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 یاخالقیریگیمبا تصم یاخالقو  قضاوت یاخالقهوش ینرابطه ب

 شهرستان ساوه ییمدارس ابتدا یرانمد

   2یمحمد داود ینحس یرام ،1یمحدثه مطهر 

 :چکیده
گیری اخالقی مدیران  اخالقی و قضاوت اخالقی با تصمیم بین هوش تعیین رابطه این پژوهش  هدف

نفر بر  12ای به تعداد نمونهنفر،  118 مدیران با تعدادجامعه آماری از مدارس ابتدایی شهرستان ساوه بود. 
 ردیشد. پژوهش حاضر به لحاظ  هدف کاربمورگان و شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب  جدول اساس

های هوش  پرسشنامه همبستگی بوده و اطالعات از طریق -و از نظر روش اجرا در زمره تحقیقات توصیفی
پرسشنامه قضاوت اخالقی کلبرگ و میهلک  ،33/2( با ضریب آلفای کرونباخ 2225اخالقی لنیک و کیل)

با   (2212همکاران )النگو و گیری اخالقی ا و پرسشنامه تصمیم 123/2( با ضریب آلفای کرونباخ 1111)
آوری و با استفاده از  ها جمع داده با اجرای پرسشنامه بر روی گروه نمونه،. باشد می 78/2ضریب آلفای کرونباخ 

های آماری تحلیل رگرسیون چند متغیره و همبستگی پیرسون مورد تحلیل  مدل و  22SPSSنرم افزار 
گیری اخالقی مدیران  ی و قضاوت اخالقی با تصمیمقرارگرفت. نتایج نشان داد بین متغیرهای هوش اخالق

و  "دلسوزی"، "پذیری مسئولیت"، "درستکاری" همچنین مولفه های .ارتباط معناداری وجود داشته است
مدیران مدارس  "گیری اخالقی تصمیم"درصد از تغییرات مربوط به  6/21 باًیتقرهم  یروبر  "گذشت"

 .کنند یمابتدایی شهر ساوه را تبیین 
 

 .هوش اخالقی، قضاوت اخالقی، تصمیم گیری اخالقی واژه ها:کلید
 
 
 
 

                                                 
 یران، دانشگاه آزاد واحد ساوه ،ا ی، دانشکده علوم انسان یآموزش یریتارشد مد یکارشناس 1
 و مسئول مکاتبات نویسنده. یرانواحد ساوه، ساوه ، ا یدانشگاه آزاد اسالم ی،دانشکده علوم انسان ی،آموزش یریتگروه مد یاردانش 2
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 مقدمه

سازمان های آموزشی دارای هدف و نظامی است که به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه، فعالیت 
نیروی انسانی سازمان نقش مهمی را  ،های خاصی انجام می دهند. برای تحقق اهداف این سازمان ها

به نتیجه رسیدن وظایف سازمان، به عهده نیروی انسانی آن سازمان است و عملکرد این ایفا می کند. 
امروزه صاحب نظران معتقدند که تحقق  (.11،ص 2222، 1)هوچینافراد، همان عملکرد سازمان است

اهداف سازمان ها و ایجاد تغیر و تحول، با مدیریت صحیح و علمی میسر است.با توجه به رسالت فوق 
حساس مدیران  در سازمان های آموزشی و نیز با عنایت به روابط انسانی وسیع مدیران با  العاده

قشرهای وسیع دبیر، دانش آموز، خانواده و جامعه، مسئولیت های آموزشی و پرورشی مدیران فراتر از 
(. از آنجا که در عصر  122،ص 1812)قلتاش، صالحی، بهمنی، آن است که بتوان از آن غافل شد

ضر به نظر می رسد مسائل اخالقی در حقیقت عمده ترین معضالت مدیریتی می باشد. این حا
مشکالت به خصوص در سازمان های آموزشی حائز اهمیت است، اگر  اقدامات و اعمال مدیریتی به 
نحوی غیر اخالقی باشد می تواند آسیب جبران ناپذیری را در فرآیند تعلیم و تربیت وارد می سازد. در 

ن راستا مؤثرترین پدیده ای که می تواند یاور مدیران و راه گشای مسائل باشد، بنا بر شواهد بسیار ای
ها،  ی فراشناختی است که واکنش شناخت است. هوش اخالقی شامل گستره 1موجود، هوش اخالقی

پذیر  ارزشی فردی امکان های را فقط درچارچوب سیستم های اخالقی ها وفعالیت نگرش
گیری اخالقی از عناصر ضروری در حرفه مدیریت   تصمیم(. 21،ص2،2214گرجولیس(سازد می

ای با روند  پرورش بوده و مدیران آموزشی باید به عنوان افراد حرفه و بخصوص در آموزش
آموزان را بدون به خطر انداختن وجدان اخالقی  گیری اخالقی آشنا بوده و حقوق اخالقی دانش تصمیم

(. عوامل متعددی تصمیم گیری اخالقی فرد 48،ص1812)مهدوی و موسوی نژاد، خود محترم بشمارند
را در سازمان تحت تأثیر قرارمی دهد؛ عواملی مانند فرهنگ سازمانی، ارزش های فردی، شرایط، 
گزینه های در دسترس، شخصیت، نیت، محیط اقتصادی و حرفه ای و دولتی/قانونی، وضعیت 

وضعیت اشتغال، ساختار مبتنی بر پاداش و تنبیه، سیاست های  اخالقی/ شدت موضوع، تجربه یا
سازمانی، منشور سازمانی، برنامه های آموزش اصول اخالقی، فضای کاری اخالقی، تمرکز گرایی، 
کنترل،  اندازه سازمان، کمبود بخشش در محیط، اهداف سازمان، رشد اخالقی شناختی  وبسیاری از 

گیری  تصمیم (. 581،ص1814ودی، فیضی، رسولی، حضوری، عوامل دیگر ) نقل از سیاهکل ر
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های  های عادالنه و اخالقی موجب حل اختالفات و تعارض اخالقی فرایندی است که از طریق قضاوت
گردد. از این رو یکی از مراحل  اخالقی در سازمان، افزایش تعهد سازمانی و جلب رضایت کارکنان می

استدالل و قضاوت  (.45،ص 1138، 1اخالقی است) رست گیری اخالقی، فرایند قضاوت تصمیم
های مدیر باشد که توسط آن مدیر مسئولیت خویش،  گیری باید بنیاد و اساس تمام تصمیم 2اخالقی

های جدید  ای که تابع آن است؛ به دلیل اینکه، مدیر باید در شرایط و موقعیت مسئولیت جامعه
های درست  الزم است به قضاوت کنند، بنابراین گیری متفاوتی تصمیمبینی درباره مسائل  قابل پیش وغیر

مجهز بوده تا بتوانند به آن تکیه کنند. قضاوت نسبت به مسائل اخالقی یکی از معیارهای صالحیت 
باشد.قضاوت اخالقی عبارت است از میزانی که فرد یک رفتار مشخص را از لحاظ  ای مدیران می حرفه

که چرا بعضی اعمال، اخالقی  اند. قضاوت اخالقی یک فرد، ادراک وی از ایناخالقی قابل قبول بد
 (. 13،ص 1812دهد )سلمان پناه،  را تحت تأثیر قرار می شوند شناخته یا ترجیح داده می

 طرح مساله
است. « 8گیری تصمیم»طور مداوم با آن سروکار دارند  که تمام مدیران به از فراگردهایی یکی      
اند.  ها را مترادف یکدیگر دانسته گیری از مدیریت به حدی است که برخی آن ناپذیری تصمیم  تفکیک

شود بستگی دارد و  نفع عمومی جامعه به تصمیماتی که توسط مدیران و مسئولین گرفته می
ای  طور گسترده شود. از این رو محیط اخالقی سازمان به اعتمادی می های غیراخالقی سبب بی تصمیم

امروزه اندیشمندان علم مدیریت به این  (.1، ص1836گیری اثرگذار است)احمدی،  رآیند تصمیمبر ف
را مد نظرقرار دهند.  های اخالقی اند که مدیران درهنگام اخذ تصمیمات، باید مؤلفه باور رسیده

فاده های اخالقی است  یافته تأمل اخالقی برای حل تعارض سازمان عنوان شکل گیری اخالقی به تصمیم
فرآیندی است که افراد در اخالق خود برای تعیین درستی یا نادرستی یک موضوع از آن شود و  می

گیری اخالقی از عناصر ضروری در حرفه مدیریت بخصوص در  تصمیم. کنند استفاده می
ا گیری اخالقی آشن ای با روند تصمیم وپرورش بوده و مدیران آموزشی باید به عنوان افراد حرفه آموزش

آموزان را بدون به خطر انداختن وجدان اخالقی خود محترم بشمارند  بوده و حقوق اخالقی دانش
 (.48، ص 1812)مهدوی و موسوی نژاد،
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( به بررسی تأثیر عوامل جنسیت، سطح تحصیالت، تعصب مذهبی و 2227) 1کلر واسمیت
گیری اخالقی افراد پرداختند و نشان دادند که تمامی این چهار عامل  کاری بر فرآیند تصمیم تجربه

 شود. هایی در استانداردهای اخالقی افراد می موجب بروز تفاوت
های عادالنه و اخالقی موجب حل  گیری اخالقی فرایندی است که از طریق قضاوت تصمیم

گردد.  های اخالقی در سازمان، افزایش تعهد سازمانی و جلب رضایت کارکنان می اختالفات و تعارض
 (.53،ص 1138گیری اخالقی، فرایند قضاوت اخالقی است)رست، از این رو یکی از مراحل تصمیم

رویکرد فرآیند محور که به قضاوت اخالقی اعتقاد بر درستی یا نادرستی یک عمل است. یک  
ی مقررات، آداب و رسوم و هنجارهایی که مردم باید در تعامل با دیگران  چگونگی نظر شخص درباره

ای است که با رشد فکری و به تبع  ها اشاره دارد قضاوت اخالقی مولفه رعایت کنند و برداشت او از آن
 (.11، ص 1835یابد. )کریمی، آن رشد اخالقی همراه با افزایش سن در افراد تکامل می

( تحقیقاتی را که در زمینه رابطه قضاوت اخالقی و رفتار اخالقی انجام شده بود، 1132) 2بالسی
 75بررسی کرد. بیشتر این تحقیقات برای سنجش قضاوت اخالقی، از روش کلبرگ استفاده نمودند. از

پژوهش نشان داد که میان قضاوت اخالقی و رفتار اخالقی رابطه وجود دارد  57پژوهش بررسی شده 
 (.52،ص 1138ست،)ر

عوامل مؤثر بر قضاوت اخالقی، رشد تفکر و میزان خردمندی است. چگونگی استدالل یا تفکر 
مدیر درباره رفتارهایی که به امور اخالقی مرتبط است و نیز میزان خردمندی مدیر نقش 

رد همان های آموزشی دارد. همگی این موا ای در واکنش وی به امور اخالقی در سازمان کننده تعیین
مؤلفه هوش اخالقی فرد است. هوش اخالقی به عنوان توانایی کاربرد اصول اخالقی جهانی، در 

 (.13،ص 8،2225باشد)لنیک و کیل اهداف و مراودات یک فرد از روی قاعده می
( هوش اخالقی را ظرفیت و توانایی فهمیدن درست از خطا، به معنی داشتن اعتقادات 2222) 4بوربا

 کند. ها و رفتار به شیوه درست و پسندیده تعریف می و عمل به آن اخالقی قوی
( در پژوهشی به این نتایج رسید که هوش اخالقی رهبران آموزشی و معلمان در 2221) 5کالرکن

کند.  موزان را تقویت می مندی و ایجاد کیفیت در  هایی همچون احترام، عالقه مدارس ایجاد صفت
تواند توسط رهبران آموزشی، معلمان و کودکان آموخته شود و  قی میهمچنین دریافت که هوش اخال
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تواند بازدهی مطلوبی در مدارس و جامعه به عنوان نتایج  اینکه توسعه بیشتر هوش اخالقی می
 .(83، ص1814سازمانی مثبت باشد )امینی،

تقابل بین ها بیانگر  ترین معضالت مدیریتی هستند، زیرا آن مسائل اخالقی در حقیقت عمده
اخالقی مدیریت به علت پیامدهای گسترده،  باشند. مشکالت می عملکرداجتماعی عملکرد اقتصادی و

های شخصی، پیچیده بوده و دارای مشکالت  های گوناگون، رویدادهای نامطمئن و برداشت حل راه
باشد.  های آموزشی بسیار حائز اهمیت می فراگیر زیادی هستند. این مشکالت بخصوص در محیط

های  آموزان در سال گیری قرار دارند چرا که دانش مدیران مدارس ابتدایی در مرحله حساس تصمیم
های مسئولین  تازگی آشنا شده و در راستای الگوبرداری مستقیم از فعالیت ابتدایی، با محیط آموزشی به

های این  وتگیری قضا های اخالقی مدیران بر شکل گیری و مدیران قرار دارند. نوع تصمیم
باشد. با توجه به  آموزان اثرگذار است. مدارس ابتدایی شهرستان ساوه نیز از این امر مستثنی نمی دانش

ها مؤثر  آموزان در تکامل رشد اخالقی آن های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی این دانش اینکه محیط
سی قرار گرفته و مسئولین را از است از این رو بحث اخالقیات در مدارس ابتدایی باید بیشتر مورد برر

 (.22،ص 1814هایشان باخبر ساخت )امینی، ها و قضاوت گیری عواقب نوع تصمیم
کنند، عالوه بر  های آموزشی فعالیت می مدیران مدارس ابتدایی و سایر افرادی که در محیط

های اخالقی  ارزشهای ذهنی و عاطفی مناسب و برخوردار از  های فنی، باید دارای ویژگیشایستگی
گیرند و اعمالی را  های آموزشی تصمیم می مطلوب نیز باشند؛ زیرا مدیران بخصوص مدیران محیط

دهند. اگراین تصمیمات و اعمال به نحوی غیراخالقی  دهند که دیگران راتحت تأثیر قرار می انجام می
داده و به دیگران آسیب یا ضرر تواند فرایند تعلیم و تربیت نسل آینده را تحت تأثیر قرار  باشد، می

طور مستقیم با فرایند تحصیل، انگیزه تحصیلی،  ها به ناپذیری وارد سازد. چرا که تصمیمات آن جبران
 (.13،ص 2221 )کالرکن، باشد لذت تحصیلی، تعلیم و تربیت، آینده سازی و... در ارتباط می

باشند  ی از شرایط سنی باال برخوردار میاما امروزه از آنجایی که مدیران و مسئولین مدارس ابتدای
های اولیه با قوانین  آموزان در سال شاید به دالیلی همچون جمعیت باالی مدارس، ناآشنا بودن دانش

آموزان و.... احتمال اینکه برخوردهای اخالقی  ای این دانش گیری اولیه فرهنگ مدرسه مدرسه، شکل
، بیشتر است. از این رو این مسئله جزو دغدغه پژوهشگر در این مدارس بیشتر دچار لغزش قرار گیرد

تواند آسیب جدی به  ها و برخوردهای اخالقی این مدیران می گیری باشد که لغزش در تصمیم می
تربیت و انگیزه تحصیلی نسل آینده جامعه وارد نماید. از این رو باید در طی تحقیقات متعدد این 

گیری اخالقی، رشد اخالقی، قضاوت اخالقی و ... آشنا  میممسئولین را مسائل اخالقی همچون تص
تواند تأثیر  نمود، چرا که مطالعات بسیاری نشان داده است که تعامالت مدیران در محیط آموزشی می
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ها داشته باشد. در این  ای بر یادگیری، توسعه اخالقی و دستاوردهای آموزشی و اجتماعی آن العاده فوق
های اخالقی که به نوبه  گیری نند با تقویت هوش اخالقی خود، بر بهبود تصمیمتوا راستا مدیران می

آموزان تأثیرگذار است بیشتر همت گمارند. از این رو این تحقیق در پی پاسخ به  خود بر تربیت دانش
گیری اخالقی مدیران  این سوال است تاچه اندازه بین هوش اخالقی و قضاوت اخالقی با تصمیم

تری کننده به بینی یی شهرستان ساوه رابطه وجود دارد؟ کدام یک از این متغیرها پیشمدارس ابتدا
        گیری اخالقی است؟ برای تصمیم

 اهداف
گیری اخالقی مدیران مدارس ابتدایی  رابطه بین هوش اخالقی و قضاوت اخالقی با تصمیم

 .شهرستان ساوه

 .اخالقی مدیرانگیری  تعیین رابطه بین هوش اخالقی با تصمیم
 .گیری اخالقی مدیران تعیین رابطه بین قضاوت اخالقی با تصمیم

 

 چارچوب نظری
گیری اخالقی صورت گرفته  پژوهش حاضر پیرامون هوش اخالقی، قضاوت اخالقی و تصمیم

است. چارچوب نظری این پژوهش بر اساس نظریات پیاژه و کلبرگ در زمینه اخالق)هوش، قضاوت و 
اخالقی( پایه ریزی شده است. ژان پیاژه و الرنس کلبرگ از نظریه پردازان شناختی در گیری  تصمیم

ها در زمینه تصمیم های اخالقی از  قضاوت اخالقی هستند و معماهای آن زمینه رشد اخالق و
با توجه به نتایج به دست آمده از کارهای این دو روانشناس  پرکاربردترین مفاهیم اخالقی است.

گیری اخالقی( رابطه  که بین اصول اخالقی)هوش اخالقی، قضاوت اخالقی وتصمیممشخص شده 
معناداری وجود دارد که ما در این پژوهش رابطه بین این سه متغیر را همزمان با هم مورد بررسی قرار 

 شود. از این رو با توجه به نظریات این دو روانشناس بزرگ مدل مفهومی زیر ارائه می دادیم

 

 

 

 
 
 
 

 خالقیهوش ا

 قضاوت اخالقی

 تصمیم گیری اخالقی

 مدل مفهومی، محقق ساخته   -0شکل 
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 روش شناسی پژوهش
این پژوهش به لحاظ نوع هدف نظری است، زیرا قصد دارد از نتایج حاصل از بررسی رابطه بین 

ساوه را در جهت هوش اخالقی و قضاوت اخالقی با تصمیم گیری اخالقی مدیران ابتدایی شهرستان 
از نظر روش اجرا، پژوهش حاضر در  افزایش اطالعات و به کاربستن قضاوتهای اخالقی استفاده نماید.

زمره تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می باشد.. درواقع هدف از مطالعه همبستگی ممکن است 
 اشد.بینی ها ب و به کارگیری روابط در انجام پیش شناسایی یک رابطه یا نبودآن

جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران مقطع ابتدایی شهرستان ساوه تشکیل داده اند که در 
نفر بر  12نفربودند.از جامعه آماری این پژوهش، گروه نمونه ای به تعداد  118به تعداد  1814-15سال 

 اساس جدول تعیین حجم مورگان و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد.
این پژوهش جهت جمع آوری اطالعات مورد نیاز در دو مرحله جمع آوری گردیده است. مرحله در 

ها، مجالت و مقاالت علمی معتبر، مطالب مربوط به ای شامل کتاباول: با مراجعه به منابع کتابخانه
نی ادبیات و پیشینه پژوهش جمع آوری شده است. مرحله دوم: در این پژوهش اطالعات به شیوه میدا

 با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است.

 (2110پرسشنامه هوش اخالقی لنیک و کیل) 
 4گویه و  22( طراحی شده است که دارای 2225در سال ) 1این پرسشنامه توسط لنیک و کیل

 باشد. هریک از این مؤلفه ها به ضرح ذیل میصورت بسته پاسخ بوده و  باشد. سواالت به مؤلفه می
؛ دلسوزی 6-12؛ مسئولیت پذیری 1-5پرسشنامه هوش اخالقی مولفه درستکاری از سوال در 

روش نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس در نظرگرفته شده است. 17-22و گذشت از سوال  16-18
 .باشد درجه ای لیکرت )از در همه موقعیت ها تا هرگز( می 5طیف 
 

 (0111پرسشنامه قضاوت اخالقی کلبرگ و میهلک) 
( طراحی شده است که دارای چهار گویه 1111این مقیاس توسط کلبرگ و میهلک در سال )

باشد. پایایی آن توسط کلبرگ و  درجه ای لیکرت می 5باشد. نمره گذاری آن نیز با استفاده از طیف  می
ز آلفای ( پایایی این پرسشنامه را با استفاده ا1812بدست آمده. در ایران نیز ندافی) 123/2میهلک 

 به دست آورده است. 31/2کرونباخ معادل 
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 گیری اخالقی تصمیم پرسشنامه 
 7( استفاده شد. این مقیاس شامل2212برای بررسی متغیر مذکور از پرسشنامه االنگو وهمکاران )

درجه ای لیکرت )درهمه موقعیت هاتاهرگز( نمره گذاری  5باشدکه درطیف سؤال بسته پاسخ می
 شود. می

حاضر برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده، برای اجرای پرسشنامه ها ازنرم در پژوهش 
در دو بخش آمار توصیفی واستباطی شده است. برای شناخت رابطه بین هوش  22SPSSافزار

گیری اخالقی ازآمار توصیفی استفاده خواهدشدکه شامل  اخالقی وقضاوت اخالقی با تصمیم
شاخص های پراکندگی)انحراف معیار(، جداول فراوانی ونمودارها های مرکزی)میانگین(،  شاخص

باشند. همچنین برای بررسی فرضیه های تحقیق در قسمت آماراستنباطی از مدل های آماری  می
 ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون استفاده شد.

 شود: در راستای موضوع پژوهش فرضیه های زیر مطرح می
 گیری اخالقی مدیران رابطه وجود دارد. ت اخالقی با تصمیمبین هوش اخالقی و قضاو

 گیری اخالقی مدیران رابطه وجود دارد. بین هوش اخالقی با تصمیم
 گیری اخالقی مدیران رابطه وجود دارد بین قضاوت اخالقی با تصمیم

 
 

 :ی تحقیقیافته ها

 دارد.بین هوش اخالقی با تصمیم گیری اخالقی مدیران رابطه وجود  -0
 

 خالصه آزمون رگرسیون جهت بررسی رابطه بین هوش اخالقی و تصمیم گیری اخالقی. 1جدول

  نیب شیپی رهایمتغ مدل
ضریب 

 همبستگی

مجذور ضریب 
 همبستگی

 همبستگی
 شده لیتعد

 سطح
 یدار یمعن

1 

 درستکاری

 پذیری مسئولیت

 دلسوزی

 گذشت

544/2 216/2 268/2 21/2 

 اخالقیمتغیر مالک: تصمیم گیری 
و  "دلسیوزی "، "پیذیری  مسیئولیت "، "درستکاری"متغیرهای: بر اساس اطالعات جدول باال، 

میدیران   "گییری اخالقیی   تصیمیم "درصد از تغییرات مربیوط بیه    6/21 باًیتقرهم  یروبر  "گذشت"
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 R=216/2) کنند یممدارس ابتدایی شهر ساوه را تبیین 
نیز نشیان   Fی  آمارهبه  مربوط(. محاسبات 2

 (.=4df=،1/3Fو  35؛=21/2pمعنادار است ) 21/2 در سطحداد که مجذور همبستگی چندگانه 
 ی اخالقیریگ میتصمی نیب شیپضرایب ابعاد هوش اخالقی در  .2جدول 

 B SE (Beta) t مدل در مدل واردشدهی رهایمتغ
سطح 

 معناداری

 
 درستکاری

 پذیری مسئولیت

 دلسوزی

 گذشت

 . عرض از مبدأ1
 ضریب متغیر
 ضریب متغیر
 ضریب متغیر
 ضریب متغیر

5/12 
152/2 
271/2 
262/2 
451/2 

8 
165/2 
114/2 
186/2 
151/2 

 
112/2 
232/2 
277/2 
823/2 

2/4 
11/2 
62/2 
23/2 
1/2 

21/2 
86/2 
54/2 
28/2 
21/2 

 متغیر مالک: تصمیم گیری اخالقی

قادر به  ،"گذشت"و  "دلسوزی"، تنها متغیرهای: شود چنانکه در اطالعات جدول باال مشاهده می
معادله رگرسیون را به  توان یمباشند. بنابراین  مدیران می "گیری اخالقی تصمیم"دار  بینی معنی پیش

 :شرح زیر نوشت
 شده ینیب شیپی اخالقی ریگ می( تصمY) -5/12+ 262/2+ )دلسوزی(451/2()گذشت

مدیران  "گذشت"و  "دلسوزی""با افزایش یک واحد در :گفت توان یمپایه مدل رگرسیون باال  بر
  ها آن "ی اخالقیریگ میتصم"واحد به  451/2 و262/2 مدارس ابتدایی شهر ساوه، به ترتیب به اندازه

 .شود یمافزوده 
 
 

 بین قضاوت اخالقی با تصمیم گیری اخالقی مدیران رابطه وجود دارد. -2
H2 : p1 = p2 

H1:  p1 ≠ p2 

 (n=12ما تریس همبستگی بین قضاوت اخالقی و تصمیم گیری اخالقی). 8جدول 



31 8931تابستان ، چهارم، شماره نهمسال پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي 

 

 ی اخالقیریگ میتصم قضاوت اخالقی 

 1 قضاوت اخالقی
865/2r 

21/2p 

 ی اخالقیریگ میتصم
865/2r 

21/2p 
1 

، p   =21/2.)معنادار است 21/2ی بین دو متغیر، در سطح رابطهد، ده یمجدول باال نشان  که چنان
865/2 =r11به نفع فرضیه تحقیق رد کرده و با  21/2(. از این روی می توان فرضیه صفر را در سطح 

درصد اطمینان پذیرفت که بین قضاوت اخالقی مدیران ساوه با تصمیم گیری اخالقی آن ها رابطه 
مثبت و معنی داری وجد دارد. یعنی افزایش قضاوت اخالقی مدیران، موجب افزایش تصمیم گیری 

 اخالقی آن هامی شود.

 فرضیه اصلی •

بین هوش اخالقی و قضاوت اخالقی با تصمیم گیری اخالقی مدیران رابطه وجود 

 دارد.

و قضیاوت   خالصه آزمون رگرسیون چند متغیره جهت بررسی رابطه بین هیوش اخالقیی  .4جدول
 اخالقی با تصمیم گیری اخالقی

 متغیر مالک: تصمیم گیری اخالقی
به عنوان اولین متغیر وارد  "هوش اخالقی"، متغیر 1بر اساس اطالعات جدول باال در مدل 

برابر با  "گیری اخالقی تصمیم"مدل رگرسیونی شده است، به طوری که رابطه بین این متغیر با 
مدیران وابسته  "گیری اخالقی تصمیم"واریانس درصد از  7/26برآورد شده است. یعنی حدود  517/2
شود،  به مدل اضافه می "قضاوت اخالقی"مدل دوم وقتی متغیر در  هاست. آن "هوش اخالقی"به 

Rمقدار 
درصد از تغییرات  81یابد. این نتیجه بدان معنی است که تقریباً  افزایش می 81/2به  2

ها قابل  آن "قضاوت اخالقی"و  "ش اخالقیهو"مدیران توسط دو متغیر  "گیری اخالقی تصمیم"

 مدل
  نیب شیپی رهایمتغ

 در مدل واردشده
ضریب 

 همبستگی
مجذور ضریب 

 همبستگی
 همبستگی

 شده لیتعد
2R 

 سطح
 یدار یمعن

 21/2 267/2 251/2 267/2 517/2 هوش اخالقی 1

       

2 
 هوش اخالقی
 22/2 248/2 214/2 812/2 557/2 قضاوت اخالقی
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  8/4برابر با  "قضاوت اخالقی"درصد و سهم  7/26برابر با  "سهم هوش اخالقی"باشد که  تبیین می
سطح  نشان داد که مجذور همبستگی چندگانه در Fی  برآورد شده است. محاسبات مربوط به آماره

 (.=2df=،6/11Fو 37؛  =21/2pمعنادار است ) 21/2
 . ضرایب هوش اخالقی و قضاوت اخالقی در پیش بینی تصمیم گیری اخالقی 5جدول  

 ی وارد رهایمتغ
 شده در مدل

 سطح معناداری B SE  (Beta) t مدل

 
 هوش اخالقی
 قضاوت اخالقی

 مبدأ. عرض از 1
 ضریب متغیر
 ضریب متغیر

1/12 
172/2 
822/2 

28/8 
24/2 
182/2 

 
445/2 
211/2 

8/8 
7/4 
8/2 

21/2 
21/2 
22/2 

 گیری اخالقی متغیر مالک: تصمیم
 توان معادله رگرسیون را به شرح زیر نوشت : های موجود در جدول،  می بر اساس داده

  شده ینیب شیپ ی اخالقیریگ میتصم( Y) -445/2+ )هوش اخالقی(211/2)قضاوت اخالقی(
هوش "گفت : با افزایش یک انحراف استاندارد در  توان یمبر پایه مدل رگرسیون باال       
 211/2و  445/2مدیران مدارس ابتدایی شهر ساوه، به ترتیب به اندازه  "قضاوت اخالقی"و  "اخالقی

 افزوده خواهد شد.  ها آن "ی اخالقیریگ میتصم"انحراف استاندارد به 

 نتیجه
گیری اخالقی مدیران رابطه  تصمیمیافته ها نشان داد، بین هوش اخالقی و قضاوت اخالقی با 

گیری  مثبت و معناداری وجود دارد به نحوی که با افزایش هوش اخالقی و قضاوت اخالقی به تصمیم
. تأیید شده است. نتایج به دست آمده 11شود. تمامی فرضیه ها با سطح اطمینان اخالقی نیز افزوده می

 از فرضیه ها بدین شرح است:

د بین هوش اخالقی و قضاوت اخالقی با در فرضیه اصلی مشخص ش

 گیری اخالقی مدیران رابطه وجود دارد. تصمیم
هوش باالیی دارند به  ( نیز در تحقیق خود، نشان داد افرادی که2215کن ایبک و همکاران )

 همان میزان قضاوت اخالقی باالتری دارند.
اد که متغیرهای اخالقی نقش ( نیز در تحقیق خود، نشان د2221واتسون و بیرکلی و پیامارکوز)

 گیری اخالقی دارد.  مهمی در تصمیم
های  تواند یاور مدیران و راهگشای مسائل در سازمان در عصر حاضر، مؤثرترین پدیده ای که می

آموزشی باشد هوش اخالقی است. مدیران با هوش اخالقی باال کارهایشان را با اصول اخالقی پیوند 
ترین نقش  شود. مهم ایجاد انگیزه و بهبود کارآیی فردی و گروهی می می دهند که این خود با عث
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گیری می نشیند وآن گاه که سازمان و  اخالق هنگام تصمیم عملی است؛ آن گاه که فرد به تصمیم
رسد. اخالق در شکل دهی به تصمیم و تنظیم فرآیند شکل گیری آن نقش تعیین  جامعه به تصمیم می

بینی درباره مسائل  مدیران در شرایط وموقعیت های جدید و وغیرقابل پیش کننده دارد. از آنجا که
بنابراین الزم است که به قضاوت هایی که منشأ اخالقی دارند مجهز  کنند؛ گیری می متفاوت تصمیم

 باشند.

گیری اخالقی  اول نشان داد که بین هوش اخالقی با تصمیم فرضیه اختصاصی

 مدیران رابطه وجود دارد.
مؤلفه هوش اخالقی  4( نیز در تحقیق خود، نشان داد که از بین 1818شاه آبادی و رضایی) جودی

 باشد. بینی کننده معتبری برای خادمیت مدیران مدارس ابتدایی می دلسوزی پیش
مؤلفه هوش اخالقی)درستکاری،  4( نیز در تحقیق خود، نشان داد بین 1811شادان فر)

 و رهبری رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.( پذیری، دلسوزی، بخشش مسئولیت
حیطه  4( نیز در تحقیق خود، نشان داد که میان موفقیت شغلی کارکنان و2211رحیمی وهمکاران)

 پذیری، دلسوزی، بخشتدگی( رابطه معناداری وجود داشت. درستی، مسئولیت)هوش اخالقی
وش اخالقی است. مدیران با یکی از انواع هوش ها که برای رهبری اثر بخش اهمیت دارد، ه

پذیری، دلسوزی، بخشندگی  انجام فعالیت همراه با درستی، مسئولیت هوش اخالقی تمایل ذاتی برای
کند وسبب افزایش تعهد و  های او را در سازمان هدایت می که تمامی افکار و فعالیت دارند

اصول و قواعد را در سازمان ایجاد شود. مدیران با هوش اخالقی نظامی از  پذیری مدیران می مسئولیت
کند. نقش  گیری درباره آنچه درست یا نادرست است هدایت می ها را در تصمیم کنند که آن می

اعتقادات محکم اخالقی در تصمیمات مدیران تا آن جایی است که بسیاری از تصمیمات را تحت تأثیر 
 باشد. قرار داده منشأ موفقیت مدیران در سازمان می

گیری اخالقی  دو  نیز نشان داد بین قضاوت اخالقی با تصمیماختصاصی  فرضیه

 مدیران رابطه وجود دارد.
( نیز در تحقیق خود نشان داد که بین میزان تحقق اهداف اخالقی و قضاوت 1812مظفری صالح)
 رابطه معنی دار وجود دارد. 25/2اخالقی در سطح 

در امور تربیتی است، به طریقی که نتایج آن  گیری اخالقیات در مدیریت نحوه قضاوت وتصمیم
از  منجر به انضباط اجتماعی و اقتصادی و... در نتیجه کسب موفقیت برای مدیران را به همراه دارد.

از مالک  گیری آنجا که قضاوت اخالقی یکی از یکی از معیارهای صالحیت مدیران است و تصمیم
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وپیشبرد اهداف آموزشی بسیار اساسی  تعلیم و تربیت بدین صورت که در باشد، های مهم مدیریت می
هایشان منظور کنند و تمام  گیری را در تصمیم که بعد اخالقی باشد، مشروط بر این ساز می و سرنوشت

گیری و ر فتار  ها باشد، بدین صورت که قبل از تصمیم های بر مبنای قضاوت اخالقی آن گیری تصمیم
که چه چیزی درست و اخالقی وچه  تجزیه وتحلیل و قضاوت نمایداخالقی، مدیران باید مسئله را 

 باشد. چیزی نادرست و غیر اخالقی می

 پیشنهادها

دهنده وجود رابطه بین  توجه به نتایج حاصل از فرضیه اصلی که نشان با •

مدیران بود،  گیری اخالقی اخالقی و قضاوت اخالقی با تصمیم هوش

 پیشنهاد می گردد:

پذیری، دلسوزی، بخشش و  های هوش اخالقی نظیر: درستکاری، مسئولیترابطه مؤلفهبه  -       
 .اخالقی مدیران توجه بیشتری شودگیری  قضاوت اخالقی با تصمیم

گیری  طی کارگاه های آموزشی متغیرهای هوش اخالقی، قضاوت اخالقی، تصمیمدر  -       
مسئولین و کارکنان به مرحله   برای  ها در سازمان آناخالقی همراه با مؤلفه ها و محسنات استفاده از 

 .آشنایی و آموزش گذاشته شود

دهنده وجود  نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول که نشان بر اساس •

گیری اخالقی مدیران بود،  اخالقی با تصمیم رابطه معنی دار بین هوش

 گردد: پیشنهاد می

استاندارد میزان  مدیریت، با استفاده از مقیاس هایقبل از انتساب یک فرد به سمت  -         
 .گیرد  قرار ها در کنار  سایر بندها، مورد بررسی  هوش اخالقی آن

 .های اخالقانه مورد تشویق و تمجید قرار گیرند گیری مدیران جهت تصمیم -       

 .ها با پرسنل مشورت کنند گیری مدیران در تصمیم -       

دهنده رابطه بین  ل از فرضیه فرعی دو  که نشانبر اساس نتایج حاص •

    گیری اخالقی بود، پیشنهاد می گردد: قضاوت اخالقی با تصمیم

هرساله نوع قضاوت اخالقی مدیران مورد ارزیابی قرار گرفته و اصول اخالقی در امر   -       
                                 گیری در صورت لزوم مورد گوشزد  مدیران قرار گیرد. قضاوت و تصمیم

گیری مدیران در سازمان بررسی و بازخورد  عوامل مؤثر بر تصمیم -                                 
 ها برسد. قضاوت های مبنی بر اصول اخالقی مدیران به گوش آن
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