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  سرآغاز 

 و اخـالق  به پرداختن ها، سازمان رفتار تحلیل و تجزیه در امروزه
 بیرونـی  نمـاد  زیـرا  اسـت؛  الزامـات  از یکـی  اخالقی هاي ارزش

 سـقوط . دهـد  مـی  شـکل  آنهـا  اخالقـی  رفتارهـاي  را ها سازمان
 جــوي و جــست ســمت بــه را پژوهــشگران رفتــاري، معیارهــاي

 مناسـب  هاي حل راه ایجاد منظور به رابطه این در نظري مبناهاي
 و سـازمان  شئون تمام در اخالق رعایت. است داده سوق اجرایی

 قرار محققان توافق مورد سازمان، اثربخشی و کارایی بر آن تأثیر
 و ها  فعالیت روي بر گیري  چشم تأثیر اخالقی رفتار و است گرفته
 را ارتباطـات  داده، افـزایش  را وري  بهـره  زیرا دارد، سازمان نتایج

اخالق ). 1(دهد  می کاهش را خطرپذیري درجه و بخشد  می بهبود
اي از احکام ارزشی، تکالیف، رفتار و سلوك          دربرگیرنده مجموعه 

هـا و   و دستورهایی براي اجراي آنهاست، که وجودش در سازمان      
مراکز عمومی به منظور انجام وظایف در هر شغل حیاتی بوده و            

  ). 3و2(و ضروري استحاکمیتش در هر محیط کاري الزم 
 بـا  کـه  اسـت  اشتباه از درست تشخیص توانایی 1اخالقی هوش
 را اخالقـی  هـوش   دو صـاحبنظر   .باشـد  سـازگار  اخالقـی  اصول

 اخالقیـات،  در جهـانی  اخـالق  اصـول  کاربرد توانایی"عنوان   به
 یکی  .کنند می تعریف "قاعده روي از فرد یک مراودات و اهداف

 را اخالقـی  هـوش  براي اساسی لاص هفت دیگر از صاحبنظران  
 احتــرام، و توجــه ،3خــودکنترلی هوشــیاري، ،2همــدردي شــامل

  )مقالۀ پژوهشی(
   سازمانی سالمت با اخالقی متغیرهاي  برخیۀرابط

  علیرضا عقیقی دکتر

 نور پیام دانشگاه مدیریت، گروه

  )28/9/94:، تاریخ پذیرش21/6/94:تاریخ دریافت(

  چکیده

 هدف از پژوهش حاضر، عالوه بر تعیـین         .است الزامات از یکی اخالقی هاي ارزش و اخالق به پرداختن ها، سازمان رفتار تحلیل و تجزیه در امروزه :زمینه
  .است   میزان سالمت سازمانی درها    نقش این مولفۀتعیینسازمان،  در کار و اخالق اخالقی هاي هوش اخالقی، رهبري  رابطه بین مولفه

  

 تعـداد  به همدان شهر تجارت و معدن و صنعت سازمان جامعۀ آماري این تحقیق کارکنان    .  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود         :روش
سـتاندارد هـوش   ا پرسشنامه  چهار ابزار پژوهش    .به عنوان نمونه انتخاب شد     ساده تصادفی گیري نمونه روش از استفاده با نفر 150 تعداد که بوده نفر 230

  .سازي معادالت ساختاري تجزیه و تحلیل گردید  الگوي ارائه شده با استفاده از مدل.بود و سالمت سازمانی اخالقی، رهبري اخالقی، اخالق کار
  

 بوده و تمامی روابط گیري سالمت سازمانی دهد مدل به کار گرفته شده، مدل نظري مناسبی در فرآیند شکل    نتایج حاصل از پژوهش، نشان می      :ها  افتهی
 درصد اخالق کار 40سازي معادالت ساختاري نشان دادند که؛ هوش اخالقی  ، نتایج حاصل از مدل    نی همچن .اند مستقیم میان متغیرهاي مدل، معنادار بوده     

 درصـد سـالمت سـازمانی و      75 درصد سالمت سازمانی، رهبري اخالقـی        89کار در سازمان، هوش اخالقی        درصد اخالق  57در سازمان، رهبري اخالقی     
  .نندک بینی می  درصد واریانس سالمت سازمانی را پیش63کار در سازمان  اخالق

  

 بـا  سـالمت سـازمانی  ریزي سازمان در جهت افـزایش میـزان    توان به برنامه توجه به نتایج این مطالعه میبا   پژوهش، هاي یافته اساس بر :گیري نتیجه
در سطح فردي و سازمانی زمینه بروز سالمت در  کمک کرد؛ تا با توجه به اصول مهم اخالقی فضاي اخالقی  ایجادثر برهاي اخالقی مو استفاده از شاخص
  .سازمان مهیا گردد

  

  اخالقی هوش اخالقی، رهبري سازمانی، سالمت کار، اخالق: کلید واژگان
 

_________________________________________________________________ ________________________________________________ _  
  aghighi 56 @ gmail.com :: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 ٩٨

  .)4(داند می انصاف و بردباري و صبر مهربانی،
 هـوش  یـا  4اخالقـی  قـضاوت  هـوش  آن به که اخالقی، هوش

 برخـی از محققـان    توسط بیشتر گویند، می نیز 5اخالقی استدالل
ي فراشناختی   گسترههوش اخالقی شامل  ). 5 (است شده بررسی

هـاي   ها و فعالیت   ها، نگرش  یا فراعملی است که واکنش شناخت     
پذیر  هاي ارزشی فردي امکان اخالقی را فقط در چارچوب سیستم

  ).6(سازد می
 درك توانـایی  و ظرفیـت  بـه  را اخالقی هوش یکی از محققان،  

 و آنها به عمل و قوي اخالقی اعتقادات داشتن خالف، از درست
  ).7 (کند می تعریف درست و صحیح درجهت رفتار

: از اسـت  عبـارت  اخالقی هوش دو تن از صاحبنظران،    دیدگاه از
 شـمول  جهـان  یـا  کلـی  اصول اینکه تعیین براي روانی ظرفیت
 بـه  افـراد  عملکردهاي و اهداف ها، ارزش در باید چگونه انسانی

  ).8. (شوند گرفته کار
ناگون در سطح خـرد و      گستره وقایع و رویدادهاي غیراخالقی گو     

هاي کار، خود مؤید نیاز به مـدیریت     ها و محیط    کالن در سازمان  
هـاي کـار      تر رفتار و عملکرد اخالقـی در محـیط          هر چه مطلوب  

 ادبیـات  در مهم امري عنوان  به همیشه افراد در نفوذ). 27 (است
 باشد بیشتر مدیر نفوذ هرقدر. است بوده مطرح مدیریت و سازمان
 افـزایش  کارهـا  بهتـر  انجـام  و افـراد  کـارگیري  بـه  رد او قدرت

هـاي     مـشتمل بـر شـیوه      6مدار رهبري اخالقی یا اخالق   . یابد می
سرپرستی و مدیریتی است که در آنهـا حقـوق و شـأن دیگـران               

کـه رهبـران      ازآنجایی. عنوان انسان مورد احترام و ارزش است        به
، رهبـري    قـرار دارنـد    7طور طبیعی در جایگاه قدرت اجتمـاعی        به

اخالقی نیز بر نحوه استفاده از قدرت اجتماعی توسط مـدیران و            
ها و اقداماتی که در محیط کار انجام          گیري  سرپرستان در تصمیم  

 و  9 (دهند و نحوه تأثیر و نفوذ آنها بر دیگران متمرکز اسـت             می
مدار،  هاي رهبران اخالق    هاي موجود بر روي ویژگی      بررسی). 10

مـنش  :  بارز و مسلط در این رهبـران اسـت        حاکی از چند ویژگی   
گیـري بـه اجتمـاع و         ، جهـت  9، آگاهی اخالقی  8اخالقی و راستی  

 و مــدیریت 12، تــشویق و توانمندسـازي 11، انگیزاننـدگی 10مـردم 
 رهبـر  هنگامیکـه ). 11 (اخالقـی ) حساب پس دادن  (13جوابگویی

 عمل اخالقی هاي ارزش و اصول با همراه و باشد صادق پیوسته
 و شـهرت  افـراد،  داري نگه سود، فروش، در باالیی ملکردع کند،

 اخالقیـات  دیگـر،  عبـارت  بـه . آورد می دست به مشتري رضایت
  ).7 (است خوب تجارت براي خوب،
 شـادابی،  تندرسـتی،  «معنـی  بـه  لغـت  فرهنگ در سالمت واژه

 تعریف  »آشتی صلح، رستگاري، تقوي، صداقت، امنیت، خرمی،
تعریـف   یکی از محققان اینگونه  را14 سالمت سازمان .است شده
هـا در سـه      براي مواجهه با نیازهاي اساسی، سازمان      است،    کرده

سطح مشخص و متمایز مسئولیت و نظارت دارنـد ایـن سـطوح             
در سـطح   . سطح فنی، سطح اداري، و سـطح نهـادي        : عبارتند از 

شـود، سـطح اداري کارکردهـاي        فنی محصول سازمان تولید می    
کند و سطح نهادي     سازمان را نظارت و اداره می     مدیریتی درونی   

 وفـاداري،  مـشارکت،  ارتبـاط، .دهـد  سازمان را با محیط پیوند می     
 عملکـرد،  از قـدردانی  اخالقـی،  اصـول  سازمانی، شهرت روحیه،
 هاي مؤلفه از منابع از برداري بهره و توسعه رهبري، گذاري، هدف
  ).12 (باشند می سالم سازمان یک

 سـطح  سـه  در را سـازمانی  سـالمت   تحقیقی، برخی محققان در  
 بـه  مربـوط  نهـادي  یگانگی (بعد هفت و) فنی اداري و   نهادي،(

 سـاخت  ،]مراعـات  [گري مالحظه مدیر، نفوذ ابعاد نهادي، سطح
 و روحیـه  ابعـاد  اداري، سـطح  بـه  مربوط منابع، پشتیبانی و دهی
  .)13 (اند کرده بندي تقسیم) فنی سطح به مربوط علمی تأکید

هاي مهم فرهنگ سازمان است و به        خالقیات کار، یکی از جنبه    ا
. رود که بخشی از استراتژي یک سـازمان گـردد         سمتی پیش می  

 15کـاري  اخـالق  هـاي  ویژگی یکی از صاحبنظران،   نظر به). 14(
 ابتکـار  وظیفـه،  قطعـی  مقبولیـت  فردي، میان هاي مهارت شامل
 شـناخت  را کـار   اخـالق  ).15(باشد می بودن اعتماد قابل و عمل

   و درست دادن انجام گاه آن و کار محیط در نادرست از درست
   ارزش کـاري  نظـر  از کـاري  اخالق). 16(دانند می نادرست ترك

 تیریکـه مـد    ).17(اسـت  وظـایف  خـوب  انجام بر مثبت درونی
 اقـدامات   تی کار موجب مـشروع    طی در مح  16یهاي اخالق   ارزش

 تیــ را تقویسـازمان   شـده، انــسجام و تعـادل فرهنــگ  یتیریمـد 
 و  بخشد یها را بهبود م      افراد و گروه   نیکند، اعتماد در روابط ب      می
 محصوالت و تیفی از استانداردها، موجب بهبود کشتری ب يرویبا پ 

 . سود خواهد شدشی افزاتیدرنها

با توجه به اهمیت موضوع اخالق در سـازمان، پـژوهش حاضـر             
 گـرفتن متغیرهـایی   سعی کرده است تا بینش مناسبی، با در نظر      
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که با توجه به پیشینه پژوهش نقش موثري در سالمت سازمانی           
مـورد نظـر     مفهـومی  بر همین اسـاس مـدل      .دارند، فراهم آورد  

  .است شده  ارائه 1نگاره شماره   در پژوهش
  

  روش

. طرح پژوهش حاضر، توصیفی از نـوع طـرح همبـستگی اسـت            
 معدن و صنعت سازمان جامعه آماري این پژوهش کلیه کارکنان     

 حجم جامعه آماري به    . بود 1394همدان در سال     شهر تجارت و
 در فرآینــد انتخــاب نمونــه، از روش .باشــد مــی نفــر 230 تعــداد
گیري تصادفی ساده و براي تعیین حجـم نمونـه از جـدول           نمونه

، نمونه مذکور   بیترت  ندیب. کرجسی و مورگان استفاده شده است     
 يهـا یژگـ یو. نـان ایجـاد گردیـد      نفـر از کارک    150با مـشارکت    

 بـه  1دهندگان به طور خالصـه در جـدول          پاسخ یشناخت  تیجمع
  .ده شده استیر کشیتصو

در پژوهش حاضر براي سنجش متغیرهاي مـورد نظـر از چهـار             
  جهـت  اولـین پرسـشنامۀ   .  استفاده شـد   ضرورت  بهپرسشنامۀ بنا   

  
  

هـوش  ) الءسـو (اي سـنجه 40، پرسشنامه   یاخالقهوش  سنجش  
پایـایی  . دو تن از پژوهشگران با ده مولفۀ استفاده گردید         یاخالق

 کـه  و روایی ابزار فوق توسط دو تن از محققان تأیید شده اسـت     
بـه طـور    = 1( درجـه اي     5گویی آن طیف لیکـرت       مقیاس پاسخ 

ه است، بکار گرفتـه شـد      )بطور کامل موافقم  =5کامل مخالفم تا    
ــازم جهــت ســنجش . )18(اســت ــار در س ــز از ان،اخــالق ک  نی

کـه مقیـاس   استاندارد بـا چهـار مولفـۀ،        اي     سنجه 23پرسشنامه  
بـه طـور کامـل    = 1( درجـه اي  5پاسخ گویی آن طیف لیکـرت    

 ).19(ه اسـت  است، استفاده شد  ) بطور کامل موافقم  =5مخالفم تا   
 اي  سـنجه  41 پرسـشنامه  از نیـز  اخالقی رهبري سنجش جهت

 لیکـرت  طیف آن گویی پاسخ مقیاس که مولفۀ، پنج با استاندارد
 اســت،) کــامال مــوافقم=5تــا  کــامال مخــالفم= 1 (اي درجــه 5

 پرسـشنامه  از نیز سالمت سازمانی،  سنجش جهت. گردید استفاده
 آن گـویی  پاسخ مقیاس که مولفۀ، سه با استاندارد اي  سنجه 44

 اسـت، )خیلی زیـاد  =5تا   خیلی کم = 1 (اي درجه 5 لیکرت طیف
 صـاحبنظر  اسـاتید  نظرات با پرسشنامه یروای. )13(گردید استفاده

   نیـز  پژوهش ابزار پایایی همچنین. شده است  تأیید زمینه این در
  

 بعد نهادي

 بعد اداري

  فنیبعد
 

 هوش اخالقی

 اخالق کار

 رهبري اخالقی

 سالمت سازمانی

 صداقت

 اعتماد

هـا در    تنظیم فعالیت 
  چارچوب اخالقی

 نانارتقاي کارک

اجازه ابـراز عقایـد     
 مخالف

 و ارزشـها  اصـول،  بـر  مبتنی کردن عمل
 باورها

 راستگویی

ــسئولیت  عهد  به وفاي ــذیري م ــراي پ ــصمیمات ب  ت
 شخصی

 حقیقت بخاطر ایستادگی

 بـه  خدمت براي مسئولیت قبول
 دیگران

ــرار ــه اق ــتباهات ب ــستها  و اش شک
 مخالف

  خود اشتباهات بخشش در توانایی دیگران به جوش خود دادن اهمیت

 دیگران اشتباهات بخشش در توانایی

 در مشارکت و جمعی روح
 کار

 انــسانی  و ســالم روابــط
 کار درمحل

 کار در جدیت و پشتکار

 دلبستگی و عالقه به کار
 

  مدل مفهومی پژوهش: 1نگارة 
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 ایـن  نتـایج  گرفـت؛  قرار آزمون مورد کرونباخ آلفاي از استفاده با
 ابـزار  مناسـب  پایـایی  از نشان که است آمده 2 جدول در آزمون
آلفاي  ست،ا شده داده نشان جدول در که همانطور. دارد تحقیق
 قبـولی  قابـل  سطح از و 70/0 باالي متغیرها همه براي کرونباخ
  .است برخوردار

و ) 2نـسخه   (اس  افزار اسمارت پـی ال      ، به کمک نرم   تیدرنها و
 بارهـاي   ضرایب:پایایی شاخص-1 (يریگ اندازهي ها مدل آزمون
 روایی -2اشتراکی   کرونباخ، پایایی ترکیبی، مقادیر       آلفاي عاملی،

ي متغیرهایی تحقیق   دییتأهمچنین، جهت تحلیل عاملی     : راهمگ
   آمـده   بـه دسـت    مقـدار    ؛ کـه  نیز از روایی همگرا استفاده گردید     

اخـالق کـار، سـالمت       براي هوش اخالقـی، رهبـري اخالقـی،       
.   بـوده اسـت     627/0،  519/0،  62/0،  568/0سازمانی به ترتیـب   

 التمعـاد  هـا از الگـوي     درنهایت، جهـت تجزیـه و تحلیـل داده        
اسـتفاده  2 افزار اسـمارت پـی ال اس        ساختاري، با استفاده از نرم    

    .گردید
  

  ها یافته

 انجـام  بخـش  سـه  در ساختاري معادالت الگوي برازش بررسی
. 2 بیرونـی  هاي  مدل یا گیري  اندازه هاي  مدل برازش. 1 :شود  می

ــرازش ــدل ب ــاختاري م ــا س ــدل ی ــاي م ــی ه ــرازش. 3 درون    ب
  .کلی مدل
 پـژوهش،  ایـن  در گیـري   انـدازه  هـاي   مدل ازشبر بررسی براي

  . گردید بررسی گیري اندازه هاي مدل روایی و پایایی
 شـود   مـی  کنتـرل  گیري  اندازه هاي  مدل در که معیارهاي از یکی

 آلفاي کنترل این براي سنتی معیار. است درونی سازگاري پایایی

 از بیشتر بایستی مقدار این تأییدي مطالعات براي. است کرونباخ
 دهـد   مـی  نشان سه شماره جدول که طور  همان). 20 (باشد 7/0

 باشـند   مـی  7/0 از بیشتر تحقیق متغیرهاي تمامی کرونباخ آلفاي
 همـه ) ρc (مرکـب  پایـایی . دارد مدل مناسب پایایی از حاکی که

 ابـزار  درونـی  همبستگی تعیین براي که متناظر سازه با ها معرف
 معـرف  هر براي مناسب پایایی ارمقد. رود می کار به گیري اندازه

 سـه  جدول .است 7/0 حداقل مرکب پایایی و آن متناظر سازه با
 از بـیش  ترکیبـی  پایـایی  داراي ها  سازه تمامی که دهد  می نشان

 نـشان  را گیـري   انـدازه  هاي  مدل مناسب برازش که هستند 7/0
 هــاي مــدل بــرازش بــراي همگــرا روایــی  همچنــین.دهــد مــی
 مقـدار  برخـی . شود  می کاربرده  به اس ال پی درروش گیري  اندازه

ــب ــن مناس ــار ای ــر در 5/0 را معی ــه نظ ــد گرفت ــایج). 21(ان  نت
روایی همگراي   دهد  می نشان سه شماره جدول در شده  مشخص

 هاي مدل برازش بررسی از بعد. است باالتر 5/0 از ها سازه تمامی
. رسـد   مـی  پـژوهش  سـاختاري  مدل برازش به نوبت گیري  اندازه

 معنـاداري  ضرایب از مطالعۀ این در ساختاري مدل ارزیابی ايبر
Z)مقادیر t- values(،  تعیـین  ضـریب )2R(،  ضـریب  و  معیـار 

  است  شده استفاده افزونگی
 پایائی ضریب و متغیرها به مربوط سؤاالت: 2 جدول

  یک هر
  

  
  

سؤاالت  متغیر
 مربوطه

تعداد 
 سؤاالت

  ییایب پایضر
 يآلفا(

 )کرونباخ
 976/0 40 1-40 هوش اخالقی
 98/0 41 41-81 رهبري اخالقی

 941/0 23 82-104 اخالق کار در سازمان
  984/0  44  105-148  سالمت سازمانی

   گروه نمونهیشناخت تیجمعي ها یژگیو: 1جدول 
 

  تتحصیال  سابقه خدمت  سن  جنسیت
  و دیپلم  15  سال 1- 5  14   سال30-20

  دیپلم فوق
12    

  مرد
 

107  

  87  لیسانس  31  سال 5-10  66  سال 40-30

  22   سال10-15  58  سال 50-40

  26  سال 20-15

  
  زن

 
43  

  12  سال50بیشتراز

  42  سال 20 باالي

 و لیسانس فوق
  باالتر

51  
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 و ترکیبی پایایی کرونباخ، آلفاي: 3 شماره جدول
  همگرا روایی

  
  

 یا فرضیه یک تائید براي) t- values مقادیر(Z معناداري ضرایب
 ترتیـب  بـه % 999 ،%99 ،%95 سـطح  در ارتباط وجود معناداري
ــداقل ــاري t ح ــادل آم ــی 32/3 ،52/2 ،96/1 مع ــد م ). 21 (باش

 تمـام  است شده  داده   نشان چهار شماره جدول در که گونه  همان
 در تـوان   مـی  که باشد  می 52/2 از بیش روابط معناداري ضرایب
  .است نموده  تائید را روابط بودن معنادار% 99 اطمینان سطح

  
 مقادیر(  Z ضرایب معناداري : 4جدول شماره 

values t- values(  

  
  

   و ضریب افزونگی، شاخصمقادیر: 5جدول 

  
، ضـریب  زا درونمعیار اساسی براي ارزیـابی متغیرهـاي مکنـون       

  در 19/0 و   33/0،  67/0 برابر با    2Rمقادیر  . است) 2R(تعیین  
، متوسـط و ضـعیف      توجه  قابل به ترتیب    PLSهاي مسیري   مدل

 گونه همان براي تمامی متغیرها     مقدار). 21. (شودتوصیف می 
 ؛ که باشد  یم است قوي    شده   دادهکه در جدول شماره پنج نشان       

معیـار دیگـر بـراي      . قوي مـدل سـاختاري دارد      حاکی از برازش  
بینی کـردن      ساختاري بررسی توانایی مدل در پیش      ارزیابی مدل 

 اسـتون و    بـین شـاخص     معیار غالب براي رابطه پیش     .است
ـ اثر نسبی ارتباط    . گایسر است  ـ   شیپ  لهیوسـ  بـه  تـوان  یمـ  را   نیب

بـه ترتیـب     35/0 و 15/0،  2/0 ریمقاد . کرد برآورد سنجش  
گ یـک متغیـر مکنـون     کوچک، متوسـط و بـزر    نیب  شیپارتباط  

ي هـا   سازه پنج مقادیر  شماره جدول .دهند یممعین را نشان    
ی قوي این نیب شیپکه نشان از قدرت  دهد یمي را نشان   زا  درون

 و برازش مناسب مدل ساختاري را     دارد ها  سازهمدل براي تمامی    
  .دینما یم دیتائ

ندارد و اعـداد    هـا از ضـرایب اسـتا        به منظور تائید یـا رد فرضـیه       
آمده از مدل مفهـومی     دست  نتایج به .  است   شده  معناداري استفاده 

پژوهش در دو حالت ضرایب معنـاداري و تخمـین اسـتاندارد در             
  .شده است جدول شماره شش نشان داده 

  
  ها آزمون فرضیه: 6جدول 

  
  نتیجه  t  pضرایب مسیر  مسیر
←هوش اخالقی    

  سازمان در کار خالقا
402.  004/4 001/0p< قبول  

  ←  اخالقی هوش
 سازمانی سالمت

0890  696/2 01/0p<  قبول  

   ←اخالقی رهبري
  سازمان در کار اخالق

574.  29/6 001/0p<  قبول  

  ← اخالقی رهبري
  سازمانی سالمت

755.  039/9 001/0p<  قبول  

   ←سازمان در کار اخالق
  سازمانی سالمت

631.  861/2  01/0p<  قبول  

  
رویکرد حـداقل مربعـات جزئـی، بـراي سـنجش      در مدلسازي با   

، )بیرونـی (برازندگی مدل از سه معیار کیفیت مدل اندازه گیـري           
  اسـتفاده )GOF(و معیـار کلـی مـدل      ) درونـی (مدل سـاختاري    

براي ارزیـابی    ،( متوسط اشتراك . شود می
اسـتفاده  ) مـدل بیرونـی   (گیـري  هـاي انـدازه   کیفیت تمـام مـدل   

 يسـاختار  کلی کیفیت مـدل      اریمع 17گین افزونگی  میان .شود  می
 بـه کـار     زا  دروني  هـا   بلـوك است که براي همـه      ) مدل درونی (

ضریب 
 افزونگی

ارتباط پیش  ضریب تعیین
 بین

 ابعاد

603/0 90/0  76/0 اخالق کار در  
 سازمان

760/0 985/0  56/0  سالمت سازمانی 

واریانس 
  تبیین شده

پایایی 
  ترکیبی

آلفاي 
  کرونباخ

 متغیر

  هوش اخالقی 98/0 95/0 57/0
 رهبري اخالقی 98/0 98/0 62/0

 الق کار در سازماناخ 94/0 94/0 52/0

  سالمت سازمان 98/0 99/0 63/0

T  مسیر 
←هوش اخالقی 004/4   سازمان در کار اخالق 
 سازمانی سالمت←  اخالقی هوش 696/2
  سازمان در کار اخالق ←اخالقی رهبري 29/6
  سازمانی سالمت← اخالقی رهبري 039/9
  سازمانی سالمت ←سازمان در کار اخالق  861/2
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معیـاري بـراي سـنجش       PLSي مـسیري    ساز  مدل در   .رود یم
وجود، یک معیار کلی براي نیکـویی         ینباا. تمام مدل وجود ندارد   

یـشنهادشده  پران  یله یکـی از صـاحبنظ     وسـ   به )GOF(برازش  
گیري و ساختاري را مـدنظر  این شاخص هر دو مدل اندازه     . است

بینـی عملکـرد کلـی     معیاري براي پـیش   عنوان  بهدهد و    قرار می 
 میـانگین هندسـی     صورت  بهاین معیار   ). 21(رود  مدل به کار می   

2Rو  0/ 25، 1/0 سه مقدار :شود و متوسط اشتراك محاسبه می 
 GOF رابعنوان مقادیر ضـعیف، متوسـط و قـوي بـراي              36/0

  ).22(اند نمودهمعرفی 
ي هـا   مـدل ي کیفیت بـراي     ها  شاخصجدول شماره هفت مقدار     

که بـا توجـه بـه    . دهد یمبیرون، درونی و کلی پژوهش را نشان       
و   مقادیر ضعیف، متوسـط   عنوان  به 36/0 و 25/0،  1/0سه مقدار   

 ،GOF بـراي    82/0 آمـده   سـت د  بـه   مقـدار  ،GOFقوي براي   
  . از برازش کلی قوي مدل براي پژوهش حاضر داردنشان

  
  ي کیفیت مدلها شاخص: 7جدول 

  
  شاخص  مدل
  71/0  گیري اندازه) بیرونی(مدل 
  64/0  ساختاري) درونی(مدل 

  82/0  مدل کلی
  

  بحث

 معیارهـاي  تمـامی  گردیـد  بیان ها  یافته بخش در که گونه  همان
 مـورد  پیشنهادي الگوي بنابراین و داشتند وبیتمطل الگو، برازش
 نـشان  مـذکور  الگوي مسیر تحلیل دیگر سویی از. باشد  می تأیید

 و بـوده  ها  آن میان روابط و الگو اجزاي کلیه بودن معنادار دهنده
. اسـت  برخوردار مناسبی مطلوبیت از نیز متغیرها بین همبستگی

 میـان  رابطـه  به علقمت همبستگی میزان باالترین دیدگاه، این از
 متعلـق  همبـستگی  کمترین هوش اخالقی و سالمت سازمانی و     

 .باشـد   می اخالق کار در سازمان    و هوش اخالقی  میان رابطه به
برخی از محققان در تحقیق خود نشان دادند که چگونـه هـوش             

شـود کـه     هاي ناشی از کنتـرل مـی       اخالقی باعث کاهش هزینه   
باشـد   هاي فردي می   ق و ارزش  بنیان براساس خلق اعتماد، اخال    

پذیري اعضاي سـازمان، احتـرام و        که این امر مستلزم مسؤولیت    
  ). 22(باشد اعتماد آنها به مدیریت می

یافته بعدي پژوهش حاضر مبنی بر وجود رابطـه مثبـت معنـادار             
هـاي دیگـر      بین رهبري اخالقی و سالمت سازمانی با پـژوهش        

 بـه  عقاید ابراز اجازه با اخالقی مدیران). 25-23 (همخوان است 
 سـازمان  در متقابل اطمینان و اعتماد جو ایجاد باعث زیردستان،

 بـین  در کار به عالقه و دلبستگی طریق این از و نموده فراهم را
 و جمعـی  روحیـه  ارتقـاء   و داده افزایش را پیروانشان و کارکنان
 ملی  بافت.داشت خواهد پی در را سازمان در کارکنان مشارکت

 مدیران که هرگاه سازد می مشخص ما جامعه اسالمی مذهبی و

 در اسالمی هاي و ارزش نظام به پایبند و الهی اخالق به متخلق

 و خود عملکرد بر و عمیقی ژرف تأثیر قرارگیرند، ها سازمان رأس
 خواهنـد  سـبب  را ملی و توسعۀ رشد و دارند سازمان در کارکنان

  ).26 (گردید
 ن پـژوهش نـشان داد کـه بـین رهبـري           هاي حاصل از ایـ     یافته

سازمان رابطه مثبت و معنـاداري وجـود         در کار اخالق و اخالقی
مطالعات بسیاري نقش مدیران در توسعه فضاهاي اخالقی         . دارد

محققانی که به طـور     ). 27(اند   در سازمان را مورد تایید قرار داده      
 انـد  هاي شخصیتی رهبر را مورد بررسی قـرار داده         خاص ویژگی 

اذعان دارند که توسعه اخالقی مدیران، درستی و صداقت آنان و           
هاي اخالقی رهبران بر توسعه فضاي اخالقی تاثیرگذار         استدالل

مدار از طریق گفتار و عمل به کارکنان  رهبران اخالق). 28(است 
دهند که براي اصولی نظیر انصاف و عدالت که از            خود نشان می  

مـورد پـذیرش در تمـامی جوامـع         ترین اصول اخالقی      زمره مهم 
پایبنـدي بـه ایـن       .انـد   بشري است احترام و ارزش زیادي قائـل       

نظیـر حمایـت انـسانی و       (اصول و اصول دیگر مدیریت اخالقی       
عاطفی، تقویت حس پیوند انسانی با دیگران، احترام و توجه بـه            

هاي اخالقی و انسانی مورد پذیرش همـه بـراي کارکنـان           ارزش
ایـن اطمینـان و     . آورد   اعتماد الزم را فراهم می     اطمینان خاطر و  

شود و به     بینی و مثبت اندیشی براي آینده می        اعتماد بستر خوش  
  .دهد دنبال آن سطح انگیزش درونی را در کارکنان افزایش می

مثبت و معنادار  رابطهبراساس نتایج بدست آمده در این پژوهش، 
 کـه بـا دیگـر       هوش اخالقـی و سـالمت سـازمانی اسـت          میان

 در اخالقی هوش). 29(هاي مرتبط سازگاري باالیی دارد     پژوهش

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
95

.1
1.

3.
11

.3
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
th

ic
sj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             6 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1395.11.3.11.3
http://ethicsjournal.ir/article-1-376-fa.html


 1395، 3اره  یازدهم، شمفصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
 

 ١٠٣

 ایـستادگی  هـا،  ارزش و اصـول  بـر  مبتنـی  عمـل  باعث کارکنان
 این که گردیده دیگران براي شدن قائل اهمیت و حقیقت بخاطر

 و گردد می سازمان سطح در انسانی و سالم روابط بروز سبب امر
 آن تبـع  بـه  و کـاري  اخـالق  بعـد  در سـازمانی  تعالی ساز زمینه

   .گردید خواهد سازمانی سالمت افزایش
هاي پژوهش حاضر، وجود ارتباط مثبـت و معنـادار           از دیگر یافته  

از ایـن یافتـه اینگونـه     . کار با سالمت سازمانی اسـت      بین اخالق 
 بـا  سـازمان  محـیط  در کـار  شود که با ترویج اخـالق  استنباط می 

 روح بـروز  و تـشویق  و سـازمان  در انـسانی  هـاي  جنبه به توجه
 و سـازمانی  سـالمت  ارتقـاء  باعـث  افـراد  در مـشارکت  و جمعی

 دوستی، جمعی حس مثل متغیر این با مرتبط هاي مولفۀ افزایش
ایـن یافتـه بـا      . شـود  مـی  کارکنان بین متقابل اعتماد و بودن باز

اي را نشان    هاي دیگر همخوانی قابل مالحظه     هاي پژوهش  یافته
  . )32-30(دهد می

یر رهبـري اخالقـی بـر سـالمت سـازمانی،           تـأث با توجه به تائید     
شود که مدیران به جاي توجـه صـرف بـه نیازهـاي               می پیشنهاد
ین نیازهاي اجتماعی، روانی و معنوي کارکنـان را نیـز          تأممادي،  

ین سـالمت روانـی   تـأم تا بتوانند ضمن . در دستور کار قرار دهند   
 . سازمانی را تسهیل نمایندکارکنان، دستیابی به اهداف 

سـطح   تـوان در دو     تشویق و ترویج اخالق در محیط کار را مـی         
شـود    فردي و سازمانی بررسی کرد، در سطح سازمانی گفته مـی          

عنـوان   که معنویت باید در کل سازمان اعمال شود و سازمان بـه           
برخـی از صـاحبنظران بیـان       ). 33(یک کل، باید اخالقی باشـد       

هـاي افـراد،      که بین ترجیحات، عالئق و گـرایش      از آنجا   : کردند
هاي زیادي وجود دارد، اخالق بـه جـاي سـطح             تفاوت و تعارض  

فردي باید در سطح سازمانی و بـا در نظـر گـرفتن سـازمان بـه                 
در سطح فردي نیز بر تشویق اخالق . عنوان یک کل ترویج شود 

  ).34(. گردد فردي افراد تأکید می
ازهاي معنوي افراد توجه داشته باشند و       لذا مدیران هم باید به نی     

   .هم باید جهت ایجاد یک جو اخالقی تالش کنند
 حـسابگرانه  و مـصنوعی  خوشـرویی  و مالطفت این حس معناي  

 همکاران عنوان به کارکنان به نسبت صادقانه توجه بلکه نیست،
  آنها یک واحد همبـسته و منـسجمی بـه وجـود            .است اي حرفه
 یت شغلی خود را بـا شـور و اشـتیاق انجـام            آورند که کار فعال    می

ورزنـد،    می دهند، یکدیگر را دوست دارند و به کار خود عشق          می
کننـد و نـسبت بـه سـازمان و محـل کـار                می به یکدیگر کمک  

  . کنند  میخویش، احساس غرور و افتخار
 اخالق مدیریت به کارگیري و ایجاد از ناشی سازمان در موفقیت

 .اسـت  آفرینـی  اعتمـاد  بر پایه سازمانی اخالق .است سازمان در
 به منجر اعتماد عدم به سمت گرایش و اخالق سیستم در ضعف

 به مدیریت و گردد می خسارات سازمانی افزایش و ارتباط کاهش

 امـروز  دنیـاي   در.کرد خواهد سوق پیدا نگر گذشته کنترل سمت

 نوع یک اخالقی، مدیریت بر تکیه و هاي انسانی ارزش به توجه

  ).34(شود   میرقابتی محسوب برتري
 بـه  مرتبط، هاي پژوهش سایر و حاضر پژوهش به نتیجه توجه با

 کـار  سـرلوحه  را اخـالق  تـا  گردد می پیشنهاد ها مدیران سازمان

 و شخـصی  زنـدگی  در را اخالق باید مدیران. قرار دهند خویش
 در اخالق نمودن نهادینه درصدد و کرده رعایت سازمانی خویش

بـا   سـازمانی  تعالی و سودآوري بقا، که چرا باشند سازمان ودتاروپ
  .دارد انکار قابل غیر پیوندي اخالق

مـدار، هـوش     از آنجایی که نتایج نـشان دادنـد رهبـري اخـالق           
تواننـد میزانـی از     طـور مـستقیم و غیـر مـستقیم مـی            اخالقی به 

بینـی   واریانس سالمت سازمانی و اخالق کار در سازمان را پیش         
ــد، ــاهیمی چــون وظیفــه شناســی،  کنن ــرویج مف ــا ت ــابراین ب  بن

تـوان    هاي اخالقی مـی     دوستی، باور به ماوراءالطبیعه و ارزش       نوع
ــوي ایجــاد محــیط ــه؛ حمایــت هــاي اخالقــی ق ــر ک ــده و  ت کنن

کننده رفتار اخالقی هستند و به ایجاد و حفظ اخالق کـار          تشویق
ک بافـت  زیرا وجود ی شود؛ کنند، توصیه می در سازمان کمک می   

اخالقی قوي در سازمان عالوه بر افزایش سطح رهبري اخالقی، 
با توجه بـه نتـایج      . تواند سالمت سازمانی را نیز افزایش دهد        می

پــژوهش حاضــر در زمینــه اهمیــت رهبــري اخالقــی، پیــشنهاد 
شود؛ سـازمان هـا در درجـه نخـست جهـت جـذب رهبـران               می

هبــري اخالقـی و ســپس تــشویق، حمایــت و پــرورش بیــشتر ر 
اخالقی به منظور ارتقا اخالق کـاري در سـازمان و بـه تبـع آن                

  .افزایش سالمت سازمانی تالش نمایند
شود سازمان نسبت    جهت تقویت اخالق در سازمان، پیشنهاد می      

  : به طراحی، تدوین و اجراي موارد زیر همت گمارد
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تدوین  منشور اخالقی سازمان، نظام ارزیابی اخالقی مـدیران و           
  .انکارکن

در نظر گرفتن شاخص هوش اخالقی در انتصاب مدیران در کنار    
  . ها دیگر شاخص

هـاي انـسانی و ایجـاد مبـانی       و ارزش ي رسـالت، آرمـان    توسعه
  . ارزشی در سازمان

افـزایش  . هـاي ارزشـی    تلفیق اعداف فرد بـا سـازمان از دیـدگاه         
  . خودآگاهی و شناختن نقاط قوت و ضعف اعضاي سازمان

  . پذیري بین اعضاي سازمان ماد، اطمینان و مسژلیتایجاد اعت
هاي منـصفانه و نظـام پـاداش و          اتخاذ تصمیمات ارتقاء به شیوه    

  . تشویق عادالنه براي اعضاي سازمان
. هاي آموزش اخالقیات بـراي مـدیران و کارکنـان          اجراي برنامه 

  .تهیه برنامه رشد اخالقی در سازمان
هـاي سـازمان، جهـت       اتژيانـداز ماموریـت و اسـتر       تدوین چشم 

مند الزم و ضروري است؛ ولی این حرکت         حرکت هدفدار و نظام   
روح  ها و اخالقیات سازمان مـورد نظـر، بـی     بدون توجه به ارزش   

  .شود رو می باشد و پایداري آن با چالش روبه می
کارکنان و مدیران سازمان براي موفقیت باید بـدون اسـتثناء بـه       

ایبند باشند و متعهد بـودن خـود را بـه           اي، پ  اخالق پذیرفته شده  
 ها سازمان است الزم. اخالقیات، از راه رفتار ملموس نشان دهند     

 و فـردي  سطح در هم سازمان هاي  استراتژي و اهداف تدوین در
  .کنند تالش اخالق بهبود جهت سازمانی سطح در هم

اول، طرح مطالعه : هاي پژوهش حاضر عبارت بودند از       محدودیت
 هـاي آینـده    در پـژوهش  . رسـاند  یت را بـه اثبـات نمـی       حاضر علّ 

ی استفاده  می توان طرح طولی را جهت مشخص نمودن روابط علّ
دوم، با توجه به اینکه پژوهش حاضر بصورت کمی انجـام           . نمود

هـاي آتـی     توان مدل این پژوهش را در پـژوهش        شده است، می  
هادهاي براي پیشن. بصورت کیفی یا ترکیبی به بوته آزمون گذارد 

طور مستقیم یا غیر  شود تاثیر هوش اخالقی، به    آینده پیشنهاد می  
هاي رفتاري مانند جوکاري اخالقی،      مستقیم، بر روي سایر مولفۀ    

ــدان  ــازمانی، وج ــگ س ــان و   فرهن ــازي کارکن ــاري، توانمندس ک
هاي هوش اخالقـی بـا رویکـرد اسـالمی           همچنین تعیین مولفۀ  

  .مورد آزمون و سنجش قرار گیرد

شـده در     که ممکن است عالوه بر متغیرهـاي شناسـایی          آنجاییاز
گیـري    این پژوهش، متغیرهاي دیگري نیز در ارتبـاط بـا شـکل           

مفهوم سالمت سازمانی وجود داشـته باشـند، بنـابراین بـه نظـر            
. تواند مفید واقع گردد رسد بررسی و تکمیل عناصر مذکور می        می

هـاي بیـشتري در       شود که الزم است پژوهش      در انتها یادآور می   
 داري هاي اخالقی، معنویت و دین مورد بررسی رابطه میان ارزش  
  . با سالمت سازمانی انجام گیرد

  
  گیري نتیجه

ــصمیم  ــا و ت ــسیاري از رفتاره ــدیران در   ب ــان و م ــاي کارکن ه
از . آنهاسـت  هاي اخالقی    هاي امروزي، تحت تاثیر ارزش     سازمان

دي و چـه بـه صـورت    آنجا که نیروي انسانی، چه به صورت فـر  
گروهی و در تعامل با دیگران، همچنان مهمترین عامـل مزیـت            

آید، قضاوت افراد در مورد درستی یا نادرستی         رقابتی به شمار می   
کارها بر کمیت و کیفیت عملکرد آنـان عملکـرد سـازمان تـاثیر              

 .گذارد می

توجه به رشـد اخالقـی کارکنـان و بـاال بـردن سـطح اخالقـی                 
ابیري از قبیل آموزش آنان، ارتقاء معنویت فردي و         کارکنان با تد  

هاي ناسالم و تقویـت همبـستگی و      سازمانی، از بین بردن رقابت    
مشارکت در بین کارکنان و تقویت روابـط بـین فـردي از جملـه            

      مـدار  اخالقی تکلیـف   کاري   اقداماتی است که در جهت ایجاد جو 
  .توان به کار برد می

سـازي معـادالت     تفاده از مـدل   نقطه قوت پـژوهش حاضـر، اسـ       
هـاي برازنـدگی مـدل     محاسبه و تحلیل شاخص   .ساختاري است 

منظـور    شـده بـه     پژوهش حاضر نـشان داد کـه الگـوي طراحـی          
: گیري سالمت سازمانی بر اساس متغیرهاي مکنون شامل         شکل

هوش اخالقـی، رهبـري اخالقـی، اخـالق کـار در سـازمان بـا                
  .رازش داردخوبی ب شده به آوري هاي جمع داده

  
  هاي اخالقی مالحظه

در این پژوهش با معرفی منـابع مـورد اسـتفاده، اصـل اخالقـی               
داري علمی رعایـت و حـق معنـوي مـؤلفین آثـار محتـرم              امانت

همچنـین در ایـن پـژوهش اصـول اخالقـی           . شمرده شده است  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
95

.1
1.

3.
11

.3
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
th

ic
sj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             8 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1395.11.3.11.3
http://ethicsjournal.ir/article-1-376-fa.html


 1395، 3اره  یازدهم، شمفصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
 

 ١٠٥

ــودن     ــناس ب ــصوصی، ناش ــریم خ ــظ ح ــه، حف ــایت آگاهان رض
هـاي    در مـورد آزمـودنی     پاسخگویان و محرمانه بودن اطالعات    

  .است تحقیق رعایت گردیده
  

  سپاسگزاري

دانند تا از تمام کسانی کـه در ایـن            پژوهشگران بر خود الزم می    
ویژه از مدیران و کارکنان سازمان        اند، به   پژوهش همکاري نموده  

صنعت، معدن و تجارت همدان که صـمیمانه گـروه پـژوهش را             
ق بر عهده داشـته اسـت،    یاري نموده اند و نقش مهمی در تحقی       

  .آورند مراتب تشکر و قدردانی را به عمل
  

  نامه واژه
1. Moral Intelligence هوش اخالقی  
2. Empathy همدردي  
3. Self-control خود کنترلی  
4. Moral Judgment قضاوت اخالقی  
5. Moral Argument استدالل اخالقی  
6. Ethical Leadership اخالقی رهبري  
7.Social Power قدرت اجتماعی  
8. Character and Integrity راستی و اخالقی منش  
9. Ethical Awareness اخالقی آگاهی  
10. Community/People 
Orientation 

 و اجتمـاع  بـه  گیري   جهت
  مردم

11. Motivating انگیزانندگی  
12. Encourage and 
Empowering 

  توانمندسازي و تشویق
13. Managing Ethical 
Accountability 

  اخالقی جوابگویی مدیریت
14. Organizational Health سالمت سازمانی  
15. Work Ethic اخالق کار  
16. Moral Values هاي اخالقی ارزش  
17. Redundancy افزونگی  
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