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  سرآغاز

مــدیریت تنــوع از عوامــل اصــلی عملکــرد  امــروزه اخالقیــات و
عدم توجه به اخالق در     . آمیز در یک محیط رقابتی است      موفقیت

هـا    تواند معضالت بزرگـی بـراي سـازمان         می ها مدیریت سازمان 
در این میان قضاوت افراد در مورد اخالقی بـودن و    . وجود آورد  هب

بـر کمیـت و کیفیـت کـار آنـان و در             یا غیراخالقی بودن کارها     
آموزش و پرورش   . توجهی دارد  نتیجه موفقیت سازمانی تأثیر قابل    

هایی است که در هر جامعه از حساسیتی خاصـی    از جمله سازمان  
این اهمیت بیشتر به آن دلیل اسـت کـه عملیـات          . برخودار است 

داخلی آن در معرض دید همگان قرار دارد و مورد قضاوت عامـۀ             
ها با  همچنین آموزش و پرورش بیش از سایر سازمان.  استمردم

دار تـأمین و تربیـت نیـروي         اند و عهـده    نیروي انسانی در ارتباط   

بنابراین آمـوزش و پـرورش نیازمنـد      . باشند  می انسانی متخصص 
ــان، و دانــش آمــوزان افــرادي   فــضایی اســت کــه در آن کارکن

آیند و با    القی بار طورکلی اخ  هپذیر، دلسوز، درستکار و ب     مسئولیت
اتکاء به انرژي درونی خود و با تالش، از شکست نهراسـند و آن              

بنـابراین مـدیران بایـد از       . را پلی براي رسیدن به پیروزي بدانند      
وجود آورنـد    هنظر اخالقی جوي سالم براي کارکنان در سازمان ب        

کنند  وري هرچه بیشتر کار    تا کارکنان بتوانند با تمام توان و بهره       
 .)1(که این امر، نیازمند وجود رهبري با هوش اخالقی باال است

 داراي ابعاد متفاوتی است دو تـن از صـاحبنظران       1هوش اخالقی 
باشـد کـه      می معتقدند که هوش اخالقی در بر دارنده چهار اصل        

ــداوم ســازمانی و شخــصی ضــروري اســت   ــت م ــراي موفقی   :ب
 بـه آن    یعنی ایجـاد همـاهنگی بـین آنچـه کـه          : 2درستکاري .1

________________________________________________________________________________________  
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  )مقالۀ پژوهشی(
   هوش اخالقی با سبک زندگی معلمانۀرابط

  )چاپ فوري( 2دکتر یوسف نامور، ∗1خدیجه آذر
 واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایرانباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، . 1

  اردبیل، ایرانواحد اردبیل دانشگاه آزاد اسالمی،علوم تربیتی، گروه . 2
  

  ) 1/5/96 :، تاریخ پذیرش6/2/96: تاریخ دریافت(
  

  دهیچک
ثري در زنـدگی افـراد   ؤتواند نقش م ي که دارد، میا ثر بر عملکرد افراد و انجام رفتارهاي فرا وظیفهؤعنوان یکی از عوامل م    ههوش اخالقی ب  : زمینه

درسـال   )شهرسـتان بیلـه سـوار   (هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش اخالقی و سبک زندگی معلمان آموزش و پرورش اردبیل   . داشته باشد 
  . بوده است 95-94

 نفربودنـد کـه براسـاس جـدول     386 معلمان به تعـداد  جامعه مورد مطالعه شامل کلیه  .  همبستگی بوده است   -روش تحقیق از نوع توصیفی    : روش
آوري اطالعات از دو پرسشنامه استاندارد هـوش اخالقـی و    براي جمع. اي انتخاب گردید نفر، به روش تصادفی طبقه 190اي به حجم     مورگان نمونه 

  .یه و تحلیل قرار گرفتندهاي ضریب همبستگی و رگرسیون موردتجز آزمون ها با استفاده از داده. سبک زندگی استفاده شد
همچنـین تحلیـل   . هاي هوش اخالقی و سبک زندگی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد        لفهؤدست آمده نشان داد که بین تمام م        هنتایج ب : ها یافته

  .باشد بینی سبک زندگی می هاي هوش اخالقی قادر به پیش لفهؤرگرسیون بیانگر این است که م
ثري ؤتواند در ارتقاي سطح سبک زندگی معلمان نقـش مـ         هاي هوش اخالقی می    لفهؤبیانگر این است که توجه به کلیه م        دستاوردها: گیري نتیجه

 .ایفاء کند و نیز اگر به مبانی اخالقی پایبندي  بیشتري داشته باشند احساس ارزشمند بودن در زندگی معلمان بهبود خواهد یافت
  

  زندگیاخالق، هوش اخالقی، سبک  :کلیدواژگان
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 انجـام آنچـه کـه     ( کنـیم   مـی  معتقدیم و آنچه که بـه آن عمـل        
   ؛)هـا  دانیم درست است و گفتن حرف راسـت در تمـام زمـان             می

کـسی کـه هـوش اخالقـی بـاالیی دارد،           : 3پـذیري  مسئولیت .2
آن اعمال، همچنین اشـتباهات  هاي   مسئولیت اعمال خود و پیامد    

توجـه بـه    : 4زيدلـسو . 3 پـذیرد؛   مـی  خود را نیـز   هاي    و شکست 
اگـر نـسبت بـه دیگـران        . دیگران که داراي تأثیر متقابـل اسـت       

 مهزبان و دلسوز باشـیم، آنـان نیـز موقـع نیـاز بـا مـا همـدردي         
آگـاهی از عیـوب و اشـتباهات خـود و           : 5بخـشش  .4 و کنند؛ می

 بعد زیر مجموعه شامل     10و  . دیگران و بخشیدن خود و دیگران     
ــجاعت، راز دار  ــداقت، شـ ــسجام، صـ ــدات  انـ ــام تعهـ ي، انجـ

در برابر تصمیمات شخـصی،     ) پاسخگویی(پذیري مسئولیت/فردي
قبـول  (خودکنترولی و خود محـدود سـازي، کمـک بـه دیگـران            

، )مهربـانی (، مراقبت از دیگران)مسئولیت براي خدمت به دیگران  
و درك  ) بشردوستی و رفتـار شـهروندي     (درك احساسات دیگران  

بنـابراین  . باشـد   مـی  )و تواضع ایمان، اعتقاد   (نیازهاي روحی خود    
 رهبران بـا هـوش اخالقـی بـاال کـار درسـت را درسـت انجـام                 

و عقایدشـان هماهنـگ     هـا     دهند، اعمال آنها پیوسته با ارزش      می
است، عملکرد باالیی دارند و همیشه کارها را با اصـول اخالقـی             

  ).3،2( دهند  میپیوند
ارد؛ هــا د هـوش اخالقــی مزایـاي بــسیار زیـادي بــراي سـازمان    

 و ارزشهاي فردي در سازمان رشد یابند این امر موجب 6اگرباورها
کنتـرل مـستقیم بـراي    هـاي    و کاهش هزینه  7ترویج خودکنترلی 

 ).5و4(ها و باال رفتن شانس موفقیت خواهد شد سازمان

همچنین براساس نتایج مطالعـات برخـوداري از هـوش اخالقـی         
ر مثبتی بگذارد که از     تواند بر ابعاد مختلف زندگی تأثی       می مطلوب
 مهـم بـا     مؤلفـه عنوان یک    هتوان به سبک زندگی که ب       می جمله
سبک . مختلف سالمتی ارتباط نزدیکی دارد، اشاره کرد      هاي    جنبه

 رفتاري فرد یا گروه، در الگوهاي متفاوت        ة به معناي شیو   8زندگی
زندگی است و سبگ زندگی گروهی و جمعی به معناي وفـاداري    

هـا،   از شـیوه  اي    نی افـراد جامعـه بـه مجموعـه         و همگا  9عمومی
، عالیق و تنفرهاست که این مجموعـه رفتارهـا          ها  عادات، سلیقه 

، هنجارها و باورهاي جمعی و نظامند در میان         ها  نمادي از نگرش  
 و شـیوة    10تودة مردم نهادینه شده است و به صورت یک سـنت          

 منظـور از سـبک    . رفتاري در میان اعـضاي جامعـه حـضور دارد         

، 12، احـساسات  11انـسان در اعمـال    هـاي     زندگی مجموعـه الگـو    
است؛ الگوي افراد در امـوري همچـون لبـاس،     13عواطف و افکار  

، روابط با یکدیگر، طالق و ازدواج، معیشت و کسب    ها  غذا، تفریح 
در . و کار، مسکن، معماري و شهرسازي، هنرو ادبیات و امثال آن          

ه را از رفتار افراد یـا جوامـع      واقع سبک زندگی، رفتار فرد یا جامع      
 14گونـاگون فرهنگـی   هـاي     سازد و بیانگر شـیوه      می دیگر متمایز 

  ).6(است
براین اساس برخی از اندیشمندان بر این باورند که سبک زندگی           

 از بیگانـه اسـت و   15یکی از مهمترین راهکارهاي شـناخت خـود    
شــود افــراد همــسو و همفکــر را از افــراد غیرهمــسو  مــی ســبب
   ).7(ص دهیمتشخی

او . کار برد  همحققی براي نخستین بار اصطالح سبک زندگی را ب        
برمبناي تعریف چند بعـدي از قـشربندي اجتمـاعی و تأکیـد بـر               

قـشربندي، اصـطالح    هـاي     مؤلفهعنوان یکی از ابعاد و       همنزلت ب 
از نظـر وي   .سبک زندگی را در ارتباط با ایـن بعـد بکـار گرفـت     

کنـد و بـه       مـی   را ایجـاد   16هـی سبک زنـدگی تفـاوت بـین گرو       
هـاي   گـروه . بخـشد   مـی منزلتی و طبقاتی مشروعیت   هاي    برتري

معیار  شوند و   می منزلت از راه سبک زندگی به گروه مرجع تبدیل        
ترتیب از نظر ایـن محقـق        بدین. گیرند  می قضاوت اجتماعی قرار  

  ).8(سبک زندگی پیوستگی بسیار نزدیکی با نوع اشتغال فرد دارد
ري بر این باور است سبک زندگی کردارهایی هستند که   پژوهشگ

یی که در   ها  جریان. اند به جریان عادي زندگی روزمره تبدیل شده      
کنند؛ چنین   میکنش جلوههاي  لباس پوشیدن، غذا خوردن، شیوه

شخصی، گروهی و اجتماعی    هاي    رفتارهایی بازتاب کننده هویت   
گوید کـه     می نگرایی سخ  است وي از اشکال منتخبی از مصرف      

کند و متضمن انتخـاب انـواع         می سبک زندگی افراد را مشخص    
خاصی از غذا، پوشاك، مسکن، اتومبیل، عـادت کـاري، اشـکال            
گوناگون تفریح یا فراغت و انواع دیگري از رفتار منزلـت جویانـه      
است که با این حال، توسط موقعیت اجتمـاعی افـراد و امکـان و        

 ع اقتـصادي و فرهنگـی مـشروط     میزان دسترسی آنـان بـه منـاب       
  ).10،9(شود می

تـرین مجموعـه     براساس اینکه آموزش و پرورش از جملـه مهـم         
به همـین دلیـل در بـسیاري مواقـع،          . انسانی در هر جامعه است    

انتظارات جامعه از نظام آموزشی، معلمان و سایر افـرادي کـه در             
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هـاي    داشتن شایـستگی   بر کنند عالوه   می محیط آموزشی فعالیت  
ذهنـی و عـاطفی مناسـب و بـر خـودار از             هاي    فنی، باید ویژگی  

 .مطلوب نیز باشند اخالقی وداراي سبک زندگیهاي  ارزش

هاي اخالقی و    لذا، بررسی میزان برخورداري معلمان از توانمندي      
بـا توجـه بـه      . تواند حائز اهمیـت باشـد       می سبک زندگی مناسب  

 هـوش   پـژوهش حاضـر در پـی بررسـی رابطـۀ          ،  ضرورت مسئله 
اخالقی و سبک زندگی معلمان آموزش و پرورش استان اردبیـل           

  .باشد  می)شهرستان بیله سوار(
 عمل آمده در منابع اطالعاتی داخلـی و خـارجی،          هطبق بررسی ب  

  :گردد  میارائهبه شرح زیر انجام شده تحقیقات نتایج خالصه 
رهبــري اخالقــی در «بــا عنــواناي  برخــی محققــان در مطالعــه

و امکانـات مـرتبط بـا       هـا     اي مدارس کانـادایی، تـنش     ه سازمان
نشان دادنـد کـه اخـالق، تـأثیر قدرتمنـدي در       » رهبري اخالقی 

حمایت از هویت بخشی به فرانسوي زبانان و بقـاي فرهنگـی و             
ـ           مـدیران بـر    ۀ  زبانی آنان داردو همچنین سـابقه خـدمت و تجرب

ـ     می قضاوت اخالقی تأثیر   طـوري کـه مـدیران جدیـد         هگـذارد، ب
کننـد، امـا مـدیران        می مدارس، اخالق، عدالت و انصاف استفاده     

مسن اخالق عمومی که شامل اخالق مراقبتی و انتقادي است را           
 ).11(برند   میبکار

نـشان  » توسعه سـواد اخالقـی در کـالس    «پژوهشی با عنوان   در
 سـواد   ۀمرتبط با توسع  هاي     اجراي برنامه  دادند که نقش معلم در    

آنـان ضـروري    اي    مـوزان بـراي رشـد حرفـه       اخالقی در دانش آ   
  ).12(است

رابطـۀ بـین اخـالق و رهبـري تیمـی در            «با عنوان اي    در مطالعه 
هاي   مؤلفهبه بررسی رابطۀ بین     » مدیران آموزشی و غیرآموزشی   

درستکاري، مسئولیت پـذیري، دلـسوزي و       (هوش اخالقی شامل  
و رهبري تیمی از دیدگاه اعضاي هیئت علمی پرداختـه        ) بخشش

هـوش  هـاي     مؤلفـه دهد که بـین       می نتایج پژوهش نشان  . است
 ۀاخالقی مدیران آموزشی و غیرآموزشـی و رهبـري تیمـی رابطـ     

  ).13( مثبتی وجود دارد

تـأثیر هـوش اخالقـی مـدیران بـر      «پژوهشی با عنوانهاي    یافته
بیـانگر آن  » مین اجتماعیأي ارتباطی آنان در سازمان ت   ها  مهارت

ــر اســت کــه هــوش اخالقــی مــد  ــه آن ب یران و ابعــاد چهارگان
  ).14(ي ارتباطی آن در سازمان مورد مطالعه تأثیر داردها مهارت

هوش اخالقـی و رهبـري    هاي    رابطۀ مؤلفه « در تحقیقی باعنوان  
» هـاي شـهر زاهـدان      آموزشی دانـشگاه  هاي    تیمی مدیران گروه  

 هـوش اخالقـی   هـاي     نتایج حاکی از آن اسـت کـه بـین مؤلفـه           
بـا رهبـري   ) ولیت پـذیري، دلـسوزي، بخـشش     درستکاري، مسئ (

بعـضی از محققـان    ). 15( وجود دارد  دار  معنیمثبت و   ۀ  تیمی رابط 
آن هـاي     مؤلفهدر پژوهش خود نشان دادند بین هوش اخالقی و          

با رضایت شغلی معلمـان همبـستگی مثبـت و معنـاداري وجـود              
در پژوهش دیگري مشخص شد بین هوش اخالقی با         ). 16(دارد

ــتی ــوع دوس ــت و ن ــه مثب ــی رابط ــود دارددار معن در ). 17(ي وج
اي دستاوردها بیانگر وضعیت هوش اخالقـی مطلـوب در            مطالعه
باشد و همچنین هوش اخالقی بطور مستقیم بر نقش          می معلمان

هـاي   یافتـه  ).18(اعتماد به نفس و رفتارشهروندي تاثیرگذار است
تحقیقی نشان دادنـد کـه بـین هـوش اخالقـی و عـزت نفـس                 

اي  درمطالعـه  ).19(کنان رابطه مثبت و معنـاداري وجـود دارد  کار
هـاي   مؤلفـه نتایج حاکی از آن است که هوش اخالقی بـر تمـام            

  ).20(سرمایه اجتماعی تاثیر فزاینده دارد
بررسی سـبک زنـدگی    «دست آمده از پژوهشی با عنوان        هنتایج ب 

ــین ســن،  » زنــان شــاغل و غیرشــاغل ــانگر آن اســت کــه ب بی
در آمد خانواده با سـبک زنـدگی همبـستگی وجـود     تحصیالت و  

دهـد بـه     مـی همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیري نشان . دارد
بعـدي درآمـد   ۀ ترتیب سن افراد و سپس نـوع فعالیـت و در رتبـ            

خانواده و تحصیالت به گونه نـسبی قـدرت تبیـین نـوع سـبک               
  ).10(زندگی را دارند

داري و سـبک   نسنجش بررسی رابطۀ دیـ « در تحقیقی با عنوان   
مـستقل  هـاي     تحلیل رگرسیون نشان داد از میان متغیر      » زندگی

تحقیق مانند دین داري و سن کـه وجـود رابطـه آنهـا بـا متغیـر        
وابسته در حد ضعیف تأیید شد، و بین دین داري و سبک زندگی             

مهمترین دستاورد این پـژوهش بـه    . همبستگی مثبتی وجود دارد   
با کم . شود  می زندگی افراد مربوطداري و سبک   ارتباط میان دین  

سنتی دینی و رواج انتخابگري فـردي  هاي  رنگ شدن اقتدار نهاد 
ــدتی،     ــري و عقی ــول فک ــدن اص ــی ش ــن و ترکیب ــوزه دی در ح
سخنگویان دین، دیگر تنها عامل اثر گذار بر واکنش افراد نسبت           

ــصمیم  ــاعی، ت ــف اجتم ــسائل مختل ــه م ــري ب ــا  گی ــرات ه و نظ
  ).21(نیستند
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 4

سـبک زنـدگی بـا کیفیـت        « هشی پیرامون بررسی رابطه     در پژو 
زنــدگی مــرتبط بــا ســالمت در دختــران نوجــوان دبیرســتانهاي 

بیانگر آن اسـت کـه بـین نمـره کـل            ها    یافته» شهرستان مشهد 
کیفیت زندگی با سبک زنـدگی و ابعـاد آن همبـستگی مثبـت و               

  ).22(معناداري وجود دارد
دگی مربیـان بـسیج و      بررسی سبک زن  «اي تحت عنوان   درمطالعه

نتایج حاکی از آن است که برنامه آموزشـی  » عوامل مرتبط با آن  
. منجربه اتخاذ داوطلبانه رفتارهاي سـالم در مربیـان شـده اسـت         

ي مـورد نیـاز     هـا   مهـارت یعنی مربیان بسیج با کـسب دانـش و          
ي در ارتقـاي سـبک زنـدگی خـود     مـؤثر هـاي   توانسته انـد گـام    

  ).23(بردارند
 در تحلیل   مؤثرعوامل  «اي با عنوان    نیز در مطالعه   برخی محققان 

نشان دادند که محـیط اجتمـاعی داراي        » جنسیتی سبک زندگی  
 بر سبک زندگی بـراي هـر دوگـروه زنـان و     دار معنیاثر مثبت و    
  ).24(مردان دارد

  
  روش

جامعـه  . باشـد   مـی   همبـستگی  -روش پژوهش حاضـر توصـیفی     
 شهرستان بیله سوار    آماري شامل کلیه معلمان آموزش و پرورش      

نفربودند که نمونه گیـري   386 به تعداد 94-95در سال تحصیلی  
انجام شد و حجم نمونه نیز با توجه به         اي    تصادفی طبقه ة  به شیو 

  . نفر از معلمان انتخاب گردید 190رگانوجدول م
 

  ها برحسب جنسیت توزیغ آزمودنی: 1جدول 
نمونه  درصد

 آماري
جامعه  درصد

 آماري
 جنسیت

43%  81 43%  زن 166 
57%  109 57%  مرد 220 
100%  190 100%  کل 386 
 
 

نفرنمونـه  190زشـود، ا    می که در این جدول مالحظه     طوري همان
نفـر  ) درصـد 57(109و  ) درصـد 43(نفـرزن 81آماري مورد مطالعه،  

از کارکنان لیـسانس و     ) درصد53(مرد، تحصیالت درصد بیشتري   
تحت مطالعه در گروه سنی     فوق لیسانس، بیشتر افراد     ) درصد23(

 5-10و 1-5 سال قرار داشتند و سابقه کار اکثریت آنهـا،   39-30
  .بوده است10-20و 

آوري اطالعــات از دو پرســشنامه اســتاندار هــوش  جهــت جمــع
ضـمن تأییـد    . اخالقی کنیک وکیل و سبک زندگی استفاده شـد        

، پایایی این ابزار نیز بـه روش ضـریب آلفـاي       ها  روایی پرسشنامه 
و % 86رونباخ محاسبه شده که مقدار این ضـرایب بـه ترتیـب             ک

حاصـل شـده بـا      هـاي     در نهایـت داده   . دست آمده است   هب 74%
مناسب و نیز با در نظر گرفتن هدف         آماريهاي    استفاده از روش  

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته spssپژوهش، بوسیله نرم افزار   
  .است
 

  ها یافته

هـوش اخالقـی و سـبک زنـدگی در          اي  ه  مؤلفهآیا بین   : 1سوال
رابطه معناداري وجود  )شهرستان بیله سوار(معلمان استان اردبیل    

  دارد؟
هـاي هـوش اخالقـی بـا           مؤلفـه  طبق نتایج جـدول فـوق، بـین       

 . داري وجود دارد هاي سبک زندگی رابطه مثبت ومعنا مؤلفه

بنابراین بیـشترین ضـریب همبـستگی بـین هـوش اخالقـی بـا               
و کمترین ضـریب همبـستگی بـین        ) =77/0r(عیسالمت اجتما 

باشـد و     می )=07/0r(بخشش اشتباهات خود با اجتناب از داروها      
هـوش خالقـی باعـث      هـاي     مؤلفـه دهد که     می این نتیجه نشان  

  .گردد سبک زندگی در معلمان میهاي  مؤلفهبهبود 
هـوش  هـاي     مؤلفـه آیا سبک زندگی معلمـان براسـاس        : 2سوال

  ی است؟اخالقی قابل پیش بین
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  هاي هوش اخالقی با سبک زندگی لفهؤنتایج همبستگی پیرسون براي رابطه م: 2جدول 
      هاي مؤلفه

  سبک زندگی   
  

  يها مؤلفه
   هوش اخالقی

سالمت 
 جسمانی

 ورزش
کنترل 
 وزن

پیشگیري 
  بیمارياز

سالمت 
 روانی

سالمت 
 معنوي

سالمت 
 اجتماعی

اجتناب از 
 داروها

 پیشگیري
  از حوادث

سالمت 
  محیط

سبک 
  زندگی

  66/0٭٭  40/0٭٭  50/0٭٭ 52/0٭٭ 39/0٭٭ 41/0٭٭ 38/0٭٭ 34/0٭٭ 34/0٭٭ 36/0٭٭ 42/0٭٭ باورها
24/0٭٭ 22/0 28/0٭٭ 09/0 60/0٭٭ راستگویی 34/0 43/0٭    58/0٭٭  43/0٭٭  45/0٭٭ 27/0٭٭ 

  55/0٭٭  49/0٭٭  55/0٭٭ 58/0٭٭ 25/0٭ 48/0٭٭ 37/0٭٭ 42/0٭٭ 50/0٭٭ 46/0٭٭ 39/0٭٭ استقامت براي حق 
  62/0٭٭  42/0٭٭  47/0٭ 45/0٭٭ 20/0 41/0٭٭ 29/0٭٭ 36/0٭٭ 38/0٭٭ 35/0٭٭ 33/0٭٭ وفا به عهد

  60/0٭٭  48/0٭٭  59/0٭٭ 46/0٭٭ 24/0٭ 45/0٭٭ 287/0٭٭ 27/0٭٭ 38/0٭٭ 30/0٭٭ 37/0٭٭ مسئولیت پذیري
  59/0٭٭  66/0٭٭  48/0٭٭ 53/0٭٭ 30/0٭ 42/0٭٭ 33/0٭٭ 43/0٭٭ 42/0٭٭ 41/0٭٭ 40/0٭٭ اقرار به شکست

 60/0٭٭  60/0٭٭  45/0٭٭ 24/0٭٭ 20/0٭ 22/0٭٭ 12/0٭٭ 23/0٭٭ 17/0٭٭ 22/0٭٭ 17/0٭ خدمت به دیگران
  

  56/0٭٭  55/0  42/0٭٭ 55/0٭٭ 33/0٭٭ 49/0٭٭ 36/0٭٭ 39/0٭٭ 45/0٭٭ 39/0٭٭ 40/0٭٭ اهمیت با دیگران
بخشش اشتباهات 

  70/0٭٭  50/0  51/0٭٭  07/0 /36٭٭  40/0٭٭  43/0٭٭  46/0٭٭  56/0٭٭  /.50٭٭  33/0  خود

بخشش اشتباهات 
  65/0٭٭  49/0  84/0٭٭  59/0٭٭  40/0٭٭  52/0٭٭  44/0٭٭  56/0  55/0  44/0  43/0  دیگران

  66/0٭٭  56/0  65/0٭٭  67/0٭٭  77/0٭٭  56/0٭٭  70/0٭٭  59/0  67/0  66/0  72/0  هوش اخالقی
  01/0ي در سطح دار معنی٭٭،05/0ي در سطح دار معنی٭
  

هـاي هـوش اخالقـی بـا          مؤلفـه  طبق نتایج جـدول فـوق، بـین       
 . داري وجود دارد هاي سبک زندگی رابطه مثبت ومعنا مؤلفه

بنابراین بیـشترین ضـریب همبـستگی بـین هـوش اخالقـی بـا               
و کمترین ضـریب همبـستگی بـین        ) =77/0r(سالمت اجتماعی 

باشـد و     می )=07/0r(اروهابخشش اشتباهات خود با اجتناب از د      
هـوش خالقـی باعـث      هـاي     مؤلفـه دهد که     می این نتیجه نشان  

  .گردد سبک زندگی در معلمان میهاي  مؤلفهبهبود 

هـوش   هـاي   مؤلفـه آیا سبک زندگی معلمـان براسـاس        : 2سوال
 اخالقی قابل پیش بینی است؟

بینـی سـبک زنـدگی       نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیـره پـیش        
  در جـداول زیـر ارائـه       هوش اخالقی  هاي  مؤلفهاس  معلمان براس 

  .گردد می
 

  هاي هوش اخالقی مؤلفهتحلیل واریانس : 3جدول

 يدار معنیسطح  F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات مدل

 000/0 81/7 80/2 10 09/28 رگرسیون

   35/0 39 01/14 باقیمانده
    49 10/42 کل
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 و با توجه به سطح معناداري بدست آمده،       طبق نتایج جدول فوق     
 متغیرهاي مـستقل تـوان پـیش بینـی          توان گفت که    می بنابراین

هـاي    مؤلفـه بـین    يدار  معنـی یعنی رابطـه    . متغیر وابسته را دارد   
 . وجود داردبا سبک زندگی معلمانهوش اخالقی 

 رگرسیون: 4جدول 

 ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل
ضریب تعیین 
 تعدیل شده

1 81/0 66/0 58/0 

  
گـردد، براسـاس نتـایج        مـشاهده مـی    4که درجدول    طوري همان

هـاي    تحلیل رگرسیون چند متغیره ضریب همبستگی بین مؤلفـه        
ــان     ــدگی معلم ــبک زن ــا س ــی ب ــوش اخالق ــریب ، 81/0ه ض

با توجه به   . باشد  می 58/0و ضریب تعیین تعدیل شده      66/0تعیین
 درصـد از تغییـرات      66توان گفـت      می ضریب تعیین بدست آمده   

  .هوش اخالقی قابل تبیین استهاي  مؤلفهمتغیر سبک زندگی با 
  

رگرسیون سبک زندگی براساس  نتایج تحلیل  : 5جدول
 هاي هوش اخالقی مؤلفه

ضرایب غیر 
 استاندارد

ضریب 
 استاندارشده

  متغیر
 B پیش بین

خطاي 
 BETAاستاندارد 

مقدار 
t 

سطح 
 داري معنی

(مقدارثابت
(constant 

69/0 68/0 0 01/
1 

000/0 

 03/0 4/1 25/0 23/0 32/0 باورها

30/0 راستگویی
- 

17/0 23/0- 7/1
- 

08/0 

 01/0 7/1 31/0 31/0 55/0 استقامت براي حق

/62 -06/0 06/0 03/0 وفا به عهد
0 

5/0 

 04/0 7/1 32/0 29/0 51/0 مسئولیت پذیري

 02/0 1/1 23/0 28/0 34/0 اقرار به شکست

50/0 خدمت به دیگران
- 

28/0 33/0- 7/1
- 

08/0 

/46  07/0  28/0  50/0  اهمیت به دیگران
0  

000/0  
/61  06/0  06/0  39/0  بخشش خود

0  
03/0  

/57  06/0  05/0  02/0  بخشش دیگران
0  

001/0  
  

ي خطاي آزمون رگرسیون و     دار  معنیدر نهایت با توجه به سطح       
هـوش  هاي  مؤلفهان گفت که از بین    تو می با توجه به ضرایب بتا    
ــا  ــی، باورهـ ــق   )25/0(اخالقـ ــراي حـ ــتقامت بـ  ،)31/0(،اسـ

،خــدمت بــه )23/0(،اقــرار بــه شکــست)32/0(پــذیري مــسئولیت
، از  )06/0(،بخـشش دیگـران   )06/0(،بخـشش خـود   )3/3(دیگران

هـاي    مؤلفـه کنـد و      مـی  تغییرات سـبک زنـدگی را پـیش بینـی         
 خـــدمت بـــه ، قبـــول مـــسئولیت بـــراي)-23/0(راســـتگویی

  . سبک زندگی را پیش بینی نمی کند) -33/0(دیگران
  

  بحث 

هـوش   با توجه به اینکه هدف از پژوهش حاضر بررسـی رابطـۀ           
باشـد، بـر اسـاس نتـایج          مـی  اخالقی و سبک زندگی در معلمان     

هوش اخالقی و سبک زندگی رابطـه  هاي  مؤلفهبدست آمده بین   
ر هـر انـدازه هـوش       مسقیم و معناداري وجود دارد به عبارت دیگ       

آن بهبود یابد کیفیت سبک زندگی کارکنان       هاي    مؤلفهاخالقی و   
بـا نتـایج تحقیقـاتی دیگـر     هـا   این یافتـه  . نیز ارتقاء خواهد یافت   

نشان دادند که اخالق، تـأثیر    اي همخوانی دارد از جمله درمطالعه    
ــت بخــشی دارد  ــت از هوی ــدي در حمای ــان ).11 (قدرتمن  محقق

مرتبط هاي     خود نقش معلم را دراجراي برنامه     دیگري در تحقیق    
اي آنـان    سواد اخالقی در دانش آموزان براي رشد حرفه       با توسعۀ 

ــستند ــه. )12(ضــروري دان ــین   اي در مطالع ــه ب ــد ک ــان کردن بی
مثبتـی وجـود    ۀ  هوش اخالقی و رهبري تیمـی رابطـ       هاي    مؤلفه
بیـانگر آن اسـت کـه هـوش اخالقـی            نتایج پژوهشی . )13(دارد
ي ارتبــاطی آن در هـا  مهـارت ران و ابعـاد چهارگانـه آن بــر   مـدی 

و نیز یافته بدسـت آمـده از        ) 14(سازمان مورد مطالعه تأثیر دارد      
هـوش اخالقـی و     هاي    حاکی از آن است که بین مؤلفه       تحقیقی

برخـی  . )15( وجـود دارد   دار  معنـی مثبـت و    ۀ  رهبري تیمی رابطـ   
 و در آمد خانواده بررسیها بیانگر آن است که بین سن، تحصیالت

در پژوهـشی نـشان     . )10(با سبک زندگی همبستگی وجـود دارد      
آن بـا رضـایت شـغلی       هـاي     مؤلفـه دادند بین هوش اخالقـی و       

ــود دارد     ــاداري وج ــت و معن ــستگی مثب ــان همب در . )16(معلم
اي بین هوش اخالقـی بـا نـوع دوسـتی رابطـه مثبـت و                 مطالعه
ري رابطــه هــوش در بررســی دیگــ). 17(ي وجــود دارددار معنــی

اخالقی با اعتماد به نفس و رفتار شـهروندي، رابطـه مـستقیم و              
هوش اخالقی بـر    اي    در مطالعه ). 18(معناداري حاصل شده است   

درنتـایج  ). 20(سرمایه اجتماعی تاثیر فزاینده دارد    هاي    مؤلفهتمام  
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تحقیقی به همبستگی بـین سـبک زنـدگی و دیـن داري تأکیـد               
 مطالعه دیگري به رابطه مـؤثر سـبک          و همچنین در   )21 (کردند

 ایـن پـژوهش     در). 22(زندگی با کیفیـت زنـدگی دسـت یافتنـد         
ي مـورد نیـاز شـده و      هـا   مهـارت آموزش منجربه کسب دانش و      

). 22 (ي در ارتقاي سبک زندگی خود برداشـته انـد         مؤثرگامهاي  
نشان دادند که محیط اجتماعی اثر مثبت و         برخی از پژوهشگران  

 بک زندگی براي هـر دوگـروه زنـان و مـردان دارد     بر س دار  معنی
)23( .  

البته الزم به ذکر است که بدلیل محـدود بـودن پژوهـشهایی در         
بررسی رابطه هوش اخالقی با سبک زنـدگی، امکـان مقایـسه و        

وجود نداشت ولذا، نتایج تحقیق با ها  تعمیم نتایج با دیگر پژوهش
  .مطالعات مرتبط مورد تحلیل قرار گرفت

پژوهشی در ارتباط با رابطه مثبت و معنـادارهوش   هاي    به یافته بنا
گـردد کـه در      مـی  اخالقی معلمان با سبک زندگی آنان پیـشنهاد       

بـه تقویـت ابعـاد هـوش        اي    نظام آموزش و پرورش توجه ویـژه      
اخالقی معلمان و الگوسازي معلمان برجسته در زمینه اخـالق از           

چـرا  .  در این مورد شودراه انتشار زندگی نامه و برگزاري همایش      
که بهبود هوش اخالقی موجب افزایش تعهد و مسئولیت پذیري          
 بیشتر دبیران و بهبود کـارایی فـردي و سـبک زنـدگی معلمـان              

  .شود می
 هـاي   مؤلفـه  مـؤثر همچنین، براساس نتـایج رگرسـیون و نقـش          

باورها، استقامت براي حق، وفا به عهد، مسئولیت پـذیري بـراي            
قراربه شکست، اهمیت به دیگران، توانـایی       تصمیمات شخصی، ا  

در بخشش اشتباهات خود و دیگران در سـبک زنـدگی معلمـان             
 عوامل ذکرشده درتبیـین     مؤثرگردد با توجه به نقش        می پیشنهاد

هـاي    تواند در برنامه    می سبک زندگی معلمان، آموزش و پرورش     
ضمن خدمت معلمان نـسبت بـه آمـوزش و      هاي    آموزشی و دوره  

احساس  درستکاري،(روحیه مبتنی بر ابعاد هوش اخالقی       تقویت  
اقدام نماید و همچنـین دو      ) دلسوزي و بخشش  ،  مسئولیت بیشتر 

عامل دیگر یعنی راستگو و احساس مسئولیت بـراي خـدمت بـه             
مورد بررسی از اهمیت کمتري برخودار هاي  دیگران، که در نمونه

باشد تـا    میخالقیهاي ا بوده، نیازمند به توجه ویژه به این ارزش    
اینکه از راه ایجاد الزام و تعهد درونی براي معلمان، آنان را جهت          

هـاي آموزشــی و تربیتـی کـه بــر     انجـام مطلـوب همــه فعالیـت   

ترتیب بـا ارج نهـادن بـه         بدین. اند، آماده نماید   شان گذاشته  عهده
مسئولیت پـذیري دیگـران و راسـتگویی و صـداقت در معلمـان،       

هـاي    رات آموزشی و تربیتی به ارزیابی تجربه      ضمن توجه به مقر   
 خویشتن پراخته و الگوي رفتاري، تربیتی و آموزشی مناسبی را بر

 گزینند که در این صورت، ارتقاي همه ابعـاد هـوش اخالقـی             می
. تواند منجر به بهبود سـبک زنـدگی مطلـوب درآنـان گـردد               می

همچنین، آموزش و پرورش جهـت حفـظ ارزشـهاي اخالقـی و             
ود ابعاد مؤثر برهوش اخالقی در راستاي تحقق سبک زندگی          بهب

تواند با بکارگیري سازوکارهاي حمـایتی بـراي تـشویق            می سالم
مطلوب در معلمان را فراهم نماید کـه در ایـن شـرایط        هاي    رفتار

توانند با آرامش خاطر و تعهد بیشتري خدمت نموده و            می معلمان
  .ام بردارنددر راستاي تعالی سبک زندگی اسالمی گ

  
  گیري نتیجه

طورکلی، دسـتاوردها بیـانگر ایـن اسـت کـه توجـه بـه کلیـه                  هب
تواند در ارتقاي سطح سبک زندگی        می هوش اخالقی هاي    مؤلفه

ي ایفاء نمایـد و نیـز اگـر بـه مبـانی اخالقـی         مؤثرمعلمان نقش   
مثـل درسـتکاري،   هـاي     بیشتري داشته باشـند در رفتـار       پایبندي

ـ    مسئولیت  سوزي و گذشـت در میانـشان تـرویج پیـدا          پـذیري، دل
کند و احساس ارزشمند بودن در زندگی معلمان بهبود خواهـد     می

، اکتـساب و    این نتیجه بـر لـزوم توجـه بیـشتر بـه ایجـاد             . یافت
هاي اخالقی در حوزه آموزش و پرورش بعنـوان          نگهداري قابلیت 

از ایـن رو، مـدیران ارشـد    . یک سرمایه ارزشـمند اجتمـاعی دارد      
عنوان الگوسازان سازمانی، چه در گفتـار و چـه در عمـل بایـد              هب

اصول اخالقی را رعایت کنند عالوه بر ایـن توجـه همزمـان بـه            
هــاي مناسـب بــراي کــسب   سـبک زنــدگی ســالم و ارائـه الگــو  

ي زندگی میان معلمان با تاکید بـر رفتارهـاي اخالقـی            ها  مهارت
  تواند مثمرثمر باشد می

کته کـه هـوش اخالقـی و تفکـر مـذهبی            نهایتاً با پذیرش این ن    
توان انتظار داشت   میهاست، و گرایشها   گیري بینش  سبب شکل 

در جوامع شیعی سبک زندگی شیعی شکل گیرد و بـا محوریـت              
شیعی در عرصـه اعتقـادات، اخالقیـات و آداب          هاي    یافتن آموزه 
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گیري سبک خاصی در زندگی جوامع بـشري    توان شکل  می دینی
  .شاهد بود

  
  اخالقیهاي  حظهمال

در این مقاله مالحظـات اخالقـی ماننـد سـرقت ادبـی، رضـایت               
  .مورد توجه قرار گرفته اند... چندگانه و  آگاهانه، انتشار

  
  سپاسگزاري

ــرورش     ــوزش و پ ــان آم ــان و معلم ــه کارکن ــت از کلی الزم اس
شهرستان بیله سوار کـه در انجـام ایـن تحقیـق نویـسندگان را                

  . شودهمراهی نمودند، قدردانی
  

  واژنامه

 Moral intelligence.1  هوش اخالق          

 Integrity .2       درستکاري

 Responsibility .3  مسئولیت پذیري             
 Forgiveness.4  دلسوزي
 Compassion.5  بخشش
 Beliefs.6  باورها

 Self-esteem.7  خودکنترلی
 Life Style.8  سبک زندگی

 Universal loyalty.9  وفاداري همگانی
 Tradition.10  سنت
  Actions.11  اعمال

 Feelings.12  احساسات
 Emotions and thoughts.13  عواطف و افکار

   Culture.14  فرهنگ
 Self- recognition.15  شناخت خود
 Inter group.16  بین گروهی
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