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چکيده
این پژوهش با هدف توصیف رابطه بین هوش اخالقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني در بین کارکنان
دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت انجام شد .روش پژوهش توصیفي از نوع همبستگي بوده است .جامعه
آماري این پژوهش ،شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت به تعداد 170نفر که  115نفر
از آنها به عنوان حجم نمونه براساس جدول مورگان انتخاب شدند .روش نمونهگیري از نوع نمونهگیري
تصادفي بوده است .براي گردآوري دادهها از پرسشنامههاي هوش اخالقي لینك و کیل(Lennick ،2005
 ،)& Kielتعهد سازماني آلن و میر( ) Allen&Meyer،1991و پرسشنامه اعتماد سازماني دکتر بیه
( )Bayh،2002بهره گرفته شده است .براي تجزیه و تحلیل دادهها در سطح آمار توصیفي از روشهاي
آماري میانگین ،انحراف معیار و در سطح آمار استنباطي از روشهاي آماري ضریب همبستگي پیرسون و
رگرسیون گام به گام استفاده شده است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین هوش اخالقي و تعهد
سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود ندارد .اما درخصوص رابطه هوش اخالقي با اعتماد سازماني نتایج
بیانگرآن بود که رابطه مستقیم و معناداري بین این دو متغیر وجود دارد.
واژگان كليدي :هوش اخالقي ،تعهد سازماني ،اعتماد سازماني،کارکنان.
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مقدمه
بدون تردید سازندگي دروني انسان و اصالح و تهذیب نفس او در سعادت فردي ،اجتماعي،
دنیوي و اخروي او نقش بسزایي دارد .به طوري که اگر انسان تمامي علوم را تحصیل کند و کلیه ي
نیروهاي طبیعت را به تسخیر خویش در آورد ،اما از تسخیر درون و تسلط نفس خود ناتوان باشد ،از
رسیدن به سعادت و نیل به کمال ،باز خواهد ماند .تربیت روحي و اخالقي انسان و در یك کالم
"برنامهي انسانسازي" ،براي هر جامعهاي امري به تمامیت جدّي و حیاتي است .بر این اساس
هوش اخالقي در برگیرنده ي نوعي سازگاري و رفتار حل مسئله است که باالترین سطوح رشد را در
حیطه هاي مختلف شناختي ،معنوي و هیجاني شامل مي شود .این هوش به فرد دید کلي در مورد
زندگي و همه تجارب و رویداد ها مي دهد و او را قادر مي سازد به چارچوب بندي و تفسیر مجدد
تجارب خود پرداخته ،شناخت و معرفت خویش را عمق بخشد(.)Mazaheri،2009
امروزه اخالقیات از عاملهاي اصلي عملكرد موفقیتآمیز در یك محیط رقابتي به شمار مي رود.
عدم توجه به اخالق در مدیریت سازمان ها مي تواند معضالت بزرگي براي سازمانها به وجود آورد.
در این میان ،قضاوت افراد در مورد اخالقي بودن و یا غیراخالقي بودن کارها بر کمیت و کیفیت کار
آنان در نتیجه موفقیت سازماني تاثیر قابل توجهي خواهد داشت .دانشگاهها ازجمله سازمانهایي
هستند که در هر جامعه از حساسیتي خاص برخوردارند .لذا دانشگاهها بیش از سایر سازمانها با
نیروي انساني در ارتباطند و عهدهدار تامین و تربیت نیروي انساني متخصص ميباشند .بنابراین
مدیران باید از نظر اخالقي جوي سالم براي کارکنان در سازمان به وجود آورند تا کارکنان بتوانند با
تمام توان و بهره وري هرچه بیشتر کارکنند که این امر نیازمند وجود رهبري با هوش اخالقي باال
است(.)Mazaheri،2009
امروزه پیشرفت جامعه درگرو استفاده بهینه از نیروي انساني است .افراد از لحاظ توانایيها و
استعداد و عالیق با یكدیگر متفاوت هستند بنابراین انتظارات متفاوتي دارند حصول هدفهاي
سازماني به نحو مطلوب مستلزم تهیه و اجراي برنامه ها و خط مشي هاي هدایت و کنترل منابع
انساني ميباشد .به عبارتي دیگر ،مزیت دیگري که سازمانها براي پیشي گرفتن از یكدیگر دارند
تنها در بكارگیري فن آوري جدید نیست بلكه باال بردن اعتماد به نفس و میزان تعهد و وابستگي
کارکنان به اهداف سازماني نهفته است .اکنون موقعیت به صورتي درآمده که داشتن کارکنان پر
انرژي و خالق با سرمایه تعهد ،مهمترین منابع سازماني در نظر گرفته مي شوند .از این نظر یكي از
موضوعات مهم در رفتار و روابط انساني تعهد است ،تأثیرمثبت تعهد سازماني بر عملكرد سازمانها
در بسیاري از تحقیقات مورد تأیید قرارگرفته است( .)allen&meyer،1991تعهد ،نوعي نگرش و
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احساس دروني فرد نسبت به سازمان ،شغل یا گروه است که در قضاوت ها ،عملكرد و وفاداري فرد
نسبت به سازمان ،تأثیرگذار ميباشد(.)Nadi&Moshfeghi ،2009
پژوهشگران ادراك از اعتماد و امید به سازمان را ،یك پیش نیاز بالقوه تعهد سازماني محسوب
کرده اند(  .) Brockner،1996تعهد سازماني از متغیر هاي مهم سازماني است که عبارت است از
نگرشهاي مثبت و منفي افراد به کل سازمان(نه شغل) که در آن مشغول به کارند .این متغیر را مي
توان به طور اختصار ،اعتقاد به ارزش ها و اهداف سازمان ،احساس وفاداري به سازمان ،تمایل قلبي
و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف کرد(.)Pedramniya ،2012
تعهد سازماني یك نگرش و یك حالت رواني است که نشاندهنده تمایل نیاز و الزام جهت ادامه
فعالیت در یك سازمان است .همچنین تعهد سازماني با بسیاري از رفتارهاي کارکنان مرتبط است.
کولورسون معتقد است در سالهاي اخیر ،تعهد کارکنان نیروي موفقیت یك سازمان به شمار مي
رود .از این رو نگرشهاي کارکنان در زمینه کار و سازمان براي مدیران ضروري به نظر ميرسد .در
این میان تعهد سازماني توجه زیادي را به خود جلب کرده است که محور توجه پژوهشگران بوده و
موضوع فرا تحلیلهاي زیادي قرار گرفته است(.)Houman ،2010
وجود جوّ اعتماد و حاکم بودن آن بر روابط انساني در میان افراد ،یكي از آرزوهایي است که از
دیر باز وجود داشته است .اعتماد از آنرو داراي اهمیت است که مدیران به دنبال درك و شناخت
چگونگي ایجاد همكاري مؤثر در سازمانها ميباشند و در این میان اعتماد عاملي کلیدي است چرا
که همكاري را بوجود ميآورد(.)Tyler،2000
نظر به اینکه وجود جوّ اعتماد موجب تقسیم اطالعات ،تعهد به تصمیمات ،رفتار شهروندي
سازماني ،بهبود روحیه کارکنان و افزایش نوآوري ميشود و به مدیریت اثربخش سازمانها کمك مي
کند؛ از این رو اندیشمندان مدیریت ،اعتماد را عامل مهمي در همكاري وتعارض ،تغییر و بالندگي
سازماني ،مشارکت ،ارتباطات و قراردادهاي اجتماعي ميدانند(.)Alvani&Danaeefard،2001
بنابراین ميتوان گفت که وجود افراد مورد اعتماد در سازمانها باعث کاهش هزینههاي اضافي
مي گردد و افراد از فرصتهاي سازمان به نحو مطلوبي بهره ميبرند و با عشق و عالقه به انجام
وظایف خود ميپردازند .اعتماد اساس موفقیت در زندگي شخصي و روابط کاري ميباشد ،در واقع
تمام روابط سازماني بر مبناي اعتماد ایجاد مي شود .خیلي مهم است مدیر و کارکنان اهمیت
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اعتماد ،چگونگي ترویج و ارتقاي آن و نقش خودشان در ایجاد اعتماد مورد توجه قرار بدهند( ،2007
.)Fitzroy
در پژوهش هاي مختلف نشان داده شده است که عوامل متعددي در افزایش و یا کاهش تعهد
افراد نسبت به سازمان مؤثرند که ازجمله ميتوان به اعتماد سازماني اشاره نمود(.)Hemmati،2013
برخي از تحقیقات نشان دادهاند که اعتماد سازماني باعث ميشود افراد در روابط اجتماعي خود
با دیگران هرگونه بدگماني را کنار گذاشته و روابط صمیمانهاي را برقرار کنند ،که بدون اعتماد
چنین روابطي تشكیل نميگردد ،زمانيکه سطح اعتماد در سازمان باالست ،کارمندان احساس
اطمینان به رهبري سازمان را پیدا ميکنند و آن را عمالً نشان ميدهند(.)Mirzaee ،2009
از طرفي در برخي از منابع ذکر گردیده است که اعتماد سازماني یك عنصر مهم در تعیین
عملكرد کارکنان و تعهد آنها نسبت به سازمان ميباشد ،اعضاي سازمانها تالش ميکنند تا اعتماد
سازماني را افزایش دهند زیرا تاثیرات مثبت زیادي بر کارکنان دارد و بر اثربخشي و کارایي سازمان
ميافزاید( .) Laschinger،2000
بنابراین سوال اصلي پژوهش این است که بین هوش اخالقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت به چه میزان رابطه وجود دارد؟
دانشگاهها بیش از سایر سازمانها با نیروي انساني در ارتباط و عهدهدار تأمین و تربیت نیروي
انساني متخصص مي باشند .بنابراین دانشگاه نیازمند فضایي است که در آن کارکنان ،اعضاي هیأت
علمي ،مدیران و دانشجویان افرادي مسئولیتپذیر ،دلسوز ،درستكار و به طور کلّي اخالقي بار آیند و
با تكیه بر انرژي دروني خود و با تالش ،از شكست نهراسند و آن را پلي براي رسیدن به پیروزي
بدانند باید باور داشت مدیران دانشگاه ،مدیریت منابع و امكانات الزم مسئولیت اداري دانشگاه را به
عهده دارند ،اوّلین کساني هستند که با رفتار ،گفتار و کردار خود اصول اخالقي را در سازمان رواج
مي دهند و تأثیر بسزایي بر اعمال یكدیگر دارند(.)Akhlaghi Bonari ،1994
با توجه به نقش موثري که نیروي انساني در روند توسعه دانشگاهها دارند ،این پژوهش ميتواند
عالوه بر اینكه بستر مناسبي براي پژوهش هاي بیشتر فراهم نماید ،میزان آگاهي مدیران بخشهاي
مختلف دانشگاه را نسبت به ارتباط این سه متغیر بر عملكرد و رفتار کارکنان باال برده و بر دانش
آنها در این خصوص بیافزاید .چرا که یكي از عوامل عمده ناکارآمدي سازمانها به خصوص دانشگاه
آزاد اسالمي واحد مرودشت عدم اطالع و نداشتن دانش الزم مدیران درخصوص مسائل روانشناختي
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مدیریت کارکنان است .لذا امید است که نتایج کاربردي این پژوهش ،بتواند در افزایش ابعاد هوش
اخالقي ،تعهد و اعتماد سازماني کارکنان مؤثر واقع شود.
زارع نژاد( )Zare Nejad،2014در تحقیقي تحت عنوان"رابطه رهبري معنوي و هوش اخالقي با
تعهد سازماني در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت" را مورد بررسي قرار داد و نتایج
نشان داد بین هوش اخالقي و تعهد سازماني رابطه معناداري وجود ندارد.
میرزایي( )Mirzaee،2014به" بررسي رابطه هوش اخالقي و تعهد سازماني با رفتار شهروندي
سازماني در آموزش و پرورش شهرستان مشكین شهر" پرداخت و نتایج نشان داد بین هوش اخالقي
و تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني کارکنان رابطه معناداري وجود دارد.
عابدیني( )Abedini،2013در"بررسي رابطه بین هوش سازماني و هوش اخالقي با تعهد سازماني
مدیران دبیرستانهاي شهرستان بندرعباس" دریافت که براي برخورداري از افراد متعهد و با اعتماد
در محیط کار ،باید مهارتهاي هوش سازماني و هوش اخالقي را به عنوان توانایيهایي الزم براي
بهره مندي از تعهد سازماني مورد توجه قرار داد و شناخت ارتباط این متغیرها نتایج مثبتي در
محیط سازماني به خصوص مدارس ایجاد مينماید.
جوادي( )Javadi،2012در تحقیقي تحت عنوان"بررسي رابطه هوش اخالقي و تعهد سازماني
کارکنان شهرداري سبزوار"پرداخت و نتایج نشان داد بین هوش اخالقي با تعهد سازماني رابطه
معناداري وجود ندارد.
شاهروديرهور( )Shahroudi،2012به بررسي رابطه بین هوش اخالقي و تعهد سازماني در
شرکت مادر تخصصي دارویي و تجهیزات پزشكي کشور وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي پرداخت و نتایج نشان داد که بین هوش اخالقي و تعهد سازماني در کارکنان شرکت مادر
تخصصي دارویي و تجهیزات پزشكي کشور رابطه معناداري وجود دارد.
اسماعیلي طرزي و همكاران( )Esmaeeli،2012در تحقیقي تحت عنوان "رابطه هوش اخالقي با
میزان اعتماد آفریني مدیران" دریافتند که بین متغیرهاي هوش اخالقي و میزان اعتماد آفریني
مدیران رابطه معنادار و مستقیمي وجود دارد .همچنین بین هوش اخالقي مدیران با میزان اعتماد
راسخ ،میزان اعتماد مبتني بر صداقت ،میزان اعتماد فراگیر ،میزان اعتماد پایدار ،میزان اعتماد
متقابل رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.
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ماسموزیدین ،ماسیاراح ،ژیانمینووان( )Zulhaid,Masmuzidin،2012پژوهشي تحت عنوان
یادگیري ارزشهاي اخالقي از طریق فناوري مجازي ،ایجاد و ارزیابي افسانههاي قدیمي مالزیایي
انجام دادند .در این تحقیق عنوان شده ارزشهاي اخالقي ،یكي از مهمترین درسهایي است که به
کودکان مالزیایي آموزش داده ميشود .نتایج پژوهش آنها نشان داد که ارزشهاي اخالقي مي تواند
از طریق یك محیط یادگیري مجازي طرحریزي شده و آموزش داده شود.
کنشیرو( ) Kaneshiro،2008در رساله دکتري خود تحت عنوان تحلیل عدالت سازماني ،اعتماد
و تعهد سازماني به بررسي بین این سه متغیر پرداخته است .هدف این پژوهش بررسي عدالت
سازماني و اعتماد سازماني به عنوان متغیرهاي پیشبین براي تعهد سازماني به عنوان متغیر مالك
بوده است نمونه اماري این پژوهش  70نفر از کارمندان سازمانهاي دولتي بوده است و براي تجزیه
و تحلیل دادهها از همبستگي و رگرسیون چند متغیري استفاده شده است .یافتههاي پژوهش نشان
داد که عدالت سازماني و اعتماد سازماني به طور مستقیم با تعهد سازماني رابطه دارد بویژه با تعهد
اثربخش و هنجاري ،اگرچه رابطه مشخصي بین عدالت و اعتماد با تعهد مداوم یاقت نشد ،رابطه
عدالت سازماني با اعتماد مشخص بود به ویژه رابطه بین عدالت سیستمي ،تعاملي و رویهاي با
اعتماد سیستمي و بین فردي.
اکپرا و وین( )Ekpera&Vine، 2008پژوهشي در رابطه با تأثیر اخالق کار بر رضایت شغلي و
تعهد سازماني درکشور نیجریه صورت گرفت و نتایج این پژوهش حاکي از وجود رابطه معنادار بین
اخالق سازماني با تعهد سازماني و رضایت شغلي بود.
اسكات کریستوفر( )christopher،2006در پژوهشي به بررسي رابطه میان اعتماد بین فردي و
سازماني با تعهد سازماني پرداخته است نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و مهمي میان
اعتماد بین فردي و تعهد سازماني وجود دارد ،همچنین نتایج نشان دادند که رابطه مثبت و مهمي
میان اعتماد سازماني و تعهد وجود دارد و بین اعتماد به سرپرست و افزایش کیفیت رابطه مثبت
برقرار است.
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اهداف و فرضيههاي پژوهش
 هدف كلي
تبیین رابطه هوش اخالقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني در بین کارکنان دانشگاه آزاد
اسالمي واحد مرودشت است.
 فرضيه اصلي
بین هوش اخالقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد
مرودشت رابطه وجود دارد.
 فرضيات فرعي
فرضيه اول .بین ابعاد هوش اخالقي با ابعاد تعهد سازماني رابطه وجود دارد.
فرضيه دوم .بین ابعاد هوش اخالقي با ابعاد اعتماد سازماني رابطه وجود دارد.
فرضيه سوم .ابعاد هوش اخالقي قادر به پیشبیني تعهد سازماني و اعتماد سازماني ميباشد.

روش شناسي
پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري ،توصیفي پیمایشي بوده
است .جامعه آماري شامل کلیه کارکنان رسمي و قراردادي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت در
سال  93بوده اند که تعداد آنها در این سال  170نفر بوده اند و از این تعداد  114نفر مرد و 56
نفر زن مي باشند .در این پژوهش حجم نمونه کارکنان براساس جدول مورگان محاسبه گردید که
تعداد  115نفر به روش نمونه گیري تصادفي انتخاب شدند .تعداد  38پرسشنامه بین کارکنان زن و
تعداد  77پرسشنامه بین کارکنان مرد توزیع گردید.

ابزار پژوهش
در این پژوهش براي جمعآوري دادهها از سه پرسشنامه استفاده ميشود:
 پرسشنامه هوش اخالقي
پرسشنامه هوش اخالقي توسط لینك و کیل در سال  2005تدوین شده و در سال  1390در
ایران توسط آراسته ،عزیزي شمامي ،جعفري راد و محمدي جوزاني کار هنجاریابي آن انجام شده
است .این متغیر از طریق پاسخگویي به پرسش نامه هوش اخالقي که داراي  40سؤال و ده خرده
آزمون مي باشد ،سنجیده ميشود .در هوش اخالقي باالترین نمره  100ميباشد .بر اساس طیف
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لیكرت  5گزینهاي است که به هرگز نمره  ،1به ندرت نمره  ،2بعضي اوقات نمره ،3در بیشتر مواقع
نمره  4و در همه مواقع نمره  5تعلق ميگیرد .پس از نمرهگذاري جمع کل را بر عدد  2تقسیم مي-
شود .نمره زیرمقیاسهاي هوش اخالقي نیز به همین صورت محاسبه ميشود .یعني جمع نمره
سواالت هر زیرمقیاس تقسیم بر  2خواهد شد.
روایي و پایایي پرسشنامه توسط مارتین و آستین( )Astin&Martin،2010تأیید شده
است( .)Lennick & Kiel ،2005در سال  1390در ایران توسط آراسته ،عزیزي شمامي ،جعفريراد
و محمدي جوزاني کار هنجاریابي آن انجام شد( .)Azizi،2011در پژوهش حاضر نیز با استفاده از
ضریب آلفاي کرونباخ پایایي بعدهاي هوش اخالقي محاسبه گردید که نشان داد پایایي کل %72
بود که این نتیجه حاکي از اعتبار باالي پرسشنامه بوده است.
 پرسشنامهي تعهد سازماني
جهت سنجش تعهد سازماني از پرسشنامه آلن و ميیر( )1991که توسط شكرشكن
( )Shekarshekan،1996ترجمه و تألیف گردیده ،استفاده شد .پرسشنامهي موردنظر سه مؤلفهي
تعهد عاطفي ،تعهد هنجاري و تعهد مستمر را ارزیابي مينماید .این پرسشنامه شامل  24سؤال مي
باشد و پاسخها به صورت طیف از خیلي کم تا خیلي زیاد طراحي شده است .در تحقیقي که توسط
موالیي( )Molaee،1998انجام گرفته است ،ضریب آلفاي کرونباخ این پرسشنامه برابر با
0/81محاسبه گردیده است .در پژوهش ساالرزهي( )Salarzehi،1999مقدار ضریب آلفاي کرونباخ
 0/85بهدست آمده است و در نهایت دولتخواهان( )Dolatkhahan، 2001رقم آلفاي کرونباخ را
براي این پرسشنامه برابر  0/74محاسبه نموده است .همچنین هاك ،باسیو و هاسدورف
( ) Huk&Basiyo،1994با استفاده از آلفاي کرونباخ ،پایایي این ابزار را براي هر سه بعد تعهد
سازماني محاسبه نمودهاند( .) Salahi ،2012در پژوهش حاضر نیز با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ
پایایي بعد تعهد عاطفي  ،0/70تعهد مستمر  0/72و تعهد هنجاري  0/70محاسبه شد که نشان از
اعتبار باالي پرسشنامه بوده است.
 پرسشنامه اعتماد سازماني
جهت سنجش اعتماد سازماني از پرسشنامه اقتباس شده از رساله دکتري بیه()Byhe،2002
استفاده شده است .این پرسشنامه استاندارد بوده ،داراي  3سوال ميباشد و اعتماد سازماني را در دو
سطح اعتماد بین فردي و اعتماد سیستمي مورد بررسي قرار ميدهد و براساس مقیاس  5درجه اي
لیكرت ساخته شده و از(1خیلي کم) تا (5خیلي زیاد) تشكیل ميشود .در این پرسشنامه سواالت34
 ،1،2،3،7،8،33،مربوط با اعتماد بین فردي و سواالت 9،4،5،6 -32مربوط به اعتماد سیستمي مي
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باشد .در پژوهشي به منظور تعیین پایایي آزمون ،رضائیان( )Rezaeeyan،2012از روش آلفاي
کرونباخ استفاده نموده ،که میزان ضریب پایایي بهدست آمده مقدار  0/85ميباشد .پایایي
پرسشنامهي فوق که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت توسط جعفري و
کرمي( ) Jafari&Karami،2010با استفاده از آلفاي کرونباخ محاسبه گردید و میزان ضریب پایایي
این پرسشنامه  0/90بهدست آمد( .)Rezaeeyan ،2012در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفاي کرونباخ
جهت بررسي پایایي پرسشنامه نشان داد که بعد اعتماد بین فردي داراي ضریب  0/85و اعتماد
سیستمي داراي ضریب 0/80ميباشد که بیانگر اعتبار باالي ابزاراعتماد سازماني است.

روش آماري
از شاخصهاي آماري توصیفي میانگین ،انحراف معیار و از روشهاي آمار استنباطي ضریب
همبستگي پیرسون و رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شده است.

يافتههاي پژوهش
فرضيه اصلي .بين هوش اخالقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني كاركنان دانشگاه
آزاد اسالمي واحد مرودشت رابطه وجود دارد.
براي بررسي فرض اصلي تحقیق از ضریب همبستگي گشتاوري پیرسون استفاده شد.
جدول  .1نتایج ضریب همبستگي پیرسون در رابطه هوش اخالقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني
متغير مالک

تعهد سازماني

اعتماد سازماني

متغير پيش بين
هوش اخالقي

همبستگي پیرسون
Sig
N

0/13
0/14
115
* p≤ 0/05

**0/35
000
115
** p≤ 0/01

با استفاده از آزمون همبستگي پیرسون ،معنيدار بودن رابطه بین هوش اخالقي با تعهد
سازماني و اعتماد سازماني کارکنان بررسي شد که نتایج آن در جدول  1نشان داده شده است.
چنانكه نتایج نشان مي دهد بین هوش اخالقي با تعهد سازماني رابطه معنيداري وجود ندارد.
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همچنین نتایج نشان مي دهد ضریب همبستگي بین هوش اخالقي با اعتماد سازماني  r=0/35به
صورت مثبت و مستقیم و معنيدار در سطح  99درصد( ) p≤0/01ميباشد.
فرضيه اول .بين ابعاد هوش اخالقي با ابعاد تعهد سازماني رابطه وجود دارد.
براي بررسي فرض فرعي اول تحقیق از ضریب همبستگي گشتاوري پیرسون استفاده شد.
جدول  .2نتایج ضریب همبستگي پیرسون در رابطه ابعاد هوش اخالقي با ابعاد تعهد سازماني
تعهد
ابعاد هوش اخالقي

عمل کردن مبتني بر اصول

راستگویي

استقامت و پافشاري براي حق

پایبندي به عهد

مسؤولیت پذیري براي
تصمیمات شخصي

اقرار به اشتباهات و شكستها

قبول مسؤولیت براي خدمت
به دیگران

تعهد

تعهد

مستمر

هنجاري

همبستگي پیرسون

-0/024

0/148

0/036

)Sig. (2-tailed
N

0/801
115

0/114
115

0/706
115

همبستگي پیرسون

0/072

0/124

0/038

)Sig. (2-tailed
N

0/445
115

0/186
115

0/684
115

همبستگي پیرسون

-0/106

-0/076

-0/154

)Sig. (2-tailed
N

0/261
115

0/418
115

0/100
115

همبستگي پیرسون

0/106

0/138

0/049

)Sig. (2-tailed
N

0/260
115

0/142
115

0/603
115

همبستگي پیرسون

**0/241

*0/213

-0/016

)Sig. (2-tailed
N

0/009
115

0/022
115

0/864
115

همبستگي پیرسون

0/105

*0/215

0/109

)Sig. (2-tailed
N

0/264
115

0/021
115

0/844
115

همبستگي پیرسون

*0/235

*-0/206

-0/033

)Sig. (2-tailed

0/012

0/027

0/724

ابعاد تعهد سازماني

عاطفي
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اهمیت دادن خود جوش به
دیگران

توانایي در بخشش اشتباهات
خود

توانایي در بخشش اشتباهات
دیگران

N

115

115

115

همبستگي پیرسون

*0/206

0/174

-0/027

)Sig. (2-tailed
N

0/027
115

0/063
115

0/775
115

همبستگي پیرسون

0/054

0/130

0/047

)Sig. (2-tailed
N

0/570
115

0/165
115

0/618
115

همبستگي پیرسون

-0/008

0/141

-0/053

)Sig. (2-tailed
N

0/936
115

0/133
115

0/573
115

* p≤ 0/05

0/01

≤** p

نتایج ضریب همبستگي پیرسون در بررسي رابطه بین ابعاد هوش اخالقي با ابعاد تعهد سازماني
کارکنان با توجه به جدول شماره 2حاکي از آن بود؛ که از بین ابعاد هوش اخالقي ضریب
همبستگي بعد مسئولیتپذیري براي تصمیمات شخصي( )r=0/24به صورت مثبت و مستقیم و در
سطح  95درصد( )p≤ 0/05و همچنین بعد قبول مسئولیت براي خدمت به دیگران( )r=0/23و
اهمیت دادن خود جوش به دیگران( )r=0/20نیز به صورت مثبت و مستقیم و در سطح  99درصد
( )p≤ 0/01با بعد عاطفي تعهد سازماني کارکنان معنيدار ميباشد.
نتایج ضریب همبستگي پیرسون در بررسي رابطه بین ابعاد هوش اخالقي با بعد تعهد مستمر
کارکنان نیز با توجه به نتایج جدول 2بیانگر آن بود؛ که از بین ابعاد هوش اخالقي ضریب همبستگي
بعد مسئولیتپذیري براي تصمیمات شخصي ( ،)r=0/21اقرار به اشتباهات و شكستها( )r=0/21و
بعد قبول مسؤولیت براي خدمت به دیگران ( )r=0/20به صورت مثبت و مستقیم و در سطح 95
درصد ( )p≤ 0/05با بعد تعهد مستمر تعهد سازماني کارکنان معنيدار ميباشد.
فرضيه دوم .بين ابعاد هوش اخالقي با ابعاد اعتماد سازماني كاركنان رابطه وجود دارد.
براي بررسي فرض فرعي دوم تحقیق نیز از ضریب همبستگي گشتاوري پیرسون استفاده شد.
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جدول .3نتایج ضریب همبستگي پیرسون در رابطه ابعاد هوش اخالقي با ابعاد اعتماد سازماني
ابعاد اعتماد سازماني

بين فردي

سيستمي

ابعاد هوش اخالقي
عمل کردن مبتني بر اصول

همبستگي پیرسون
)Sig. (2-tailed
N
همبستگي پیرسون

راستگویي

)Sig. (2-tailed
N
همبستگي پیرسون

استقامت و پافشاري براي حق

)Sig. (2-tailed
N
همبستگي پیرسون

پایبندي به عهد

)Sig. (2-tailed
N
همبستگي پیرسون

مسؤولیت پذیري براي تصمیمات
شخصي

اقرار به اشتباهات و شكست ها

قبول مسؤولیت براي خدمت به
دیگران
اهمیت دادن خود جوش به
دیگران

توانایي در بخشش اشتباهات خود

توانایي در بخشش اشتباهات
دیگران

)Sig. (2-tailed
N
همبستگي پیرسون
)Sig. (2-tailed
N
همبستگي پیرسون
)Sig. (2-tailed
N
همبستگي پیرسون
)Sig. (2-tailed
N
همبستگي پیرسون
)Sig. (2-tailed
N
همبستگي پیرسون
)Sig. (2-tailed
N

*0/237
0/011
115
*0/204
0/029
115
0/120
0/203
115
*0/238
0/010
115
0/148
0/114
115
0/131
0/162
115
**0/385
000
115
**0/355
000
115
**
0/241
0/009
115
**
0/273
0/003
115
* p≤ 0/05

0/151
0/108
115
*0/197
0/035
115
0/097
0/304
115
**0/274
0/003
115
**/291
0/002
115
**0/247
0/008
115
**0/379
000
115
**0/367
000
115
*
0/216
0/021
115
0/108
0/252
115

0/01

≤** p
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نتایج ضریب همبستگي پیرسون در بررسي رابطه بین ابعاد هوش اخالقي با ابعاد اعتماد
سازماني کارکنان با توجه به جدول شماره  3حاکي از آن بود؛ که از بین ابعاد هوش اخالقي ضریب
همبستگي بعد عملکردن مبتني بر اصول( ،)r=0/23راستگویي( )r=0/20و پایبندي به عهد
( )r=0/23به صورت مثبت و مستقیم و در سطح  95درصد ( )p≤ 0/05و همچنین بعد قبول
مسئولیت براي خدمت به دیگران ( ،)r=0/38اهمیتدادن خود جوش به دیگران ( ،)r=0/35توانایي
در بخشش اشتباهات خود ( ،)r=0/24و توانایي در بخشش اشتباهات دیگران ( )r= 0/27به صورت
مثبت و مستقیم و در سطح  99درصد ( )p≤ 0/01با بعد بین فردي اعتماد سازماني کارکنان معني
دار مي باشد .نتایج ضریب همبستگي پیرسون در بررسي رابطه بین ابعاد هوش اخالقي با بعد
سیستمي اعتماد سازماني کارکنان نیز با توجه به جدول  3بیانگر آن بود؛ که از بین ابعاد هوش
اخالقي ضریب همبستگي بعد توانایي در بخشش اشتباهات خود ( )r=0/21و راستگویي()r=0/19
به صورت مثبت و مستقیم و در سطح  95درصد ( )p≤ 0/05و پایبندي به عهد( ،)r= 0/27بعد
قبول مسؤولیت براي خدمت به دیگران( ،)r=0/37مسئولیتپذیري براي تصمیمات
شخصي( ،)r=0/29اقرار به اشتباهات و شكست ها( ،)r=0/24اهمیت دادن خود جوش به دیگران
( )r=0/36به صورت مثبت و مستقیم و در سطح  99درصد( )p≤ 0/01با بعد سیستمي اعتماد
سازماني کارکنان معنيدار ميباشد که از این میان بعد قبول مسئولیت براي خدمت به دیگران
داراي بیشترین ضریب همبستگي با بعد سیستمي اعتماد سازماني ميباشد.
فرضيه فرعي سوم .ابعاد هوش اخالقي قادر به پيشبيني تعهد سازماني و اعتماد
سازماني مي باشد.
براي پیشبیني تعهد سازماني و اعتماد سازماني براساس ابعاد هوش اخالقي کارکنان از آزمون
رگرسیون گام به گام استفاده شد(متغیرها کمي) .نتایج حاصل از این آزمون در جدول 4و 5آمده
است.براي بررسي (فرض الف) الگوي رگرسیون گام به گام اجرا شد .در این الگو نتایج آزمون
دوربین  2/06بود که حاکي از مجاز بودن استفاده از تحلیل رگرسیون(در فاصله بین  1/5تا )2/5
ميباشد.
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جدول  .4خالصه الگوي رگرسیون متغیرهاي پیشبینيکننده تعهد سازماني بر اساس ابعاد هوش اخالقي
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متغير پيشبين
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0/20
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تصمیمات شخصي

0/31

استقامت و پافشاري

2

 Fتغيير

ضريب

R
(تعديل
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**3/05

0 /0

**-2/71

0 /0

-0/25

براي حق

** p≤ 0/01 * p≤ 0/05

N= 115

در جدول  4در بررسي اولویتهاي متغیرهاي پیشبینيکنندهي تعهد سازماني براساس ابعاد
هوش اخالقي مشاهده ميشود که در گام اول مولفهي مسئولیت پذیري براي تصمیمات شخصي به
میزان  0/033تغییرات تعهد سازماني کارکنان را پیشبیني ميکند .در گام دوم مولفه استقامت و
پافشاري براي حق وارد الگوي پیشبیني تعهد سازماني شده است .این دو متغیر با هم دیگر
توانستهاند  0/083تغییرات تعهد سازماني را پیشبیني کنند .همانطور که مقدار سطح معنيداري
( )sigنشان ميدهد اثرات ابعاد مسئولیتپذیري براي تصمیمات شخصي ،استقامت و پافشاري براي
حق در سطح  99درصد( ) p≤ 0/01معنيدار ميباشند؛ ضریب بتاي استاندارد نیز نشان ميدهد که
در معادلهي رگرسیون مولفه مسئولیت پذیري براي تصمیمات شخصي داراي ضریب  0/29و مولفه
استقامت و پافشاري براي حق داراي ضریب  -0/25ميباشد؛ مقدار  tهمچنین معنيدار بودن
ضریب بتا را نشان ميدهد .براي بررسي(فرض ب) نیز الگوي رگرسیون گام به گام اجرا شد .در این
الگو نتایج آزمون دوربین  1/97بود که حاکي از مجاز بودن استفاده از تحلیل رگرسیون(در فاصله
بین  1/5تا  )2/5ميباشد.
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جدول  .5خالصه الگوي رگرسیون متغیرهاي پیشبینيکننده اعتماد سازماني بر اساس ابعاد هوش اخالقي
مدل
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در جدول  5در بررسي اولویتهاي متغیرهاي پیشبینيکنندهي اعتماد سازماني بر اساس ابعاد
هوش اخالقي مشاهده ميشود که در گام اول مولفهي قبول مسئولیت براي خدمت به دیگران
بیشترین پیشبیني را از اعتماد سازماني داشته است .این متغیر به تنهایي توانسته است 0/16
تغییرات اعتماد سازماني کارکنان را پیشبیني کند .همانطور که مقدار سطح معنيداري( )sigنشان
مي دهد اثرات بعد قبول مسؤولیت براي خدمت به دیگران در سطح  99درصد (  ) p≤ 0/01معني-
دار ميباشد؛ در حالي که سایر ابعاد هوش اخالقي تاثیر بسیار ضعیفي در پیشگویي متغیر وابسته
داشتهاند به طوري که در معادله رگرسیون منظور نشدهاند.
ضریب بتاي استاندارد نیز نشان ميدهد که در معادلهي رگرسیون مولفه قبول مسئولیت براي
خدمت به دیگران داراي ضریب  0/41ميباشد؛ که این نشان ميدهد مولفه قبول مسئولیت براي
خدمت به دیگران به مراتب سهم بیشتري در پیشگویي متغیر وابسته(اعتماد سازماني) نسبت به
سایر ابعاد دارد زیرا یك واحد تغییر در انحراف معیار آن باعث ميشود تا انحراف معیار متغیر وابسته
به اندازه  0/41تغییر کند؛ مقدار  tهمچنین معنيدار بودن ضریب بتا را نشان ميدهد.

بحث و نتيجهگيري
فرضيه اصلي .بين هوش اخالقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني كاركنان دانشگاه آزاد
اسالمي واحد مرودشت رابطه وجود دارد.

براي آزمون این فرضیه با استفاده از ضریب همبستگي پیرسون ،معنيدار بودن رابطه بین هوش
اخالقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني کارکنان بررسي شد که نتایج از دیدگاه کارکنان نمونه
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پژوهش آن ،حاکي از آن است که بین هوش اخالقي با تعهد سازماني رابطه معنيداري وجود ندارد.
نتایج پژوهش زارع نژاد( )Zare Nejad،2014نیز نشان داد که رابطه معناداري بین هوش اخالقي و
تعهد سازماني وجود ندارد و با نتیجه این پژوهش همسو ميباشد و نیز این پژوهش با نتایج پژوهش
شاهروديرهور(،)Shahroudi،2012
عابدیني(،)Abedini،2013
میرزایي(،)Mirzaee،2013
جوادي( ،)Javadi،2012اکپراو وین( ،)Ekpera&Vine،2008درویش یوسف()Darvish Yosof،2001
و اسكیچر( )Escricher،2001غیرهمسو ميباشد.
هوش اخالقي را ظرفیت و توانایي درك درست از خالف ،داشتن اعتقادات اخالقي قوي و عمل
به آنها و رفتار درجهت صحیح و درست عنوان کرد .چهار اصل از هوش اخالقي براي موفقیت
مداوم سازماني و شخصي ضروري است .1 :درستكاري  .2مسئولیت پذیري  .3دلسوزي .4بخشش.
بنابراین افراد با هوش اخالقي باال کار درست را درست انجام ميدهند ،اعمال آنها پیوسته با
ارزش ها و عقایدشان هماهنگ است ،تعهد آنها افزایش پیدا ميکند و به این ترتیب ،به واسطه باال
رفتن انگیزه دروني کارکنان ،تعهد نیز افزایش ميیابد .اخالق بر فعالیت انسانها تاثیر قابل توجهي
دارد و الزمه عملكرد مناسب ،تعهد سازماني و مسئولیتپذیري کارکنان است(.)Tarazi،2012
تعهد سازماني از متغیرهاي مهم سازماني است که عبارتاست از نگرشهاي مثبت و منفي افراد
به کل سازمان(نه شغل) که در آن مشغول به کارند .این متغیر را مي توان به طور اختصار ،اعتقاد به
ارزشها و اهداف سازمان ،احساس وفاداري به سازمان ،تمایل قلبي و احساس نیاز به ماندن در
سازمان تعریف کرد(.)Pedramniya ،2012
با توجه به معنادار نشدن رابطه بین هوش اخالقي و تعهد سازماني در بین کارکنان دانشگاه آزاد
اسالمي واحد مرودشت ذکر این نكته نیز ضروري ميباشد که عوامل دیگري نیز در ایجاد تعهد
سازماني نقش دارند ازجمله سیستم جبران خدمات ،فرصت هاي پیشرفت ،مشخصات شغلي و
اعتماد کارکنان به مدیر .خنیفرو همكاران( )Khanifer،2002بیان ميدارند حقیقتي که باید بیان
شود این است که تعهد سازماني موضوع پیچیده و در عین حال مهمي است که تحت تأثیر عوامل
مختلفي است که اکثر آنها نیز در اختیار سازمان قرار ندارد .همانطور که سیلفورد()Silfourd،1998
در نمودار استخوان ماهي اظهار ميدارد عوامل مختلفي بر تعهد سازماني تاثیر گذار است(.سبك
مدیریت ،اعتماد کارکنان و مدیر ،مشخصه سازمان ،نظام پرداخت ،فرصتهاي پیشرفت و مشخصه
شغلي)
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اما درخصوص رابطه هوش اخالقي با اعتماد سازماني نتایج نشان ميدهد ،ضریب همبستگي
بین هوش اخالقي با اعتماد سازماني به صورت مثبت و مستقیم معنيدار ميباشد .نتایج پژوهش
طرزي و همكاران( )Tarazi،2012نیز نشان داد ،رابطه معنا داري بین هوش اخالقي و اعتماد آفریني
وجود دارد که با نتایج این پژوهش همسو ميباشد.
از اهمیت و ضرورت اعتماد در سازمان ميتوان اشاره داشت که فقدان اعتماد باعث ميگردد که
کارکنان همدیگر را به خاطر هر اشتباهي متهم کنند و مكانیسم دفاع کردن و اجتناب از پاسخ
دهي ،احساس بدگماني و حسادت ،شایعهسازي ،تالش براي فاصله گرفتن از کار و عدم صراحت در
اهداف سازماني به وجود بیاید .ایجاد و حفظ اعتماد ،با ترویج فرهنگ مبتني بر ارزشهاي اخالقي
مشترك و پذیرفتهشده بین بخشها آغاز ميگردد .اعتماد سازماني منجر به تقویت کارکنان و
افزایش مشارکت در تصمیمگیريها شده و محیطي فعال براي کار فراهم ميسازد .بدون وجود
اعتماد ،سازمانها هیچگونه شانسي براي تحقق اهداف استراتژيهاي خود ندارند .اعتماد نوعي
ارتباط است که کارکنان بر مبناي آن ميخواهند ارتباطي مبتني بر اعتماد با سرپرستان خود داشته
باشند .در واقع براي تمامي سازمانها ارتباطات توام با اعتماد بین کارکنان و مدیریت امري حیاتي
بوده و فقدان آن ميتواند تاثیري منفي بر بهرهوري سازمان داشته باشد.
در تبیین این فرضیه ميتوان اشاره داشت که یكي از عوامل تاثیرگذار بر روي اعتماد سازماني
مدیران و کارکنان ،هوش اخالقي آنان است .نتایج پژوهش طرزي و همكاران( )Tarazi،2012بیانگر
این موضوع است که هوش اخالقي بر روي مولفههاي اعتماد سازماني تاثیرگذار است .از عوامل
مهمي که ميتواند به برقراري یك ارتباط خوب و سازنده کمك کند ،اعتمادسازي است .خلق
اعتماد در محیط سازمانها با ایجاد اطمینان و احساس امنیت حاصل ميشود .سازمان محتاج به
اعتماد سازماني در همه عناصر محیط ميباشد .از طرفي هوش اخالقي نشاندهنده این واقعیت
است که ما اخالقي و غیراخالقي به دنیا نميآییم .در حقیقت آنچه که ما احتیاج داریم استفاده از
روشهاي هوشمند براي انجام کارهاي درست است .در همین راستا هوش اخالقي توانایي تشخیص
درست از اشتباه ميباشد که با اصول جهاني سازگار است.
ایجاد اعتماد شرط الزم براي اعمال تشریك مساعي در سازمان ميباشد که ميتوان با تكیه بر
اعتماد سازماني یك التزام اخالقي ویژهاي براي هر عضو در سازمان به وجود آورد که این کار
نیازمند رهبري با هوش اخالقي باالست.
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فرضيه فرعي اول .بين ابعاد هوش اخالقي با ابعاد تعهد سازماني رابطه وجود دارد.
براي بررسي فرض فرعي اول تحقیق از ضریب همبستگي گشتاوري پیرسون استفاده شد .نتایج
ضریب همبستگي پیرسون در بررسي رابطه بین ابعاد هوش اخالقي با ابعاد تعهد سازماني کارکنان
حاکي از آن بود؛ که از بین ابعاد هوش اخالقي ضریب همبستگي بعد مسئولیتپذیري براي
تصمیمات شخصي و همچنین بعد قبول مسئولیت براي خدمت به دیگران و اهمیت دادن خود
جوش به دیگران به صورت مثبت و مستقیم و با بعد عاطفي تعهد سازماني کارکنان معنيدار مي-
باشد.
نتایج ضریب همبستگي پیرسون در بررسي رابطه بین ابعاد هوش اخالقي با بعد تعهد مستمر
کارکنان نیز بیانگر آن بود؛ که از بین ابعاد هوش اخالقي ضریب همبستگي بعد مسئولیتپذیري
براي تصمیمات شخصي ،اقرار به اشتباهات و شكستها و بعد قبول مسئولیت براي خدمت به
دیگران به صورت مثبت و مستقیم با بعد تعهد مستمر تعهد سازماني کارکنان معنيدار ميباشد.
نتایج ضریب همبستگي پیرسون در بررسي رابطه بین ابعاد هوش اخالقي با بعد هنجاري
کارکنان نشان داد که بین ابعاد هوش اخالقي و بعد هنجاري کارکنان رابطه معنيداري وجود ندارد.
این نتایج حاصلشده با نتایج پژوهش زارعنژاد( ،)ZareNejad،2014میرزایي(،)Mirzaee،2013
عابدیني( )Abedini،2013و شاهرودي( )Shahroudi،2012همسو ميباشد .کالمن()Kalman،2011
نشان داد ،موفقشدن یك نفر در رهبري و مدیریت ،مهمترین عنصر آن چیزي است که برخي از
کارشناسان آن را هوش اخالقي نامیدهاند .همچنین توانایي رهبري با چهار اصل مرکزي ،صداقت،
بخشش ،محبت ،مسئولیت در ارتباط ميباشد .در تبیین ميتوان گفت در دیدگاه لینك وکیل،
هوش اخالقي توانایي تشخیص درست از اشتباه است که با اصول جهاني سازگار است .به نظر آنان
چهار اصل هوش اخالقي ،بدینگونه براي موفقیت مداوم سازماني و شخصي ضروري است.
درستكاري یعني ایجاد هماهنگي بین آنچه که باور داریم و آنچه که به آن عمل ميکنیم .انجام
آنچه که ميدانیم درست است و گفتن حرف راست در تمام زمانها ،کسي که هوش اخالقي باالیي
دارد به شیوهاي که با اصول و عقایدش سازگار باشد ،عمل ميکند .مسئولیتپذیري کسي که هوش
اخالقي باالیي دارد ،مسئولیت اعمال و پیامدهاي آن اعمال ،همچنین اشتباهات و شكستهاي خود
را نیز ميپذیرد .دلسوزي ،توجه به دیگران که داراي تأثیر متقابل است ،اگر نسبت به دیگران
مهربان و دلسوز بودیم ،آنان نیز در زمان نیاز با ما همدردي ميکنند و مهربان خواهند بود .در آخر
بخشش یعني آگاهي از عیوب خود و تحمل اشتباهات دیگران ميباشد.
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همانطور که مشاهده ميشود یكي از اصلهاي مهم هوش اخالقي ،مسئولیتپذیري ميباشد.
گینات ،معتقد است که احساس مسئولیت در درون فرد سرچشمه ميگیرد ،ریشه دارد و ارزشهایي
که فرد در خانه و اجتماع کسب ميکند ،آن را رشد و جهت ميدهد در نتیجه وقتي فرد در خانواده
ارزشهایي مانند راستگویي ،پایبندي به عهد و عملکردن مبتني بر اصول را یاد ميگیرد احساس
مسئولیت بیشتري خواهد داشت و پیامدهاي اعمال و اشتباهات خود را ميپذیرد.
آلن و میر( )Allen&Meyer،1997معتقد بودند که تعهد ،فرد را با سازمان پیوند ميدهد و این
پیوند احتمال ترك شغل را در او کاهش ميدهد(.)Meyer&Herskouvich ،2002آنان سه جزء را
براي تعهد سازماني ارائه دادهاند:
 .1تعهد عاطفي :در بردارنده پیوند عاطفي کارکنان به سازمان مي باشد بطوري که افراد ،خود
را با سازمان خود معرفي ميکنند.
 .2تعهد مستمر :بر اساس این تعهد فرد هزینه ترك سازمان را محاسبه ميکند .در واقع فرد
از خود مي پرسد که در صورت ترك سازمان چه هزینههایي را متحمل خواهد شد .در واقع
افرادي که به شكل مستمر به سازمان متعهد هستند افرادي هستند که علت ماندن آنها در
سازمان نیاز آنها به ماندن است.
 .3تعهد هنجاري :در این صورت کارمند احساس ميکند که باید در سازمان بماند و ماندن او
در سازمان عمل درستي است (لوتانز. )2008،
کارکنان با تعهد عاطفي قوي در سازمان ميمانند براي اینكه ميخواهند بمانند .افرادي که تعهد
مستمر قوي دارند ،ميمانند چون نیاز دارند بمانند وآنهایي که تعهد تكلیفي قوي دارند ،ميمانند،
زیرا احساس ميکنند باید بمانند.
نتایج فرضیه اول نشان داد که هرچه مسئولیتپذیري براي تصمیمات شخصي ،قبول مسئولیت
براي خدمت به دیگران ،اهمیتدادن خود جوش به دیگران و اقرار به اشتباهات و شكستها در
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت بیشتر باشد ،تعهد عاطفي و تعهد مستمر آنان نیز
باالتر خواهد بود و بالعكس.
همچنین این فرض بیانگر این بود که ابعاد هوش اخالقي با تعهد هنجاري یكي از ابعاد تعهد
سازماني رابطه معنيداري ندارد .در واقع مطالعات مختلف در سازمانهاي صنعتي و نظامي ،اداري و
آموزشي نشان مي دهد براي اینكه که کارکنان بتوانند کارایي بیشتر و تمایل قوي به ماندن در شغل
خود داشته باشند ،مي باید عالوه بر اینكه خشنودي باالیي از شغل خود داشته باشند از دلبستگي
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شغلي برخوردار و نیز احساس تعهد باالیي به انجام وظیفه خود نمایند ،که این خود نیز موجب
احساس مسئولیت ،درك عمیق و از خود گذشتگي ميشود(.)Motamed،2003

فرضيه فرعي دوم .بين ابعاد هوش اخالقي با ابعاد اعتماد سازماني كاركنان رابطه
وجود دارد.
براي بررسي فرضیه فرعي دوم تحقیق نیز از ضریب همبستگي گشتاوري پیرسون استفاده شد.
نتایج ضریب همبستگي پیرسون در بررسي رابطه بین ابعاد هوش اخالقي با ابعاد اعتماد سازماني
کارکنان حاکي از آن بود؛ که از بین ابعاد هوش اخالقي ضریب همبستگي بعدهاي عملکردن
مبتني بر اصول ،راستگویي و پایبندي به عهد ،قبول مسئولیت براي خدمت به دیگران ،اهمیت دادن
خود جوش به دیگران  ،توانایي در بخشش اشتباهات خود و همچنین توانایي در بخشش اشتباهات
دیگران به صورت مثبت و مستقیم با بعد بین فردي اعتماد سازماني کارکنان معنيدار ميباشد.
نتایج ضریب همبستگي پیرسون در بررسي رابطه بین ابعاد هوش اخالقي با بعد سیستمي
اعتماد سازماني کارکنان نیز بیانگر آن بود؛ که از بین ابعاد هوش اخالقي ضریب همبستگي بعدهاي
توانایي در بخشش اشتباهات خود ،راستگویي ،پایبندي به عهد ،قبول مسئولیت براي خدمت به
دیگران  ،مسئولیتپذیري براي تصمیمات شخصي ،اقرار به اشتباهات و شكستها ،اهمیت دادن
خود جوش به دیگران به صورت مثبت و مستقیم با بعد سیستمي اعتماد سازماني کارکنان معنيدار
ميباشد .از این میان بعد قبول مسئولیت براي خدمت به دیگران ،داراي بیشترین ضریب همبستگي
با بعد سیستمي اعتماد سازماني ميباشد.
نتایج این فرضیه با پژوهش طرزي( )Tarazi،2012همسو ميباشد اما در خارج از کشور تنها
موردي که بر روي صد شرکت توسط لینك و کیل( )Lennick&Keil،2005انجام شده بود ،این
است که رهبران بهترین شرکتها کساني هستند که با بهرهمندي از هوش اخالقي موفقیت سازمان
خود را تضمین ميکنند .رفتارهاي مدیران تحت تاثیر ارزشهاي اخالقي است .به همین دلیل
قضاوت افراد در مورد درستي و نادرستي کارها بر کمیت و کیفیت کاري آنان تاثیر دارد .رهبر با
هوش اخالقي باال ميتواند اعتماد ایجاد کند که این امر مبنایي براي تجارت سودمند محسوب مي
شود .پایبندي رهبران و مدیران به اصول اخالقي ازجمله اقداماتي است که سازمانها باید انجام
دهند.
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در تبیین این فرضیه ميتوان اشاره داشت که با پیچیدهشدن روزافزون و افزایش کارهاي غیر
اخالقي ،غیرمنصفانه و غیرمسئوالنه در محیطهاي کاري توجه مدیران را به بحث اعتماد سازماني
که مبرم ترین نیاز سازمان هاست و همچنین هوش اخالقي که مي تواند مرز بین نوعدوستي و
خودپرستي را خوب توصیف کند ،معطوف ساخته است .رهبران با هوش اخالقي ميتوانند اعتماد
ایجاد کنند که این امر موجب سودآوري ،مزیت رقابتي در سازمان و اطمینان خاطر در کسب و کار
مي شود .یكي از عوامل تاثیرگذار بر روي اعتماد سازماني کارکنان هوش اخالقي آنان است و ابعاد
هوش اخالقي بر روي ابعاد اعتماد سازماني تاثیرگذار ،رابطه مستقیم و معناداري دارد .اعتماد براي
موفقیت سازمان ،انجام تغییرات مداوم در نقشها و تكنولوژيها و همچنین طراحي مشاغل و
مسئولیت ضروري ميباشد .یكي از راههاي ایجاد اعتماد سازماني ،اخالق ميباشد و مدیران همیشه
بایستي باالترین استانداردهاي اخالقي را در سازمان خود مدنظر قرار دهند .از طرف دیگر هوش
اخالقي توانایي درك درست از خالف ،داشتن اعتقادات قوي و عمل به آنهاست .مدیران و کارکناني
که هوش اخالقي داشته باشند ،کارها را با اصول اخالقي پیوند ميزنند .اخالقیات در سازمان به
عنوان سیستمي از ارزشها ،باید و نبایدها تعریف ميشود که براساس آن نیك و بدهاي سازمان
مشخص و عمل بد از خوب متمایز ميشود .لذا یكي از عمدهترین دغدغههاي مدیران کارآمد در
سطوح مختلف ،چگونگي ایجاد اعتماد براي عوامل انساني شاغل در تمام حرفههاست تا آنها با
حس مسئولیت ،تعهد کامل به مسائل در جامعه و حرفه خود به پردازند و اصول اخالقي حاکم بر
شغل و حرفه خود را رعایت کنند .اولین گام در دستیابي به این اهداف درك صحیح از مفهوم هوش
اخالقي و شناسایي عوامل تاثیرگذار بر اعتماد سازماني مدیران و کارکنان در سازمان ميباشد تا گام
هاي بعدي بر روي این عوامل صورت پذیرد.
لذ ا با توجه به نتایج فرضیه فوق هرچه ابعاد هوش اخالقي(عملکردن مبتني بر اصول،
راستگویي ،پایبندي به عهد ،قبول مسئولیت براي خدمت به دیگران ،اهمیت دادن خود جوش به
دیگران ،توانایي در بخشش اشتباهات خود و توانایي در بخشش اشتباهات دیگران ،مسئولیتپذیري
براي تصمیمات شخصي و اقرار به اشتباهات و شكستها) در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي
واحد مرودشت بیشتر باشد ،اعتماد فردي و سیتمي کارکنان نیز بیشتر خواهد بود و بالعكس.
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فرضيه فرعي سوم .ابعاد هوش اخالقي قادر به پيشبيني تعهد سازماني و اعتماد
سازماني مي باشد.
براي پیشبیني تعهد سازماني و اعتماد سازماني بر اساس ابعاد هوش اخالقي کارکنان از آزمون
رگرسیون گام به گام استفاده شد (متغیرها کمي) .براي بررسي (فرض الف) الگوي رگرسیون گام به
گام اجرا شد .در این الگو نتایج آزمون دوربین حاکي از مجاز بودن استفاده از تحلیل رگرسیون(در
فاصله بین  1/5تا  )2/5ميباشد .در بررسي اولویتهاي متغیرهاي پیشبینيکنندهي تعهد سازماني
براساس ابعاد هوش اخالقي مشاهده ميشود که در گام اول مولفهي مسئولیتپذیري براي
تصمیمات شخصي تغییرات تعهد سازماني کارکنان را پیشبیني ميکند .درگام دوم مولفه استقامت
و پافشاري براي حق وارد الگوي پیش بیني تعهد سازماني شده است .این دو متغیر با هم توانستهاند
تغییرات تعهد سازماني را پیشبیني کنند .همانطور که مقدار سطح معنيداري( )sigنشان ميدهد
اثرات ابعاد مسئولیت پذیري براي تصمیمات شخصي و استقامت و پافشاري براي حق معنيدار مي-
باشند.
در تبیین این فرض(الف) ميتوان بیان داشت که افزایش تعهد و مسئولیتپذیري کارکنان که
یكي از ابعاد هوش اخالقي بر فعالیت انسانها ميباشد ،تاثیر قابل توجهي دارد و الزمه عملكرد
مناسب ،تعهد و مسئولیتپذیري کارکنان است .انتظار بروز خالقیت توسط کساني که کار خود را از
لحاظ اخالقي ،ناپسند تلقي ميکنند ،واقعي و منطقي نیست .دونالدسون و دیویس
( )Donaldson&Dyvis،1990بر این باورند که مدیریت ارزشهاي اخالقي در محیط کار موجب
مشروعیت اقدامات مدیریتي شده ،انسجام وتعادل فرهنگ سازماني را تقویت ميکند ،اعتماد در
روابط بین افراد و گروهها بهبود ميبخشد و با پیروي بیشتر از استانداردها ،موجب بهبود کیفیت
محصوالت و در نهایت افزایش سود خواهد شد .عدم رعایت ارزشهاي اخالقي در اموري مانند
جذب و گزینش ،اقدامات خالف اخالق و خالف قانون را در سازمان فراهم ميسازد .رعایت
مالحظات اخالقي در گزینش و استخدام ،ارزیابي عملكرد ،نظام پاداشها ،اخراج و کوچكسازي
سازمان ،باعث کاهش بدبیني ،پرخاشگري و تعارض ،مسئولیتپذیري بیشتر ،افزایش تنوعطلبي و در
نهایت افزایش ارزش و سود و درآمد شده ،رفاه بیشتر سرمایهگذاران ،مشتریان و کارمندان را موجب
ميشود.
انسانشناس در تحقیقاتش نشان داد که کدهاي اخالقي در همه فرهنگها شامل به رسمیت
شناختن مسئولیتپذیري ،تعهد متقابل و توانایي در همدردي است .عمده آموزههاي دیني نیز
مشترکاً ارزشهاي چون تعهد به دیگران ،مسئولیتپذیري ،احترام و توجه به دیگران را مورد توجه
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قرار داده اند و در واقع هوش اخالقي جهاني مشترك ،در فرهنگهاي مختلف وجود دارد .ميتوان
گفت هوش اخالقي اعتقاد عمیق فرد و ارزشهاي اوست که تمامي افكار و فعالیتها را هدایت مي
کند(.)Araste،2010
دوربین حاکي از مجاز بودن استفاده از تحلیل رگرسیون(در فاصله بین  1/5تا  )2/5ميباشد.
در بررسي اولویتهاي متغیرهاي پیشبینيکنندهي اعتماد سازماني براساس ابعاد هوش اخالقي
مشاهده ميشود که در گام اول مولفهي قبول مسئولیت براي خدمت به دیگران بیشترین پیشبیني
را از اعتماد سازماني داشته است .این متغیر به تنهایي توانسته است تغییرات اعتماد سازماني
کارکنان را پیشبیني کند .همانطور که مقدار سطح معنيداري( )sigنشان ميدهد اثرات بعد قبول
مسئولیت براي خدمت به دیگران ،معنيدار ميباشد؛ درحاليکه سایر ابعاد هوش اخالقي تاثیر بسیار
ضعیفي در پیشگویي متغیر وابسته داشتهاند به طوريکه در معادله رگرسیون منظور نشدهاند.
براي خدمت به دیگران به مراتب سهم بیشتري در پیشگویي متغیر وابسته(اعتماد سازماني)
نسبت به سایر ابعاد دارد زیرا یك واحد تغییر در انحراف معیار آن باعث ميشود تا انحراف معیار
متغیر وابسته تغییر کند.
در تبیین این فرض(ب) ميتوان گفت که هوش اخالقي باعث کاهش هزینههاي ناشي از کنترل
مي شود که بنیان آن بر اساس خلق اعتماد و ارزشهاي فردي ميباشد که این امر مستلزم قبول
مسئولیت پذیري(قبول مسئولیت براي خدمت به دیگران و )...اعضاي سازمان ،احترام و اعتماد به
مدیریت مي باشد .در حقیقت اصول هوش اخالقي مانند قبول مسئولیت براي خدمت به دیگران که
به معناي قبول مسئولیت ،توجه به دیگران مطابق ارزشها و باورها در هر صورت و زمان است
موجب خلق اعتماد در کارکنان سازمان ميشود و نیز گامي بزرگ ،در جهت رسیدن به اهداف
سازمان ميباشد .بنابراین انتظار ميرود با افزایش هوش اخالقي کارکنان و مدیران ،میزان اعتماد
سازماني در سازمانها بیشتر شود.
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پيشنهادهاي كاربردي
 پیشنهاد ميگردد قبل از انتخاب کارمندان و به کارگماري آنان در سازمان ميتوان با
گزینش و بررسي سوابق رفتاري آنان از وجود افراد مناسبتري با خصوصیات اخالق موثر در
.جایگاه شغلي مناسب استفاده کرد
، با توجه به رابطه هوش اخالقي و تعهد سازماني در بعد توانایي در بخشش اشتباهات دیگران
.ترویج فرهنگ بخشش کارکناني که مرتكب اشتباه شدهاند
- به، پیشنهاد ميگردد براي بهبود عملكرد کارکنان در سازمان مولفههاي هوش اخالقي
خصوص بعد اقرار به اشتباهات و شكستها در آنان تقویت شود که نتیجه این امر باعث
.مسئولیتپذیري بیشتر شده و به بهبود و کارآیي فردي و گروهي ميانجامد
 برگزاري دورههاي و کارگاههاي منسجم و با کیفیت در خصوص باالبردن سطح دانش
 چرا که. تعهد سازماني و اعتماد سازماني کارکنان،کارکنان در جهت آگاهي از هوش اخالقي
توجه به افزایش سطح دانش کارکنان در خصوص مسائل به روزکاري در مجموعه دانشگاه
.آزاد اسالمي متاسفانه کمرنگ ميباشد
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