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  چکیده 
 مـدیران  بررسی و مقایسه رابطه بـین هـوش سـازمانی و هـوش اخالقـی      ،هدف این پژوهش

همبسـتگی و  ، روش پـژوهش . بوده اسـت  دولتی اصفهانهاي  آموزشی دانشگاهآموزشی و غیر
آموزشـی و   جامعه آماري پـژوهش حاضـر شـامل کلیـه مـدیران     . بوده استاي  همقایس ـ علّی

 بـالغ بـر   1387 -1388که در سـال تحصـیلی    دولتی اصفهان هستندهاي  دانشگاه یغیرآموزش
ابزارهاي پـژوهش  . نفر که به طور تصادفی انتخاب گردید 279نمونه آماري . اند بوده نفر 347

. بـود سوال  40لنیک وکیل سیاهه هوش اخالقی و سوال 49نیمرخ هوش سازمانی آلبرشت با 
تحلیـل واریـانس یـک    ، ضریب همبستگی پیرسـون ، ها  ل دادهتحلی آماري تجزیه وهاي  روش
پژوهش بیـانگر   يها یافته. اند هاي چند سطحی و آمیخته بوده رگرسیون چندگانه و مدل، راهه

مـدیران آموزشـی بـا ضـریب      و هوش اخالقی هوش سازمانیهاي  بین مؤلفه .1 :آن است که
و هوش اخالقی مدیران غیرآموزشی هوش سازمانی هاي  و بین مؤلفه) r=  239/0( همبستگی

هـوش سـازمانی   هـاي   بین میانگین نمره، وجود دارد داري معنیو  مثبت رابطه) r=  705/0( با
 هـوش اخالقـی مـدیران   هاي  و بین میانگین نمره شکده و گروه آموزشیدان، برحسب دانشگاه
 >01/0Pطح در س .داري وجود دارد تفاوت معنی و گروه آموزشی دانشکده آموزشی برحسب

سابقه خدمت و چنـد شـغله    آموزشی برحسب هوش اخالقی مدیرانهاي  بین میانگین نمرهو 
هـوش  هـاي   ولـی بـین میـانگین نمـره     داري وجود دارد تفاوت معنی >05/0Pبودن در سطح 
  . وجود ندارد داري معنی تفاوت آموزشیغیر اخالقی مدیران
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  مقدمه 
ی موفق یها انسان، در حیات پرتالطم بشري و سازمانی برون گونه که در دنیاي همان

مسائل و  بر بتوانند آنگیري از  با بهره تا باشند يخواهند بود که داراي هوش سرشار
 ،استگونه  همین یت بهوضع، زدر دنیاي سازمانی نی اًقطع، فائق آیند زندگیکالت مش
و فنون و پیدایش نیازها  مبا توجه به پیشرفت علو ،خصوص اینکه در عصر حاضره ب

این . گردد می تر نیز مشکلآنها  تر و اداره نیز پیچیدهها  سازمان، جدیدهاي  و چالش
امروزي هاي  که بپذیریم در سازمانبیشتري پیدا خواهد کرد همیت ا زمانی فهومم

یند عملکرد آماشین آالت هوشمندي نیز در فر، انینسهوشمند اعظیم و  عالوه بر منبع
 پیچیده امروزيهاي  یکی از عواملی که در سازمان. کنند می ي ایفامؤثرنقش ها  سازمان

، را با یکدیگر ترکیب کنددو هوش فعال انسانی و هوش مصنوعی ماشینی تواند  می
  .است 1هوش سازمانی

اخالقیات و ، قوي سازمانیامروزه این اعتقاد راسخ وجود دارد که فرهنگ 
عدم . تیک محیط رقابتی اس آمیز در از عوامل اصلی عملکرد موفقیت تنوع مدیریت

هاي  در جوامعی که از یک سو داراي ارزشها  نامدیریت سازم توجه به اخالق در
 ،و از سوي دیگر با دنیاي مدرن فاصله قابل توجهی دارند باشد میاخالقی دیرینه 

بسیاري از رفتارها و اقدامات . وجود آورده بها  ی بزرگ براي سازمانتواند معضالت می
این  در. اخالقی بوده و ریشه در اخالق داردهاي  از ارزش متأثرمدیران و کارکنان 

یت و کم اخالقی بودن کارها برمورد اخالقی بودن و یا غیر قضاوت افراد در ،میان
قابل  تأثیر) افزایش سود و درآمد( و در نتیجه موفقیت سازمانیان کیفیت کار آن
از نظر اخالقی جوي سالم براي کارکنان  در چنین شرایطی مدیر بایستی. توجهی دارد

وري هرچه بیشتر کار کنند  بهره در سازمان به وجود آورد تا آنان بتوانند با تمام توان و
هوش اخالقی رهبران با . باال است 2نیازمند وجود رهبري با هوش اخالقی، که این امر

و عقایدشان ها  پیوسته با ارزشآنها  اعمال، دهند می انجام باال کار درست را درست
 اصول اخالقی پیوند دهند و همیشه کارها را با می عملکرد باالیی ارایه، هماهنگ است

  . دهند می

                                                                                                                                      
1. Organizational intelligence  
2. Moral intelligence 
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تواند قدرت رقابتی  می توان ادعا کرد که استفاده از هوش سازمانی می با اطمینان
 هوش سازمانی. متمایز سازدها  زمان را افزایش دهد و آن را از دیگر سازمانیک سا

کارگیري اطالعات موجود از مزایاي رقابتی دهد تا با ب می این امکان را به سازمان
مشتریان و چگونگی هاي  برداري نماید و امکان درك بهتر تقاضاها و نیازمندي بهره

دهد تا  می این امکان را به سازمان، چنینهم. ازدس می ارتباط با آنان را میسر برقراري
توان  می سازمانی از دیگر فواید هوش. تغییرات مثبت یا منفی را نظارت کند بتواند

  ):2003، 1آلبرشت( اشاره کردموارد زیر 
  ؛کل سیستم سازمانیهاي  کمک به مدیران جهت ارزشیابی قابلیت. 1
 ؛یط بیرونیمح درك الگوهاي وابستگی بین سازمان و. 2
ایی بـراي بهبـود ارتباطـات بـین     تشخیص نقاط قوت و ضعف سـازمانی و فضـ  . 3
 ها؛ سیستمزیر

ایجاد تعهد به تالش براي تغییـر   جهت تغییر و نوآوري و درها  سیستمبهبود زیر. 4
  .رهبري قوي و سودآوري بیشتر، سازمانی

هـاي   ات و حساسـیت تکیه بر کارکنان و مدیران پایبند به اخالق و توجه به انتظـار 
این واقعیتی اسـت کـه بسـیاري از مـدیران     . استها  اجتماعی از رموز موفقیت سازمان

اعمال خـالف اخـالق   ها  در بسیاري از سازمان ،امروزه. کنند فلت میاز آن غها  سازمان
، خودداري از ارائـه اطالعـات مـورد نیـاز    ، کاري عمدي کم، از قبیل اخذ و دادن رشوه

توجـه بـه    ،بدین منظـور . گردد می دروغگویی و تبعیض مشاهده، آمیز نرفتارهاي توهی
عوامـل مـؤثر   ، گیري و رفتار اخالقی در سازمان عوامل فردي و محیطی مؤثر بر تصمیم

در  کنـد تـا   کمـک ها  تواند به سازمان می بهبود اخالق کارهاي  بر رشد اخالقی و برنامه
بنابراین در دنیـاي  . خود را حفظ نمایند عملکرد اخالقی، امروز هشرایط آشفته و پیچید

تعهد ایجاد کننـد   توانند در سازمان اعتماد و می ،امروز تنها رهبران با هوش اخالقی باال
ژاپـن  ، تجارب مدیران تجاري در آمریکا. که مبنایی براي تجارت وسیع و درست است

کـه رفتـار    کارآفرینی نشان داه استهاي  خصوصی و شرکتهاي  سازمان و بسیاري از
تحقیقـات  . باشـد  مـی  انجام کار درست نیـز  بلکه، اخالقی تنها انجام درست کار نیست

بـر  زیـادي  بسـیار   تأثیرشرکت نشان داد که هوش اخالقی  100انجام شده در بیش از 
 ). 2002، 3و بارلینگ 2ترنر( عملکرد مالی سازمان دارد

                                                                                                                                      
1. Albrecht  
2. Turner 
3. Barling  
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هوش ) 2002( سوداتما. ایه شدار 1ماتسودا به وسیله اولین بار واژه هوش سازمانی 
مـدل هـوش   . دانـد  مـی  سازمانی را ترکیبی از دو عامل هوش انسانی و هوش ماشـینی 

 و دانـش  یباعث یکپارچگی پردازش دانش انسـان ، کند می سازمانی که ماتسودا معرفی
هـوش  ) 15: 2002( شتآلبر، پس از آن. شود می بر ماشین در توانایی حل مسئله مبتنی

اش و تمرکـز ایـن    استعداد و ظرفیت یک سازمان در حرکت قدرت ذهنی« را سازمانی
ت هوش سازمانی شاز نظر آلبر. کند می تعریف »قدرت ذهنی در تحقق رسالت سازمان

و ظرفیـت   مقصد داشتن آگاهی نسبت به( 2استراتژیکبینش  .1 :داراي هفت بعد است
رك و واحد و حـس  هدف مشت داشتن( 3سرنوشت مشترك .2 ؛)بیان هدف براي کاري

 ه ومنتظـر غیرهـاي   توانایی رویـارویی بـا چـالش   ( 4تمایل به تغییر .3 ؛)روحیه گروهی
ي مضـاعف بـراي   روحیـه و انـرژ  ( 5و شـهامت  جـرأت . 4 ؛)تطبیق با انـواع تغییـرات  

سـازمان در   مفیـد بـودن ابزارهـا و قـوانین موجـود در     ( 6اتحاد و توافـق  .5 ؛)موفقیت
 7کـاربرد دانـش  . 6 ؛)کدیگر به منظور رویـارویی بـا محـیط   تعامل اعضا با ی و موفقیت

دانـش و بیـنش خـود بـا دیگـران و جریـان آزاد دانـش در        ، اطالعات ظرفیت تسهیم(
بـراي   جـدي بـودن در انجـام کارهـاي درسـت     ( 8فشار عملکـرد  .7 ؛)سرتاسر سازمان

سـازمانی کـه در جهـت     وي معتقـد اسـت  ). ماهرانه و موفقیـت مشـترك  هاي  بازدهی
همه جانبه باید به طور مداوم  براي یک توسعه، رکت استحانسیل نهایی خویش در پت

  . داشته باشد پیشرفتفوق در هر هفت بعد کلیدي 
در ) 23: 2005( توسـط بوربـا   »هوش اخالقـی « تحت عنواناي  هاصطالح تاز اخیراً

 ظرفیت و توانایی درك درسـت از «وش اخالقی را ه وي. شناسی وارد شده است روان
جهـت صـحیح و    و رفتـار در آنهـا   داشتن اعتقادات اخالقی قوي و عمـل بـه  ، خالف

هوش اخالقـی را توانـایی تشـخیص    ) 2005( 10کیل و 9لنیک. »کند می درست تعریف
 بـه نظـر آنـان چهـار اصـل     . است سازگاردانند که با اصول جهانی  می درست از اشتباه

  :صی ضروري استهوش اخالقی زیر براي موفقیت مداوم سازمانی و شخ
                                                                                                                                      
1. Takehiko Matsuda  
2. Strategic vision  
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و آنچه که به آن  اعتقاد داشتهیعنی ایجاد هماهنگی بین آنچه که به آن  :1درستکاري. 1
کسی . ها گفتن حرف راست در تمام زمان درست است و انجام آنچه که. شود می عمل

 عمـل ، که با اصول و عقایدش سازگار باشـد اي  هبه شیو، که هوش اخالقی باالیی دارد
   ؛کند می
مسـئولیت اعمـال خـود و    ، کسی که هوش اخالقـی بـاالیی دارد   :2پذیري ولیتمسئ .2

  ؛پذیرد می خود را نیزهاي  و شکست اشتباهات چنینهم، پیامدهاي آن اعمال
اگـر نسـبت بـه دیگـران     . متقابـل اسـت   تأثیرتوجه به دیگران که داراي : 3دلسوزي .3

   ؛کنند می يآنان نیز موقع نیاز با ما همدرد، دلسوز باشیم مهربان و
  . آگاهی از عیوب و اشتباهات خود و دیگران و بخشیدن خود و دیگران :4بخشش. 4

هـوش   کـه  انـد  به این نتیجـه رسـیده  در تحقیق خود ) 2007( 6و زیگلر 5مندلسون 
که هـوش سـازمانی   هایی  سازمان. داردها  بر عملکرد مالی سازمان زیادي تأثیرسازمانی 

چنـین اطالعـات بیرونـی را    هم. انـد  ددهی بیشـتري داشـته  پیشرفت و سو، باالیی دارند
. یابند که تصمیمات درستی در سازمان اتخاذ شـده اسـت   می کنند و اطمینان می تسخیر

در تحقیــق خــود دریافتنــد بعضــی از خصوصــیات ) 2007( 8و واســیالش 7پریجمــرن
 ش سـازمانی و اسـتانداردهاي هـو  ها  کاربرد استراتژي به مانعی براي اجرا وها  دانشگاه

از هوش را که در دانشـگاه سـودمند    اجتماعی نوع متفاوتیهاي  و محرك کنند می عمل
رغـم حفـظ    هوش سازمانی بـاالیی دارنـد و علـی   ، ها این دانشگاه. دهند می ارایه ،است

. در معـرض رویـدادها و تغییـرات محیطـی نیـز قـرار دارنـد       ، موقعیت استثنائی خـود 
در تحقیق خـود نشـان دادنـد کـه سـابقه خـدمت و        )2007( 10و الپوینت 9النگلویس

، به طوري که مدیران جدید مـدارس ، گذارد می تأثیربر قضاوت اخالقی  مدیران تجربه
اما مدیران مسن اخالق عمومی کـه شـامل   ، کنند می از اخالق عدالت و انصاف استفاده

                                                                                                                                      
1. Integrity 
2. Responsibility 
3. Compassion 
4. Forgiveness 
5. Mendelson 
6. Ziegler 
7. Prejmerean 
8. Vasilache 
9. Langlois 
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در تحقیـق   )2007( 2و شـکور  1زدنک. برند می کارالق مراقبتی و انتقادي است را باخ
سـواد اخالقـی    مـرتبط بـا توسـعه    نقـش معلـم در اجـراي برنامـه     کـه دریافتنـد  خود 
 در) 2006( 4و بـاچ  3روسینسکی. است آنان ضرورياي  هبراي رشد حرف ،آموزان دانش

رهبري آموزشی برحسب  آموختگان دانش که در بینبه این نتیجه رسیدند  تحقیق خود
ه نحوي که مردان نسبت به زنان گـرایش بیشـتري   ب، دارندتفاوت مجنس رفتار تدافعی 

مسـن نسـبت بـه     آموختگـان  دانشنیز  ،برحسب سنهمچنین . به رفتار تدافعی داشتند
 در تحقیـق خـود  ) 2003( 5کریشـنان . دهنـد  مـی  ملی بیشتري ارایـه أرفتارهاي ت ،جوان

رضـایت  ، واسطه بین رهبري اخالقی با کوشـش مضـاعف  ، دریافت که رهبري تحولی
ستاري . ان و اثربخشی رهبري و واسطه بین رهبري اخالقی با قدرت رهبران استپیرو

 مثبت و رابطه وجود که عالوه بر ندنشان دادنیز در تحقیقی ) 1386( قهفرخی و ابزري
، هـوش سـازمانی  هـاي   همؤلفبین  از، یفرهنگ سازمان بین هوش سازمانی و يدار معنی

 عملکرد توافق و فشار و اتحاد، شهامت و جرأت، سرنوشت مشترك، استراتژیکبینش 
با توجه به آنچـه گفتـه شـد ایـن     . فرهنگ سازمانی هستند يدار معنیبینی  به پیش قادر

  :باشد زیر می پژوهش هاي پژوهش درصدد پاسخگویی به سئوال
ـ  تمایـل ، سرنوشت مشـترك ، بینش استراتژیک( هوش سازمانیهاي  همؤلفبین  آیا .1  هب

هـاي   همؤلفـ و ) فشار عملکـرد  و دانش کاربرد، توافق اتحاد و، تشهام و جرأت، رتغیی
مـدیران آموزشـی و   ) دلسوزي و بخشش، پذیري مسئولیت، درستکاري( هوش اخالقی

 ؟وجود دارداز نظر آماري  داري معنیابطه ر آموزشیغیر
دانشـکده و گـروه   ، دانشـگاه  بین هوش سازمانی و هوش اخالقی بر حسـب آیا  .2

  ؟از نظر آماري وجود دارد داري عنیمتفاوت  آموزشی
بین نظرات مدیران آموزشی و غیرآموزشی در زمینه هوش اخالقی بـا توجـه    آیا .3

، مدرك تحصـیلی ، سابقه مدیریتی، سابقه خدمت، سن(آنها  دموگرافیکهاي  به ویژگی
 تفـاوت ) مرتبـه علمـی  ، افتخارات علمـی ، چند شغله بودن، محل اخذ مدرك تحصیلی

  ؟وجود دارد از نظر آماري يدار معنی
  

                                                                                                                                      
1. Zdenek 
2. Schochor  
3. Rucinski 
4. Bauch  
5. Krishnan  



  
  
 

41  ...  بررسی و مقایسه رابطه بین هوش سازمانی با هوش اخالقی
 

  پژوهش شناسی روش
 پـژوهش حاضـر توصـیفی از نـوع    ، با توجه بـه ماهیـت موضـوع و اهـداف پـژوهش     

ـ   مـدیران   کلیـه  راپـژوهش   جامعـه آمـاري  . باشـد  اي مـی  همقایسـ ـ ی  همبسـتگی و علّ
بـه   1387 -1388کـه در سـال تحصـیلی    دهند  تشکیل میدولتی اصفهان هاي  دانشگاه

، اصـفهان  نفر در دانشگاه علوم پزشکی 135، نفر در دانشگاه اصفهان 90 ترتیب بالغ بر
بـراي تعیـین نمونـه    . انـد  هبـود  هنـر  نفر در دانشگاه 26 نفر در دانشگاه صنعتی و 107

بـر  متناسب با حجم جامعه اسـتفاده شـده   اي  هیري تصادفی طبقگ نمونهاز روش  آماري
دانشگاه علوم پزشکی  و) نفر 45( اندر دانشگاه اصفه این اساس جمعیت نمونه آماري

انتخاب ) نفر 13( و دانشگاه هنر) نفر 53( و دانشگاه صنعتی اصفهان) نفر 67( اصفهان
 نیمـرخ هـوش سـازمانی کـه توسـط      -1 :ابزارهاي این پژوهش عبارت بودنـد از . شد

 ازاي  هپـنج درجـ   سـوال در طیـف   49این چک لیسـت از  . ارایه شد) 2003( آلبرشت
و  ar =96/0بـا   پایـایی ایـن آزمـون   . تشکیل شده است مخالفم کامالً تا وافقمم کامالً

هوش  سیاهه .2 .قرارگرفت تأییدمتخصصان مورد آن توسط  روایی صوري و محتوایی
اي  هسوال در طیف پنج درجـ  40ارایه شد که از) 2005( لنیک وکیل که توسط اخالقی

پایـایی ایـن   . تشکیل شده اسـت ) اوقات و تمام اغلب، وقاتگاهی ا، به ندرت، هرگز(
 قـرار  تأیید محتوایی آن توسط متخصصان مورد و روایی صوري و ar=94/0 آزمون با
تحلیل واریـانس یـک   ، ضریب همبستگی پیرسونها،  تحلیل داده تجزیه و براي. گرفت
از  با اثر تصادفی و رگرسیون چندگانـه آمیخته هاي  چند سطحی و مدلهاي  مدل، راهه
  . هاي آماري استفاده شد روش

  
  ي پژوهشها یافته

، سرنوشـت مشـترك  ، بیـنش اسـتراتژیک  ( هوش سازمانیهاي  لفهؤبین م: 1فرضیه 
 و) فشار عملکرد و دانش کاربرد، توافق اتحاد و، شهامت و جرأت، رتغیی هب تمایل
) دلسـوزي و بخشـش  ، پـذیري  یتمسـئول ، درسـتکاري ( هوش اخالقیهاي  همؤلف

  . وجود دارد يدار معنیابطه آموزشی رمدیران آموزشی و غیر
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هوش اخالقی هاي  هوش سازمانی و مؤلفههاي  ضریب همبستگی بین مؤلفه) 1( جدول
  آموزشیمدیران آموزشی و غیر

فشار 
  عملکرد

کاربرد 
  دانش

اتحاد و 
  توافق

و  جرأت
  شهامت

تمایل به 
  تغییر

سرنوشت 
  كمشتر

بینش 
  استراتژیک

هوش 
    سازمانی

**238/0=r  
000/0  

**235/0=r  
000/0  

**238/0=r 
000/0  

**238/0=r  
000/0  

**216/0=r  
000/0 

**225/0= r  
000/0 

**236/0=r  
000/0  

**239/0=r  
000/0  

هوش 
اخالقی 
مدیران 
  آموزشی

**409/0=r  
000/0  

**405/0=r  
000/0  

**381/0=r  
000/0  

**409/0=r  
000/0  

**373/0=r  
000/0 

**263/0=r  
000/0 

**406/0=r  
000/0 

**390/0=r  
000/0 

درستکاري

**274/0=r  
000/0  

**280/0=r  
000/0  

** 298/0=r  
000/0  

* 275/0=r 
000/0  

**270/0=r  
000/0 

** 347/0=r  
000/0 

** 280/0=r 
000/0 

**290/0=r  
000/0 

مسئولیت 
  پذیري

000/0=r  
996/0  

014/0=r  
787/0  

003/0=r  
949/0  

001/0=r  
983/0  

034/0=r  
520/0 

044/0=r  
406/0 

013/0=r  
807/0 

008/0 =r  
883/0 

  دلسوزي

015/0=r 
777/0 

012/0=r  
828/0 

018/0=r  
737/0 

15/0=r  
780/0 

006/0=r  
916/0 

033/0=r  
532/0  

012/0=r  
822/0 

018/0 =r  
727/0 

  بخشش

**702/0 = 
r  
000/0 

**801/0= r  
000/0 

**755/0= r  
000/0 

**708/0= 
r  
000/0 

**895/0= 
r  
000/0 

**684/0= r  
000/0 

**793/0= r  
000/0 

** 705/0= 
r  
000/0 

هوش 
اخالقی 
مدیران 
غیر 

  آموزشی
*624/0 = r  

000/0  
**740/0= r  

000/0  
*691/0= r  

000/0  
*631/0 = r 

000/0  
**862/0= 
r 000/0  

**639/0= r  
000/0  

730/0 = r  
000/0  

*631/0 = r  
درستکاري  000/0

**722/0= 
r  
000/0 

**813/0= r  
000/0 

**767/0= r  
000/0 

**728/0= 
r  
000/0 

**894/0= 
r  
000/0 

**682/0= r  
000/0 

**805/0= r  
000/0 

**722/0= 
r  
000/0 

 مسئولیت
  پذیري

690/0= r  
000/0  

794/0= r  
000/0  

**748/0= r  
000/0  

697/0= r  
000/0  

**894/0= 
r  
000/0 

**683/0= r  
000/0 

**785/0 = 
r  
000/0 

*695/0= r  
  دلسوزي 000/0

**738/0= 
r 
000/0 

**831/0= r  
000/0 

** 787/0= 
r  
000/0 

**744/0= 
r  
000/0 

**912/0= 
r  
000/0 

**714/0 =r 
000/0 

**823/0= r  
000/0 

**741/0= 
r  
000/0 

  بخشش

* 95% * * 99%  
هـاي هـوش سـازمانی و     بـین مؤلفـه   نتایج حاصل از ضریب همبستگی) 1(جدول 

و بیـانگر آن   دهـد  می نشان هاي هوش اخالقی مدیران آموزشی و غیرآموزشی را مؤلفه
مثبـت   مدیران آموزشی رابطـه  و هوش اخالقی هوش سازمانیهاي  که بین مؤلفهاست 
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هـوش   بیشترین ضریب همبسـتگی بـین هـوش سـازمانی و    . وجود دارد يدار معنیو 
ستگی مربوط به تمایل به کمترین ضریب همب و) r=  239/0( اخالقی مدیران آموزشی

 > 01/0P سـطح  باشد کـه در  می )r=  216/0( تغییر با هوش اخالقی مدیران آموزشی
هـوش اخالقـی مـدیران    هـاي   همؤلفـ بیشترین ضریب همبسـتگی بـین   . است دار معنی

کـه در سـطح   ) r=  390/0( با هوش سازمانی مربوط به درستکاري اسـت بـا   آموزشی
01/0P< رین ضـریب همبسـتگی مربـوط بـه دلسـوزي مـدیران       کمتـ  است و دار معنی

  . است دار معنی >01/0P سطح باشد که در می )r=  008/0( با هوش سازمانی آموزشی
و  مثبـت  هوش سازمانی و هوش اخالقی مدیران غیرآموزشی رابطههاي  بین مؤلفه 
ضریب همبستگی بین هوش سازمانی و هوش اخالقی مـدیران  . وجود دارد يدار معنی

بیشـترین  . اسـت  دار معنـی  >01/0Pباشـد کـه در سـطح     می )r=  705/0( رآموزشیغی
هوش سازمانی با هـوش اخالقـی مـدیران آموزشـی     هاي  همؤلفضریب همبستگی بین 

 اسـت و  دار معنـی  >01/0Pکه در سطح ) r=  895/0( به تغییراست با مربوط به تمایل
 باشـد کـه در   مـی  )r=  684/0( کمترین ضریب همبستگی مربوط به سرنوشت مشترك

هـوش  هـاي   همؤلفـ بیشترین ضـریب همبسـتگی بـین    . است دار معنی > 01/0P سطح
کـه  ) r=  741/0( با هوش سازمانی مربوط به بخشش است با اخالقی مدیران آموزشی

 کمترین ضریب همبستگی مربـوط بـه درسـتکاري    است و دار معنی >01/0Pدر سطح 
)631/0  =r( 01/0 سطح باشد که در میP < است دار معنی .  

  
هوش اخالقی مدیران هاي  همؤلفهوش سازمانی و  رگرسیون چندگانه بین )2( جدول

  آموزشی و غیرآموزشی 
ضریب  هوش سازمانی

 رگرسیون
انحراف 
 استاندارد

t  سطح
  يدار معنی

  هوش اخالقی مدیران آموزشی
  درستکاري
  پذیري مسئولیت
  بخشش
  دلسوزي

  زشیآموهوش اخالقی مدیران غیر
  درستکاري
  پذیري مسئولیت
  بخشش
 دلسوزي

3978172/0  
610/0  
950/0  
480/0  
510/0  

0349983/0  
034/0  
020/0  
031/0  
031/0  

0735856/0  
433/0  
327/0  
539/0  
538/0  

042932/0  
932/2  
128/2  
737/1  
250/4  

41/5  
952/0  
300/1  
570/0  
605/0  
82/0  
334/2  
857/3  
993/0  
817/2 

000/0  
042/0  
014/0  
059/0  
046/0  
416/0  
004/0  
020/0  
000/0  
321/0 
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بـین هـوش سـازمانی و     گانـه چند رگرسـیون  حلیـل تنتایج حاصـل از  ) 2(جدول 
هـوش  بـین   کـه  دهد می نشان هاي هوش اخالقی مدیران آموزشی و غیرآموزشی مؤلفه

 ومثبـت   رابطـه  آموزشـی هوش اخالقی مـدیران آموزشـی و غیر  هاي  همؤلفسازمانی و 
بیشـترین  ، هـوش اخالقـی مـدیران آموزشـی    هاي  همؤلفاز بین . اردوجود د يدار معنی

و کمتـرین  ) β =950/0( پذیري و هوش سـازمانی بـا   بین مسئولیت ضریب رگرسیون
هـاي   همؤلفـ از بین ، ) β =480/0( هوش سازمانی با و بین بخشش ضریب رگرسیون

بـین درسـتکاري و    بیشـترین ضـریب رگرسـیون   ، یرآموزشـی هوش اخالقی مدیران غ
 و پـذیري  بـین مسـئولیت   و کمترین ضریب رگرسیون) β=034/0( با هوش سازمانی
  . باشد می )β =020/0( با هوش سازمانی

  
ی آموزشـ هوش اخالقـی مـدیران آموزشـی و غیر    هوش سازمانی و بین :2فرضیه 

  ؟وجود دارد يدار معنیدانشکده و گروه آموزشی تفاوت ، برحسب دانشگاه
   

مدیران هوش سازمانی و هوش اخالقی هاي  مقایسه بین میانگین نمره) 3( جدول
  دانشکده و گروه آموزشی، بر حسب دانشگاه آموزشی و غیرآموزشی

  3 مدل
 آموزشی گروه

   2مدل 
 دانشکده

  1 مدل
 دانشگاه

 

  ضرایب برآورد
1553356/0  

 )020/0 (  
 

1571599/0  
 )059/0 ( 

6065433/0  
 سازمانی هوش ) 022/0( 

3978172/0  
 )000/0 ( 

4203828/0  
 )000/0 (  

 

0717438/0  
 )522/0 (  

 
مدیران آموزشیهوش اخالقی   

0349983/0-  
 )412/0 (  

 

0506872/0-  
 )410/0 ( 

194342/0  
 )473/0 (  

 
 مدیران غیر آموزشیهوش اخالقی 

 واریانسهاي  همؤلف برآورد
  68605/800 ها باقیمانده واریانس

526336/68 
6584/778  

061677/61 
29802/765  

942901/57 

491241/41  
224569/38 

26692/75  
5818565/42 
 

54365/688  
11849/704  
 

 تصادفی اثر واریانس
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بـین   )سلسـله مراتبـی  ( چنـد سـطحی  هاي  نتایج حاصل از تحلیل مدل )3(جدول 
حسـب دانشـگاه،    هوش سازمانی و هوش اخالقی مدیران آموزشی و غیرآموزشـی بـر  

هـاي   نمره که بین میانگین و بیانگر آن است دهد می نشان دانشکده و گروه آموزشی را
 مـدیران هوش اخالقی  دانشکده و گروه آموزشی و، هوش سازمانی بر حسب دانشگاه

  .وجود داردداري  معنیتفاوت  >05/0Pبرحسب دانشکده و گروه آموزشی آموزشی 
  

  1مدل   2مدل   3مدل 
  دانشگاه  دانشکده  گروه آموزشی

-1
0

-5
0

5
10

(m
ea

n)
 p

os
tm

1

0 50 100 150
rank  

  

-.1
-.0

5
0

.0
5

.1
(m

ea
n)

 p
os

tm
2

0 10 20 30
rank  -.

2
0

.2
.4

(m
ea

n)
 p

os
tm

2

1 2 3 4
rank  ي هــا نتــايج حاصــل از آزمــون مــدل

دهـد   في نشان مـي آميخته با اثر تصاد
هـوش سـازماني را    كه باالترين رتبـه 

ــواد و    ــي م ــي مهندس ــروه آموزش گ
تـرين رتبـه را گـروه آموزشـي      پايين

 . ده استعلوم تربيتي به دست آور

ــدل   ــون م ــل از آزم ــايج حاص ــا نت ي ه
دهد كـه   آميخته با اثر تصادفي نشان مي

ــازماني را    ــوش سـ ــه هـ ــاالترين رتبـ بـ
رســاني  دانشــكده مــديريت و اطــالع  

تـرين رتبـه را دانشـكده     پزشكي و پايين
 . بهداشت به دست آورده است

ي هــا نتــايج حاصــل از آزمــون مــدل
دهـد   آميخته با اثر تصادفي نشان مـي 

هـوش سـازماني را    االترين رتبـه بكه 
ترين رتبـه را   دانشگاه صنعتي و پايين

 .دانشگاه هنر به دست آورده است

دانشکده ، آمیخته با اثر تصادفی بین هوش سازمانی بر حسب دانشگاههاي  مدل )1( شکل
  و گروه آموزشی

  
  1مدل    2مدل 

  دانشکده  گروه آموزشی

-.1
-.0

5
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.0
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.1
(m

ea
n)
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2
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rank  
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یخته با اثر تصادفی مآهاي  نتایج حاصل از آزمون مدل
دهد که باالترین رتبه هوش اخالقی مدیران  می نشان

ترین  آموزشی را گروه آموزشی مهندسی مواد و پایین
  . رتبه را گروه آموزشی علوم تربیتی به دست آورده است

ي آمیختـه بـا اثـر تصـادفی     هـا  نتایج حاصل از آزمون مدل
یران دهد که بـاالترین رتبـه هـوش اخالقـی مـد      نشان می

رسـانی پزشـکی و    آموزشی را دانشکده مدیریت و اطـالع 
  . ترین رتبه را دانشکده بهداشت به دست آورده است پایین

آمیخته با اثر تصادفی بین هوش اخالقی مدیران آموزشی بر حسب هاي  مدل )2( شکل
  دانشکده و گروه آموزشی
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ـ  مدیران آموزشی و غیرآموزشی در زمینه بین نظرات :3فرضیه  وش اخالقـی بـا   ه
مـدرك  ، سابقه مدیریتی، سابقه خدمت، سن(آنها  دموگرافیکهاي  توجه به ویژگی

چندشـغله   و افتخارات علمـی ، مرتبه علمی، محل اخذ مدرك تحصیلی، تحصیلی
  . وجود داردي دار معنیتفاوت ) بودن

  
هوش اخالقی مدیران آموزشی و غیرآموزشی بر هاي  مقایسه میانگین نمره )4( جدول
، محل اخذ مدرك تحصیلی، مدرك تحصیلی، سابقه مدیریتی، سابقه خدمت، سن حسب

  چند شغله بودن، افتخارات علمی، مرتبه علمی
 منبع اثر

 
مجموع  متغیر وابسته

 مجذورات
درجه 
 آزادي

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
  يدار معنی

هوش اخالقی مدیران  سن
 آموزشی

825/383  1 825/838  010/2  157/0  

اخالقی مدیران  هوش سن
 غیرآموزشی

105/537  1 105/537  212/0  646/0  

هوش اخالقی مدیران  سابقه خدمت
 آموزشی

296/1038  1 296/1038  491/5  020/0  

هوش اخالقی مدیران  سابقه خدمت
 غیرآموزشی

105/537  1 105/537  212/0  646/0  

هوش اخالقی مدیران  سابقه مدیریتی
 آموزشی

584/15  1 584/15  081/0  776/0  

هوش اخالقی مدیران  سابقه مدیریتی
 غیرآموزشی

105/537  1 105/537  212/0  646/0  

هوش اخالقی مدیران  مدرك تحصیلی
 آموزشی

003/37  1 003/37  193/0  661/0  

هوش اخالقی مدیران  مدرك تحصیلی
  غیرآموزشی

347/2951  2 673/1475  582/0  560/0  

محل اخذ مدرك 
  تحصیلی

 هوش اخالقی مدیران
 آموزشی

519/260  1 519/260  362/1  244/0  

محل اخذ مدرك 
 تحصیلی

هوش اخالقی مدیران 
 غیرآموزشی

306/76341  1 306/76341  012/198060/0  

هوش اخالقی مدیران  مرتبه علمی
 آموزشی

590/138  1 590/138  723/0  396/0  

هوش اخالقی مدیران  مرتبه علمی
 غیرآموزشی

569/455  1 569/455  180/0  672/0  

هوش اخالقی مدیران   افتخارات علمی
 آموزشی

845/117  1 845/117  615/0 434/0  

هوش اخالقی مدیران  افتخارات علمی
 غیرآموزشی

105/537  1 105/537  212/0 646/0 

هوش اخالقی مدیران  چند شغله بودن
 آموزشی

182/735  1 182/735  871/3 050/0 

هوش اخالقی مدیران   چند شغله بودن
زشیغیرآمو  

745/22  1 745/22  053/0 818/0 
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بین هوش اخالقـی مـدیران آموزشـی و     نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک راهه
که بـین   و بیانگر آن است دهد می نشان شناختی غیرآموزشی بر حسب ویژگی جمعیت

آموزشی تنها برحسب سـابقه خـدمت و چنـد     هوش اخالقی مدیرانهاي  میانگین نمره
ولی بـین میـانگین    ،است دار معنی >05/0Pت وجود دارد که در سطح شغله بودن تفاو

  . وجود ندارد داري معنی آموزشی تفاوتغیر هوش اخالقی مدیرانهاي  نمره
  

س    ابقھ خ    دمت
11- 201- 10

   ي  
زش 

آمو
ان 

دیر
 م    

   ي
الق 

 اخ
ش

    و
ن ھ

نگی
ی    ا

م

158.1

158

157.9

157.8

157.7

157.6

  بر حسب سابقه خدمت میانگین هوش اخالقی مدیران آموزشی )3( شکل  
  

ت بـه  با سابقه خدمت باالتر نسب دهد که مدیران آموزشی می نشان) 3( نتایج شکل 
  . اند ههوش اخالقی باالتري کسب کرد، تر سابقه خدمت پایین

  

چن    د ش    غلھ ب    ودن 
1.00.00

     ي
زش

آمو
ان 

دیر
 م     

     ي
خالق

ش ا
ھ     و

ین 
انگ

می     

157

156.5

156

155.5

155

  میانگین هوش اخالقی مدیران آموزشی برحسب چند شغله بودن )4( شکل  
  

 انـد  هدهد که مدیران آموزشی که شغل دیگـري نیـز داشـت    می نشان) 4( نتایج شکل
  . اند ههوش اخالقی باالتري کسب کرد، نسبت به کسانی که شغل دیگري ندارند
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   گیري بحث و نتیجه
  :که بیانگر آن استنتایج حاصل از این پژوهش 

مـدیران آموزشـی بـا ضـریب      و هـوش اخالقـی   هـوش سـازمانی  هـاي   بین مؤلفه
سـازمانی و هـوش اخالقـی مـدیران     هـوش  هاي  و بین مؤلفه) r=  239/0( همبستگی

وجود دارد که ) r=  705/0( با ضریب همبستگی يدار معنیو  مثبت آموزشی رابطهغیر
 هـوش سـازمانی ماتسـودا   هاي  این یافته با تئوري. باشد می دار معنی >01/0Pدر سطح 

هـاي   و بـا پـژوهش  ) 2005( هوش اخالقـی لنیـک و کیـل    ،)2003( آلبرشت ،)2003(
همچنـین  و ) 2003( کریشـنان  ،)2007( زدنـک و شـکور   ،)2007( مندلسون و زیگلـر 

ایـن امـر   . آنها همخوانی دارد همسوبوده و با) 1386( نظرات ستاري قهفرخی و ابزري
زیرا همان طـور کـه قـبالً    ، قبلی است تحقیقات انجام شده منطبق بر ادبیات پژوهش و

تجربـه و  ، سـن ، شامل شخصـیت ( يفردهاي  اخالقی همراه با ویژگی هوش، ذکر شد
هـاي   ویژگـی ، شامل فرهنگ سازمانی( یسازمانهاي  و نیز ویژگی) فرهنگیهاي  ویژگی

گذاشـته و موجـب بـروز رفتـار      تأثیر هوش سازمانیبر ) تیساختاري سازمان و موقع
فرهنـگ  ، هـا  رفتار اخالقی و یا غیراخالقی در سازمان. گردند می اخالقی یا غیراخالقی
تعهـد کارمنـد و   . دهـد  می قرار تأثیررا نسبت به سازمان تحت  کنانسازمان و تعهد کار

توانایی سازمان بـراي اجـراي موفـق    ، متقابل بر یکدیگر رتأثیفرهنگ سازمان با داشتن 
 تأثیرازمان هوش سازمانی سخود بر  به نوبه خواهد داد کهقرار تأثیرتحت را استراتژي 

 ،یراخالقـی یـا رفتـار اخالقـی    غتوان چنین استنباط کرد که با انجام رفتار  می .گذارد می
نین رفتارهایی که نشانگر نگـرش  چ. کاهش یا افزایش خواهد یافتها  در سازمان تنوع

تواند فرهنگ سازمان را تضعیف یا تقویت کند و نهایتـاً   می ،است تنوع طلبیبه سمت 
 تـأثیر را به صورت مثبت یا منفی تحت و به طور کلی هوش سازمانی عملکرد سازمان 

را قدرت بخشیده و به اعضاي سازمان کار  روحیه، توجه به اخالقهمچنین . قرار دهد
قـدر   هـر . کنـد  مـی  در سـازمان کمـک  ..) .و سرقت، رشوه( ناب از اعمال مجرمانهاجت

 روحیـه و عملکـرد  ، احترام و صداقت بین اعضـاي یـک سـازمان کمتـر باشـد     ، اعتماد
سـازمان  سـود   کـاهش  نیز تضعیف شده و به کاهش عملکرد و نهایتـاً اعضاي سازمان 

 فتـار اخالقـی در سـازمان   بـر ر  مـؤثر ل عوامـ  توجه بـه  ،بدین منظور. شد خواهدمنجر
عملکـرد اخالقـی   ، امروز هدر شرایط آشفته و پیچید کند تا کمکها  تواند به سازمان می

  . خود را حفظ نمایند
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هـوش سـازمانی بـر    هـاي   بین میانگین نمرههاي تحقیق نشان داد که  همچنین یافته
قـی  هـوش اخال هـاي   و بین میـانگین نمـره   دانشکده و گروه آموزشی، حسب دانشگاه

تفــاوت  >05/0Pدر ســطح  دانشــکده و گــروه آموزشــی برحســب آموزشــی مــدیران
  . داري وجود دارد معنی

سـابقه  آموزشـی برحسـب    هوش اخالقـی مـدیران  هاي  بین میانگین نمرههمچنین 
و بـین   داري وجـود دارد  تفـاوت معنـی   >05/0Pدر سـطح  خدمت و چند شغله بودن 

. نـدارد  وجـود داري  معنـی آموزشی تفاوت یرغ هوش اخالقی مدیرانهاي  میانگین نمره
هـوش اخالقـی مـدیران آموزشـی بـر      هاي  در زمینه تفاوت بین میانگین نمره این یافته

و ) 2007( النگلـویس و الپوینـت   حسب سابقه خدمت و چند شغله بودن بـا تحقیـق  
  . همسو بوده و با آن همخوانی دارد) 2003( روسینسکی و باچ

  
   پیشنهادها
توصـیه و  در مورد تقویت هـوش سـازمانی مـوارد زیـر     نتایج این پژوهش،  با توجه به

  : شود می پیشنهاد
تصـویري   ارایـه  انـداز روشـن و مشـترك بـا بیـنش اسـتراتژیک یـا        خلق چشم .1
شود کـه   می باعث، آینده و اظهار اعتماد نسبت به دستیابی به اهداف بینانه درباره خوش

الهـام  . ه عنوان یک راهکار مناسب پیشنهاد شـود ایجاد یک دورنماي مشترك از آینده ب
منبـع انگیـزش و تحریـک    ، دانشگاهآینده در اعضاي  بینانه درباره و القاء تصویر خوش

مـدیران دانشـگاه بایـد    . آورد مـی  را پدیـد  دانشگاه کافی براي حرکت در مسیر اهداف
کننـد تـا    طراحی دانشگاهبراي اعضاي  دقیق هدف و آرمان خاصی را به طور روشن و

حرکـت بـه سـوي     ایجاد انگیزه و آنان قادر به شناخت وضعیت موجود و تحلیل آن و
  . باشند جایگاه مطلوب

بـا یکـدیگر و افـزایش     پایدار اعضـاي دانشـگاهی   مداوم و، ایجاد ارتباطات باز .2
 دانشـگاه یکی شدن اهداف و منـافع شخصـی اعضـاي     با دانشگاهیحس تعلق و غرو 

 ) سرنوشت مشترك(
   نظام پیشنهادهاده از اانتقادات منصفانه در مورد سازمان با استف امکان. 3
ایجـاد تعهـد و پایبنـدي اعضـاي     ، کل سیسـتم دانشـگاهی  هاي  ارزشیابی قابلیت .4

اطالعـاتی قدرتمنـد بـا بـرآرودن     هـاي   ی و ایجـاد سیسـتم  دانشگاهبه قوانین  دانشگاه
  ) اتحاد و توافق(دانشگاه نیازهاي اعضاي 
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هـاي   بهبود زیر سیستم، محیط بیرونی رك ارتباطات و وابستگی بین دانشگاه ود. 5
و  ایجاد تعهد به تـالش بـراي تغییـر سـازمانی     جهت تغییر و نوآوري و دانشگاهی در

 ) تمایل به تغییر( به وسیله ارتباط با محیط بیرونی دانشگاه
 طالعـاتی قدرتمنـد  اهاي  در دانش با استفاده از سیستم ایجاد فرهنگ سهیم شدن. 6

  ) کاربرد دانش(
و ایجاد دانشگاه تشویق و قدرانی به موقع مدیران دانشگاهی از تالش اعضاي  .7

با فشار دانشگاه ساختار نظارت و ارزیابی منسجم براي بازخورد مداوم به اعضاي 
  عملکرد

پیروان و  بسزایی بر کوشش مضاعف تأثیرهوش اخالقی مدیران دانشگاه 
حمایت و ، اعضاي سازمان دارد زیرا اعضاي سازمان مورد راهنمایی مندي رضایت

به ، کنند می مسئولیت بیشتري در کارهاي شان احساس، گیرند می تشویق مدیران قرار
بنابراین مدیران . زنند و احساس تسلط بیشتري دارند می ابتکار بیشتري دست

 هوش اخالقی ر زمینهي را دمؤثر دهنده گري و آموزش نقش مربی دانشگاهی بایستی
  :شود می موارد زیر پیشنهاد ،در این راستا. ایفا کنند

، دانشـگاه مبـانی ارزشـی در    ایجـاد ، انسـانی هاي  آرمان و ارزش، رسالت توسعه .8
ارزشی با اسـتفاده از منشـور اخالقیـات در    هاي  از دیدگاهدانشگاه فرد با  تلفیق اهداف

  دانشگاه
نیازهاي آنان با ارایـه بـازخورد بـه     و برآوردن هیبهبود عملکرد اعضاي دانشگا .9
  آنان

بـا رفتـار   دانشـگاه  اعضاي  شناخت نقاط قوت و ضعف آگاهی وافزایش خود .10
  دانشگاهدلسوزانه مدیران و بخشیدن اشتباهات اعضاي  مهربانانه و

بـین  بـا ایجـاد سـازگاري    دانشگاه  پذیري در اطمینان و مسئولیت، ایجاد اعتماد .11
  دانشگاهمدیران و اعضاي  و کردار رفتار

منصفانه و نظـام پـاداش و تشـویق عادالنـه     اي  هارتقاء به شیو اتخاذ تصمیمات .12
  دانشگاهبراي اعضاي 
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