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 کارکنان دانشگاه: یشغل تیرضا با یدانشگاه رانیمد یهوش اخلاق رابطه

 سازمان یاجتماع هیسرما یگریانجینقش م

 

 2، دکتر جبار باباشاهی1شیلا رفیعی، *1دکتر رسول عباسی
 دانشگاه حضرت معصومه )س( ، دانشکده علوم انسانی،مديريت بازرگانی گروه .1

 ديريت و حسابداری، پرديس فارابی، دانشگاه تهرانگروه مديريت منابع انسانی، دانشکده م .2
 (6/5/79، تاریخ پذیرش:8/3/79)تاریخ دریافت:

 

 

 سرآغاز

سطح  شیاند که توسعه هر جامعه در گرو افزابرده یمهم پ نیامروزه به ا
بهه  هیسرما نیفعال در آن است. مفهوم ا یهاسازمان 1یاجتماع هیسرما

اشاره دارد و بهه ماابهه  2یشبکه سازمان ای اعضا انیو ارتباطات م وندهایپ
که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف  یمنابع باارزش

 یاجتماع هیاز سرما یتابع 3یشغل تی(. رضا1شود، معروف است)یاعضا م
روابهط و  نیههمکهاران اسهت. ا انیهم یو بالاخص شبکه روابط اجتماع

 ییدر شهکوفا یاران، نقهش مهمههمکه نیبر اعتمهاد به یمناسبات مبتن
 یسهازمان اخلها  تیرعا گر،ید طرف از(. 2افراد دارد ) یذات یاستعدادها

بها ارهر اخلا   .دارد هاسازمان در یاجتماع هیسرما توسعه در یمهم نقش
 (. 3باشد )یمرتبط م یبا تحقق اهداف اجتماع یاجتماع هیسرما بر
 
 
 

 
اند دهیرس جهینت نیان، به اسازم نیچند یبر رو یبررس یپژوهشگران ط
نسبت به  یشتریب تیشانس موفق از ،یرفتار اخلاق یدارا یهاکه سازمان
صهادقانه هسهتند،  ریهو غ یاخلهاق ریغ یرفتارها یکه دارا ییهاسازمان

کارآمد در سهطو   رانیمد یهادغدغه نیتراز عمده یکی(. 4برخوردارند )
ر شهغل و حرفهه خهود حهاکم به یاصول اخلاق تیرعا یمختلف، چگونگ

از مفهوم هوش  حیاهداف، درک صح نیبه ا یابیگام در دست نیاست. اول
کارکنهان و  یههوش اخلهاقدر این راسهتا (. 5در سازمان است ) 4یاخلاق
 انگریهب یهوش اخلاق (.6گذارد )یم ریتأر 5بر عملکرد سازماننیز  رانیمد

نامناسهب  یمناسب و چه عمل یچه عمل یآن است که در روابط اجتماع
 و  دینما یهههههمدل گرانیرا درک کند، با د گرانیاست، فرد احساسات د

 
 

 چکیده
 یهاهیسرما تیساز تقونهیکنند زمیم تیرا رعا یدهند و اصول اخلاقیبالا که کار را درست انجام م یبا هوش اخلاق رانیوجود مد: زمینه

 یشغل تیبا رضا یدانشگاه رانیمد یرابطه هوش اخلاق یپژوهش به بررس نیرو در ا نیگردد. از ایم یاجتماع هیچون سرما ینامشهود
  شود.یپرداخته م یاجتماع هیسرما یگریانجینقش م به توجهکارکنان با 

. کل است یستگاز نوع همب و یلیتحل-یفیتوص اطلاعات، لیتحل و یگردآور وهیش نظر از و یکاربرد هدف، لحاظ از پژوهش نیا روش:
 4۸5 یجامعه آمار نیاز ب .دهندیم شکل رای پژوهش جامعه آمار ،استان قم یپزشک ریغ یسراسر یهاو کارکنان دانشگاه یدانشگاه رانیمد

ه ها در نظر گرفتدانشگاه نیا رانیکل مد ران،یانتخاب شد و به علت تعداد کم مد یاخوشه یریگنفر به صورت نمونه 212نفره کارکنان، 
 ی و آزمون سوبل استفاده شده است.معادلات ساختار یسازمدلدر تحلیل اطلاعات از ضریب آلفای کرونباخ، شدند. 

از  %61گر نییتب یاجتماع هیو سرما یاجتماع هیسرما راتییتغ %52گر نییتب یحاصل از پژوهش فو ، هوش اخلاق جیبا توجه به نتا ها:یافته
  و نقش میانجی سرمایه اجتماعی سازمان نیز در رابطه دو متغیر تأیید شد. استکارکنان  یشغل تیرضا راتییتغ

مدیران دانشگاهی هم به صورت مستقیم و هم از طریق ارتقای سرمایه اجتماعی سازمانی در محیط دانشگاهی  یاخلاق هوشگیری: نتیجه
 شود.یك ضرورت محسوب می های آکادمیك،ر محیطریزی برای ارتقای آن دلذا برنامه .اررگذار استکارکنان  یشغل تیرضابر 

 

 کارکنان. تیکارکنان، رضا یاجتماع هیسرما ،یاخلاق اخلا ، هوش کلیدواژگان: 

 
 

 
 

 r.abbasi@hmu.ac.irنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 
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 یتواند نقش مهثرریم ی. هوش اخلاقردیبپذ را شیخو یکارها تیمسئول
بهه  ی(. هوش اخلهاق2)کند  فایسازمان ا 2یو ارربخش 6آییکار شیدر افزا
و  یقو یاقدرک درست از نادرست،داشتن اعتقادات اخل ییو توانا تیظرف

(. ۸د )شهویمه فیهو درسهت تعر حیعمل به آنها و رفتار در جهت صهح
 یبنهدطبقهه لیهرا در چههار اصهل بهه شهر  ذ یهوش اخلهاقمحققان، 

آنچه که به  نیب یهمکار جادیا یعنی)صداقت(:  ۸یدرستکار .1 کنند:یم
درست  میدانی. انجام آنچه که ممیکنیو آنچه به آن عمل م میآن معتقد
 یعنهی: 9یریپهذتی. مسهئول2 ها.گفتن حرف راست در تمام زمان است و
آن  یامدهایاعمال خود و پ تیدارد مسئول ییبالا یکه هوش اخلاق یکس

. 3 .ردیپههذیخههود را مهه یهههااشههتباهات و شکسههت نیاعمهال و همچنهه
متقابل است. به عبارت  ریتأر یکه دارا گرانیتوجه به د یعنی: 11یدلسوز

بها مها  ازیهموقهع ن زیهتها آنهها ن میربان و دلسوز باشهمه گرانیبا د گرید
و اشهتباهات خهود و  وبیاز ع یآگاه یعنی: 11. بخشش4 کنند. یهمدرد

 یبرا یهفت اصل اساس محققی (.9) گرانیخود و د دنیو بخش گرانید
توجهه و  ،یوجهدان خهودکنترل ،یاری، هوشیشامل همدرد یهوش اخلاق

 مشمرد. در اسلایو انصاف برم یدبار، صبر و بریو همدل یاحترام، مهربان
 در. اسهت بهوده توجه مورد یاخلاق هوش یضرور اصل هفت همواره زین

تقهوا و  قیهاز طر یو خهودکنترل انصهاف ،یبردبهار و صبر بر بارها قرآن
 خهود نامهتیوص در زی)ع( ن نیرالمثمنیام. (11شده است ) دیتأک یمهربان
 ،یو عهدالت، عهدم خودپسهند یرالبلاغه فرزنهد خهود را بهه برابهنهج در

 (.2کرده است ) دیدعوت و بر آنها تأک یتقوا و بردبار ،یمهربان
از  یاجتماع هیسرمامتغیر میانجی در این تحقیق، سرمایه اجتماعی است. 

در  یو اقتصاد و به تهازگ یشناساست که امروزه در جامعه ینینو میمفاه
سهرمایه شهود. یه مهو سازمان به طور گسهترده بهه کهار گرفته تیریمد

ههها، نقشهی بسهیار مهمتهر از سهرمایه فیزیکهی و اجتماعی در سهازمان
بخهش های روابط جمعی و گروهی، انسجامکند و شبکهانسهانی ایفا می

باشهد و ها میها با سازمانها و سازمانها و انسانها، سازمانمیان انسان
رربخشهی خهود را از ههها ادر غیهاب سهرمایه اجتمهاعی، سهایر سههرمایه

ههای توسههعه و دهند و بدون سهرمایه اجتمهاعی، پیمهودن راهدست می
مفهوم  نیا(. 11شوند )تکامهل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می

که بها  یشبکه به ماابه منابع باارزش یاعضا انیو ارتباطات م وندهایبه پ
شود، اشاره یم خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا

، 12ماننهد اعتمهاد یعبهارت از وجهوه گونهاگون یاجتمهاع هیکند. سرمایم
جامعه را بهبهود بخشهد و در  ییتواند کارآیهاست که مهنجارها و شبکه

را  یاجتماع هیسرما صاحبنظریموجب تحقق اهداف جامعه شود.  تینها
 فیهرتع یرسهم ریهغ یهااز هنجارها و ارزش ینیبه عنوان مجموعه مع

و تعهاون دارنهد در آن  یکه بها ههم همکهار یگروه یکند که اعضایم
به شهبکه یاجتماع هیسرما یهامثلفه فیدر تعر این صاحبنظراند. میسه
اشهاره  یاعتماد و همکار یهنجارها ،یبا روابط افق یمشارکت مدن یها
  (.1کند )یم

بعههد  -1 سههرمایه اجتمهاعی شهامل سههه بعهد اسهت: ،مهدلطبهق یهك 
 یکله الگهوی بهه اشهاره یاجتمهاع هیعنصر ساختاری سرما: 13اریساخت
 یدسترسه چگونهه و یکسان چه به شما ،یعنی دارد افراد نیهای بتماس

 نیای بهاند از: روابط شهبکهعبارت عنصر نیهای اجنبه نیمهمتر. دیدار
عنصهر : 14بعد ارتبهاطی -2 .مناسب یسازمان و ایشبکه کربندییپ افراد،
است کهه  یروابط شخص یکننده نوعفیتوص ،یاجتماع هیاای سرمرابطه

جنبه نیکنند. مهمتریم برقرار تعاملاتشان سابقه لیدل به گریکدیافراد با 
 ، الزامهات هنجارها، اعتماد،: از عبارتند یاجتماع هیسرما از بعد نیهای ا
 یاجتمهاع هیسهرما یعنصر شناخت: 15بعد شناختی -3 .تیهو و انتظارات
سهتمیو س رهایتفس رها،یکننده مظاهر، تعبدارد که فراهم یمنابع اشاره به
بعهد  نیهای اجنبه نیها است. مهمترگروه انیمشترک در م یهای معان
یهك  یههاافتههی(. 12های مشترک )تیاند از: زبان، کدها و حکاعبارت

آن از  یهامثلفه و یاخلاق هوش که است نیا از یحاک ،(1391پژوهش )
 (.13شوند )یسازمان محسوب م یاجتماع یهاهیسرما

آخرین مثلفه مورد نظر در این تحقیق، رضهایت شهغلی کارکنهان اسهت. 
مورد توجه محققان قرار  یشغل تیرضا ی باهوش اخلاق یهامثلفهارتباط 

رضایت شغلی به عنوان مهمترین نگرش، برداشت انسان را گرفته است. 
ا سطح بالهای رضهایت شهغلی، دارد. کارکنان بنسبت به شغلش بیان می

شغل خود را دوست دارد و نگرش مابهت بهه آن دارد و بهرای آن ارزش 
  (.  14قائل است )

در هر جامعه است. ههر  یانسان یهامجموعه نیدانشگاه از جمله مهمتر
آموزش دانهش و مههارت در سهطح  ،یآموزش عال فهیوظ نیچند مهمتر

انتقهال دانهش و مههارت،  فههیظبر و اما علاوه ،است یاو حرفه شرفتهیپ
 فیجهز  وظها زیههسهتند ن یارزش اجتمهاع یکهه دارا یگهرید فیوظا

 ئتیه یاعضا ی(. سطح مطلوب هوش اخلاق15دانشگاه ذکر شده است )
 ینقش دانشگاه در توسعه اخلاق یفایتواند منجر به ایو کارکنان م یعلم

 در هانشهگاهدا نقهش به توجه با و اساس نیا بر(. 16گردد ) انیدانشجو
  هادانشگاه در یارزش و یاخلاق یفضا كی وجود کشور، هر یانسان توسعه

 از. دیهنمایم یضرور هاانسان پرورش یبرا مناسب بستر كی عنوان به
یك فضای اخلهاقی در ساخت این مدیران دانشگاهی هستند که  ،یطرف

 ههوش ریتأر یپژوهش حاضر به بررس لذا. آفرین هستنددر سازمان نقش
با توجهه بهه نقهش کارکنان شغلی  تیها بر رضادانشگاه رانیمد یاخلاق

 پردازد.ی میسازمان یاجتماع هیسرمامیانجی 
 

 روش
و  یگهردآور وهیو از نظر شه یاز لحاظ هدف، کاربرد پژوهش نیاروش 
کهل  ،یباشد. جامعه آماریم یوع همبستگن از یفیتوص اطلاعات، لیتحل
اسهتان  یپزشک ریغ یسراسر یهادانشگاهو کارکنان  یدانشگاه رانیمد
 گیرینمونهه جهدولبهه  توجه با یآمار نمونه تعداد. شودیم شامل راقم 
 اشد که به نییتعنفر  212با  برابرنفره کارکنان،  4۸5 یجامعه آمار یبرا

 یاطبقهه یریگه صهورت نمونههب دانشگاه هر کارکنان تیجمع به توجه
 نیها ریمهد 31تمهام  ران،یاد کم مهد. به علت تعدندانتخاب شد یتصادف
 نمونهه حجهم نیهیپس از تع شدند. به عنوان آزمودنی انتخابها دانشگاه
 225 . ازشههد عیهپرسشههنامه در نمونهه مهورد نظههر توز 225 تعهداد لهازم،
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قابهل  پرسشهنامه 212 دیهگرد عیهتوز حضوریپرسشنامه که به صورت 
 به دست آمد.  لیتحل یاستفاده برا

مشتمل بهر  و مدیران شناختی نمونه تحقیق از کارکناناطلاعات جمعیت
 1متغیرهای جنسیت، سن، مقطع تحصیلی و رشته تحصهیلی در جهدول 

 نمایش داده شده است.

 

  تحقیق آماری نمونه شناختیجمعیت هایویژگی: 1 جدول
 طبقات متغیر

 متغیر

 دانشگاه

 صنعتی

 دانشگاه

 قم

 حضرت دانشگاه

 )س(معصومه

 درصد

 یفراوان

 درصد

 فراوانی

 فراوانی درصد

 کارکنان

 
 جنسیت

 69/1 52/1 63/1 مرد

 31/1 4۸/1 32/1 زن

 
 سن

31-21 34/1 29/1 39/1 

41-31 42/1 5/1 52/1 

41-51 1/1 13/1 19/1 

 1/1 1۸/1 19/1 بالا به 51

 
 سابقه
 خدمت

1-5 4۸/1 39/1 5۸/1 

6-11 42/1 34/1 42/1 

11-21 1/1 23/1 1/1 

21-31 1 14/1 1/1 

 
 مقطهههههع
 تحصیلی

 2/1 11/1 1۸/1 کارشناسی

 کارشناسههههی
 ارشد

62/1 21/1 69/1 

 11/1 1۸/1 2/1 دکترا

 مدیران
 ۸4/1 5/1 22/1 مرد جنسیت

 16/1 5/1 2۸/1 زن

 
 سن

31-21 1/1 12/1 1/1 

41-31 ۸1/1 1722 69/1 

41-51 19/1 1712 21/1 

 1/1 1714 1/1 بالا به 51

 
 سابقه
 خدمت

1-5 19/1 1792 43/1 

6-11 62/1 1723 56/1 

11-21 14/1 1719 11/1 

21-31 1/1 1/1 1/1 

 
 مقطع
 تحصیلی

 1/1 1/1 1/1 دیپلم

 1/1 1/1 1/1 کارشناسی

 کارشناسی
 ارشد

۸9/1 23/1 2۸/1 

 22/1 22/1 11/1 دکترا

 

و  نهكیل یاخلهاق پژوهش، سه پرسشنامه هوش نیدر ا یریگابزار اندازه
و  تیهناهاپ یاجتمهاع هیپرسشهنامه سهرما ،یدانشگاه رانیمد یبرا لیک

 یسوتا است. در ابتدا جهت بررس نهیم یشغل تیگوشال و پرسشنامه رضا
نفهر از کارکنهان و  35 اریههها در اختقابل فهم بودن سثالات، پرسشنامه

گیهری در ابهزار تحقیهق بهه شهیوه نمونههها قرار گرفت. دانشگاه رانیمد
دسترس متناسب با حجم نمونه لهازم در ههر دانشهگاه بهین کارکنهان و 

برابهر  رانیمد یپرسشنامه هوش اخلاق ییایشاخص پامدیران توزیع شد. 
 یاجتماع هیسرما یهاپرسشنامه ییایکرونباخ و شاخص پا یآلفا ۸6/1با 

و  یبه دسهت آمهد کهه نشهان از سهازگار 91/1برابر با  یشغل تیو رضا
با توجه به اینکه مقدار ضهریب  پرسشنامه دارد. یهاهیگو یام درونانسج

نشانگر پایایی مناسب است بنابراین پرسشنامه  2/1آلفای کرونباخ  بالای 
 مورد استفاده از پایایی بالایی برخوردار است. 

معادلهات  یسازاز مدل قیتحق یهاهیشده فرضروابط فرض یبررس یبرا

کار بهه WarpPLSو  SPSS یافزارههامشهد. نر اسهتفاده یساختار
 یبهرا خاص طور بهرا دارد.  ییهامدل نیچن یگرفته شد که توان بررس

 تیو رضا یدر رابطه هوش اخلاق یاجتماع هیسرما یانجینقش م یبررس
ها ابتهدا بهرازش داده لیو تحل هیتجز یبرا آزمون سوبل اجرا شد. ،یشغل

اعتبهار همگهرا طبهق  یبررس و یدییتأ یعامل لیو تحل یریگمدل اندازه
ها آمهده ( انجام شد که شر  آن در بخهش یافتهه1۸و 12محققان )نظر 
 .است
 

 يافته ها
کهه  ییههافهرضشیپه دیابتدا با یمعادلات ساختار یسازبه منظور مدل

 یشود. پهس از بررسه یاست، بررس یخطبودن و نبودن هم یشامل خط
 نیهها در افرضشیپ نیا یراز برقرا نانیفن و اطم نیا یهافرضشیپ

روش  نیتهریروش بهرآورد پهارامتر انتخهاب شهود. عمهوم دیپژوهش، با
 ،یمعادلهات سهاختار یسازدر روش مدل اریمع یبرآورد پارامترها و خطا

بهودن  وستهیفرض نرمال بودن و پشیبر دو پ یینماحداکار درست یعنی
فرض شیدو پ نیند اتوانیبرآورد م یهاروش ریها استوار است و ساداده

-نرمال ندارند، نرم عیپژوهش، توز نیا یهاکه دادهرا دارا نباشند. از آنجا 

معادلات  یسازافزار در مدلنرم نیبه کار گرفته شده است. ا PLSافزار 
نهدارد  تیهها حساسهنسبت به حجم نمونه و نرمال نبودن داده یساختار

 (. 21و  21، 19)
 ینشان از اعتبار قابل قبول اسهت. پهس از بررسه 5/1بالاتر از  یبار عامل
و  2۸، 23، 22 یهاهیهگو یعهامل ینشان داد بارها جینتا ،یعامل یبارها
 24و  23، 22، 21 یهاهیهگو یعامل یو بارها یهوش اخلاق ریاز متغ 29

 هیههشهت گو نیا ن،یاست. بنابرا 5/1کمتر از  یاجتماع هیسرما ریاز متغ
 برازش شد.  هاهیوگ هیحذف شد و مدل با بق

باشد نشان از  5/1بالاتر از  ریهر متغ یکه برا یدر صورت AVEشاخص 
بهرای  AVE، شهاخص 4هاسهت. طبهق جهدول اعتبار قابل قبول داده

دهنهده به دست آمهد کهه نشهان 5۸2/1حداقل برابر با  ،متغیرهای مدل
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  CR صهمگرا با شهاخ ییایپا نیهمچناعتبار قابل قبول و خوب است. 
 استفاده شده است: ریزاز فرمول  CR شد. برای محاسبه  یرسبر
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iiو  ,i ،Fدر آن  که
دهنهده بارعهاملی، واریهانس به ترتیب نشهان 

در صورتی کهه ایهن شهاخص عوامل و واریانس خطای هر عامل است.  
قابهل قبهول  2/1تها  6/1تبار سازه بالاسهت و بهین باشد، اع 2/1بالاتر از 

برای متغیرهای مدل حداقل برابر با  CRشاخص  ،5است. طبق جدول 
 دهنده اعتبار قابل قبول و خوب است.به دست آمد که نشان 293/1
 

 های بررسی پایایی و رواییشاخص :2جدول 
میانگین  شاخص 

واریاااااااان  

 استخراجی

پایایی شاخص 

 مرکب

 ونباخآلفای کر

 914/1 915/1 562/1 مدیران هوش اخلاقی

 سهههرمایه اجتمهههاعی
 سازمان

692/1 919/1 ۸95/1 

شههههغلی  رضههههایت
 کارکنان

212/1 ۸51/1 ۸15/1 

 

برای هر متغیهر  AVEچه ریشه دوم در بررسی روایی تشخیصی، چنان
بیش از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها باشد، روایی تشخیصی تأیید 

بهرای ههر متغیهر بهیش از  AVEر این تحقیق، ریشهه دوم شود. دمی
همبستگی آن متغیر با سهایر متغیرهها بهه دسهت آمهد، بنهابراین روایهی 

 (.3شود )جدول تشخیصی یا واگرا تأیید می
 

 : همبستگی بین متغیرها و روایی تشخیصی3جدول 
هوش اخلااقی  

 مدیران

ساااااااارمایه 

اجتمااااااااعی 

 سازمان

رضاااااایت 

شاااااااغلی 

 کارکنان
 - - 249/1** مدیران خلاقیهوش ا

 سههههرمایه اجتمههههاعی
 سازمان

341/1 **۸31/1 - 

 ۸32/1** 245/1 392/1 شغلی کارکنان رضایت
 AVEریشه دوم ** 

 
های بهرازش بررسهی پس از این، برای تحلیل مدل سهاختاری شهاخص

شهود، رضهایت شهغلی مشهاهده می 4طور که در جهدول همان شود.می

مابتهی  2Q،  121/1، و سهرمایه اجتمهاعی بها 599/1کارکنان با مقهدار 
دهنده این است که این متغیرها در این پژوهش، اند که نشانکسب کرده

بینی دارد. در واقع، چون کلیه مقهادیر توانایی پیش و شدهخوب بازسازی 

تهوان گفهت کهه مهدل می آمده برای این شاخص مابهت اسهت،دستبه
 .ساختاری دارای کیفیت مناسبی است

 

 های بررسی مدل ساختاریشاخص: 6جدول 
 2Q ضریب تعیین متغیرهای پژوهش

 599/1  12/1 رضایت شغلی

 121/1 61/1 سرمایه اجتماعی

 

 15/1کمتهر از  ARSو  APC، مقدار احتمال برای 2بر اساس جدول 
است؛ بنهابراین، مهدل از ایهن نظهر بهرازش مناسهبی دارد.  شده محاسبه

 که مقدار آن برابر بانیز با توجه به این AVIFص شاخ نظر ازهمچنین، 

 باشد؛ لذا، مدل دارای برازش مناسبی است. می 5است و کمتر از  115/1
 

 های نیکویی برازش: مقادیر شاخص6جدول 
 P-value مقدار شاخص

 <419/1 111/1 (APC)  میانگین ضریب مسیر

 <R  361/1 111/1 (ARS)2میانگین

 ---- 115/1 (AVIF) م واریانس میانگین عامل تور

GOF 311/1 ---- 

 
 ش عبارت است از:پژوه یهاهیفرضبر مبنای مدل مفهومی، 

های سرمایه اجتماعی دانشهگاه بر  هوش اخلاقی مدیران دانشگاهی  -1
 تأریر معنادار دارد.دولتی استان قم 

رضهایت شهغلی  بر  های دولتی استان قمسرمایه اجتماعی دانشگاه  -2
 کارکنان آنها تأریر معنادار دارد.

 کارکنهان آنهها رضایت شهغلی  بر  هوش اخلاقی مدیران دانشگاهی  -3
 تأریر معنادار دارد.

و  اخلهاقی مهدیران دانشهگاهیسرمایه اجتماعی در رابطه بین هوش  -4
 ها نقش میانجی دارد.رضایت شغلی کارکنان آن

ل هوش اخلهاقی مهدیران شود، عاممشاهده می 2 نگارهطور که در همان
ضریب  .دارددر حوزه سرمایه اجتماعی تأریری مابت بر عملکرد سازمانی 

معنهادار  P<11/1است که در سهطح  35/1این تأریر در حالت استاندارد 
بهرای متغیهر سهرمایه  12/1است. از طرفی با توجه بهه ضهریب تعیهین 

تغییهرات  درصهد 12تنها  ،توان گفت هوش اخلاقی مدیراناجتماعی، می
بها سازمانی کند. همچنین عامل سرمایه اجتماعی این متغیر را تبیین می

تهأریر شغلی کارکنان بر رضایت  P<11/1و در سطح  21/1ضریب تأریر 
در سهطح  1۸/1هوش اخلاقی با ضریب اسهتاندارد  مابت و مستقیم دارد.

از د. بر  رضایت شغلی کارکنان تأریر مابت و معنهادار دار 11/1معناداری 
که ضریب تعیین متغیهر رضهایت شهغلی برابهر بها طرفی، با توجه به این

درصهد تغییهرات رضهایت شهغلی  61توان گفهت به دست آمد، می 61/1
 41و  شهودتبیهین می و هوش اخلهاقی کارکنان توسط سرمایه اجتماعی

که در این مدل مد نظهر درصد تغییرات این متغیر توسط عوامل دیگری 
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شهود. لهذا سهه فرضهیه اول در روابهط بهین قرار نگرفته است تبیین می
 گیرد.متغیرهای اصلی مورد تأیید قرار می

 
 

 

 
 مدل ساختاری پژوهش :1نگاره 

 
در ادامه، به منظور بررسی نقش میانجی متغیر سرمایه اجتماعی در رابطة 

آزمون سوبل اجرا شد. به اخلاقی مدیران و رضایت شغلی، بین هوش 
. بین متغیر مستقل )هوش 1 :اید سه شرط وجود داشته باشداین منظور ب

اخلاقی( و متغیر میانجی )سرمایه اجتماعی( رابطة معنادار وجود داشته 
 . بین متغیر میانجی )سرمایه اجتماعی( و متغیر وابسته )رضایت2 .باشد
بین متغیر مستقل )هوش  -3 معنادار وجود داشته باشد.( رابطة شغلی

اخلاقی( و متغیر وابسته )رضایت( رابطة معنادار وجود داشته باشد و با 

تضعیف یا  ،ورود متغیر میانجی، رابطة بین دو متغیر مستقل و وابسته
  (.22) حذف شود

برقرار  3و  2، 1های شود شرطملاحظه می ۸جدول طور که در همان
و با ورود متغیر میانجی سرمایه اجتماعی در رابطة بین هوش  است

از  طور کاملاخلاقی و رضایت شغلی، رابطة اولیة بین این دو متغیر به
دهندۀ میانجی نشان ،ین حالتارود و دیگر معنادار نیست که بین می

 .کامل است
 

 سازمانی گری متغیر سرمایه اجتماعیشروط میانجی :4جدول 
 ضریب غیر غیر ورودیمت مراحل

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

ضریب 

 استاندارد

سطح 

 معناداری

F   میزان واریان

 شدهتبیین

 متغیر وابسته: رضایت شغلی مدل اول

 ل: سرمایه اجتماعیقمتغیر مست

619/1 

 

153/1 693/1 111/1 112/134 422/1 

 متغیر وابسته: سرمایه اجتماعی مدل دوم

 لاقیل: هوش اخقمتغیر مست

۸13/1 131/1 ۸41/1 111/1 492/3۸ 6۸۸/1 

 متغیر وابسته: رضایت شغلی مدل سوم

 متغیر مستقل: هوش اخلاقی

۸۸4/1 154/1 ۸21/1 111/1 241۸2/33 654/1 

 متغیر وابسته: رضایت شغلی مدل چهارم

 هوش اخلاقیمتغیر مستقل: 
 سرمایه اجتماعی

2۸۸/1 

221/1 

214/1 

211/1 

22۸/1 

626/1 

1۸1/1 

114/1 

2۸1/32 ۸29/1 

 
 

شده در بالا ( سه شرط بررسی23و  22) پیشین هایبر اساس پژوهش
است. شرط جز  شروط لازم و نه کافی برای اربات نقش میانجی متغیر 

کافی در اربات نقش میانجی این است که نتایج آزمون سوبل نیز معنادار 
 شود. معادلة سوبل به شر  زیر است:

 
 

است. اعداد  bs=131/1و  122/1a= ،۸13/1b= ،211/1=asبنابراین، 

را محاسبه  Zآمده را باید در فرمول سوبل قرار دهیم و آمارۀ دستبه

شود. می 211/1( و سطح معناداری برابر =111/3Zکنیم. در این حالت )
باشد، معناداری آزمون سوبل تأیید  15/1تر از اگر سطح معناداری کوچك

توان بیان کرد با نیز برقرار است. بنابراین، می شود و شرط کافیمی
درصد، سرمایه اجتماعی در رابطة بین هوش اخلاقی و  95احتمال 

 .شودو فرض چهارم پژوهش، تأیید می کندنقش ایفا می ،رضایت شغلی
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 بحث
 یعلمه طیدر محه ژهیبه و یاخلاق هوش تیاهم لیبه دل پژوهش نیا در

 جادیبر ا یدانشگاه رانیمد یهوش اخلاقان میزارر  یها به بررسدانشگاه
 یشهغل تیرضها یدر سهطح سهازمان و سهپس ارتقها یاجتمهاع هیسرما

مابهت  یهمبستگ رابطه و مدل دیمث صله،حا جیکارکنان پرداخته شد. نتا
دهد نتیجه این بررسی تحقیقات دیگر نشان میاست.  ریسه متغ نیا نیب

معنهادار  ریرأته حاضر،وهش در پژتحقیق با دیگر تحقیقات، همسو است. 
. ایهن نتیجهه در شهد دییهتأ سهازمان یاجتمهاع هیبر سرما یهوش اخلاق
 یدر بررسهمحققهی . (24و  13های دیگری نیز به دسهت آمهد )پژوهش
 کارکنههان یارزشهه و یاخلهاق رفتارههای و اعمال که داشت هانیخود ب
 هزانیهم بر( یهای هوش اخلاق)مثلفه رییپذتیمسئول ،ییراستگو ماننهد
هههای )مثلفههه آنههان تیرضهها و اعتمههاد و کارکنهان وفاداری و تعهد
 ریرأت دیگری پژوهش درن ین. همچ(25)است رگذاریرأ( تیاجتماع هیسرما

که با  (26) شد رفتهیپذ کارکنان یشغل تیبر رضا یاجتماع هیمابت سرما
کهه  شهد مشهخص یپژوهشه رد دارد. یهمخوان زیپژوهش ن نیا جهینت

 یداشتند که هوش اخلهاق یدارند، رهبران ییکه عملکرد بالا ییهاتشرک
 باورند که کهار نیآنها بر ا رایز کردندیم جیسازمان خود ترو را در سراسر
 (.5) انجام داد دیدرست را با

 و هادانشهگاه -الهف :شهودیمه شهنهادیپ ،قیهتحق نیها جیتوجه به نتا با
که  دیاسات ژهیو به یانانس یروین جذب در کشور یعال آموزش مثسسات

 و یارزشه یارههایمع دهنهدیها را شکل مدانشگاه یتیریمعمولاً بدنه مد
را  یابهه اخلها  حرفهه دیرا مد نظر قرار داده و افراد متعهد و مق یاخلاق

-به مدیران و کارکنان دانشگاه یااخلا  حرفه آموزش -ب .ندیجذب نما

نمونهه از نظهر و کارکنهان  رانیمهد -ج .ها مورد توجه بیشتر قرار گیهرد
بها توجهه  -د شوند. یانتخاب و معرف یااخلا  حرفه یهاشاخص تیرعا

منظهور  بههشهود یمه شهنهادیپ یدانشهگاه رانیبه مدبه مدل مفهومی، 
تمرکهز  زانیم ی،هوش اخلاق یاز مجرا یاجتماع هیشاخص سرما یارتقا

 کاهش هایریگمیتصم درکارکنان  مشارکتبا  راها در دانشگاه یساختار
سهطح  ههم و شهود جهادیا کارکنان یبرا یترجذاب طیمح هم تا دهند
 .  ابدیها ارتقا در دانشگاه یسازمان یاجتماع هیسرما
 

 گیرینتیجه
مهدیران  یههوش اخلهاقبا توجه به نتایج این تحقیق مشخص شهد کهه 

مهمی در ایجاد فضای اعتماد، همکاری و مشهارکت در نقش ها دانشگاه
زمانی که این مدیران بها توجهه بهه ظرفیهت کند. یم فایاد علمی این نها

هوش اخلاقی خود، ارزش های اخلاقی را رعایت نمایند پیامد نههایی آن، 
مند خواهد بود و همان گونه که در ادبیات علمی داشتن کارکنانی رضایت

سازمان و مدیریت موجود است رضایت شغلی، مهمترین نگهرش شهغلی 
شود. توجه به هوش اخلهاقی در انتصهاب مهدیران میکارکنان محسوب 
نیازهای سهلامت سهازمانی و در نهایهت، موفقیهت در دانشگاهی از پیش

 باشد. عملکرد می

سازی معادلات ساختاری، های این پژوهش، مبتنی بر مدلمطابق با یافته
رابطه بین سه متغیر هوش اخلاقی مدیران، سرمایه اجتماعی سهازمانی و 

مهدل، بهرازش مناسهبی  غلی کارکنان تأیید و مشخص شد کهرضایت ش
دارد. نقش میانجی سرمایه اجتماعی در رابطه ههوش اخلهاقی مهدیران و 

از طرفی، با توجه به ضریب تعیهین رضایت کارکنان مورد تأیید واقع شد. 
درصهد تغییهرات رضهایت  61 توان اذعان نمهودمیمتغیر رضایت شغلی 

درصهد  41و  و ههوش اخلهاقی ه اجتمهاعیشغلی کارکنان توسط سهرمای
تغییرات این متغیر توسط عوامل دیگری که در این مدل، مهد نظهر قهرار 

بهر اسهاس نهرخ بالهای ضهریب تعیهین در شهود. نگرفته است تبیین می
ها جههت ارتقهای عملکهرد توان اظهار نمود رؤسای دانشگاهتحقیق، می

 اقی مدیران هستند.این نهاد علمی، نیازمند توجه به شاخص هوش اخل
 

 های اخلاقیملاحظه
در این تحقیق با ذکر ارجاعات مورد استفاده و همچنین کسب مجوزهای 

های اخلهاقی و قهانونی در تهدوین ها، شاخصلازم برای توزیع پرسشنامه
 تحقیق رعایت شده است.

 

 سپاسگزاری
 های سراسری غیرپزشکی استان قم که بهااز مدیران و کارکنان دانشگاه

پاسخگویی به سثالات، امکان انجام این تحقیق را فراهم نمودند، تشهکر 
 گردد.و قدردانی می

 

 هنام واژه
 Social capital .1 سرمایه اجتماعی

  Organizational network .2 شبکه سازمانی
 Job satisfaction .3 رضایت شغلی

 Ethical intelligence .4 هوش اخلاقی
 Organizational performance .5 عملکرد سازمان

 Efficiency .6 کارایی
 Effectiveness .7 ارربخشی
 Integrity .8 درستکاری

 Conscientiousness .9 مسئولیت پذیری
 Compassion .10 دلسوزی
  Forgiveness .11 بخشش
 Trust .12 اعتماد

 Structural dimension .13 بعد ساختاری
 Relational dimension .14 بعد ارتباطی
 Cognitive dimension .15 بعد شناختی
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