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 تحلیل رابطه هوش اخالقی و هوش هیجانی با عملکرد کارکنان 
 

 2جقهسال سنجر دکتر ،2شکوه زهرا دکتر ،2⁕ی، دکتر محمد جالل کمال 1نامدار یمرتض

 د اسالمی واحد کرمان، ایران دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی،دانشگاه آزا .1

 ایران  ، کرمان،شگاه آزاد اسالمیمدیریت دولتی ، واحد کرمان، دانگروه  .2
 ( 09/06/1400، تاریخ پذیرش:1400/ 04/ 07: تاریخ دریافت)

 

 

 سرآغاز

، 1سرازمانعملکردد بهبود  افزون منابع انسانی و نقش آن در    اهمیت روز
ورد رفتارهای کارکنان انجرا  اقتضا کدده است که تحقیقات زیادی در م 

رهسراار  ،یرمرانفق، مانرگگار، آچون سازمان مو ینیامدوزه عناو  (.1گیدد)
 تیدیحرروزه ملا عررات سررازمان و مررگ جیررهررای راتو... از عبار یتعررا 

 یدوره زمان کیاست که در  ی. سازمان با عملکدد بدتد، سازمان(2)هستنگ
 بهترد از  یجیبره نترا  داتییرانلباق مناسب برا ت   ییبلنگمگت از راه توانا

 یمتعرا  یها برداسرازمان ع، به طور قلریابنگتداز دست  های همسازمان
 (.3)بخشرنگد  ورا بهب  خود  2عملکدد کارکنان  یپیش از هد کار  بایگ  شگن
 کیفیرت اعتالی است،  انسانی  هایسدمایه  توسعه  و  رشگ  بد  کیگتا  امدوزه
 رشرگ و تسردیع وریبهرده افرزایش اساسری هرایراه از  یکی  کار  نیدوی

 عملکردد 3سازمانی رفتار در اساسی مت یدهای  از  یکی  .(4)است  اقتصادی
 تحقرق در را فدد رفتارهای ش ها وتال نقش ش لی  عملکدد  است،  ش لی
 نتیجره  به  است از  عبارت  ش لی  عملکدد  (.5)  سنجگسازمانی می    اهگاف 
 گذاشرته انسرانی نیردوی  عهرگه  بد  طدف سازمان  از  که  وظایفی  رسانگن

 هنگد  می  انجا   سازمان  یک  در  افداد  که  را  آنچه  در واقع  (،6)  است  شگه
  .(7)  گذارنگ می ثدا سازمان بد عملکدد افداد آن که شیوهایی و
 
 
 

 
 یا شگه سازمانی انگازه گیدی اهگاف  به رسیگن جهت در که است  رفتاری
ی نظررد فررددی برره سررابقه عملکرردد از(. 8)اسررت شررگه گررذاری ارزش

نروان ع های یک شخص اشاره دارد یا می تروان آن را تنهرا برهموفقیت
 ارزش عنروان بره  شر لی عملکردد   (.9)شگه در نظد گدفتنتایج کسب  

 بره در دسرتیابی منفی یا مثبت صورتبه  که  کارکنان  رفتارهای  موعهمج
   (.10)است شگه تعدیف هستنگ سهیم سازمانی اهگاف 
 در وریبهده که است  راستای عملکدد کارکنان این  در  اهمیت  حائز  نکته

 4، اخالقیراتو احساسرات  نیازهای  ،هاخواسته  به  توجه  نیازمنگ  هاسازمان
بایگ عنوان کردد .  است  سازمانی  اهگاف   با  موارد  این  همسویی  و  کارکنان

 هروش هرایقابلیت پایره بد و انسانی سا م 5اجتماعی روابط بدقداریکه  
و عواطف  نیازها ها،از طدیق درک و توجه به خواسته می توانگ   6هیجانی
امردوزه، مرگیدان در  .داشته باشرگر پی عملکدد متعا ی آنها را د،  کارکنان
وری روبدو اری از مسائل مدبوط به نیدوی انسانی و بهدهها با بسیسازمان
تروان برا سرازوکارهای فنری و توسرعه هرا را نمیکره همره آن ،هسرتنگ

فصل بسیاری از مسائل پریش روی   و  فصل کدد. حل  و  حل  6تکنو وژی
ساسات و عواطف نیدوی انسانی و ها احتیاج به توجه بیشتد به احسازمان

  (.1)وثد استهای کاری م وهگی توسعه گدهمچنین چگون
 

 چکیده

با درک این مهرم  گ،اهمیت توجه به عملکدد کارکنان در پدتوی هوش هیجانی و هوش اخالقی می توانگ راهشگای مسائل مگیدیت باشزمینه:  
فرار  مری  اسرتان پدورش و آموزش سازمان در کارکنان عملکدد با  و هوش اخالقی  هیجانی  هوش  هگف پژوهش حاضد بدرسی رابله ی بین

  باشگ.
 اسرتان پردورش و آمروزش سرازمان پدسنل ی کلیه جامعه ی آماری پژوهش شاملروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشگ،   روش:

به عنوان نمونه آماری انتخرا  شرگنگ، روش بردآورد نفد   218ساده  تصادفی می باشگ، با استفاده از روش نمونه گیدی    نفد  500فار  به تعگاد  
. ، هوش هیجرانی و هروش اخالقری برودسازمانیابزار گددآوری داده های پژوهش پدسشنامه استانگارد عملکدد  .حجم نمونه فدمول کوکدان بود

 صورت پذیدفت.  LISREL و  SPSS18ی ند  افزار ها  مگل معادالت ساختاری در  با استفادهتجزیه و تحلیل داده ها  
 نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و هوش اخالقی با عملکدد کارکنان رابله مثبت و معنی داری وجود دارد. یافته ها:

 .در نتیجه می توان بدای توسعه عملکدد کارکنان از هوش هیجانی و هوش اخالقی بهده گدفتنتیجه گیری:  
 
 دو تی سازمان ، قیاخال رهبدی،رهبدی: واژگانلیدک
 

 jalalkamali2000@gmail.comنویسنگۀ مسئول: نشانی ا کتدونیکی:  

mailto:jalalkamali2000@gmail.com
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هوش هیجانی عامل کلیگی در ایجاد فضای کاری اسرت کره موجبرات 
کنرگ کره ها را تشویق میسازد و آنرشگ و پدورش کارکنان را فداهم می

 برعنم  یرک  عنوانبره  هیجانرات(.  11)باشنگرا داشته    کارایی و اثدبخشی
 بهبرود بد ثدوم  و مهم عوامل از یکی هیجانی هوش و باشگاطالعاتی می

 توانرایی  عنوانبره  هیجرانی  هروش  (.  12،13)عملکدد کارکنان می باشگ
کراری  موفقیت و زنگگی در مهمی نقش  احساسات،  و  هاهیجان  مگیدیت

ها انجرا  هیجانی افدادی که وظایف را در سازمان  هوش(.  14)دارد  افداد
ی خدوجر  به شگت برد عملکددشران وکننگ  ها را ایفا مینگ و نقشدهمی

تواننرگ ها به افدادی نیاز دارنگ که میبنابداین، سازمان  دارد.سازمان تأثید  
و  ثد ارتبرراط بدقرردار کننررگ، عواطفشرران را کنترردل کننررگوطور مرربرره

 (.15هایشان را اثبات کننگ)توانایی
بره واژه سرازمانی، عالقره منرگ به تازگی پژوهشرگدان در کنار این مهم 

توانرگ مردز برین نروع یدا این واژه میشگه انگ ز  8مصللح هوش اخالقی
به عنوان . هوش اخالقی (16)توصیف کنگدوستی و خود پدستی را خو  

قوی   9ظدفیت و توانایی درک درست از خالف، داشتن اعتقادات اخالقی
. (17)می شود و عمل به آن ها و رفتار در جهت صحیح و درست تعدیف

ون یادگیدی سدیع، باره هوش صحبت می شود، ویژگی هایی چوقتی در
محاسرربات دقیررق و فرروری و راه حررل هررای جگیررگ برره  هررن خلررور 

. هوش یعنی اینکه بتوان هرد  حظره در بدابرد هرد محدکری (18)کنگمی
از توانرایی   عبارتدر این میان هوش اخالقی    ،واکنش صحیح نشان داد

مری   ن شرمولدرسرت و للرط برد اسرا  اصرل جهرا  ایجاد تمایز بین
قری شرامل یرادگیدی، کسرب مهارتهرای فکردی، . هوش اخال(19)باشگ

شرواهگ بسریاری وجرود جسمی و سازگاری با محیط است. در این راستا 
ثد تدین پگیگه ای که مری توانرگ یراور مرگیدان و راهگشرای وم د که  دار

به این  قیاخالهوش . (20)مسائل و مشکالت باشگ، هوش اخالقی است
خالقری یرا لیرد اخالقری حقیقت اشاره دارد که انسان به صورت  اتی ا

بلکه یاد می گیدد که چگونه خو  باشگ، یادگیدی بدای   ،متو گ نمی شود
و آمروزش اسرت  10خو  بودن، شامل ارتباطات، بازخورد، جامعه پرذیدی

 (22، 21که هدگز پایان پذید نیست)
به عامل اصلی شگه عملکدد کارکنان به مثا  در بسیاری از تحقیقات انجا 

ش بازدهی و اثدبخشی سازمانی مورد بدرسی قردار گدفتره و موثد بد افزای
است و ملا عات صورت گدفته در این خصوص به اهمیت بدرسی عوامل 
اثد گذار  بد این مفهو  تاکیگ کدده انگ، به همین جهت نگارنگگان رابلره 

لکردد کارکنران را موضروع ایرن مع هوش هیجانی و هوش اخالقری برا
ایی عوامل اثد گذار بد عملکدد سازمانی در تحقیق قدار داد، چدا که شناس

راستای ملا عات سازمانی می توانگ گامی موثد واقع شرود ترا شرناخت و 
 توجرهبرا در مقابل  دانش نظدی و تجدیی در این خصوص فداهم گددد .

و هروش اخالقری  نیجراهی هروش دارای افداد که شماریبی  مزایای  به
 سرازمان روزافزون پیشدفت توانگمی دارنگ، عملکدد کارکنان  ارتقای  بدای

بد اسا  آنچه کره ملرد  .  کنگ  تضمین  را  بویژه نظا  آموزش و پدورش
 پاسخگویی به این سوال می باشگ که آیرا  پژوهش،  این  اصلی  هگف شگ  
 انسرازم  در کارکنران عملکردد  برا  و هوش اخالقری  هیجانی  هوش  بین

  ؟رابله معنی داری وجود دارد فار  استان  پدورش و  آموزش

 روش 
 جامعهروش تحقیق پژوهش حاضد توصیفی از نوع همبستگی می باشگ.  

( مرگیدان  و  کارکنران  از  اعرم)  پدسرنل  ی  آماری پژوهش، شرامل کلیره
نفرد مری باشرگ، از  500به تعگاد  فار  استان و پدورش  آموزش  سازمان

ادفی ساده استفاده شگ. نمونه ی آماری پژوهش با روش نمونه گیدی تص
ابزار گددآوری داده هرای نفد بدآورد شگ.    218اده از فدمول کوکدان  ستفا

 پژوهش پدسشنامه استانگارد به شد  زید بود.
از   هروش هیجرانیبردای سرنجش    :هووش هیجوانیپرسشنامه  

گویره  28(. این پدسشنامه دارای  23پدسشنامه استانگارد بهده گدفته شگ)
 و مرگیدیت 13اجتماعی ی، آگاه12مگیدیتی  ، خود11خودآگاهی)و چهار بعگ  

را بد اسرا  طیرف پرنج درجره ای  یکردت مری سرنجگ. ایرن   (14روابط
پدسشنامه در ملا عات مختلفی در ایدان مورد بدرسی و اعتباریرابی قردار 

گررزارش  84/0گدفترره اسررت از جملرره در پژوهشرری پایررایی پدسشررنامه 
آ فرای  سشنامه در پژوهش حاضد برد اسرا  ضردیبایی پد(. پای24شگ)
 به دست آمگ که نشانگد پایایی مناسب آن است.  91/0نباخ کدو

از  هرروش اخالقرریبرردای سررنجش  :هوووش اخالقوویپرسشوونامه 

گویه   16این پدسشنامه دارای  (.  20دفته شگ )پدسشنامه استانگارد بهده گ
را برد  (زی و بخشرش، مسئو یت پذیدی، د سرو15درستکاری)و چهار بعگ 

این پدسشنامه در ملا عات جگ. اسا  طیف پنج درجه ای  یکدت می سن
مختلفی در ایدان مورد بدرسی و اعتباریابی قدار گدفته است از جملره در 

(. پایایی پدسشرنامه برد 16گزارش شگ)  89/0پژوهشی پایایی پدسشنامه  
یرایی به دسرت آمرگ کره نشرانگد پا  92/0آ فای کدونباخ    اسا  ضدیب

 مناسب آن است. 

سرنجش عملکردد کارکنران از   بردای:  عملکرد کارکنانپرسشنامه  

گویه   11(. این پدسشنامه دارای  25پدسشنامه استانگارد بهده گدفته شگ )
را بد اسا  طیف پنج درجره ای   (کارایی، اثدبخشی و کیفیت)و سه بعگ  

مرورد  یکدت می سنجگ. این پدسشنامه در ملا عات مختلفری در ایردان  
پژوهشری پایررایی  بدرسری و اعتباریرابی قردار گدفترره اسرت از جملره در

 (. پایایی پدسشرنامه برد اسرا  ضردیب26گزارش شگ)  79/0پدسشنامه  
 به دست آمگ که نشانگد پایایی مناسب آن است.  88/0آ فای کدونباخ 

و   SSPS18تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ند  افزارهای آمراری  
LISREL     .در سرلح در دو سلح توصریفی و اسرتنباطی انجرا  شرگ

فی از آماره های میانگین، انحداف استانگارد، کجی و کشیگگی و در توصی
سلح استنباطی از آزمون های ضدیب همبستگی پیدسون بهرده گدفتره 

مرگل بدای تعیین رابله بین مت یدهای پرژوهش از شگه است، همچنین  
اسرتفاده شرگه  LISRELآمراری  بد اسا  نرد  افرزار  سازی ساختاری

 است.

 

 هایافته
وهشگدان پیشنهاد می کننگ که در مگل یابی علی، توزیع مت یدها بایگ پژ

ندمال باشگ. بد این اسا  قگر مللق چرو گی و کشریگگی مت یدهرا بره 
قرگر  1(. با توجه به جگول شرماره 27بیشتد باشگ) 10و  3تدتیب نبایگ از  
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مت یدها کمتد از مقادید ملد  شگه می   مللق چو گی و کشیگگی تمامی
نابداین این پیش فدض مگل یابی علی یعنی ندمرال برودن ترک باشگ. ب

 .مت یدی بدقدار است

 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش : 1جدول 
انحراف   میانگین  متغیرها 

 معیار

 3 2 1 کشیدگی  کجی 

   1 -16/0 01/0 60/0 33/3 هوش هیجانی 

  1 74/0** -15/0 -03/0 59/0 25/3 هوش اخالقی 

 1 72/0** 53/0** 08/0 -06/0 68/0 18/3 عملکدد کارکنان 

 
جگول   به  توجه  رابله  1با  با  ،  اخالقی  هوش  و  هیجانی  هوش  بین 

  1  نگاره مثبت و معنی دار می باشگ. در    01/0در سلح    عملکدد کارکنان
 . ا گوی آزمون شگه پژوهش حاضد ارائه شگه است

 
الگوی آزمون شده پژوهش : 1نگاره 

برا ( 42/0) عملکدد کارکنان باهوش هیجانی  هرابل -1  نگارهبا توجه به  
 رابلره مثبت و معنادار اسرت. 01/0در سلح معنی داری   01/3آماره تی  

در سرلح   57/4با آمراره تری  (  54/0)  عملکدد کارکنان  باهوش اخالقی  
، شراخص 3در جرگول شرماره   معنادار اسرت.  مثبت و  01/0معنی داری  

برا فکیک گزارش شرگه انرگ. های بدازش مللق، تلبیقی و  مقتصگ به ت
دارنگ  های بدازش در حگ مللوبی قدارتوجه به این جگول تمامی شاخص

هرای توان نتیجه گدفت که مگل آزمون شگه بدازش مناسبی با دادهو می
 .گددآوری شگه دارد

 رازش الگوی آزمون شده پژوهشنیکویی ب شاخص های :2جدول 
 شاخص های برازش مطلق 

 GFI AGFI SRMR شاخص 

 04/0 88/0 92/0 مقگار بگست آمگه 
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 0/ 05کمتد از   80/0بیشتد از  90/0بیشتد از  حگ قابل پذیدش 

 های برازش تطبیقی   شاخص
 CFI NFI NNFI شاخص 

 94/0 93/0 93/0 مقگار بگست آمگه 

 90/0بیشتد از  90/0بیشتد از  90/0از تد بیش حگ قابل پذیدش 

 شاخص های برازش تعدیل یافته
 X2/df PNFI RMSEA شاخص 

 05/0 66/0 65/2 مقگار بگست آمگه 

 0/ 08کمتد از   60/0بیشتد از  3کمتد از   حگ قابل پذیدش 

 

 بحث
نشان داد که هوش هیجانی رابله پژوهش  تجزیه و تحلیل فدضیه های  

مشرخص شرگ  پژوهشیبا عملکدد کارکنان دارد، در  مثبت و معنی داری
د ش لی کارکنان بخرش خرگمات که رابله بین هوش هیجانی با عملکد

در ملا عه ای دیگد نقش تعرگیل (، 28درمان مثبت و معنی دار می باشگ)
کننگه هوش هیجانی در ارتباط بین سدمایه اجتماعی و عملکدد کارکنان 

دیگرد رابلره هروش   پژوهشریدر    (،29مثبت و معنی دار گرزارش شرگ)
ار گرزارش هیجانی با عملکدد فددی و تیمی کارکنران مثبرت و معنری د

در  (. این نتایج همسو با یافته هرای پرژوهش حاضرد مری باشرگ.30شگ)
هوش هیجانی زمینره راستای نتایج به دست آمگه می توان بین کدد که  

ناتوانی  اد کننگ وای را در کارکنان ایجاد می کنگ که به توانایی خود اعتم
و توانایی خود را پذیدا باشنگ، همچنین هیجان های خرود و تراثید رفترار 

باشنگ، در  خود را بد دیگدان درک کننگ، با استد  کنار آینگ و ت یید پذید
ببدنگ، در نتیجه وجرود را  نتیجه از وضعیت های ایجاد شگه حگاکثد بهده  
 برود. آنهرا  لکردد مللرواین ویژگی ها در کارکنان می توان شراهگ عم

تجزیه و تحلیل فدضیه هرای پرژوهش نشران داد کره هروش همچنین  
در ملا عره   اخالقی رابله مثبت و معنی داری با عملکدد کارکنران دارد،

رابله هوش اخالقی با عملکدد حسابدسان مستقل مثبت و معنی دار ای  
د (. در پژوهشی دیگد رابله بین هوش اخالقی و عملکرد31گزارش شگ)

این نتایج   .(32)ابگاران دانشگاهی مثبت و معنی دار گزارش شگش لی کت
همسو با یافته های پژوهش حاضد می باشگ. در راستای نتایج به دسرت 

 بدای راهنما یک ی مثابه به اخالقی هوشآمگه می توان بیان کدد که 

 اعمرال کره مری کنرگ کمرک و کردده عمرل اعمرال انسران و رفتار

 عملکددهرای و رفتارها از باشگ. بسیاری هداشت ه ایو بهین هوشمنگانه

مری  متراثد آن از و دارد اخالقری های و ارزش اصول در ریشه انسان
 رابله می دهنگ نشان خود از افداد که رفتارهایی با شود. هوش اخالقی

 که انسان می کنگ ایجاد را قواعگ و اصول از نظامی و دارد ی مستقیم

 نادرسرت اسرت و درسرت چره آن یارهدربر تصمیم گیردی در را ها

 با را همیشه کارهایشان باال اخالقی هوش با می کنگ. افداد راهنمایی

 و تعهرگ افرزایش خرود باعر  ایرن که می زننگ، پیونگ اخالقی اصول
مری  گدوهری و فددی بهبود عملکدد و افداد تد بیش  یت پذیدیمسئو
 شود. 

 

 گیرینتیجه
از منابع گوناگون چون نیدوی  تالش بدای بهبود و استفاده موثد و کارآمگ

کار، سدمایه، مواد، اندژی و اطالعات، هگف تمامی مرگیدان سرازمانها و 
اقتصادی و واحگهای تو یگ صنعتی و موسسات خگماتی و آموزشی است. 
تجهیزات و ابزار کار سا م، فضای کار متعادل و از همره مهمترد نیردوی 

ز ضردوریاتی اسرت کره و شایسرته ا ، اخالق مگارسانی واجگ صالحیتان
بدای نیل به رشگ عملکدد مللو  بایگ مورد توجره مرگیدان قردار گیردد. 

ها در نهایت رسیگن به یک عملکدد  های بشد در سازمان تمامی تالش
آنهرا   جملرهعا ی است و در این راه عوامل متفاوتی دخیل هستنگ که از  

دین و است. توجه بره کارکنران بعنروان بزرگتر  خالقیهوش هیجانی و ا
ای است که در دو دهه اخید رشگ فداوان مهمتدین سدمایه و دارایی پگیگه

هرای کارآمرگ داشته است. این جنبش نیز ماننگ شرماری دیگرد از جنبش
مررگیدیت، سررودمنگی و کرراربدی برراالیی دارد و هررم اکنررون در سداسررد 

نفو  کدده و مبانی و اصرول کرار برا  کشورهای صنعتی و پیشدفته جهان
ن را دچار تحو ی شگدف ساخته است. رونرگی جگیرگ کره باعر  کارکنا

اهمیت مگیدیت منابع انسانی و پدداختن به آن در سازمان شگه، نقرش و 
رسا ت این منبع استداتژیک بعنوان یکی از عوامل تأمین کیفیت جامع و 

 و نهایترا  زیدبنرای توسرعه های دو تری و بازرگرانیبهده وری در سازمان
 عی و فدهنگی است.اقتصادی، اجتما

 

 مالحظه های اخالقی
به منظور رعایت مالحظات اخالقی آزمودنی ها کرگ داشرتنگ و محدمانره 

همچنرین موضروعات   مانگن اطالعرات و اصرل راز داری رعایرت شرگ.
اخالقی همچون؛ سدقت ادبی، رضایت آگاهانه؛ انتشرار چنگگانره و ... در 

 وهش حاضد مورد توجه قدار گدفته انگ.پژ

 

 سپاسگزاری
 کارکنرانو  مرگیدانبد خود الز  مری دانرگ کره از کلیره   گدوه پژوهش 

که صمیمانه گدوه پرژوهش را در انجرا  آموزش و پدورش استان فار   
 این پژوهش یاری دادنگ، نهایت ساا  و قگردانی را به عمل آورد.

. 
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 هنام واژه
 Organizational performance .1   عملکدد سازمان

 Employee performance .2 ان عملکدد سازم 

 Organizational behavior .3   رفتار سازمانی

 Ethics .4   اخالقیات 

 Community relations .5 روابط اجتماعی 

 Emotional intelligence .6                                                   هوش هیجانی 

 Technology development .7 وسعه تکنو وژی ت

 Moral Intelligence .8 هوش اخالقی 

 Moral beliefs .9 اعتقادات اخالقی 

 Sociability .10 جامعه پذیدی 

 Self-awareness .11 خودآگاهی

 Self management .12 خودمگیدیتی 

 Social awareness .13 آگاهی اجتماعی 

 Relations management .14 مگیدیت روابط 

 Integrity .15 درستکاری 
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