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  سرآغاز
هـا   در دنیاي پر رقابت امروز، مسئله توسـعه و پیـشرفت سـازمان        

هاي اصلی پیشرفت و نمـاد     یکی از شاخصه  . اهمیت بسیاري دارد  
ها  بیشتر سازمان. )1( است1ها رعایت اصول اخالقی تعالی سازمان

ت قـضاو . اند راستی و درستی را خط مشی محوري خود قرار داده         
کارها بر کمیت  غیراخالقی بودن یا و ودنافراد در مورد اخالقی ب

 قابل توجهی تأثیر سازمانی موفقیت نتیجه در و آنان کار کیفیت و

 معـضالت  توانـد  مـی  در مـدیریت  توجه به اخـالق  عدم). 2(دارد

 توانایی 2هوش اخالقی). 3(آورد  وجود ها به ن  سازما بزرگی براي
وي و عمـل    درك درست از نادرست و داشتن اعتقادات اخالقی ق        

به آنهاست و مدیران و کارکنانی که هوش اخالقی داشته باشـند            
  ). 4(زنند کارها را با اصول اخالقی پیوند می

هوش اخالقی هوشی است که قواعد پایدار و پویا را ساختاردهی           
 هـوش اخالقـی   ). 5(کند    و فعالیت فرد را در محیط شناسایی می       

 اصول چگونه اینکه ینبراي تعی انسان ذهنی ظرفیت ةنشان دهند

 مرتبط خود اقدامات و ها، اهداف ارزش به را انسانی 3جهانشمول

بنابراین، مدیران بایستی باالترین استاندارهاي ). 6(باشد می نماید
 همچنـین، ). 4(اخالقی را در سازمان خود مورد توجه قـرار دهنـد         

دادن  قرار براي فرد توانایی و اشتیاق ةنشان دهند این نوع هوش
نظیـر   موضـوعاتی  حتـی  و خـود  منـافع  از فراتر و برتر معیارهایی

  رابطۀ هوش اخالقی با سرمایه اجتماعی
  2محمد تقی امینی ،1، دکترعلی ربیعی∗1طاهره عطااللهی

  گروه رسانه و ارتباطات، دانشکده مدیریت رسانه و ارتباطات، دانشگاه پیام نور. 1
  گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور. 2

 
  )17/8/93ش ، تاریخ پذیر11/5/93تاریخ دریافت (

  

  چکیده
قابل  تأثیر سازمانی موفقیت در نتیجه و آنان کار کیفیت کمیت و کارها بر غیراخالقی بودن یا و افراد در مورد اخالقی بودن قضاوت :نهیزم

گیري روابط بین   شکلبا توجه به وابسته بودن سرمایه اجتماعی به روابط بین افراد و تأثیر انکارناپذیر نقش هوش اخالقی بر نحوه. دارد توجهی
  .شود ها بررسی می فردي در این پژوهش رابطه بین هوش اخالقی و سرمایه اجتماعی در سازمان

  

  .نتایج نشان داد که بین دو متغیر هوش اخالقی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد :ها یافته

  

 نیاي آمار جامعه. باشد یمی همبستگ نوع ازی فیتوص اطالعات، لیتحل وي گردآور وهیش نظر از وي کاربرد هدف، لحاظ از قیتحق روش: روش
 قیتحق نمونه عنوان بهی تصادفي ریگ نمونه قیطر از نفر 252 که دهند یم لیتشک) نفر 637(یی اجراي ها داستگاه کارکنان و رانیمد را پژوهش
 و ریمس لیتحل و رسونیپ آزمون از اتیفرض آزمودني برا. بودی اجتماع هیسرما وی اخالق هوشي ها نامه پرسشي ریگ اندازه ابزار. شدند انتخاب
   .دیگرد استفاده دمنیفر آزمون

 

هاي سـرمایه اجتمـاعی تأثیرگـذار      یکی از عوامل تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعی، هوش اخالقی است و هوش اخالقی بر تمام مؤلفه            :يریگ جهینت
  .گردد ربردي براي راهنمایی مدیران و کارکنان سازمانی ارائه میبراین اساس پیشنهادهاي کا. است

 

  مدیریت اخالقی، هوش اخالقی سرمایه اجتماعی، :دواژگانیکل
 
 

  رمایه اجتماعیرابطۀ هوش اخالقی با س
  2محمد تقی امینی ،1، دکترعلی ربیعی∗1طاهره عطااللهی

  گروه رسانه و ارتباطات، دانشکده مدیریت رسانه و ارتباطات، دانشگاه پیام نور. 1
  گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور. 2

 
  )17/8/93، تاریخ پذیرش 11/5/93تاریخ دریافت (

  

  چکیده
قابل  تأثیر سازمانی موفقیت در نتیجه و آنان کار کیفیت کمیت و کارها بر غیراخالقی بودن یا و راد در مورد اخالقی بودناف قضاوت :نهیزم

گیري روابط بین  با توجه به وابسته بودن سرمایه اجتماعی به روابط بین افراد و تأثیر انکارناپذیر نقش هوش اخالقی بر نحوه شکل. دارد توجهی
  .شود ها بررسی می ژوهش رابطه بین هوش اخالقی و سرمایه اجتماعی در سازمانفردي در این پ

  

  .نتایج نشان داد که بین دو متغیر هوش اخالقی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد :ها یافته

  

 نیاي آمار جامعه. باشد یمی همبستگ نوع ازی فیتوص اطالعات، لیتحل وي گردآور وهیش نظر از وي کاربرد هدف، لحاظ از قیتحق روش: روش
 قیتحق نمونه عنوان بهی تصادفي ریگ نمونه قیطر از نفر 252 که دهند یم لیتشک) نفر 637(یی اجراي ها داستگاه کارکنان و رانیمد را پژوهش
 و ریمس لیتحل و رسونیپ آزمون از اتیفرض آزمودني برا. بودی اجتماع هیسرما وی اخالق هوشي ها نامه پرسشي ریگ اندازه ابزار. شدند انتخاب
   .دیگرد استفاده دمنیفر آزمون

 

هاي سـرمایه اجتمـاعی تأثیرگـذار      یکی از عوامل تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعی، هوش اخالقی است و هوش اخالقی بر تمام مؤلفه            :يریگ جهینت
  .گردد نان سازمانی ارائه میبراین اساس پیشنهادهاي کاربردي براي راهنمایی مدیران و کارک. است

 

  مدیریت اخالقی، هوش اخالقی سرمایه اجتماعی، :دواژگانیکل
 
 

 _________________________________________________________________________________________________________________ _  
  Taherehataallahi @ yahoo.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 رابطۀ هوش اخالقی با سرمایه اجتماعی: طاهره عطااللهی و همکاران
  

 ٣٠

 اخالقی، هوش). 7(است  فردي هاي واکنش کانون در اثربخشی
 ها فـراهم  انسان براي فعالیت دفاع قابل و قوي چارچوبی تنها نه
 در. )8(دارد  حقیقـی  در دنیـاي  فراوانی کاربردهاي بلکه کند، می
 انجـام  جهت در را هوش انسان دیگر انواع تمام هوش این واقع،

  ). 7(کند می هدایت ارزشمند کارهاي
تواند در موارد   هاي انجام شده هوش اخالقی می       بر طبق پژوهش  

باعـث  :هـا تـأثیر گـذار باشـد       فوق بر عملکرد و موفقیت سـازمان      
ــره   شــکل ــزایش به ــوي و اف ـــاي تیمــی ق ــري کــاره وري  گی
ــی ــود م ــی   . )4(ش ــه م ــال مجرمان ــام اعم ــانع انج ــ م .  )9(ودش

هــا  گیــري هــاي اخالقــــی را وارد تــصمیم   دستـــــورالعمل
هاي اخالقی    اي براي ارزیابی جاري نیازمندي      برنامه). 10(کند  می

باعـث بـه وجـود آمـدن تـصویري مثبـت از       . )11(کند  تدوین می 
سبب به وجود آمدن شناخت     ). 12(شود  سازمان در ذهن مردم می    

شـود    باعث می ). 9(ودش  و حساسیت نسبت به مسائل اخالقی می      
). 13(سازمان در زمان بحران عملکرد اخالقی خود را حفظ نماید         

توجه به مسائل هوش اخالقی در سازمان باعـث بهبـود اساسـی            
به ایجـاد محیطـی شـاد در      ). 14(اوضاع برخی جوامع شده است      

افـزایش رضـایت شـغلی را سـبب         ). 4(نمایـد   سازمان کمک مـی   
  ). 15(شود می

انـد امـا      هایی را براي هوش اخالقی ذکر کرده        فهصاحبنظران مؤل 
چون تقسیم بندي دو محقق از همه جامع تر اسـت بنـابراین در              

محققینـی   ). 16(این پژوهش از اصول آنها اسـتفاده شـده اسـت          
 با که دانند می اشتباه از درست تشخیص توانایی را اخالقی هوش
 اخالقـی  هوش آنان، ده اصل نظر به. است سازگار جهانی اصول

 :است ضروري شخصی و سازمانی مداوم موفقیت براي زیر

یعنـی ایجـاد   :ها و باورها      عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزش      .1
هماهنگی بین آنچه که افراد به آن باور دارند و آنچه که به آن              

داننـد درسـت اسـت و عمـل      انجام آنچه که می  . کنند  عمل می 
  . )17(ها کردن به آن در تمام زمان

داننـد درسـت اسـت و         انجام آنچه که افـراد مـی      :ویی  راستگ .2
 ). 4(ها گفتن حرف راست در تمام زمان

) ایستادگی به خاطر حقیقـت    ( استقامت و پافشاري براي حق     .3
هاي خود به خـاطر حقیقـت بـر امـور         بر اساس باورها و ارزش    :

 . پافشاري کردن

داشتن صداقت کامل به معناي این است کـه         :وفاي به عهد     .4
توانند انجام دهند، قول ندهند و وفاي به عهد   افراد نمی  آنچه را 

 ).   18(ها در تمام زمان

مسئولیت اعمال  : براي تصمیمات شخصی     4مسئولیت پذیري  .5
 ). 1(و پیامدهاي آن اعمال را در هر صورت پذیرفتن

پذیرفتن مسئولیت اشتباهات   : ها  اقرار به اشتباهات و شکست     .6
 . هاي خود و شکست

قبـول مـسئولیت و     : براي خدمت به دیگـران     قبول مسئولیت  .7
ها و باورها در هـر صـورت و در            توجه به دیگران مطابق ارزش    

 ). 19(هر زمان

اهمیت دادن خود جـوش     ( فعاالنه عالقمند بودن به دیگران     .8
دهنـد نـه      آنچه که افراد براي دیگران انجـام مـی         ):به دیگران 

 . براساس دستور و یا دریافت پاداشی باشد

آگـاهی از عیـوب خـود و        : در بخشش اشتباهات خود    توانایی .9
 ). 20(توانایی بخشش خود در قبال اشتباهات

قبول افراد همان گونه : توانایی در بخشش اشتباهات دیگران   .10
 ). 21(که هستند و تحمل اشتباهات آنان و بخشش آن

 یـا  بحـث ارزش  ،5با گسترش پدیده جهانی شدن دیگر، سوي از

برخوردار شوند،  آن اقتصادي از لحاظ به ها سازمان که اي سرمایه
ویکم را   صاحبنظري، قرن بیست  ). 22(اهمیت فراوانی یافته است   

در ایــن اقتــصاد  ). 23(کنــد  معرفــی مــی6قــرن اقتــصاد دانــشی
تـرین   هاي انسانی جـزو مهـم       هاي فکري خصوصا سرمایه     دارایی
ها ریشه   شوند و موفقیت سازمان     هاي سازمان محسوب می     دارایی

عنـوان     به 7سرمایه انسانی  ). 24(ها دارد   هاي فکري آن     توانایی در
ها   تواند موفقیت آن    شود که می    یک دارایی ارزشمند محسوب می    

ــه ــده را ب ــور فزاین ــد  ط ــرار ده ــأثیر ق ــروزه ). 25(اي تحــت ت ام
هـاي سـرمایه انـسانی بـاالتري دارنـد       هایی کـه قابلیـت    سازمان

 یـا سـرمایه     8ه اجتمـاعی  توانند از مزایاي ارتباطـات در شـبک         می
   ). 26( برخوردار شوند9اجتماعی

 سـرمایۀ  :گویـد  صـاحبنظري مـی   اجتماعى سرمایۀ از تعریف در

 ى اجتمـاعى هـا  نظام در موجود 10هنجارهاى مجموعۀ اجتماعى،

 شود می آن جامعه اعضاى همکارى سطح ارتقاى موجب که است

). 27(هـد  د می را کاهش ارتباطات و تبادالت ىها  هزینه سطح و
 اجتماعی يها شبکه افراد، بین ارتباط را اجتماعی سرمایۀ محققی،
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 بـر  آنهـا  از کـه  دانـد  مـی  اعتمـادي  و متقابـل  هنجارهـاي  و

 بـه  کـه  دانسته عمومی کاالي را اجتماعی سرمایۀ). 28(خیزد می

افـرادي   از یـک  هـیچ  شخـصی  دارایـی . شـود  نمی مبادله آسانی
 دیگـري  يها فعالیت فرعی یجۀنت. برند می سود آن از که نیست،

 سـرمایۀ . آورد نمـی  وجود به را آن خاصی معموالً شخص و است

 شـود،  نمـی  مستهلک فقط نه بیشتر، استفادة در صورت اجتماعی

سـرمایه اجتمـاعی ترکیبـی از منـابع     ). 29( یابد می بلکه افزایش
ناملموس و پیوندهاي اجتمـاعی اسـت کـه تنهـا از طریـق ایـن                

 مهـارت و هـدایت اجتمـاعی قابـل دسترسـی            ارتباطات و کسب  
به عبارت دیگر، مفهوم سـرمایه اجتمـاعی        ). 33و30،31،32(است

عنـوان    به پیوندها و وجود روابط خوب میان اعضاي سـازمان بـه           
منبعی باارزش است که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل، موجب           

   ). 34(شود ها اعضا می تحقق هدف
 سرمایه اجتماعی اثرگذاري از وناگونیگ موارد به مختلف متون در

 برخی که است اشاره شده سازمانی و اجتماعی فردي، زندگی در

 همـاهنگی  يها هزینه اجتماعی، سرمایۀ :است زیر قرار به آنها از

 کـه  داد نـشان  اجتمـاعی  سرمایۀ سطح). 35( دهد کاهش می را

 منفـی  همبستگی آمیز، جرایم خشونت میزان با اجتماعی سرمایۀ

کنـد   کمـک  شـغلی  موفقیـت  به تواند می اجتماعی، سرمایۀ. دارد
بیـشترى   اقتـدار  گـروه  اعـضاي  بـه  اجتمـاعى،  سـرمایۀ ). 36(

و  دولتـی  نهادهـاي  کـارایی  بـه  اجتمـاعی،  سـرمایۀ . بخـشد  مـى 
 سـبب  اجتمـاعی  سـرمایۀ  وجـود ). 29(کنـد  مـی  کمک حکومتی

 بـاهم  بهتـري  همکـاري  سیاسـتمداران،  و دولتمردان تا شود می

 و روشـن  همبـستگی  است، معتقد صاحبنظري). 37(باشند اشتهد
 رابطۀ همچنین سرمایه اجتماعی، و سالمت متغیرهاي بین مثبتی

ومیـر   مـرگ  نـرخ  و اجتمـاعی  سـرمایۀ  شاخص بین منفی قوي و
  ). 38(دارد وجود

به دلیل وجود رویکردهـاي مختلـف از سـرمایه اجتمـاعی و نیـز         
هـاي مختلفـی از سـرمایه        ماهیت چند بعدي این مفهـوم، مـدل       

در این پـژوهش از ابعـاد فـوق بـراي            ). 39(اجتماعی وجود دارد  
 11ارزش زنـدگی   -1:بررسی سرمایه اجتماعی استفاده شده اسـت      

 :12پـیش فعـالی    -2. همان هدف ما از زندگی در ایـن دنیاسـت         :
یعنـی قبـل از   (هاي جامعه  فعالیت و اشتیاق شهروندان در فعالیت   

هـا   هـا شـرکت نماینـد آن    استه شود تا در فعالیت   اینکه از آنها خو   

شرکت در جامعـه     -3). دهند  ها را انجام می     خود مشتاقانه فعالیت  
هاي محلـی کـه فـرد در آن           ها و انجمن    حضور در مراسم   :محلی

هـاي   یکی از شاخص :احساس اعتماد و امنیت  -4. کند  زندگی می 
د و  سرمایه اجتماعی است کـه در صـورت وجـود آن میـان افـرا              

اجتماعات، روابط میان اعـضاي خـانواده، دوسـتان، همـسایگان،           
-5. طورکلی اعـضاي جامعـه مـوثرتر خواهـد بـود        همکاران و به  

سـاختاري اجتمـاعی اسـت کـه از گـروه         : هاي همـسایگی    شبکه
شود کـه داراي تعـامالت رودرروي قابـل           همسایگان تشکیل می  

: ی و دوستان  ارتباطات خانوادگ  -6. اي میان خود هستند     مالحظه
به مجموعه تعامالتی که افراد با اعضاي خانواده و دوستان دارند،   

پذیرش افـراد نـسبت     : 13تنوع/ تحمل اختالف  -7. شود  گفته می 
هـاي   شـبکه  -8. هـاي ظـاهري و بـاطنی افـراد       به انواع تفـاوت   

ساختاري اجتماعی است که از گروه همکـاران تـشکیل           :14کاري
ــا چ  مــی ــک ی ــه هــم  شــود و از طریــق ی ــستگی ب ــوع واب نــد ن
  ). 38(اند متصل

ها در توسعه سرمایه اجتمـاعی، از طریـق           سرمایه گذاري سازمان  
آموزش ارتباطات اثربخش، بهبـود فرآینـد ارتباطـات و تعـامالت       
میان کارکنان و مدیران در داخل و خارج سازمان، ایجاد فرهنگ           

وهـی  و جوي آکنده از همکاري، اعتماد متقابل و کار تیمـی و گر          
همگی موجب توسعه سرمایه اجتماعی سازمان و حرکت سازمان         
ــه ســمت رعایــت اصــول هــوش اخالقــی را تــسریع خواهــد    ب

هـا و   عنوان نظام باید اصول اخالقی به ). 44و  43 ، 40،41،42(کرد
شود که بر طبق آن عمل خوب از بـد متمـایز              نبایدها تعریف می  

ن و تعـامالت    وجود سـرمایه اجتمـاعی در سـازما       ). 45(گردد    می
اثربخش میان افراد سازمان موجب تسهیل تـضارب بیـشتر آرا و            

در ایـن   ). 46(شـود   رعایت اصول هوش اخالقی در سـازمان مـی        
میان، توجه به اخالق، روحیه کار تیمی را قـدرت بخـشیده و بـه        

در سازمان کمـک   .. ) .رشوه، سرقت و  (از اعمال مجرمانه    اجتناب  
  ). 47(کند می

ه روابط بـین افـراد و       بسته بودن سرمایه اجتماعی ب    با توجه به وا   
گیري روابـط     ناپذیر نقش هوش اخالقی بر نحوه شکل      تأثیر انکار 

بین فردي در این پژوهش تالش شده است تا نـشان داده شـود              
که چگونه هوش اخالقی در سـازمان رایـج و تأثیرگـذار اسـت و       

. یی شـوند  عوامل تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعی در سازمان شناسا       
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 رابطۀ هوش اخالقی با سرمایه اجتماعی: طاهره عطااللهی و همکاران
  

 ٣٢

بررسی رابطـه متغیرهـاي هـوش اخالقـی و سـرمایه اجتمـاعی              
تواند به پیشنهادهاي کاربردي در راستاي موفقیـت و توسـعه             می

لذا هدف این پـژوهش مطالعـه و بررسـی          . ها منجر شود    سازمان
چگونگی رابطه هوش اخالقی و سـرمایه اجتمـاعی در سـازمان             

  . است
  

   روش

ربردي و از نظر شیوه گردآوري و       روش تحقیق از لحاظ هدف، کا     
جامعـه  . باشـد   تحلیل اطالعات، توصیفی از نوع همبـستگی مـی        
هـاي اجرایـی    آماري این پژوهش را مدیران و کارکنـان دسـتگاه         

 637 سـازمان حـدود   32حجم جامعه آمـاري از     . دهد  تشکیل می 
گیـري     نفـر بـه شـیوه نمونـه        252نفر برآورد شد و نمونه آماري       

در ایـن پـژوهش بـه منظـور         . نتخـاب گردیدنـد   تصادفی سـاده ا   
هاي مـورد نیـاز، پرسـش نامـه اسـتاندارد هـوش             آوري داده   جمع

هرگز، به نـدرت، گـاهی   (اي  اخالقی محققین در طیف پنج درجه   
و پرسـش نامـه اسـتاندارد محققـین         ) اوقات، اغلب و تمام اوقات    

سش  پر 242ها تعداد     بعد از توزیع پرسش نامه    ). و  (استفاده گردید 
روایی صوري  . آوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت         نامه جمع 

هاي آن توسط متخصـصان       و محتوایی و هماهنگی درونی مؤلفه     
پایایی هوش اخالقی با استفاده از ضریب       . مورد تأیید قرار گرفت   

در .  شد r/. =947 و سرمایه اجتماعی     r/. =862آلفاي کرونباخ با    
ها، از ضریب همبـستگی      ل داده این پژوهش جهت تجزیه و تحلی     

هـاي هـوش اخالقـی       به منظـور بررسـی تـأثیر مؤلفـه        (پیرسون  
رگرسیون، تحلیل واریـانس یـک      ) کارکنان بر سرمایه اجتماعی     

به منظور بررسی تفاوت بین هوش اخالقـی کارکنـان و           (متغیره  
و ) هـاي دموگرافیـک     سرمایه اجتمـاعی اعـضا برحـسب ویژگـی        

هـاي    کلیـه تجزیـه و تحلیـل      . ده است آزمون فریدمن استفاده ش   
  .  انجام شدspssآماري به وسیله نرم افزار 

  

  ها  یافته

 پاسـخگو،   242با توجه بـه جـدول توزیـع فراوانـی، از مجمـوع              
 نفر، هـوش اخالقـی زیـادي        158 یا   3/65بیشترین نسبت یعنی    

 نفـر، هـوش   82 درصـد یـا      9/33دارند و کمترین نـسبت یعنـی        
. انـد   نفر نیز، به سـؤاالت پاسـخ نـداده        2،  اخالقی متوسطی دارند  

 پاسـخگو، بیـشترین     242ها حاکی از آن اسـت، از مجمـوع            داده
 نفر سرمایه اجتمـاعی متوسـط و      162درصد یا   9/66نسبت یعنی   

 نفـر، سـرمایه اجتمـاعی       30درصد یـا    4/12کمترین نسبت یعنی    
 نفر نیز سرمایه اجتماعی     50 درصد یا    7/20زیادي دارند همچنین  

  . ی دارندکم
 درصـد  99 درصـد خطـا و       1طبق ضریب همبستگی پیرسون، با      

ــاعی،    ــی و ســرمایه اجتم ــین ســن و هــوش اخالق ــان، ب اطمین
همبستگی مثبتی وجود دارد یعنی با افزایش سن، هوش اخالقی          

ت ایـن همبـستگی      . یابد  و سرمایه اجتماعی نیز، افزایش می      شـد
رصد خطا و   د 1طبق ضریب همبستگی پیرسون، با      . ضعیف است 

ــاعی،    99 ــرمایه اجتم ــصیالت و س ــین تح ــان، ب ــد اطمین  درص
همبستگی مثبتی وجود دارد یعنی با افزایش میـزان تحـصیالت،           

ت ایـن    . یابـد و بـالعکس      سرمایه اجتماعی نیز، افزایش مـی      شـد

  ضریب همبستگی پیرسون:1جدول 
 

 متغیر
میزان 
 درآمد

ان مدت زم
 زندگی

میزان 
 تحصیالت

 سرمایه اجتماعی سن

 ./732 ./732 ./241 ./042 ./142 ضریب همبستگی
 هوش اخالقی

 ./000 ./000 ./000 ./042 ./028 سطح معناداري

سرمایه  ./193 ./287 ./240 ./369 ضریب همبستگی
 ./03 ./000 ./166  ./000 سطح معناداري اجتماعی

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
94

.1
0.

3.
4.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             4 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1394.10.3.4.9
http://ethicsjournal.ir/article-1-132-fa.html


 1394، 3 دهم، شماره علوم و فنّاوري، سالفصلنامه اخالق در 
 

 ٣٣

 5طبق ضریب همبستگی پیرسـون، بـا        . همبستگی ضعیف است  
 اخالقـی،    درصد اطمینان، بین درآمـد و هـوش        95درصد خطا و    

  همبستگی مثبتی وجـود دارد یعنـی بـا بـاالرفتن درآمـد، هـوش         
 درصد خطا   1همچنین با   . یابد و بالعکس    اخالقی نیز، افزایش می   

 درصد اطمینان بین درآمد و سرمایه اجتمـاعی، همبـستگی           99و  
مثبتی وجود دارد به این معنی کـه بـا افـزایش درآمـد، سـرمایه                

ت این همبستگی  . و بالعکس یابد    اجتماعی نیز، افزایش می    ها   شد
 درصد خطا و   5طبق ضریب همبستگی پیرسون، با      . ضعیف است 

 درصد اطمینان، بین مـدت زنـدگی در ایـن محـل و هـوش                95
 99 درصد خطـا و     1همچنین، با   . اخالقی، همبستگی وجود ندارد   

درصـد اطمینـان، بــین مـدت زنـدگی در ایــن محـل و ســرمایه      
ت          اجتماعی همبستگی مثبتی وج    ود دارد، یعنـی بـا افـزایش مـد

شدت . یابد زندگی در این محل، سرمایه اجتماعی نیز، افزایش می

طبق ضریب همبستگی پیرسون، با . این همبستگی، ضعیف است   
 درصد اطمینان، بین هوش اخالقی و سرمایه        99 درصد خطا و     1

اجتماعی، همبستگی مثبتی وجود دارد یعنـی بـا افـزایش هـوش       
ت ایـن    . یابـد   ایه اجتمـاعی نیـز، افـزایش مـی        اخالقی، سرم  شـد

  . همبستگی قوي است
براي به دست آوردن تأثیر متغیرهاي مستقل روي متغیر وابـسته           

اي اسـت از      فاصـله هـا شـبه     با توجه به اینکه سطح سنجش داده      
طبـق جـدول،    . رگرسیون چندگانه بـه روش تـوأم اسـتفاده شـد          

 /818 تعیـین برابـر بـا        و ضریب /. 905ضریب رگرسیون برابر با     
 درصـد تغییـرات در      81/8دهـد کـه     این مقدار نـشان مـی     . است

سرمایه اجتماعی را ابعـاد هـوش اخالقـی بررسـی شـده تبیـین               
البته با توجه به اینکه ضریب تعیین تعدیل شده برابر بـا   . کنند می

. کنـد    درصد کاهش پیدا می    81 است قدرت تبیین مدل به       0/81

  ضرایب تعیین: 3جدول
ضرایب تعیین  ضرایب تعیین استاندارد نشده

 استاندارد شده
 مدل

B  خطاي
 استاندارد

 بتا

T ح سط
 معناداري

/274 1/579-  عرض از مبدأ .  -5/758 000/. 

/069 056/ . ها و باورها عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزش . 057/ . . /809 419/. 

/046 458/ . **راستگویی . 406/ . 10/053 000/. 

/063 049/ .- استقامت و پافشاري براي حق . -. /041 -. /779 437/. 

/048 047/ .- وفاي به عهد . -. /065 -. /976 330/. 

/058 219/ . **سئولیت پذیري براي تصمیمات شخصی . . /182 3/748 000/. 

/074 586/ . **ها اقرار به اشتباهات و شکست . . /767 7/974 000/. 

/044 021/- قبول مسئولیت براي خدمت به دیگران . -. /020 -. /462 644/. 

االنه عالقمند به دیگران 072 081/ . فع/ . . /056 1/131 259/. 

/077 132/ .- توانایی در بخشش اشتباهات خود . -. /080 -1/719 087/. 

 

/054 082/ .- توانایی در بخشش اشتباهات دیگران . -. /077 -1/515 131/. 

 

  مدل رگرسیونی: 2جدول
  

 برآورد خطاي استاندارد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین رگرسیون چندگانه مدل

 905/. 818/. 810/. 19925/. 
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 رابطۀ هوش اخالقی با سرمایه اجتماعی: طاهره عطااللهی و همکاران
  

 ٣٤

 گویاي نقـش بـاالي هـوش اخالقـی در           طورکلی این ضریب    به
  . برآورد سرمایه اجتماعی است

 
  یاخالق هوش ابعادي بند رتبه: 4جدول

 

  
  

  یاخالق هوش دمنیفر آزمون: 5 جدول
  
  
  
  
  
  

  
طبق معادلۀ رگرسیونی، مـؤثرترین بعـد متغیـر مـستقل در ایـن              

با توجه به اینکـه     . ها هستند   معادله، اقرار به اشتباهات و شکست     
است به ازاي هر یک واحد تغییر در         767/0ضریب بتاي آن برابر   

در . /767 ها، به انـدازه  انحراف معیار اقرار به اشتباهات و شکست     
-تغییـر ایجـاد مـی    ) متغیر وابسته (انحراف معیار سرمایه اجتماعی   

هـا،   به عبارت دیگر با افزایش اقرار به اشتباهات و شکست         . گردد
بعد از . کند و بالعکس   میزان سرمایه اجتماعی نیز افزایش پیدا می      

ها، راستگویی قـویترین بعـد هـوش          اقرار به اشتباهات و شکست    
. اسـت کـه، داراي جهـت مثبـت اسـت          ) ستقلمتغیر مـ  (اخالقی  

دهد به ازاي هر      است که نشان می   /. 406ضریب بتاي این متغیر     
در /. 406واحد تغییـر در انحـراف معیـار راسـتگویی، بـه انـدازه               

-تغییر ایجـاد مـی    ) متغیر وابسته (انحراف معیار سرمایه اجتماعی     

 توان در این رابطه داشت ایـن اسـت کـه        توضیحی که می  . گردد
افرادي که راستگوتر هستند، سرمایه اجتماعی بـاالتري دارنـد و           

اي در تبیین سرمایه اجتمـاعی        بعد دیگري که نقش تعیین کننده     
ت  پذیري براي تصمیمات شخصی است که بـه ازاي        دارد، مسئولی

ت پذیري براي تصمیمات           هر واحد تغییر در انحراف معیار مسئولی
ف معیـار سـرمایه اجتمـاعی       در انحـرا  /. 182شخصی، به انـدازه     

بـا توجـه بـه اینکـه سـطح          . گرددتغییر ایجاد می  ) متغیر وابسته (
اسـت رابطـه    /. 05معناداري ابعاد دیگر هوش اخالقـی بـاالتر از          

  . علی این هفت متغیر معنادار نیست
و درجۀ آزادي  29/542طبق آزمون انجام شده فریدمن، به میزان        

ان، تفـاوت معنـاداري بـین        درصد اطمین  99 درصد خطا و     1 با   9
ها وجود دارد، وفاي به عهد و فعاالنه عالقمند بـه دیگـران،               رتبه

ت  ) 30/7 و   33/7بـه ترتیـب     (ها    باالترین رتبه  پـذیري    و مـسئولی
براي تصمیمات شخصی و توانایی در بخشش اشتباهات دیگران،     

را به خـود اختـصاص      ) 77/3و  41/3به ترتیب   (ها    پایینترین رتبه 
  . ندداده ا

  یاجتماع هیسرما ابعادي بند رتبه: 6 جدول
  

 کل رتبه ابعاد
 7/02 زندگی ارزش
الی پیش 5/57  فع 
 2/67 محلی جامعه در شرکت
ت و اعتماد احساس 2/67 امنی 
 3/62  همسایگی هاي شبکه

 6/40 دوستان و خانوادگی ارتباطات
 3/74 تنوع /اختالف تحمل
 4/31 کاري هاي شبکه

  
  

  یاجتماع هیسرما دمنیفر آزمون :7 جدول
  

 کل یاجتماع هیسرما
 242 یفراوان
X2 793/501 
 7 يآزاد درجه
 000/0 يمعنادار سطح

 کل رتبه  ابعاد    

 6/28  اصول، بر مبتنی کردن عمل

 6/87  راستگویی

 4/01 حق براي پافشاري و استقامت

 7/33 عهد به وفاي

 3/41 شخصی تصمیمات براي پذیري مسئولیت

 5/07 شکستها و اشتباهات به اقرار

 4/95 دیگران به خدمت براي مسئولیت قبول

االنه 7/30  دیگران به عالقمند فع 

 6/00  خود اشتباهات بخشش در توانایی

 3/77 دیگران اشتباهات بخشش در توانایی

 کل یاخالق هوش

 240  یفراوان
X2 542/290 
 9  يآزاد درجه
000/0 يمعنادار سطح  
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 و درجـه    50/793طبق آزمون انجام شده، فریـدمن، بـه میـزان           

 درصد خطا، تفاوت معنـاداري      1 درصد اطمینان و     99 با   7آزادي  
 و ارتباطات خانوادگی و ها وجود دارد، ابعاد ارزش زندگی      بین رتبه 

و شـرکت در    ) 40/6و  02/7به ترتیـب    (ها    دوستان باالترین رتبه  
ت، پایینترین رتبه         76/2(ها    جامعه محلی و احساس اعتماد و امنی (

  . اند را به خود اختصاص داده
  

  بحث

هاي این پژوهش بـین هـوش اخالقـی و سـرمایه           براساس یافته 
ود دارد کـه ایـن نتـایج بـا      اجتماعی رابطه مثبت و معناداري وجـ      

تحقیق محققانی که نشان دادند که چگونـه رهبـران بـا هـوش              
توانند موفقیـت سـازمان خـود را تـضمین کننـد،          اخالقی باال می  

همچنـین برخـی دیگـر از محققـان در کـار             ). 48(همسو اسـت  
پژوهشی خود نشان دادند که بسیاري از رفتارهاي مدیران تحـت     

به همین دلیل قـضاوت افـراد در        . استهاي اخالقی     تأثیر ارزش 
مورد درستی و نادرستی کارها بر کیفیـت و کمیـت کـاري آنـان               

هاي خود بیـان      صاحبنظران دیگري نیز در بررسی     ). 2(تأثیر دارد 
داشتند که اعمال و رفتارهاي اخالقی و ارزشـی کارکنـان ماننـد             

بر میـزان   ) هاي هوش اخالقی    مؤلفه(پذیري    راستگویی،مسئولیت
هـاي    مؤلفـه (عهد و وفاداري کارکنان و اعتمـاد و رضـایت آنـان           ت

  ). 49(تاثیر گذار است)سرمایه اجتماعی
نتایج این تحقیق مبین آن است که بین متغیـر درآمـد و هـوش               

حـال آنکـه محققـان در     . اخالقی، همبستگی مثبتـی وجـود دارد      
مقاله خود نشان دادند که هوش اخالقی تأثیر زیادي بر عملکـرد            

همچنین محققی دیگر در تحقیـق خـود        ). 50( سازمان دارد  مالی
نشان داد که میزان درآمـد بـر قـضاوت اخالقـی افـراد تـاثیري                

در مورد رابطه درآمد با هوش اخالقی باید بـا احتیـاط            ). 51(ندارد
شاید در اینجا و جود این رابطه به این علـت باشـد             . صحبت کرد 

ر هوش باالیی در تمـام  کنند افراد پول دا     که اکثر مردم تصور می    
  . ها دارند زمینه

این تحقیق نشان داد که متغیر سن بر هوش اخالقی و سـرمایه              
این رابطه به این علت است که افراد با . اجتماعی تأثیر گذار است

لـذا  . کنند  هاي گوناگونی کسب می     افزایش سن تجارب و مهارت    

ر باشـند و    آموزند که چگونه در جامعه تأثیر گذا        در طول زمان می   
ها به اصول اخالقی و رعایت قوانین نیز بیشتر           میزان پایبندي ان  

این نتیجه با نتایج محققانی کـه در مقالـه خـود نتیجـه             . شود  می
گرفتند که متغیر سن رابطه معنـی دار آمـاري بـا سـطح هـوش                

  ).  52(اخالقی داشت، مطابقت دارد
اخالقـی  در این تحقیق معلوم شد که میزان تحصیالت با هوش           

افـرادي کـه از سـطح    . و سرمایه اجتماعی همبستگی مثبتی دارد     
سواد بیشتري برخوردارنـد هـوش اخالقـی و سـرمایه اجتمـاعی             
باالتري دارند و شاید بـه ایـن علـت باشـد کـه افـراد در ضـمن            

آموزند که باید اصول اخالقی و        تحصیل در مدرسه و دانشگاه می     
افراد تحصیل کرده بیشتر    . )53(سرمایه اجتماعی را رعایت نمایند    

هـا نیـز بـه ایـن       تعامالتشان با سایر هم نوعان خود است که آن        
یکی از محققان نیز در مطالعات خود پی برد کـه           . اصول پایبندند 

کنند خود را بیـشتر   هر چه افراد از نظر میزان تحصیالت رشد می 
صاحبنظران دیگري  ). 54(کنند  ملزم به رعایت اصول اخالقی می     

در مقاله خود به این نتیجـه رسـیدند کـه تحـصیالت رابطـه              نیز  
  ). 55(مستقیمی با افزایش سرمایه اجتماعی دارد

کند که مدت زنـدگی در محـل بـا هـوش              این پژوهش بیان می   
. اخالقی همبستگی ندارد اما با سرمایه اجتماعی همبـستگی دارد         

چون انسان هر چه در یک محل بیشتر زندگی کند تعامالتش بـا    
صاحبنظري در پـژوهش    . شود  سایگان و افراد محله بیشتر می     هم

خود به این نتیجه رسید که طـول مـدت زنـدگی افـراد در یـک                 
هـا در     محله با میزان ارتباط آنان بـا همـسایگان و ارتباطـات آن            

   ). 56(جامعه رابطه مستقیم دارد
نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است کـه در ایـن پـژوهش، در               

عی ابعـاد ارزش زنـدگی و ارتباطـات خـانوادگی و            سرمایه اجتمـا  
دوستان باالترین رتبـه و شـرکت در جامعـه محلـی و احـساس               

بـاال بـودن میـزان      . هـا را دارنـد      اعتماد و امنیت پایین ترین رتبه     
ارزش زندگی و ارتباطات خانوادگی و دوستان ریشه در فرهنگ و    

اس اعتمـاد و    عقاید مذهبی ما ایرانیان را دارد و از آنجا که احـس           
امنیت در جامعه پایین است بنابراین افراد در جوامع محلی کمتـر            

محققانی در کار پژوهشی خود بیان داشتند که    . کنند  مشارکت می 
متغیرهاي شـبکه اجتمـاعی، اعتمـاد و هنجارهـاي مـشترك در             
سازمان بر عملکرد سازمان از مناظر مختلف تاثیرگذار است ولـی           
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 ٣٦

ه و موفقیـت سـازمان در بلنـد مـدت           در مجموع منجر به توسـع     
کند که یکی     صاحبنظري در پژوهش خود بیان می     ). 57(شوند  می

هـا    از اصول رهبري بهره مندي کارکنان از هوش باالسـت و آن           
). 58(تواننـد بـه توسـعه اعتمـاد بپردازنـد          با این خـصوصیت مـی     

محققی دیگر در تحقیق خود به ایـن نتیجـه رسـید کـه اعتمـاد                
زم براي تـشریک مـساعی اسـت و تثبیـت ایـن             متقابل شرط ال  

اي براي هر عضو سازمان به وجود  اعتماد یک التزام اخالقی ویژه
آورد و این عمل نیازمند رهبري با هوش اخالقی باالست کـه    می

بتواند سهم مهمی را در ایجاد این اعتماد داشته باشد که با نتایج             
ري بـراي   پـذی   مـسئولیت ). 59(این تحقیـق کـامال مـشابه اسـت        

تصمیمات شخصی و توانایی در بخشش اشتباهات دیگران پایین         
پــذیري بــراي  پــایین بــودن مــسئولیت. هــا را دارنــد تــرین رتبــه

تصمیمات شخصی به این علت است که مـا اغلـب اشـتباهات و           
. دهیم تا عوامل درونی     خطاهایمان را به عوامل بیرونی نسبت می      
شـتباه خودمـان را بـه    در نتیجه به سختی مسئولیت تـصمیمات ا      

در مورد پایین بـودن بعـد توانـایی در بخـشش            . گیریم  عهده می 
اشتباهات دیگران قضیه برعکس است، ما اشـتباهات دیگـران را      

در این تحقیق . دهیم تا عوامل بیرونی به عوامل درونی نسبت می
در هـوش   . مؤلفه اعتماد در سرمایه اجتماعی رتبه پایینی داشـت        

و فعاالنه عالقمند به دیگـران بـودن        اي به عهد    اخالقی ابعاد وف  
باال بودن وفاي به عهد بـه ایـن علـت           . ها را دارند    باالترین رتبه 

بنـدیم،    است که ما همواره تصور داریم نسبت به عهدي که مـی           
وفاداریم و باال بودن عالقمندي جهت کمک به دیگران ریشه در      

د نظران در تحقیق خـو      صاحب. حس نوع دوستی ما ایرانیان دارد     
اشاره کردند که از بین اصول عمومی هوش اخالقـی بـه اصـول         

، مهربـانی و انـصاف      15هوشیاري، توجه و احتـرام، خـود کنترلـی        
 اصـل اختـصاصی هـوش       4اهمیت بیشتري داده شده و از بـین         

پذیري و بخشش بیشتر   اخالقی سه اصل درست کاري، مسئولیت     
  ). 60(مورد توجه قرار گرفته است

ها   شود که حتی االمکان موارد زیر در سازمان         یبنابراین توصیه م  
  :رعایت شود

توجه به عامل سابقه و تجربه هم در به کارگیري نیروهـاي             •
جدید و هم جلوگیري از خروج و ریزش نیروهاي قبلی، چون   

هاي مختلف در افزایش هوش اخالقی        عامل سابقه به روش   
  . و سرمایه اجتماعی کامال موثر بوده است

د از باال به پایین جریان یابـد و بایـد در همـه جـا                اعتماد بای  •
 :راهکارهایی به منظور افزایش اعتماد عمومی . احساس شود

 سازي بین سطوح مختلف  ها و کاهش پنهان رفع ابهام •

کمــک بــه پیگیــري مــسائل و مــشکالت مــالی، رفــاهی و  •
 استخدامی 

 . .. سازي علل خروج کارکنان و روشن •

وامـل افـزایش سـرمایه اجتمـاعی     شبکه ارتباطی از دیگـر ع    •
هـاي غیـر رسـمی ورزشـی،      است، از همین رو تشکیل گروه    

ــوه    ــاي تفریحــی و ک ــزاري اردوه ــذهبی و برگ ــی و م علم
ــان و مــدیران و حتــی   پیمــایی ــا کارکن هــا، برنامــه ســفر ب
توانـد در تقویـت       هاي کارکنـان و بازنشـستگان مـی         خانواده
ها کمـک     نشهاي ارتباطی و تبادل تجارب و کاهش ت         شبکه

 . موثري باشد

نـشریه داخلـی یـا وب سـایت         : استفاده از بسترهایی ماننـد       •
از . .. داخلی که در آن کارکنان از روز تولد، سـالگرد ازدواج و         

طور دسته جمعی به یکدیگر تبریک        یکدیگر باخبر شوند و به    
 . آورد بگویند، روابط گرمی را در سازمان به وجود می

هـا موجـب     مام وقت و تامین مالی آن     به کارگیري کارکنان ت    •
هـاي    چون درگیـري  . شود  ارتقاي سطح سرمایه اجتماعی می    

هـا از عوامـل فرسـایش سـرمایه           شغلی و دوشغله بـودن آن     
 . اجتماعی است

استفاده نادرست از کارهاي رقابتی به جاي همکاري موجـب           •
شـود    بنابراین پیشنهاد مـی   . شود  کاهش سرمایه اجتماعی می   

رزیابی کارکنان از عوامل کمی به عوامـل کیفـی          معیارهاي ا 
 . تغییر کند

ها پیـشنهاد    جهت افزایش سطح سرمایه اجتماعی در سازمان       •
ها مرتبط بـا میـزان مـشارکت کارکنـان در             شود پرداخت   می
هاي تخصصی و ارتباط بـا جوامـع علمـی و             ها و کمیته    گروه

 . پژوهشی شود

مـاعی در سـازمان   شود براي افزایش سرمایه اجت   پیشنهاد می  •
ــبکه  ــا ش ــاختار تخــت و ی ــر   از س ــافی ب ــار ک ــه اختی اي ک

ها وجود دارد، استفاده شـود چـون       گیري نهایی در آن     تصمیم

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
94

.1
0.

3.
4.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             8 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1394.10.3.4.9
http://ethicsjournal.ir/article-1-132-fa.html


 1394، 3 دهم، شماره علوم و فنّاوري، سالفصلنامه اخالق در 
 

 ٣٧

ساختار سلسله مراتبی به خـاطر ماهیـت ضـد مـشارکتی آن             
 . شود موجب کاهش اعتماد و در نتیجه سرمایه اجتماعی می

. ماینـد تشویق گروهی و واحدي را جایگزین تشویق فردي ن         •
هـاي اجتمـاعی    این عمل سبب تشویق کارکنان بـه فعالیـت     

 . شود می

براي تقویت فراموشی مدیران باید بخشش کارکنانی که کار          •
اند مورد توجـه مـدیران قـرار گیـرد و دادن      اشتباه انجام داده  

 . اي مودبانه انجام گیرد بازخورد منفی باید به شیوه

هـاي    دن دوره هـاي ضـمن خـدمت و افـزو          تغییر در آموزش   •
عنـوان عامـل    خاص به منظـور تقویـت هـوش اخالقـی بـه       

 . آموزش پذیر

ــه    • ــه داراي روحی ــود ک ــتفاده ش ــدیرانی اس ــازمان از م در س
همکاري، مثبت اندیـشی، پـذیرش اشـتباهات و اسـتفاده از            

 . گیري باشند نظرات کارکنان در تصمیم

باید در سازمان شرایطی ایجاد شود که کارکنان بتواننـد بـه              •
راحتی اظهار نظر کنند و بـه افکـار و پیـشنهادهاي آنـان در              

 . سطوح مختلف سازمان احترام بگذارند

  و شناخت نقاط قوت و ضعف کارکنان16افزایش خودآگاهی •

 
 گیري  نتیجه

ها، فرهنگ سازمان و تعهد کارکنـان را     هوش اخالقی در سازمان   
 افـراد و    توجه به تمام  . دهد  نسبت به سازمان تحت تأثیر قرار می      

ها را در بلند مدت افزایش        هاي برخوردار میزان سود سازمان      گروه
خواهد داد زیرا موجب انگیزش نیـروي انـسانی، افـزایش حـسن            

در . شـود  هـا مـی   نیت اجتماعی، اعتماد مردم و نیز کاهش جریمه    
این میان سرمایه اجتماعی نیز باعث افـزایش اعتمـاد و کـاهش             

عنوان واحدهاي اجتماعی     ها به   سازمانحال اگر   . شود  ها می   هزینه
بتوانند سرمایه اجتماعی ایجاد نماینـد، قـادر بـه فعالیـت بهتـر و               

  . بیشتر خواهند شد
هــا بــراي مــدیریت اثــربخش هــوش اخالقــی خــویش  ســازمان

 در میان   17بایست به تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل         می
هـا در توسـعه    انسرمایه گـذاري سـازم  . کارکنان خویش بپردازند 

سرمایه اجتماعی، از طریق آمـوزش ارتباطـات اثـربخش، بهبـود            
فرآیند ارتباطات و تعامالت میان کارکنان و مـدیران در داخـل و             

خارج سازمان، ایجاد فرهنگ و جوي آکنده از همکـاري، اعتمـاد            
متقابل و کار تیمـی و گروهـی همگـی موجـب توسـعه سـرمایه         

ان به سمت رعایت اصول هوش     اجتماعی سازمان و حرکت سازم    
  . اخالقی را تسریع خواهد کرد

با این حال در توسعه و مدیریت هوش اخالقی سازمانی عوامل و        
چنانچــه . اي از اهمیــت زیــادي برخــوردار اســت اخــالق حرفــه

ها بخواهند هوش اخالقی را در سازمان خـویش توسـعه             سازمان
د ارتباطـات و    دهند و آن را به کـار برنـد، بایـد عـالوه بـر بهبـو                

هـاي    هـا و گـروه      تعامالت اثربخش میان اعضا سازمان و شـبکه       
هـا و     هاي ضروري شامل فرآیندها، سیـستم       سازمانی، زیر ساخت  

هاي الزم را براي کسب، نگهداشت و بکـارگیري هـوش             فنّاوري
  . اخالقی فراهم آورند

  
  هاي اخالقی  مالحظه

اصل اخالقی امانت در این پژوهش با معرفی منابع مورد استفاده، 
داري علمی رعایت و حق معنوي مولفین آثار محترم شمرده شده  
است و سایر اصول اخالق علمی همچون رازداري رعایـت شـده            

  . است
  

  سپاسگزاري

داننــد تــا از تمــامی  نویــسندگان ایــن مقالــه بــر خــود الزم مــی
  . کنندگان در این پژوهش تشکر و قدردانی نمایند شرکت

  
  واژه نامه 

 Moral Principles .1 صول اخالقیا

 Moral Intelligence .2 هوش اخالقی

 Universal Principles .3 اصول جهانشمول

 Responsibility .4 مسئولیت پذیري

  Globalization .5 جهانی شدن

 Knowledge Economy .6 اقتصاد دانشی  

 Human Capital .7 سرمایه انسانی

 Social Network .8 شبکه اجتماعی

 Social Capital .9 سرمایه اجتماعی

  Norms .10 هنجارها   
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 Life Value .11 ارزش زندگی

  Preactive .12 پیش فعالی

        Diversity Tolerance .13 تنوع          /تحمل اختالف

              Network Working .14 هاي کاري   شبکه

    Self-control .15       خود کنترلی             

     Self-awareness .16 خود آگاهی                  

     Mutual trust .17 اعتماد متقابل               
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