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 -2استادیار دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب
 -1دانشجوی کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه اصفهان
 -9دانشجوی کارشناسي ارشد  MBAدانشگاه اصفهان

چکیده
اخالق و اخالق مداری از مؤلفههای اساسي هر کشوری برای پيشرفت و تعالي در زمينههاای متتلاا اسات .در
راستای پژوهش پيشرو ،هوش اخالقي که یک شاخص قابل اندازهگيری بارای مادیران و کارمنادان ساازماني تل اي
ميشود ،دارای چهار مؤلفه درستکاری ،مسئوليت پذیری ،دلسوزی ،بتشندگي است .به نظر ميرسد کاه ایان عوامال
ميتواند مسئوليت پذیری افراد در قبال جامعه را افزایش داده و به تبع آن امنيت و منافع ملي یک کشور تاممين شاود.
اگر بپذیریم که مشارکت سياسي ،شرکت داوطلبانه و آگاهانه افراد در تعيين سرنوشات خاود اسات و در عاين حاال
پاستي است به حس فطری بشر که از تنهایي گریزان است و کمال خود را در اجتماا و در کماک باه هام نوعاان
ميجوید ،این موضو ميتواند مبين رابطۀ بين مشارکت و هوش اخالقي باشد .با توجاه باه ادبيااز مزباور ،نوشاتار
حاضر به دنبال یافتن رابطه تمثير هوش اخالقي بر مشارکت سياسي است .بدین سان سوال اصلي پژوهش ایان اسات
که هوش اخالقي چه تمثيری بر مشارکت سياسي با توجه به مطالعه موردی دانشگاه اصفهان دارد .فرضايه ماورد نظار
عنوان مي کند که بين هوش اخالقي افراد و ميزان مشارکت سياسي آنها رابطه معنااداری وجاود دارد .روش پاژوهش
حاضر در جمعآوری و تجزیه و تحليل دادهها روش پيمایشي اسات ،ایان مطالعاه بار روی  966نفار از کارمنادان و
اساتيد دانشگاه اصفهان صورز گرفته است .جمع آوری اطالعاز از طریق پرسشنامه انجام شده است و داده از طریق
نرم افزار  spssتجزیه و تحليل شدهاند.
واژههای کلیدی :هوش اخالقي ،مشارکت سياسي ،مسئوليت پذیری اجتماعي ،دانشگاه اصفهان.
* نویسنده مسؤول

mojallal.2006@yahoo.com
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مي شود این  26فاکتور عبارتند از :ماداوما بار اساا

مقدمه
رشد و تعالي یک جامعه 2در گرو ایان اسات کاه

ارزش ها ،باورها و قاوانين عمال کاردن ،راساتگویي،

همه افراد جامعه بتوانند در مساایل اساساي آن ن اش

ثباز قدم در راه چيزی که درسات اسات ،وفاای باه

1

عهد ،مسئوليت پذیری در قبال انتتابهای شتصاي،

مسئوليت پذیرتر باشند بيشتر خود را در م ابل جامعه

پذیرش اشاتباه هاا و شکسات هاا ،مشاتاق باه نجااز

مسئول ميدانند و تالش ميکنند در تصميمگيریهاا و

دیگران ،باا در نظار گارفتن دیگاران فعاليات کاردن،

مسایل اساسي جامعه مشارکت فعال داشته باشند.

توانایي گذشاتن از اشاتباه خاود ،تواناایي گذشاتن از

داشته باشند ،افراد جامعه هر چاه از نظار شتصايتي

هوش اخالقي 9که به صورز کامل در سال 1622

اشتباه دیگران است (لنيک و کایل.)172 :1622 ،

مطرح شد یک شاخص قابل اندازه گيری برای مدیران

هوش اخالقي به معني توجه به زنادگي انساان و

و کارمندان سازماني است که دارای چهار عامل یعناي

طبيعاات ،رفاااه اجتماااعي ،8ارتباطاااز آزاد و ح ااوق

درستکاری ،2مسوليتپذیری ،5دلسوزی ،0بتشاندگي

7

شهروندی کاه هماه آنهاا در ذیال مفهاوم مشاارکت

است (لنيک و کایال .)02 :1622 ،هاوش اخالقاي را

ميتواند وجاود داشاته یاشاد ،قارار مايگيارد .آنچاه

ميتوان ظرفيات و تواناایي در درسات از خاال،،

مشااارکت را معنااا ماايبتشااد و تح ااق آن را اسااتوار

داشتن اعت اداز اخالقي قوی و عمل به آنهاا و رفتاار

ميسازد ،وجود انسان های مسئوليتپذیر و برخاوردار

در جهت صاحي و درسات دانسات (باورب:1662 ،

از شمن و کرامت انساني است و این امر مرهون برنامه

 .)19به بيان دیگار ،ظرفيات فکاری بارای تشاتيص

منسجم برای پيشگيری و درمان خود باختگي است و

اینکااه چگونااه قااوانين بشاار جهااان شاامول بایااد باار

این مهم از نظام اخالق حرفهای بر ميآید.

ارزش ها ،اهادا ،و عملکارد ماا اثار بگاذارد هاوش

بطور کل ،مشارکت 3نياز به شرایطي شامل شرایط

اخالقي ناميده ميشود (لنيک و کایل .)99 :1622 ،باه

مساااعد سياسااي ،اجتماااعي و فرهنگااي دارد کااه در

نظر مي رسد این عوامل ماي تواناد مسائوليت پاذیری

صورز فراهم شدن آنها امکان شکل گيری و اداماه آن

افراد در م ابال جامعاه را افازایش دهاد کاه یکاي از

وجود دارد (ازغندی .)268-262:2970 ،بارای مثاال،

معيارهای مسئوليت پاذیری افاراد جامعاه ،مشاارکت

در بعد فرهنگي ،وجود و پاذیرش ارزش هاایي مانناد

سياسي آنها است که به تباع آن امنيات و مناافع ملاي

تعاون ،همياری و اهميت رسيدگي به نيازهاای ماردم،

یک کشور تممين ميشود.

و دروني کردن آنها در فرآیند اجتماعي شدن و اعت اد

هوش اخالقي دارای چهار عامل ذکر شاده اسات

بااه اثااربتش بااودن مشااارکت اجتماااعي در بهبااود

 26پرساش و  26فااکتور انادازهگياری

وضعيت فردی و اجتماعي ،در اقدام مشارکت جویاناه

که بر اساا

اثر ميگذارد (پناهي.)19-23:2982 ،
1 Society
2 Personality
3 Moral Intelligence
4 Honesty
5 Responsibility
6 Commiseration
7 Munificence

مشارکت ،تعلق فرد را باه جرگاه جماعات تمیياد
مايکنااد و در عاين حااال ،خاود حااس تعلاق نتيجااه
8 Social Welfare
9 Participation
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مشارکت است و باز همين حس تعلاق اسات کاه باه

مشارکت به منظور بهرهگيری از قابليتهای افراد

محمل مشارکت فعاالنه شکل ماي بتشاد .از ایان رو،

جامعه به سه رکن و ارزش بنيادی سهيمکردن مردم

پاستي است به حس فطری بشر که از تنهایي گریزان

در قدرز ،راهدادن مردم به نظارز بر سرنوشت

است و کمال خود رادر پيوستن به اجتما و هميااری

خویش و بازگشودن فرصتهای پيشرفت به روی

و کمک به دیگران مي جوید و مشارکت سياسي یکاي

مردم (طوسي )5:2976 ،برای استفاده از ظرفيتها و

از مکمالهااای ایاان حااس ذاتاي انسااان اساات .پااس

توانایيهای خود تمکيد دارد و نوعي همياری و دیگر

مشارکت نه تنها یاک حاق؛ بلکاه یاک خادمت هام

یاری در توسعه و پيشرفت کشور است.

هست و به این اعتبار یک وظيفه و مسائوليت اسات.

به طور کل ،ميتوان گفت اگر جامعاه ای بتواهاد

در واقع مشارکت سياساي زمااني نشاانگر شاکوفایي

قدم در راه توسعه بگذارد ،ضامن آنکاه بایاد عناصار

جوامااع اساات کااه حاااکي از افاازایش اختياااراز باار

فرهنگ سنتي را نوسازی و باازآفریني نمایاد ،مکلاا

سرنوشت خود باشد .بر این اسا  ،مشارکت فعاالناه

اساات یااک رشااته خصوصااياز و باورهااا ،از جملااه

مطلااوب اساات .در ایاان نااو مشااارکت ،انسااان باار

حاکمياات نگرشااي علمااي ،باااور بااه رعایاات ح ااوق

چگونگي شکل گيری منافع جمعي و تعيين سر نوشت

دیگران و نظمپذیری جمعي ،مسائوليت پاذیری را در

خویش نظارز و دخالات دارد و از حاوزه اجتمااعي

فرهنگ نهادی نه سازد ،تا از این طریق برای مشارکت

فرد کاسته و بر اعتالی انساني وی در جامعاه افازوده

بيشتر در امور اجتماعي ،سياسي ،اقتصادی و فرهنگاي

مي شود .بنا به تعریفي ،مشارکت سياسي 2آن دساته از

آماده شو..

کنش های داوطلبانهای است که اعضای آن در گزینش

براین اسا

مشارکت ،شارکت فعاالناه انساان هاا

حاکمااان و بااه صااورز مساات يم و غياار مساات يم در

درحياز سياسي ،اقتصادی ،فرهنگي و باه طاور کلاي

شکل گيری سياسات هاای عماومي ساهيم مايشاوند

ابعاد حياز و به معنای سهمي در چيازی یاافتن و از

(مک لوساکي .)123 :2382 ،مايتاوان گفات ،عنصار

آن سااود بااردن و یااا در گروهااي شاارکت جسااتن و

اساسي در مشارکت اجتمااعي و سياساي ،آگااهي 1و

بنابراین با آن همکاری داشتن است .مشارکت در ایان

رغبت 9است .به طوری که برخي آن را ت بل آگاهاناه

تعبير ماي تواناد اشاکال و درجااز گونااگوني نظيار:

انجام امور در شکل همکاری از روی رغبت به قصاد

همکاری و همياری ،همبساتگي ،انطبااق ،ساازگاری،

بهبود و به سازی زندگي اجتماعي مي دانند .بدینسان،

مسئوليت پذیری داشته باشد .از ایان رو ،تشاویق باه

افزایش در سياساي شاهروندان ،مسائوليتپاذیری،

مشارکت و تسهيل در فرایند پژوهش آن همواره مورد

کنتارل شاهروندان نسابت باه نظاام

توجه مصلحان اجتماعي بوده اسات و آن را فراینادی

سياسي و تعهداز آنان نسبت به حکومات و در یاک

ميدانند که در طول زمان روی ميدهاد و هماواره در

کالم ،افزایش ضریب امنيت ملّي از نتاایج آن خواهاد

حال تکوین ،تکارار و تاداوم اسات و در خاالل آن،

بود.

استعدادهای افراد از طریق همکنشي با دیگران متبلاور

ت ویت احساا

1 Political Participation
2 Knowledge
3 Propensity

شده و به خودیابي و در نتيجه مسئوليت پذیری نائال
ميآیند .به عالوه انگيزه های متفاوتي همچون کاار باه
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مسئوليت ،عالقه باه کاار

مااياندیشااد و سااودای آن را دارد کااه از آن اعمااال،

خاطر منافع عمومي،احسا

با دیگران ،دستيابي به اهادا ،شتصاي ،افاراد را باه

بهترین نتایج را حاصل کند .در م امي که علم اخالق،

مشارکت در حوزههای سياساي و اجتمااعي ترغياب

سياست را مورد کااوش قارار ماي دهاد ،هنجارهاای

ميکند.

سياسي از جهت ميزان اخالقي بودن و اخالقي نبودن،

با تممل در آثار و نوشتههاای تااریتي -سياساي و
نيز بررسي تحاوالز سياساي و اجتمااعي دوره هاای

درست یا نادرست بودن و فضايلت و رذیلات باودن
مورد توجه است.

متتلا مي توان گفت ،از آن تااریخ کاه سياسات ،باا

با توجه باه مطالاب فاوق و اهميات ارتباا باين

هد ،تدوین برنامه هاای زنادگي اجتمااعي انساان و

اخالق و سياست و در سطحي خاص هوش اخالقاي

تدبير امور ،آغاز به کار کارد و رواباط قادرز شاکل

و مشارکت سياسي و بررسي این م وله در سط خرد

گرفت ،صاحبان قدرز نياز هماواره باا مالمات هاا و

جامعه ،هد ،اصالي م الاه پايش رو ارزیاابي ارتباا

اندرزهای اخالقي مصلحان خيراندیش و اندیشامندان

هوش اخالقي و مشارکت سياسي اسات و باه عناوان

و روشنفکران اخالق گرا رو باه رو بودناد و اخاالق

مطالعه موردی به بررسي رابطه بين این دو مفهاوم در

گرایان هميشه توصيههاای اخالقاي را بارای بهباودی

ميان کارمندان و اساتيد دانشگاه اصفهان مي پردازد .در

زندگي انسان ،در عرصه اجتماا ارایاه مايکردناد .از

این پژوهش به دليل اینکه دانشگاه ،محلي برای تعالي

این رو ،نسبت اخالق و سياست از دیرباز مورد توجه

روح بشااری اساات و نساابت هااوش اخالقااي در

بشر بوده و هنوز هم موضاو جالاب تاوجهي بارای

گروه های متتلا دانشگاه اصفهان (اساتيد ،کارمندان)

پژوهشهای فکری فلسفي به شمار ميآیاد .بگوناهای

متفاوز است و ضامناا باه جهات آگهاي ،شاناخت و

که علما و حکمای گذشاته ،حکمات را باه حکمات

آشنایي بيشتری که نسبت به مسایل متتلا از جملاه

عملي و نظری ت سيم مي کردند .حکمت نظری مانناد

مشارکت سياسي ماي تاوان انتظاار داشات ،ضارورز

تدبير منزل است که نشان دهندۀ آن است که تادبير و

پژوهش در این زمينه الزم و ضروری به نظر ميرسد.

سياست داشتن چه در درون و چه در عرصاه جامعاه

فرضيههای پژوهش عبارتند از:

شاااخههااایي از حکماات ،اخااالق و معااار ،اساات

 -بين هوش اخالقاي و مشاارکت سياساي رابطاه

(قادری .)278-270:2980 ،سياست نيز ضامن اینکاه
علم و آگاهي نسبت به مسایل جامعه تعریا مي شود،
به معنای واقعي خود نوعي علم ،آگاهي و کمال است

مست يم و معناداری وجود دارد.
 بااين فاکتورهااای متتلااا هااوش اخالقااي ومشارکت سياسي رابطه یکساني وجود ندارد.

و از روح و اندیشه انسان بوجاود ماي آیاد؛ سياسات،
حرفه و هنری است که در طول زماان و باا تمارین و

ادبیات و پیشینه پژوهش

ممارست حاصل مي شود ،این نو علم و دانش کاامالا

هوش اخالقي ظرفيت رو به رشدی بارای کشاا

در پيوند با اخالق است .هنگاامي کاه علام سياسات،

درست از نادرست ،انتتاب کارهای درسات و رفتاار

عمل سياسي را مورد بررسي قرار مي دهد به تامثيراز

اخالقي اسات .هفات فااکتور پرهيزکااری کاه بارای

هنجارهااای اخالقااي در ت ساايم و تکثياار قاادرز
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توسااعه ایاان مااورد الزم اساات و اغلااب بااه صااورز

باالیي دارد ،مسائوليت اعماال خاود و پيامادهای آن

استعداد نادیده گرفته شده است عبارتند از :هم دردی،

اعمال ،همچنين اشتباهها و شکستهاای خاود را نياز

هوشااياری ،توجااه و احتاارام ،خااودکنترلي ،مهرباااني،

ميپذیرد؛ دل سوزی :توجه به دیگران که دارای تامثير

انصااا ،و صاابر (بوربااا .)1 :1665 ،بنابااه تعریفااي،

مت ابل است .اگر نسبت به دیگاران مهرباان و دلساوز

ظرفيت فکری برای تشاتيص اینکاه چگوناه قاوانين

باشيم ،آنان نيز موقع نياز باا ماا همادردی مايکنناد؛

بشری جهان شمول بر ارزش ها ،اهدا ،و عملکرد ماا

بتشندگي :آگااهي از عياوب وا شاتباههاای خاود و

اثر بگذارد؛ هوش اخالقي نامياده مايشاود (لنياک و

دیگران و بتشيدن خود و دیگران (بورا1662 ،؛ لنيک

کایاال .)12 :1622 ،در واقااع ،هااوش اخالقااي چهااار

و کایل.)1622 ،

چوبي اخالقاي اسات کاه دارای چهاار رکان اصالي

برای اندازه گيری هاوش اخالقاي یاک فارد یاک

درستکاری ،مسوليتپذیری ،دل سوزی و بتشاندگي

پرسشنامه  26پرسشي تهيه شده است (لنيک و کایال،

است (لنيک و کایل .)01 :1622 ،این چهار فاکتور باه

 101 :1622تا  .)176که پرسشهاای آن در  26گاروه

صورز زیر تعریا ميشود:

اصاالي زیاار طب ااهبناادی شااده اساات و بااا توجااه بااه

درستکار :یعني ا یجاد هماهنگ بين آنچه که به آن

فاکتور های موجود برای هوش اخالقي ميتوان آنها را

معت دیم آنچه که به آن عمل ميکنيم .انجام آنچاه کاه

در  2گروه طب ه بندی نمود که در جادول زیار نشاان

ميدانيم درست است و گفتن حر ،راسات در تماام

داده شده است.

زمانها؛ مسئوليت پذیری :کساي کاه هاوش اخالقاي
جدول ( )1ریز فاکتورهای فاکتورهای هوش اخالقی
 :Aمداوما بر اسا
 -2درستکاری

ارزشها ،باورها و قوانين عمل کردن

 :Bراستگویي
 :Cثباز قدم در راه چيزی که درست است
 :Dوفای به عهد

-1مسئوليت پذیری

 :Eمسئوليت پذیری در قبال انتتابهای شتصي
 :Fپذیرش اشتباهها و شکستها

-9دل سوزی
 -2بتشش

ا :Gمشتاق به نجاز دیگران
 :Hفعاليت کردن با در نظر گرفتن ح وق دیگران
 :Iتوانایي گذشتن از اشتباه خود
 :Jتوانایي گذشتن از اشتباه دیگران
(لنيک و کایل.)172 :1622 ،

انسان ها به صورز ذاتي اخالقي متولد ماي شاوند

آنهااا را تعيااين ماايکنااد .یااک ارزش معمااوالا شااامل

ولي گاهي مسير درسات را گام ماي کنناد و در ایان

ارزش گذاری برای موقعيت ها و عملکارد هاسات کاه

حالت ارزشها وفلسفه سيستم ارزشي افراد تماایالز

برای معرفي خوب و بد استفاده ميشود.
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رفتار هرکسي با ارزشهای وی رابطه دارد و برای

فرد نيازمند شایستگي اخالقي است .برای اینکاه فارد

اینکه عملکرد فاردی ارزشگاذاری شاود الزم اسات

قانوني زندگي کند الزم است فرد شایستگي احساسي

چهارچوب ارزشي تعيين شود کاه فلسافه عملکاردی

هم داشته باشد .شایساتگي احساساي باه فارد کماک

افراد ناميده ميشود .هوش اخالقاي اساتعداد اساساي

مي کند تا احساساز خود و روابط احساسي خاود باا

فرد برای فکر و عمل اخالقي اسات .هاوش اخالقاي

دیگران را مدیریت کند و این غير ممکن است که فرد

فرد را به بهبود ارزشهای اخالقي و باورهای اخالقي

در حالي که از نظر احساسي شایساته نيسات از نظار

قااادر ماايکنااد و ایاان دو را ادغااام کاارده و محاادوده

اخالقي شایسته باشد.

اخالقي فرد را تعيين مي کند .به دليل اینکاه محادوده

شایستگي احساسي به فارد کماک کناد و فارد را

اخالقي فرد تعيين ميکند که چه چيزی درست است؛

قادر مي سازد که احساساز خود را بشناسد ،خصوصا

فرد از این استفاده مي کند تا که اهدا ،و رفتار فاردی

احساساتي را که درراه انجام کارهای درسات باه کاار

خود را در این محادوده قارار دهاد (لنياک و کایال،

گرفته مي شود .شایستگي احساسي هم چنين باه فارد

.)23 :1622

کمک مي کند تا باه طاور هوشامندانه باه احساسااز

اگر چه هوش اخالقي کمک ميکند تا فارد بداناد

دیگران پاسخ دهد.توانایي پاساخ دادن باه احساسااز

که چه کار انجام دهد ،اما شایستگي اخالقاي مهاارز

دیگران نياز دارد که فضای کاری مثبتي ایجاد شود که

انجام درست کارها اسات .چگوناه فارد آنچاه را کاه

در آن مردم احسا

امنيت کافي برای انجام آنچه کاه

مي داند درسات اسات انجاام ماي دهاد چگوناه فارد

درست و غير تصادفي است داشته باشند و در بهترین

کارهایي را که مي داناد درسات اسات؛ در حاالي کاه

حالت خود عمل کنند (لنيک و کایل.)80 :1622 ،

ميترسد یا تحت فشار است؛ انجام مي دهد؟ برای آن،

شکل ( )1مدل هماهنگی
(لنيک و کایل.)80 :1622 ،

بررسي رابطه ميان هوش اخالقي و مشارکت سياسي؛ مطالعه موردی دانشگاه اصفهان 17 /

دولت از طریق مکانيزمهاایي چاون انتتابااز برقارار

مشارکت سیاسی:
مشارکت سياسي پدیدهای جهاني 2است ،نه به این

ميشود .بنابر تعریفي ،مشارکت سياسي سعي و تالش

معنا که همه افراد لزوما به فعاليت سياسي ميپردازناد

شااهروندان غياار دولتااي بااه منظااور تمثيرگااذاری باار

و نه اینکه از نظر شکل یا وسعت در همه جواماع باه

سياسااتهااای عمااومي یااک جامعااه (هااانتينگتون و

یک اندازه معمول است ،بلکه به این معناسات کاه در

نلسون .)226 :2370 ،ناميده ميشود .این امر که نوعي

همااه جوامااع یافاات ماايشااود (راش )219 :2977 ،و

فعالياات اجتماااعي محسااوب ماايشااود ،بااه صااورز

شرایط پذیرش تغييراز را فراهم ميسازد.

داوطلبانه از سوی افراد بارای نيال باه خواساته هاا و

کنار گذاشتن خشونت و نارضایتي و عمال کاردن

ت اضاهای خود صورز مايگيارد .در ایان صاورز،

رفتارها و فراگردهای جمعي کاه ناوعي

طيا وسايعي از افاراد جامعاه در آن جاای خواهناد

برابری همگاني را مي طلبد مشاارکت سياساي نامياده

گرفت که به نوعي درگير و متمثر از فعال و انفعااالز

مي شود (واینر و هانتينگتن .)222:2973 ،رابطه مت ابل

نظام سياسي هستند .ميتوان گفت چهار عامل موجب

و انتظار از یکدیگر حوزۀ گسترده ای بارای مشاارکت

ميشوند که یک گروه نسبت به سایر گروهها ،تمایال

سياسي فراهم ساخته که عملکرد فرد در سازمان هاا و

بيشااتری باارای مشااارکت داشااته باشااد .ایاان عواماال

نهادهای جامعه را در گسترۀ مشاارکت سياساي قارار

عبارتند از:

فرد بر اسا

مي دهاد(اپتار و همکااران .)11-16:2986،کاائوتری

1

جهت شکلگيری بسترهای مناساب بارای مشاارکت
مردم حداقل چهار شر عمده را الزم ميداند که باید
هنگام هرگونه تاالش و کوشاش بارای نهاادیکاردن
مشارکت ،درنظرگرفته شوند -2 :ایدئولوژی مشارکت
(بعدهنجاری)-1 ،نهادهای مشاارکتي (بعدساازماني)،
 -9اطالعاز کافي ،و  -2امکاناز مادی و تتصصاي
الزم (کااائوتری و دیگااران .)257-256:2973 ،ایاان

 -2عالیق و منافعش در معرض تمثير سياستهای
دولت باشد.
 -1به اطالعاز مربو به رابطه تصميماز سياسي
و عالیق و منافع خود دسترسي داشته باشد.

 -9در معرض فشارهای اجتماعي که خواهان رأی
دادن هستند باشد.

 -2برای رأی دادن به احزاب سياسي متتلا زیار
فشار نباشد (ليپست 285 :2302 ،تا .)113

شرو باید هنگاام هرگوناه تاالش و کوشاش بارای

با توجاه باه تعااریا و مطالاب فاوق ،مشاارکت

نهادی کردن مشارکت ،در نظر گرفتاه شاوند .در ایان

سياسي فعلي است کاه ف اط باا اراده نفسااني مح اق

راستا ،مشارکت سياسي کاه از شااخص هاای توساعه

نميشود ،بلکه اراده معطو ،به تمثير و نفاوذ در نظاام

اجتماااعي ،توسااعه فرهنگااي 9و توسااعه سياسااي 2در

سياسي از درجاز پایين تا باالترین درجاه باا هاد،

کشورها محسوب مي شود ،از وجوهاز جامعه مادني

تمثيرگذاری مست يم یا غيار مسات يم بار تصاميمهاای

محسوب تل ي شاده کاه در آن ارتباا باين ماردم و

سياسي یک کشور صورز ميگيرندکه ميتوانند جنبه

1 Universal
2 Kautry
3 Cultural development
4 Political Development

حمایتي از ساختار نظام و یا تغيير وضع موجود را در
پي داشته باشند.
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در تببينهای روان شناسانه بحا

چهارچوب نظری

ایان اسات کاه

دریافت نشانه های خارجي توساط یاک عامال در

چرا همه افرادی که تحت تمثير محار هاای محيطاي

مفهاوم مشاارکت را در

یکساني قرار مايگيرناد رفتارهاای متفااوتي از خاود

روانشناساي تشااکيل مايدهااد .عااملي کااه باادون آن

نشان ميدهند .این موضو در مشارکت سياساي نياز

فراگاارد یااادگيری ممکاان نيساات.گوردن آلپااورز در

ميتواند صادق باشد ،باه ایان صاورز کاه افاراد در

کتاب « ساخت و رشد شتصيت» بيان ميکناد ،دقات

شرایط محيطي ،اجتماعي ،فرهنگي ،سياساي یکساان،

در فراگرد یادگيری چنان اهميتي دارد کاه مايتاوانيم

رفتار سياسي 1متفاوتي از خود بروز مايدهناد .بادین

خطاار تاادوین قااانوني را قبااول کاارده و بگااویيم کااه

ترتيااب ماايتااوان گفاات منشاام مشااارکت سياسااي در

شتص چيزی را یاد نتواهد گرفت مگر آنکه آمادگي

نيازهای روان شناختي افراد نهفته است .بهعنوان مثال،

قبلااي باارای یااادگيری داشااته باشااد .ایاان آمااادگي و

منفعتطلبي یا انتظار پاداش از ویژگيهای شتصايتي

جهتیابي ،کاه مشاارکت او را باا موضاو یاادگيری

است که در مشارکت سياسي افاراد دخيال اسات .باه

تشکيل ميدهد ،با تمرکز و دقت و نفعي که در کسب

این صورز که اگر فعاليات سياساي افاراد هماراه باا

شناخت تازه یا مهاارز تاازه دارد ،حاصال مايآیاد.

پاداش باشد ،این امر ميتواند باهعناوان یاک محار

پاي قصاد قبلاي وی ،اساا

مشارکت عامل با موضو یادگيری باه نظار آلپاورز

2

مثبت عمل کند و سبب افزایش عمال سياساي شاود.
همبساتگي آماااری نيرومنادی ميااان ميازان مشااارکت

در دو سط دقت و تمرکز صورز ميگيرد.
درسط نتساتين ،شاتص باه صاورتي فعاال در

سياسي و اثربتشي سياسي یعني این احسا

که فارد

فراگرد یادگيری متعهد ميشود .در نتيجاه مايکوشاد

ميتواند در سياستها و خط مشيها تمثيرگذار باشاد،

پاسخهای مربو به موضو مورد نظارش را ساریعتر

وجود دارد (آلموند و پاول)2373 ،

بشناسد تا این پاسخهاا در او باهصاورز عمياقتار و

رابرز دال 9از جملاه نظریاه پردازاناي اسات کاه

پایدارتر است رار یابد .بناابراین تعهاد فعاال عامال در

نگاهي خردنگر و اقتصادی به رفتار افراد دارد .از ایان

فراگرد یادگيری موجب مشارکت بيشتر او با موضاو

منظاار ماايتااوان گفاات دال در حااوزه رفتااارگرایي در

یادگيری ميشود .در ساطحي عمياقتار ،شاتص باا

جامعه شناسي قرار دارد .در یک ارزیاابي ،متغيرهاای

خویشتن خاود متعهاد مايشاود کاه در ایان حالات

تمثيرگذار بر رفتار سياسي افراد از نظر دال را ميتاوان

مشارکت در مرکز شتصيت او قرار دارد .غيار از ایان

بر حسب قاعدۀ هزینه -فایده مورد بررساي قارار داد

جنبههای کم و بيش روشن و قابل فهم رفتار انسااني،

که بر اساا

آن افاراد دسات باه انتتااب مايزنناد.

هر انساني در هر لحظه از زنادگياش تجربيااتي پيادا

دستيابي به پاداش مورد انتظار ،احساا

ميکند که شناخت مکانيسم آن فراتر از قلمرو قادرز

توانایي تصميمگيری درست ،قاعده سواری مجااني و

تفحص و روانشناسي است (آلپاورز 266 :2376 ،تاا

دانش الزم از وضعيت موجود ،از متغيرهاای ارزیاابي

.)269

فایده است که هرچاه ایان ارزیاابي منفعات بيشاتری

1 Allport

تمثيرگاذاری،

2 Political Behavior
3 Robert Dahi
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برای آن داشته باشد ،احتمال مشاارکت سياساي فارد

بر اسا

نظریه کنش 1موجه آیازن و فايش بااین،

افزایش ميیاباد و متغيرهاایي نظيار مشاکالز انجاام

قصد و نيت تمثير مست يمي بر رفتاار افاراد ،از جملاه

خطر در انجام رفتار و محاسابه هزیناۀ

رفتار مشارکتي آنها دارد .بدینسان ،اکثار رفتارهاا باه

انجام رفتار ،در مجمو بارآورد نهاایي فارد از هزیناۀ

این دليل انجام ميشوند که مردم به نتایج اعمال خاود

انجام رفتار را به وجود ميآورد .با این وجود ،نظریاه

فکر ميکنند و برای حصول پارهای نتاایج ،دسات باه

دال در توضي عادم تمایال و گارایش باه مشاارکت

انتتاااب منط ااي ماايزننااد و باارای ایاان انتتاااب از

بيشااتر از خااود مشااارکت صااورز ماايگياارد (راش،

اطالعاز در دستر

استفاده ميکنند (ماک کورماا ،

 .)222:2977همچنين ،وی بر ایان ع ياده اسات کاه

.)2 :2333

رفتار ،احسا

اعتماااد و مساائولتپااذیری در بااين فعّاااالن سياسااي

همچنين ،نظریه های مربو به ازخود بيگاانگي 9و

مهمترین محل مناسب برای مشاارکت سياساي اسات

بيقدرتي 2به تصور و حالتي از افراد توجه ميکنند که

(داهي .)95 :2381 ،بنابراین ،ميتاوان نتيجاه گرفات،

در آن انسانها خود را قادر به کنترل محيط و عوامال

نظریه رابارز دال دربااره مشاارکت سياساي عباارز

اجتماعي و حتي نتایج اعمال و رفتار خود نميدانند و
احسا

است از:

تعل ي نيز به محايط و جامعاه خاود ندارناد.

 -مردم به دليل اینکه فکر مايکنناد مشاارکت یاا

سيمن 5پنج نو از خودبيگانگي و بيقدرتي را از هام

عاادم مشااارکت آنهااا تاامثيری در نتيجااه کااار دارد،

متمایز کرده است که عبارتند از :احسا

بايقادرتي،

بيعنایي یا بيمحتوایي ،احسا

نابهنجااری،

احسا

بيتفاوز نيستند،
 مردم با اعت اد باه اینکاه نتيجاه مشاارکت آنهاااحتماالا تهدیاد باشاد ،برایشاان قابالقباول نيسات و
مشارکت ميکنند،

(محسني تبریزی.)03-07:2976 ،
بر اساا

 مردم به دليل آگاهي از جریان سياسي ،مشارکتخود را اثربتش تل ّي ميکنند (دال.)32-35:2972 ،
به نظر دال ،شهروندی 2که احسا

احسا

انزوای اجتماعي و احسا

تنفر از خویشاتن

نظریااز روانشاناختي ،آنچاه موجاب

کاهش یا افزایش ميزان مشارکت سياساي و اجتمااعي
ماايشااود ،باورهااا ،نگاارشهااا و افکاااری اساات کااه

ميکند افرادی

شتصيت افراد را تشکيل ميدهند .بهعباارتي در ایان

مانند او در امور حکومت محلي ،حرفاي بارای گفاتن

نظریاااز ویژگاايهااای متتلااا روانااي افااراد ،عاماال

ندارند یا اینکه تهنا راه اعالم نظر ،دادن رأی اسات یاا

تعيينکنندۀ مشارکت افراد در فعاليتها تل ي ميشاود.

اینکه امور سياسي و حکومتي به قدری پيچيده هستند

بدین صورز که افراد انساني ویژگيهای شتصيتي و

که او نميتواند بفهمد چه ميگذرد یا اینکه مسائوالن

رواني متتلفي دارند که برخي از آنها ،افراد را مساتعد

عمومي به آنچه او فکر ميکند توجهي نمايکنناد ،در

و عالقهمند به مشارکت سياسي ميکند و برخي دیگر،

م ایسه با کسي که م ابل او فکر ميکند احتمال خيلي

آنها را از مشارکت سياسي ،بازميدارد.

کمي دارد که در امور سياسي مشارکت کند.

1 Citizenship

2 Theory of Action
3 Self-alienation
4 Powerlessness
5 Seaman
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در این راستا ،نظریه اثر بتشي و اعتماد سياسي از

 -سيادز در م اله خود در سال  2988بياان کارده

نظریه هاای روانشاناختي هساتند .اثربتشاي سياساي

اساات کااه بااين مؤلفااههااای هااوش اخالقااي ماادیران

مايکناد باا

آموزشي و غير آموزشي و رهبری تيمي رابطه مثبت و

نگرشي است که در اثر آن فرد احساا

مشارکت سياساي خاود بار فرآینادهای سياساي اثار

معني دار وجود دارد .وی نشاان داده اسات کاه باين

گذاشته و برآنها کنترل و نظارز ميکند و ميتواناد از

ميانگين نمره های رهبری تيمي اعضای هيامز علماي

این طریق به ارضای نيازهای خود بپردازد .نظریاه دال

برحسااب ساان تفاااوز وجااود دارد .همچنااين بااين

که مبتني بر رویکرد روانشناختي رفتارگرایاناه اسات

ميانگين نمره هاای هاوش اخالقاي مادیران آموزشاي

درباره اثربتشي سياسي مينویسد « :افراد وقتي تصور

برحسب ساب ه خدمت تفاوز وجود دارد ،ولاي باين

ميکنند آنچه انجام دهند اثر قابال تاوجهي بار نتاایج

ميانگين نمره های هوش اخالقي مدیران غير آموزشاي

سياسي نتواهند گذاشت ،کمتر در امور سياسي درگير

تفاوز وجود ندارد.
 -بارلين و ترنر 2در ساال  1661پژوهشاي کاه در

ميشوند .بهطوری که ميتوان گفات هرچاه احساا
اثربتشي سياسي فردی کمتر باشد مشاارکت سياساي

بيش از  266شرکت انجام دادهاناد ،نشاان دادناد کاه

او کمتر خواهد بود» .البته قضااوزهاای فارد درباارۀ

هوش اخالقي تامثير بسايار قاوی بار عملکارد ماالي

ميزان اثربتشي عمل وی بستگي به اطالعاتي دارد که

سازمان دارد .این بدان دليال اسات کاه وقتاي هاوش

وی از محيط و از سوابق گذشاته باه دسات مايآورد

اخالقي در بين منابع انساني افزایش مي یابد ایان امار

(دال.)33 :2382 ،
با توجه به مباح

باع

افزایش فعاليت های تيمي ،از خود گذشتي افراد

نظاری مطارح شاده ،باه نظار

برای سازمان مي شاود و هماه ایان ماوارد بهاره وری

مي رسد ارتبا فاکتورهای هوش اخالقي و مشاارکت

نيروی انساني را افزایش داده و با افزایش ساود دهاي

سياسي توسط بسياری از جامعه شناسان و روانشناسان

عملکرد مالي سازمان را بهبود ميبتشد.

مورد تمکيد است .لذا در ادامه ایان پاژوهش باه طاور

 -متتارپور در سال  2988در یک مطالعه تطبي اي

مااوردی بااه ارزیااابي ایاان رابطااه در سااط دانشااگاه

که بين فاکتور های هوش اخالقي از دیدگاه دانشمندان

اصفهان (اساتيد و کارمندان) پرداخته شده است.

با قرآن کریم و ائماه معصاومين ( ) صاورز گرفتاه
است ،بيان کرده است که با توجاه باه ساتنان قارآن

مرور بر پژوهشهای پیشین

کریم و ائمه معصومين از بين اصاول عماومي هاوش

این پژوهش منحصر باه فارد اسات و تااکنون در

اخالقي بوربا( هم دردی ،هوشياری ،توجه و احتارام،

خارج و داخل پژوهشاي درباارۀ رابطاه مياان هاوش

خود کنترلاي ،مهربااني ،انصاا ،و صابر) باه اصاول

اخالقي و مشارکت سياسي ،انجاام نشاده اسات .اماا

هوشياری ،توجاه و احتارام ،خاودکنترلي ،مهربااني و

پژوهشهای وجود دارند که تنهاا یاک مؤلفاه از ایان

انصا ،اهميت بيشتری داده شده است و از بين چهار

پژوهش را بررسي کردهاند و نتایج متفااوتي را نشاان

اصل اختصاصي هوش اخالقي لينک و کيل سه اصال

دادهاندکه به بيان آنها ميپردازیم.
1 Barling and Turner
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درستکاری ،مسئوليت پذیری و بتشش بيشاتر ماورد
توجه قرار گرفته است .

اهاادا ،اصاالي در ای ان پااژوهش عبارتنااد از)2 :
اندازهگيری ميازان هاوش اخالقاي پاساخگویاان؛ )1

 -باربا 2در پاژوهش خاود در ساال  1662اشااره

بررسي ميزان مشاارکت سياساي و ابعااد آن در مياان

ميکند که هفت مورد پرهيزکاری که به کودکان روش

پاسخگویان؛  )9بررسي رابطه مياان هاوش اخالقاي و

درستکار شدن را ماي آماوزد ،عبارتناد از هام دردی،

مشارکت سياسي در ميان پاسخگویان.

هوشااياری ،توجااه و احترام،خااود کنترلااي ،مهرباااني،
انصا ،و صبر .بر این اسا

او نشاان داده اسات کاه

روش پژوهش

این موارد چگونه در دانش آموزان پرورش مي یاباد و

رویکرد حاکم بر این پاژوهش ،کماي و روش آن

در صورز وجود آنها دانش آموزان مي توانند با ساایر

پيمایشي است .جمعآوری اطالعااز در آن از طریاق

مردم به راحتي ارتبا سالم برقارار کنناد و در م ابال

روش ميداني و با استفاده از پرسشانامه انجاام گرفتاه

خواستههای نامع ول ایستادگي کنند .

است .همچنين از مطالعاز کتابتانه ای بارای رسايدن

 -ویت 1و همکااران در ساال  1666پژوهشاي را

به زمينه های تئوریک و ارایه پيشينه پاژوهش اساتفاده

برای بررسي هوش اخالقاي زناان زناداني و م ایساه

شده است .دادهها نيز از طریق  SPSSو با بهارهگياری

عملکرد آنها با ماردان زناداني و زناان جامعاه انجاام

از آمار توصيفي و استنباطي ماورد تبياين و تجزیاه و

دادهاند .آنها نشان دادهاند که زناان زناداني در احتارام

تحلياال قاارار گرفتااه اساات .جامعااه آماااری در ایاان

به فاکتورهای هوش اخالقي بيشتر شبيه همتایان مذکر

پااژوهش ،شااامل همااه اساااتيد و کارمناادان دانشااگاه

خود هستند و شباهت کمتری نسبت به زناان جامعاه

اصفهان است .حجم جامعه آماری  2966نفار در نظار

دارند .زنان زنداني بيشتر مي توانند اخالق و عدالت را

گرفته شده است که پرسشنامهها به تعداد  966نفر باه

نسبت به دو گروه دیگار قباول کنناد .همچناين آنهاا

صورز تصادفي اعم از زن و مرد توزیع شاده اسات.

نشان دادهاند زنان مجرم که ماورد اهانات واقاع شاده

همچنين در این پژوهش ،عاالوه بار اساتفاده از آماار

بودند بااالترین نماره خاود کنترلاي را باين ساایرین

توصيفي متغيرهای پژوهش ،از ضاریب همبساتگي و

داشتند.

رگرسيون در حالات متغيار وابساته محادود و روش

با توجاه باه پاژوهشهاای فاوق و بررسايهاای

تتمين  MLاستفاده شده اسات .در واقاع زمااني کاه

صااورز گرفتااه ،تاااکنون پژوهشااي درمااورد هااوش

پژوهشگر مي خواهد رابطه بين دو متغير را تعيين کند،

اخالقي و مشارکت سياسي انجام نشده اسات .از ایان

از روش های همبستگي استفاده ماي کناد .در محاسابه

رو ،با توجه به مطالعه موردی انجام شده در پاژوهش

همبستگي ،نو م يا

اندازه گيری دخالت دارد و باه

حاضر ،به نظر مي رسد این مطالعه در محيط دانشاگاه

طور کلي به دو دسته پاارامتری و ناپاارامتری ت سايم

نظری مطرح شاده در

مي شوند .در پژوهش های پارامتری ،چنانچه دو متغيار

اصفهان به منظور تطابق مباح

این مطالعه موردی کامالا جدید است.

در م يا

های فاصله یا نسبي اندازه گيری شده باشند،

ماايتااوان باارای تعيااين رابطااه بااين آنهااا از ضااریب
1 Borba
2 Watt
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همبستگي گشتاوری پيرساون اساتفاده کارد .ضاریب

(کمترین مشارکت) تاا پانج (بيشاترین مشاارکت) را

همبستگي شاخصي آماری برای نشاان دادن شادز و

نشان مي دهاد .شااخص تحصايالز نياز در  5طب اه

حدود همبستگي دو متغير است و ضریب همبساتگي

(دیپلم ،فوق دیپلم ،ليسانس ،فوق ليسانس و دکتاری)

پيرسون ) (rxyزماني مورد استفاده قارار مايگيارد کاه

از  2تا  5را در نظر گرفته مي شاود .در ماورد تتماين

متغير های مورد مطالعه با استفاده از م ياا

فاصاله ای

باید توجه کرد ،گسساته باودن متغيار وابساته باعا

یا نسبي اندازه گيری شده باشند .مفروض های ضاریب

غيرنرمااال بااودن توزیااع متغياار و وجااود ضاارایب

همبستگي پيرسون عبارتند از:

غيرخطي تتمين زده ماي شاود کاه اساتفاده از روش

 .2رابطه خطي بين متغيرها؛

 OLSتاااورشدار باااوده و بایاااد از روش حاااداکثر

 .1توزیعها دارای شکل مشابه باشند؛

راستنمایي استفاده کرد.

 .9نمودار پراکندگي یکسان باشد.
هنگامي که همبستگي بين دو متغيار کامال نباشاد
پيش بيني یک برآورد خوب است نه بيان یک ح ي ت
مطلق .روش دیگر تجزیه و تحليال رگرسايون اسات.

یافتههای پژوهش:
نتایج پژوهش در دو بتش توصايفي و اساتنباطي
ارایه ميگردد.

رگرسيون زماني اتفاق ميافتد کاه همبساتگي باين دو
متغير کامل نباشد -2 ،+2( .نباشد) .با توجه به مطالب
فااوق از دو روش ضااریب همبسااتگي پيرسااون و
رگرسيون برای تحليل ارتبا بين متغيرهاای پاژوهش

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
در ابتدا آماار توصايفي متغيرهاای پاژوهش ارایاه
ميگردد:
در این پژوهش در کل  52/5درصد پاسخدهندگان

استفاده شده است.
دو متغير اصلي پژوهش حاضر عبارتناد از هاوش

ماارد و  28/5درصااد پاسااخدهناادگان زن هسااتند و

اخالقي که اعداد ( 16کمترین هوش اخالقي ) تا 266

هچنين  %06از کل پاسخ دهندگان را کارمندان تشکيل

(بيشترین هوش اخالقي) ،هوش اخالقاي فارد را باه

دادهاند و  %26پاسخ دهندگان اعضاای هيامز علماي

صورز صعودی نشان ماي دهاد .شااخص مشاارکت

است .که به صورز جزیيتار آماار باه صاورز زیار

سياسي نيز که حاصال جماع ساؤاالز پرسشانامه در

است:

مااورد مشااارکت و آگاااهي سياسااي اساات کااه از 2
جدول ( )1آمار توصیفی جنسیت پاسخدهندگان
جنس

هيمز علمي

کارمندان
فراواني

درصد

فراواني

درصد

کل

مرد

02

1212

36

96

252

زن

220

9810

96

26

220

کل

286

06

216

26

966
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نمودار ( )1جنس جامعه آماری

نمودار ( )2آمار توصیفی ترکیب پاسخدهندگان
جدول ( )3میانگین و انحراف استاندارد شاخص هوشاخالقی و مشارکت سیاسی کارمندان دانشگاه اصفهان
متغيرها

ميانگين

انحرا ،استاندارد

هوش اخالقي

05/9

6/6691

مشارکت سياسي

9/2

6/1262

سن مصاحبهکنندگان

92

1/33

تحصيالز

1/8

2/61

آمار توصيفي

در جادول بااال نشاان داده شاده اسات ميااانگين
هااوش اخالقااي کارمناادان ت ریب ااا  05/9و مشااارکت

سياسي آنها  9/2است و ميانگين ساني کارمنادان نياز
 92است.
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جدول ( )4میانگین و انحراف استاندارد شاخص هوش اخالقی و مشارکت سیاسی اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان
متغيرها

ميانگين

انحرا ،استاندارد

هوش اخالقي

71/0

6/6619

مشارکت سياسي

2/1

6/7836

سن مصاحبهکنندگان

25

9/82

2/85

6/25

آمار توصيفي

تحصيالز

ميانگين هاوش اخالقاي و مشاارکت سياساي در
اعضای هيمز علمي نسبت به کارمندان افزایش یافتاه

است و ایان م اادیر باه ترتياب  7110و  211اسات و
تحصيالز آنها ت ریباا  2/85از  5است.

نمودار ( )3خالصه آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

نمودار باال آماری توصيفي را به صورز م ایسهای
نشان ميدهد و ميتوان پيش بيني کرد که باا افازایش
هوش اخالقي مشارکت سياسي زیادتر خواهد شد.

آمار استنباطی متغیرهای پژوهش
قبل از ارایه نتاایج تعاداد پرسشانامه هاای الزم از
فرمول کوکران در رابطه  2بدست ميآید:
t 2 pq
d2
n
1  t 2 pq 
1   2  1
N d
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 N = 2966حجم جامعه

با قرار دادن ایان اعاداد در فرماول کاوکران عادد
 13017بدست مي آیاد .در ایان پاژوهش در مجماو
 966پرسشنامه تکميل شده است.

 n =130/72حجم نمونه
لذا تعداد پرسشنامه ها براسا

فرماول کاوکران از

 p = 6/5احتمال وجود صفت

حااداقل الزم برخااوردار اساات .در ابتاادا ضااریب

 q = 6/5احتمال عدم وجود صفت

همبسااتگي پيرسااون بااين متغيرهااای پااژوهش ماارور

 t = 2/30درجه اطمينان

ميشود:

 d = 6/65احتمال خطا
جدول ( )5ضریب همبستگی پیرسون

درستکاری
مسئوليت پذیری
دلسوزی
بتشش
هوش اخالقي

فاکتورهای هوش اخالقي

مشارکت سياسي

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
عالمت * معناداری در سط  36درصد و عالمت

**.490
.000
75
**.561
.000
75
**.574
.000
75
.156
.143
75
*.233
.044
75

** معناداری در سط  35درصد است.

همااانطور کااه نتااایج ضااریب همبسااتگي نشااان

و معناايدار اساات .ضااریب همبسااتگي بتشااش بااا

ميدهد ،ضریب همبساتگي درساتکاری باا مشاارکت

مشاارکت سياساي اگرچااه عادد  25درصاد را نشااان

سياسااي  23درصااد اساات کااه در سااط  33درصااد

ميدهد ،اما معنيدار نيست .در نهایت هوش اخالقاي

معنيدار است .همانطور که جدول فوق نشان ميدهاد

بهطور کلي که نشاندهندۀ مجمو فاکتورهاای هاوش

بين ضریب همبستگي مسئوليت پذیری باا مشاارکت

اخالقي است  19درصد در سط  36درصد است کاه

سياسااي  50درصااد کااه مثباات و معناايدار اساات.

معنيدار است .به ایان معناي کاه باا افازایش هاوش

همچنااين ،ضااریب همبسااتگي دلسااوزی بااا متغياار

اخالقي ،مشارکت سياسي نيز افازایش پيادا مايکناد.

مشارکت سياسي نشاندهندۀ  57درصد است که مثبت
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جدول ( )6ضرایب معناداری بین نمره کل هوش اخالقی و مشارکت سیاسی
Unstandardized
Coefficients

Model

Standardized
Coefficients

ضریب Bانحرا ،استاندارد

Beta

ضریب

احتمال

استاندارد

معناداری

2.743

.006

.373

.709
.647

)(Constant

4.718

1.720

تحصيالزT

.063

.169

.019

سنS

.011

.023

.024

.459

جنسيتJ

2.726

.369

.394

7.379

.000

.071

.011

.342

6.720

.000

متغييرها

هوش

اخالقيA

a. Dependent Variable: m

طبق جدول باال تاثير نمره کلي هوش اخالقاي بار

همااان طااور کااه از جاادول باااال بدساات ماايآیااد

روی مشارکت سياسي سنجيده شده است همان طاور

جنسيت روی مشارکت سياسي مؤثر اسات و ماردهاا

که مشاهده مايشاود باا افازایش یاک واحاد هاوش

بيشااتر از زنهااا مشااارکت سياسااي دارنااد .ساان و

اخالقي در حالت کلي ) (aمشارکت سياسي به م ادار

مشارکت سياسي رابطه معنااداری ندارناد و همچناين

 0.71درصد افزایش ميباید که باا احتماال معنااداری

تحصيالز و مشارکت سياسي نيز رابطاه معنااداری از

صفر کامالا معنادار است و این فرضيه اصلي پاژوهش

خود نشان نميدهد.

را تایيد ميکند.
جدول ( )7خالصه مدل برای نمره کل هوش اخالقی و مشارکت سیاسی
انحرا ،استاندارد

R2تعدیل شده

R2

R

Model

2.95009

.272

.282

.531a

1

a. Predictors: (Constant), a, J, T, S

در جدول باال م ادار  R 2=0.282نشاان مايدهاد

که اگر باور و فاکتورهای شتصيتي جامعه با اساتفاده

 %28.2از تغيياااراز مشاااارکت سياساااي را عوامااال

از آموزشهای ارزشي و دیني بازسازی شاود ،جامعاه

جنسيت ،تحصيالز ،سن و هاوش اخالقاي توضاي

در تصميمهای اجتماعي بهتار و بيشاتر از قبال عمال

مي دهد که این م دار نشان دهنده این موضاو اسات

خواهد کرد.
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جدول ( )8تجزیه واریانس برای نمره کل هوش اخالقی و مشارکت سیاسی

مجمو مربعاز درجه آزادی ميانگين مربعاز

Model
1

252.099
8.703

4
1008.397
295
2567.390
299
3575.787
a. Predictors: (Constant), a, J, T, S
b. Dependent Variable: m

Regression
Residual
Total

آماره F

احتمال معناداری

28.967

.000a

م دار  f=28.967یا احتمال معناداری صافر نشاان

نيستند و همان طور که اشاره شده است از این ماوارد

مي دهد که برابر با صفر بودن همه ضرایب رد ميشود

هوش اخالقاي بيشاترین تااثير را بار روی مشاارکت

و هماااه فاکتورهاااای هاااوش اخالقاااي ،جنسااايت،

سياسي دارد.

تحصيالز و سن بر روی مشارکت سياسي باي تااثير
جدول ( )9ضرایب معناداری برای نمره فاکتورها هوش اخالقی و مشارکت سیاسی
 Standardizedضریب
Unstandardized Coefficients
Coefficients
احتمال
استاندارد
معناداری
انحرا ،استاندارد
ضریبB
Beta
شده

Model

مشتصاز فردی

بتشش

)(Constant

7.514

تحصيالز

3.678

2.043

.000

 (Tتحصيالز)

.184

.170

.057

1.087

.278

سن

(Sسن)

-.025

.024

-.057

-1.054

.293

جنسيت

(Jجنسيت)

2.326

.412

.336

5.650

.000

J:a10

.118

.074

.086

1.588

.113

توانایي گذشتن از اشتباه
دیگران
توانایي گذشتن از اشتباه

J

خودI

فعاليت کردن با در نظر
گرفت ح وق دیگران ن

I:a9

-.273

.071

-.223

-3.850

.000

H:a8

-.037

.073

-.031

-.503

.615

H

دل سوزی

دیگرانG

G;a7

-.059

.088

-.045

-.664

.507

مشتاق به نجاز

شکستهاF

F:a6

.284

.091

.209

3.124

.002

مسئوليت پذیری ذر قبال
انتتابهای شتصي

E:a5

.128

.111

.078

1.160

.247

وفای به عهد

D:a4

-.027

.110

-.016

-.249

.803

C;a3

.368

.075

.359

4.933

.000

B:a2

-.029

.100

-.018

-.287

.774

A:a1

.146

.086

.102

1.695

.091

پذیرش اشتباهها و
مسئوليت پذیری

ثباز قدم در راه چيزی که
درست است
درستکاری

C

راستگویيB

مداوما بر اسا ارزشها،
باورها و قوانين عمل کردن

A
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با توجه به جدول باال تنها فاکتورهاای مادواماا بار

عمل کردن ،ثباز قدم در راه چيزی که درست اسات،

ارزش ها ،باورها و قوانين عمال کاردن ،ثبااز

زیر مجموعه درستکاری است که هر دو تاثير مثبت و

قدم در راه چيزی که درست است ،پذیرش اشتباهها و

معناداری بر روی مشارکت سياسي دارد و با افازایش

شکست ها ،توانایي گذشتن از اشتباهها و شکستها و

عمل کردن بر اسا

باورها و ارزشها به اندازه یاک

همچنااين جنسااي اثاار معناااداری باار روی مشااارکت

واحاد ،مشاارکت سياسااي باه انادازه  61220افاازایش

سياسي دارند.

مي یابد و با افزایش یک واحد ثباز قدم  61980واحد

اسا

پذیرش اشتباهها و شکستهاا کاه زیار مجموعاه

مشارکت سياسي زیاد مي شود .فاکتور توانایي گذشتن

مسئوليت پذیری در هوش اخالقي است تاثير مثبت و

ازاشتباه دیگاران کاه از زیار مجموعاه بتشاش از از

معناااداری در مشااارکت سياسااي دارد و ایاان فرضاايه

ارکان هوش اخالقي است اثار منفاي روی مشاارکت

اصلي پژوهش را تایيد ميکند که با افزایش مسائوليت

دارد و با افزایش یک واحد آن م ادار 6117مشاارکت

پذیری فرد ،مشارکت ایشان در تصميمهای اجتمااعي

سياسي کاهش ميیابد .و طبق جدول بااال مشاارکت

افزایش ميیاید و خود را بيشتر در قبال جامعه مسئول

سياسي در مردها به اندازه  1190واحد از زنها بيشاتر

مي داند .مدواماا بر اسا

است.

ارزش هاا ،باورهاا و قاوانين

جدول ( )11خالصه مدل برای نمره کل هوش اخالقی و مشارکت سیاسی
Model

R

R1

 R2تعدیل شده

انحرا ،استاندارد

1

.621a

.386

.357

2.78228

a. Predictors: (Constant), a1, T, S, a10, J, a8, a9, a2, a5, a4, a6, a7, a3

با توجه به جدول باال این نتيجه بدست ميآید کاه

که بيش از یک سوم از مشاارکتهاای سياساي افاراد

چهار عامل هوش اخالقي که در  26عامل طب ه بندی

تحت تمثير عوامل دروني که اینجاا باا فااکتور هاوش

شدهاند به م دار  %9018از تغيير مشاارکت سياساي را

اخالقي مورد بررسي قرار گرفته شده ،است.

توضي ميدهند و این نشان دهنده این موضو اسات
جدول ( )11تجزیه واریانس برای نمره کل هوش اخالقی و مشارکت سیاسی
Model

مجمو مربعاز

درجه ی
آزادی

ميانگين مربعاز

Regression

1371.231

13

105.479

Residual

2182.985

282

7.741

Total

3554.216

295

اماره ی

F

13.626

a. Predictors: (Constant), a1, T, S, a10, J, a8, a9, a2, a5, a4, a6, a7, a3
(مشارکت سياسي)b. Dependent Variable: m

احتمال
معناداری
.000a
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بااا توجااه بااه دادههااای جاادول باااال بااا م اادار

مشارکت سياسي در سط دانشگاه اصافهان باه روش

 F=13.626و  sig=0.000فرضيه برابر با صافر باودن

ميداني مورد بررسي و تجزیه و تحليال قارار گرفات.

تمامي ضرایب رد ميشود و نشان مايدهاد کاه هماه

با م ایسه ابتدایي آمار توصيفي ،به نظر ماي رساد باين

عوامل هوش اخالقي ،جنسيت ،تحصيالز و سان باه

فاکتورهای هوش اخالقي و مشارکت سياسي رابطهای

طور همزماان بار روی مشاارکت سياساي باي تااثير

وجود دارد .هماان طاور کاه یافتاههاای پاژوهش در

نيستند و همان طاور کاه اشااره شاده اسات ،هاوش

روابط رگرسيوني و ضرایب همبستگي نشان مي دهاد

اخالقي بيشترین تاثير را نسبت باه ساه عامال دیگار(

بين هوش اخالقي و مشارکت سياسي رابطه معناداری

جنسيت ،سن و تحصيالز) بر روی مشارکت سياسي

وجود دارد که بيتشار تحات تااثير فااکتور مسائوليت

دارد.

پذیری و درست کاری هاوش اخالقاي اسات .نتاایج
پژوهش همچنين نشان ميدهد ،هرچه فرد مسائوليت
پذیر تر باشد و به باورها و ارزشهای درساتي پایبناد

نتیجه گیری
امااااروزه بسااااياری از رفتارهااااا ،کردارهااااا و

باشد و بر اسا

آنهاا عمال کناد ،بيشاتر خاود را در

تصميمگيریهای کارکنان و افارادی کاه در نهادهاا و

م ابل جامعاه مسائول مايداناد و ساعي مايکناد باا

سازمان های متتلا ایفای ن ش ميکنند ،تحات تامثير

مشارکت خود در جهات اعاتالو و پيشارفت جامعاه

ارزش های اخالقي آنهاست .تاآنجا که قضااوز افاراد

ن ش ایفا کند که این نتيجاه باا یافتاههاای حاصال از

در مورد درستي یا نادرستي کارها بر کميت و کيفيات

نظریه رابرز دال همسو است .این موضاو مباين آن

عملکرد آنان در یک کشور بهویژه در زمينه مشاارکت

است که وقتي فرد به باورهای و ارزشها معت د است

و در نتيجه موف يت آن به شدز تمثيرگاذار اسات .از

و برای اجرای کارهای درست تالش کناد ،باه خااطر

این رو ،توجاه باه اصاول اخالقاي بارای ساازمانهاا

این باورها تالش نموده و ساعي مايکناد در اجتماا

ضرورتي گریزناپذیر است .به عالوه ،هاوش اخالقاي

ن ش ایفا نماید.

افزایش تعهد و مسئوليت پذیری بيشتر کارکناان

فاکتور "توانایي گذشتن ازاشاتباه دیگاران" کاه از

شده که این موضو به بهبود کارایي فردی و گروهاي

زیر مجموعه بتشش از از ارکان هوش اخالقي اسات

خواهااد انجاميااد .رعایاات اخالقياااز در برخااورد بااا

اثر منفي روی مشارکت دارد .به نظر مايرساد علات

همکاران داخلي و بيروني ،سبب افازایش مشاروعيت

این موضو آن است که هر چه قدر فرد بيشتر بتواناد

اقدام سازمانها و استفاده از مزایای ناشاي از افازایش

از اشتباهاز دیگران چشم پوششي کند از نظر دروني

بهبود ساودآوری و

دست مي یابد که در جامعاه عملکارد

باع

چندگانگي شده و سرانجام باع

به این احسا

مزیت رقابتي ميشاود .بادین جهات ،الزم اسات کاه

دیگران اثر زیادی در سرنوشات فارد نادارد و ن اش

مدیران در جهت ارت ای اخالق سازمان ،راهبردهاایي

خااود را در مشااارکتهااای اجتماااعي و سياسااي

را در نظر بگيرند.

کمرنگتر ميبيند.

در ایاان پااژوهش ارتبااا بااين هااوش اخالقااي و

همچنين در بررسي تاثير جنسيت مي توان گفت با
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توجه به فرهنگ سنتي کشور ایران که ماردهاا بيشاتر

 -2دیوید ای.اپتر و چارلزا ،آندرین .)2986( .اعتراض

درگير مسایل اقتصادی زنادگي هساتند و ماي توانناد

سياسااي و تغيياار اجتماااعي ،ترجمااه محمدرضااا

عوامل متتلفي را که در خانوارها تمثير ميگذارد بهتار

سااعيدآبادی ،تهااران :پژوهشااکده مطالعااههااای

در کنند .باه ایان دليال ماردهاا بيشاتر در مساایلي

راهبردی،چاپ اول.

مي خواهد ن ش ایفا کنناد کاه در جامعاه تااثير گاذار

 -5ساايادز ،ساايد علااي و مرضاايه متتااارپور و ایاارج

است .لذا مشارکت سياسي در مردهاا بيشاتر از زنهاا

کاااظمي .)2988( .رابطااه بااين هااوش اخالقااي و

است.

رهبری تيمي در مدیران آموزشي و غير آموزشاي

در مجمو مايتاوان گفات یکاي از مهمتارین و

از دیدگاه اعضاای هيامز علماي دانشاگاه علاوم

مؤثرترین عوامل برقراری وفاق ،همدلي ،اقتدار و بااال

پزشااکي اصاافهان ،2987-88مجلااه ماادیریت

بردن ضریب امنيت ملي ،مشارکت مردماي باه عناوان

سالمت،شماره .02

یکي از شاخصهاای نظاامهاای ماردم سااالر اسات.

 -0طوسااي ،محماادعلي« .)2976( .مشااارکت بااه چااه

مشااارکت مردمااي ماايتوانااد بااه عنااوان مهمتاارین و

معناست» ،مدیریت دولتاي ،دوره جدیاد ،شاماره

مااؤثرترین پشااتوانه باارای حاال و فصاال بحاارانهااای

سيزدهم ،تهران :انتشاراز مرکز آموزش مدیریت.

سياسي ،اقتصادی و اجتماعي ماورد اساتفاده و تمکياد

 -7قااادری ،حاااتم .)2980( .اندیشااههااای سياسااي در

قرار گيرد .از این رو ،در هر کشوری کاه جلاوههاای

اسالم و ایاران ،تهاران :انتشااراز سامت ،چااپ

بيشتری از همکاری ،مسئوليت پذیری ،تعهد ،همدلي،

هشتم.

اعت اد به باورها وارزشها وجود داشته باشد ،کاارایي

 -8کائوتری ،هوئين و دیگاران .)2973( .مشاارکت در

آن جامعه در م ابال تهدیاد هاای داخلاي و خاارجي

توسااعه ،ترجمااه هااادی غبرایااي و داود طبااایي،

ميتواند مؤثر واقع شود .موضوعي که بایستي توساط

انتشاراز روش

نتبگان جامعه مورد توجه جدی قرار گيرد.

منوچهر صبوری کاشاني ،تهران ،انتشاراز سمت.

منابع
 -2ازغنااادی ،عليرضاااا« ،)2970( .جامعاااه مااادني و
خل ياز ماا ایرانياان» ،مجموعاه م ااالز تح اق
جامعه مدني در ان االب اساالمي ایاران ،تهاران:
سازمان مدار فرهنگي ان الب اسالمي ایران.
 -1پناهى ،محمدحسين« .)2973( .بررسى زميناههاا و
اهاادا ،ان ااالب اسااالمى باار اسااا

 -3مایکل راش .)2977( .جامعاه و سياسات ،ترجماه

شااعارها

ان الب» ،علوم اجتماعى ،شماره 22ا.21
 -9دال ،راباارز ،)2972( .تجزیااه و تحلياال جدیااد
سياست ،ترجمه حسين ظفریان ،تهران ،مرندیز.

 -26مایکل راش .)2977( .جامعه و سياست ،ترجماه
منوچهر صبوری کاشاني ،تهران ،انتشاراز سمت
 -22محسااني تبریاازی ،عليرضااا(« ،)2976بيگااانگي،
مفهوم سازی و گروهبندی تئوری ها در حوزههای
جامعااهشناسااي و روانشناسااي» ،نامااه علااوم
اجتماعي ،جلد دوم ،شماره.1
 -21متتارپور ،مرضيه و سيد علاي سايادز،)2988( .
بررسي م ایسه ای ابعاد هوش اخالقاي از دیادگاه
دانشمندان با قرآن کاریم و ائماه معصاومين( )،
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