجه غیره مورد و چندگانه انتشار آگاهانه،

 
 سپاسگزاري

الزم است از کلیه کارکنان دبیرستانهاي شهرستان مالیر کـه در  
 انجام این تحقیق نویسندگان را همراهی کردند، قدردانی شود. 

 

 هاي برازش مدلشاخص: 2جدول 
 شاخص برازش مقدار مطلوب مقدار بدست آمده نتیجه

 χ2/df > 3 17/1 برازش دارد
 RMSEA >06/0 043/0 برازش دارد
 GFI <90/0 94/0 برازش دارد
 AGFI <90 91/0 برازش دارد
 NFI <90/0 94/0 برازش دارد
 NNFI <90/0 92/0 برازش دارد
 CFI <90/0 95/0 برازش دارد
 IFI <90/0 96/0 برازش دارد
 RFI <90/0 91/0 برازش دارد
 RMR >08/0 074/0 برازش دارد
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 واژه نامه

 Moral Intelligence .1 هوش اخالقی

                         Values .2 رزش هاا

 Moral Principles .3 اصول اخالقی

          Socialization .4 جامعه پذیري

                                              Integrity .5 درستکاري

 Responsibility .6 مسئولیت پذیري

                                           Compassion .7 دلسوزي

                    Sympathy .8 همدردي

                                Forgiveness .9 بخشش

                            Beliefs .10 باورها

 Self-Control .11 خودکنترلی

 Self-Esteem .12 عزت نفس

 Self-Taking .13 خویشتن پذیري

  Extrovert .14 برونگرا

 Job Satisfaction .15 رضایت شغلی

 Social Capital .16 سرمایۀ اجتماعی
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