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 4نيرومند حسينعلیدکتر  ،3طباطبايی پور نيلی اکبر سيددکتر  ،2محمود قربانیکتر د، *1اعظم ملکی

 های طبيعی، شاخص پژوه اصفهان، پژوهشگاه مهندسی بحرانتيريمد گروه  .1

 گروه مديريت دانشکده علوم انسانی و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ايران. 2

 اشتر اصفهان، ايران مالک دانشکده مهندسی صنايع، دانشگاه صنعتی صنايع، مهندسی گروه. 3

 يرانگروه آمار، دانشکده علوم رياضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ا. 4
 (5/6/79، تاریخ پذیرش:3/4/79)تاریخ دریافت: 

 

 

 سرآغاز

اخلاق هسـنند  در  یمعمـا ریدرگ یا ندهیها بـه طـور فزاامروزه سازمان
شــود   فیـتعر دیـدرست و نادرسـت با یکارها انیم مـرز طیشـرا نیا

نقش کارکنان در سازمان ها بر هیچ کس پوشیده نیست، کارکنان راضی 
و با اخلاق می توانند تمام تلاش خود را برای جذب و نگهداری و رضایت 

 یکنـون یانیدن یاساس یرهایاز منغ یرفنار آدم مشنریان معطوف سازند 
 ایـخود جوامـ  را بـا مطـاطراچ وشااشـها و  نوبهه است که قادر است ب
 ینهادهـا نیاز مهمنـر یکـی به عنوان   سازمان هادیفرصنها روبرو نما

بـا  میهمواره در تعامل مسنق ای هسنند که  دهیچیپ یسنمیس ی،اجنماع
 خود هسنند   یرونیو ب یدرون طیمح
 
 
 

 بقا و حرکت از وض  موجـود بـه وضـ  ت،یسو خواهان موفق کیآنها از 
ارتباط  یمرهون نحوه برقرار نشانیموفق گرید یمطلوب هسنند و از سو
تعامـل  نیاز هم یاست  موضوع اخلاق حرفه ا طیو تعامل درست با مح

 یرفنـار ارتبـاط یسامانده یآن به شگونگ تیو ماه ردیگ یسرششمه م
-د و سـب گـرد یبرمـ طیبـا محـ یحقـوق ینیسازمان به عنوان شطص

( 1شده اسـت   1ازمانی، به بحث هوش اخلاقیعلاقمندی پژوهشگران س
 توسط که اواین بار  باشدمی علم عرصه در جدید مفهومی اخلاقی هوش

 را ظرفیت اخلاقی هوش است  وی گردیده یکی از دانشمندان بنام ابداع

 به عمل و قوی اخلاقی داشنن اعنقاداچ خلاف، از درست درك توانایی و

 (2تعریف می کند   ستدر و صحیح جهت در رفنار و آنها
 
 
 

 چکيده
رد  هدف پژوهش حاضر بررسی تواند شارشوبی برای عملکرد صحیح انسان فراهم آوهوش اخلاقی یکی از ابعاد هوش است که میزمینه: 

 جایگاه هوش اخلاقی در مدیریت اعنماد سازمانی مؤسساچ اعنباری است  

ی باشد  جامعه آماری در بطش کیفی شامل کلیهکمی( می -کاربردی و از احاظ روش آمیطنه  کیفی-ایتحقیق از بُعد هدف، توسعهروش: 

گیری غیراحنماای  هدفدار و قضاوتی( صورچ روش نمونهنفر از آنها به 22ی بوده که خبرگان و منطصصین علوم مدیرینی و مدیران ارشد بانک
-ی کارکنان مؤسساچ ماای و اعنباری خراسان رضوی که به روش نمونهنفر شامل کلیه 333آمارینمونه در بطش کمّی   اننطاب گردیدند 

ه بوده که روایی آن به صورچ صوری و با اسنفاده از تحلیل عاملی اننطاب شدند  ابزار اصلی تحقیق پرسشنام یدو مرحله یاخوشه یرگی
 هایحاصل گردید  داده 33/0کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت  مقدار این ضری  برای هوش اخلاقی  یاکنشافی و پایایی آن با ضری  آافا

 قرار گرفت   لیو تحل هیرد تجزو معادااچ ساخناری مو یدییو تا یاکنشاف یعامل هایلیتحل لهوسیشده به آوریجم 

گردد  تشکیل می دهد که هوش اخلاقی در مؤسساچ ماای و اعنباری خراسان رضوی از هفت مؤافههای این تحقیق نشان مییافنهیافته ها: 

  نقش دارد ن واریانس مدیریت اعنماد سازمانی ییدر تب %97هوش اخلاقی به میزان همچنین 
کاربردی برای  شنهادهاییاساس پ نیبر ا  آنان است یهوش اخلاق ران،یبر روی اعنمادسازی مد رگذاریتأث از عوامل یکینتیجه گیری: 

 گردد  یارائه م یواان سازمانئو مس رانیمد ییراهنما

 

 یاعنماد سازمان تیریمد، یو اعنبار یموسساچ مااهوش اخلاقی، کلید واژگان:
 

 
 

 mlkaz@yahoo.com : نویسندۀ مسئول: نشانی ااکنرونیکی
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هوش اخلاقی می تواند مرز بین  نوع دوسـنی و خـود پرسـنی را خـوب 
امر  نیاوضاع را کننرل کند و ا دیبا ـریمد یموارد نیدر شنتوصیف کند  

هـای برجسـنه  یژگـیباااسـت  از و یبـا هوش اخلـاق یرهبـر ـازمندین
باشـد  راه  ین مـو پاسـداری از آ ینیاعنمـادآفر ییتوانـا ،امروز رانیمد

 بااــاترین بایســنی همیشــه مــدیران باشــد و یاخلــاق مــ ینیاعنمــادآفر
هرشـه  (3  دهنـد قـرار مـدنرر خود سازمان در را اخلاقی اسنانداردهای

 تیاهم م،یروی م شیمنقابل پـ یوابسنگ ریفراگ تیبه سوی واقع شنریب
ه شـه بـ اعنمـادیی شـود  ب یتـر مـ یـاتیو هـم ح شـنریاعنماد هم ب

ای  رحرفـهیغ یوا یرفنـار اخلاق ـلیو شه بـه دا یاخلاق ریرفنار غ لیدا
 در اخلـاق (4  شودی صطکاك ماموجـ  بـروز برخـورد و  ـد،یبوجـود آ

 و رفنــار و ســلوك ف،یتکــاا ،یای از احکــام ارزشــ مجموعــه رنــدهیبرگ
 مراکـز هـا و برای اجرای آنهاست، که وجودش در سـازمان ییدسنورها
در  نشیحـاکم بوده و یاتیدر هر شغل ح فیمنرور انجام وظا به یعموم
 عنـوان به سازمان در ( اخلاقیاچ2  کاری اازم و ضروری است طیهر مح

 آن اساس بر که شود می تعریف نبایدها و بایدها و ارزش ها از سیسنمی
 اـذا  شود می منمایز خوب از بد عمل و مشطص سازمان بدهای و نیک
 مطنلـف، سـطو  در کارآمـد مـدیران هـای غدغهد ترین عمده از یکی

 حرفـه تمام در شاغل انسانی عوامل برای هوش اخلاقی ایجاد شگونگی
 و جامعـه در مسـائل بـه کامل تعهد و مسئوایت حس با آنها تا است ها

 را خـود حرفه و شغل بر حاکم اخلاقی اصول و بپردازند کار به خود حرفه
 مفهوم از صحیح درك اهداف این به دسنیابی در گام اواین  کنند رعایت
 تـا باشد می سازمان در آن بر تاثیرگذار عوامل شناسایی و اخلاقی هوش

 ( 3 پـذیرد صـورچ اـازم مداقـه عوامـل این روی بر بعدی های گام در
 اخلاقی غیر و ما اخلاقی که است واقعیت این دهنده نشان اخلاقی هوش

 از اسـنفاده دارد احنیـا  عـهجام کـه آنچه حقیقت در آییم  نمی به دنیا

 ( هـوش9اسـت   درسـت انجام کارهـای برای هوشمندانه های روش

 شیافـزا، نفعـانیتوجه بـه منـاف    در مواردی از جمله، تواندمی اخلاقی
از  یهـای ناشـ نهیکاهش هز ی،تنوع طلب شیافزا ی،رقابن تیسود و مز

تعهد  شیافزا، جو تفاهم و کاهش تعارضاچ شیبهبود روابط، افزا، کننرل
 و عملکرد بر سازمان تیمشروع شیافزا و  کارکنان رییپذ تیوائو مس

 تیاهم سازی،ی جهان دهیبا گسنرش پد(4گذارد    تأثیر موفقیت سازمان
بطــور  یو ســازمان یاسـیاقنصـادی، س ،یدر روابط اجنماع ،نیز اعنماد
 طــوری کــه اکرــرهمورد توجـه قـرار گرفنــه اســت، بـ رییششمگ

 2نقـش اعنمـاد در سازمانها ـتیصاحبنرـران در علـوم مطنلـف بـه اهم
مـداوم  راچییـانجـام تغ ،یسـازمان ـتیاند  اعنماد برای موفق اشاره کرده
 تیوائمشاغل و مسـ یطراحـ نیها و تکنواـوژی هـا و همچنـ در نقش

 (3  باشدی ضروری م ها
 نیتـراز منـداول یکـی 3یاعنبـار  یو مؤسساچ مـاا یبانک یهابحران
هـا و مؤسسـاچ بـه بانک انیمشـنر یاعنمادیاست که با ب ییهابحران

انـداز شـده توسـط های ناگهـانی وجـوه پسشروع شـده و بـا برداشـت
از دسـت رفنـه مواجـه  یها و مؤسساچ را بـا منـابعگذاران، بانکسپرده

از  نگاهی دقیق به روند اقداماچ نرام بانکی و ماای در پیش با  سازدیم
که بطش مهمی از علل پدیداری بحران اخیـر مشطص می شود بحران 

های وارده به اقنصاد جهانی، به دایل عدم تبعیت مؤسساچ ماای و آسی 
ــانکی از دســنورااعمل ــه ســرمایهو نرــام ب ــاقی در مقوا گذاری های اخل

توجهی به حقـوق مقرراچ سازمان  بوده است  بی بامحناطانه و مطابقت 
هـای آنـان، ران و سهامداران و ریسک نمودن بـر روی داراییگذاسپرده

های فراتـر از حـد معقـول، اننراراچ مدیران بانکی برای دریافت پاداش
طلبانه، حریصانه و غیرمدبرانـه در مواجهـه بـا پیروی از احساساچ افزون

های افراطی و خـار  از اصـول بـازار، بازی، سفنهکنندههای وسوسهنرخ
حدود اازم کفایت سرمایه، عدم افشای بـه موقـ  و صـحیح عدم رعایت 

صــلا ، اهمــال در نرــارچ و کننــرل هــای  یاطلاعــاچ اــازم بــه مقام
های ماای توسط مقام ناظر، ضـعف نرـارچ درونـی و حاکمیـت صورچ

دار شدن شهرچ خدشه لهای ریسکی که احنماشرکنی، اقدام به فعاایت
اد و مواردی از این دسـت همگـی از دو اعنبار نرام بانکی را افزایش می

ای به وقوع پیوست جمله اقداماتی است که به دور از اصول اخلاق حرفه
 یمؤسساچ ماا(7 و نرام ماای را در بحرانی با ابعاد جهانی گرفنار ساخت 

جمله سازمان هایی هسـنند کـه از حساسـینی خـا   ، اززین یو اعنبار
نرر اخلاقی جوی ساام برای کارکنان  برخوردارند، بنابراین مدیران باید از

به وجود آورند تا کارکنان بنوانند با تمـام تـوان و بهـره وری  اندر سازم
هرشه بیشنر کارکنند که این امر نیازمند وجود رهبری با هـوش اخلـاقی 

 در سـال یو اعنبـار یاز مؤسساچ ماا یبرخ ز،ین نیب نیدر ا(1 بااا است
 ینیو نارضـا رانیمـد یه بدعهـدشـده کـ یبحران تیدشار وضع 1373

و  یکارمندان و خرو  اطلاعاچ محرمانه توسط کارکنـان مؤسسـاچ مـاا
و  یاصـلاز علل  یاعنمادیو روا  ب یتوز نهیبه علت اخرا  و ک یاعنبار
امر سب  شـد از پرداخـت  تیو نها ی رودبه شمار م نهیزم نیدر ا لیدخ

ت کـه اعنمـاد بـه نرـام واضح اس پر( 10  بمانند گذاران دروجوه سپرده
امکان وجود  نیا ینهاد شکل نگرفنه وا کی لهیو به وس یکشور، آن یماا

  (11 نـدیبب یجـد  یآسـ ینهـاد مـاا کیو از سمت  باره کیدارد که 
 جدیـدی قدرچ ابزار که است آن دنبال به اخلاقی هوش بحث در محقق

ر عملکـرد و پیاده سـازی آن ، دبا  تا کند معرفی مدیران و رهبران به را
های بزرگ و باااخص مؤسساچ ماای و بانکی بهبود و بهره وری سازمان

نقش قابل توجه و بسزایی داشـنه و موفقیـت و دوام و پایـداری آنهـا را 
در این پـژوهش، محقـق بـه دنبـال  اساس این باعث شود   بنابراین بر
باشد که مدل مناس  هوش اخلاقی در مـدیریت پاسخ به این سئوال می

اعنماد سازمانی در مؤسساچ ماای و اعنباری اسنان خراسان رضوی کدام 
 است؟

آموزند که شگونه در جریـان بر این اساس، مؤسساچ ماای و اعنباری می
های ارزیابی شده بین  ی نفعان داخلی و خارجی از موافه 4اعنماد آفرینی

چ و برداری نموده و حجـم معاداـاچ و معاملـاجایگاه هوش اخلاقی بهره
که این امر بـی شـک بـرای آنهـا مزیـت  تعاملاچ خود را افزایش دهند

از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی مدل مناس     دارد 2رقابنی
هوش اخلاقی در مدیریت اعنماد سـازمانی در بسـنر مؤسسـاچ مـاای و 

به منرور بررسی جایگاه هوش  باشد اعنباری اسنان خراسان رضوی می
اعنبـاری، ضـروری  و ماای یریت اعنماد سازمانی مؤسساچاخلاقی در مد

 است بر اساس نرریه ها و مداهای هوش اخلاقی، مدل مفهومی هـوش
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( و پـس از پـژوهش بـه مـدل اوایـه 1 شد  نگاره شماره طراحی اخلاقی
محقق با توجه به سوابق علمی که از حـوزه هـوش اخلـاقی  تبدیل شد 

ی صحت ااگو و نهایی کردن ااگـو و داشت اقدام به ااگوسازی کرد  برا
تبدیل آن به مدل، محقق وارد دنیای پژوهش شد و با مطااعاچ میدانی و 
حدس هایی که زد محقق را از شارشوب نرری به سـوی ااگـو و مـدل 
هدایت کرد که برای این امر، اطلاعـاتی جمـ  آوری شـد و آناایزهـایی  

  صورچ گرفت 

ی تواتد اثبـاچ کنـد کـه ایـن ااگـو با توجه به اینکه شارشوب نرری نم
های واقعیت دارد و به مدل تبدیل شود محقق بر آنست کـه بـا سـازمان

سازی نمایـد کـه در جامعه هدف کار پژوهشی انجام دهد و ااگو را پیاده
 مشـاهده کـه صورچ تایید آن، مدل محقق به اثبـاچ برسـد  همـانطور

، 3مهربــانی شــامل: هاییمؤافــه دارای پیشــنهادی مــدل شــود،می
 11، خــودکننرای10، وجــدان7، همــدای3وداســوزی، انصــاف9خیرخــواهی

می باشد  در ادامـه ارتبـاط  12و تعهد 41و گذشت تحمل-31، ایرار12احنرام
 بین این موافه ها با اعنماد بررسی خواهد شد  

 
 (اعتباری و مالی مؤسسات در اخلاقی هوش) تحقیق مفهومی : مدل1نگاره

 

 روش
کـاربردی و از احـاظ روش آمیطنـه -ایتحقیق از بُعد هدف، توسعه نوع

ی باشد  جامعه آماری در بطـش کیفـی شـامل کلیـهکمی( می - کیفی
 22خبرگان و منطصصین علوم مدیرینی و مدیران ارشد بانکی بوده که 

وتی( گیری غیراحنماای  هدفـدار و قضـاصورچ روش نمونهنفر از آنها به
پس از تأیید مـدل مفهـومی تحقیـق توسـط گـروه  که اننطاب گردیدند

خبرگان در روش دافی و تأییـد روایـی میـان داوران، ابـزار تحقیـق یـا 
 333آمـارینمونه در بطش کمّی   بطش طراحی گردید دو پرسشنامه در

ی کارکنان مؤسساچ ماای و اعنباری خراسان رضوی که نفر شامل کلیه
ویژگی جمعیت  اننطاب شدند  یدو مرحله یاخوشه یرگیبه روش نمونه

 زانیــم ت،یشــامل جنســ در جامعــه آمــاری پاســخ دهنــدگان شــناخنی
 باشد: یم لیسابقه کار به شر    لاچ،یتحص

 باشد  یدرصد( مرد م 33بیشنر پاسخ دهندگان   تیجنس -
 باشد  یم سانسیدرصد( ا 21بیشنر پاسخ دهندگان  لاچیسطح تحص -
 یتـر مـسـال و کم 2درصد(  32بیشنر پاسخ دهندگان   یکار سابقه -

 باشد 
بـوده کـه روایـی آن بـه  هـوش اخلـاقی ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه 

صورچ صوری و با اسنفاده از تحلیل عـاملی اکنشـافی و پایـایی آن بـا 
کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت  مقدار این ضری  بـرای  یضری  آافا

  صل گردیدحا 33/0هوش اخلاقی 
بازبینی، کدگذاری، ورود  آوری شده پس ازهای جم در نهایت پرسشنامه

توصـیف هـای آمـاری افزاراطلاعاچ و تشکیل بانـک اطلاعـاتی در نـرم

توصیفی مورد تحلیـل و پـردازش قـرار گرفنـه و  آمارهای مطنلف شیوه
توسـط تحلیـل عـاملی، معاداـاچ های آمـاری در بطش اسننباطسپس 

 شود تحلیل مسیر به سئواااچ تحقیق پاسخ داده میساخناری، 
 

 يافته ها
ننایج نشان داد که در بطش تحلیل عاملی اکنشافی، باید تغییراتی در 

هوش اخلاقی ایجاد شود که منغیرهای جدید های برخی از مؤافه
سپس برمبنای تحلیل عاملی  براساس بارهای عاملی ساخنه شدند 

هوش اخلاقی در مؤسساچ  مناس مدل  تأییدی و معادااچ ساخناری،
اسنان خراسان رضوی تست گردید که حاکی از  و اعنباری ماای
های منغیرهای مذکور داری این مدل بوده وای برخی از مؤافهمعنی
دار نبوده و از مدل حذف گردیدند  در نهایت برمبنای مدل یابی معنی

 (2نگاره شمارهمعادااچ ساخناری به سئواااچ تحقیق پاسخ داده شد  
با محوریت شناسایی  با توجه به هدف اصلی و اهداف فرعی پژوهش

دهنده هوش اخلاقی در مؤسساچ ماای و اعنباری، های تشکیلموافه
محقق یک سوال اصلی و دو سوال فرعی به شر   یل را مطر  نموده 

 است  

مدیریت اعنماد سازمانی هوش اخلاقی در  مناس  مدل »سوال اصلی:

 «؟ؤسساچ ماای اعنباری اسنان خراسان رضوی کدام استدر م
بر اساس مدل معادااچ ساخناری تحقیق شامل جایگاه هوش اخلاقی در 
مدیریت اعنماد سازمانی مؤسساچ ماای و اعنباری، همچنین برازش آن 

مشطص شد که  1های تحقیق مطابق جدول شمارهمدل به داده
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باشد و همچنین د تأیید میها مورمناسبت مدل برای برازش به داده
ها و دار هسنند  به بیان دیگر، تمامی شاخصی ضرای  معنیکلیه
داری را بر عهده های مدل در تبیین ابعاد مربوط به خود نقش معنیمؤافه

توان گفت که مدل (  اذا بر این اساس می P-value<02/0دارند  
ن رضوی هوش اخلاقی در مؤسساچ ماای و اعنباری اسنان خراسا

ی مطلوب های برازش در محدودهشناسایی شده است  تمامی شاخص
گیری هوش اخلاقی در برازش به قرار دارند  بنابراین مناسبت مدل اندازه

 شود های گردآوری شده تأیید میداده
 

 

 
 مدل ساختاری تحقيق: 2نگاره

قی در مؤسساچ ماای و هوش اخلا مناس  مدل»سوال فرعی یک:

اعنباری اسنان خراسان رضوی شامل شه  موافه هایی است و کدامیک 
 «دارای اهمیت بیشنری هسنند؟

 

 های برازش مدل ساختاری تحقیق. شاخص1جدول 

 شاخص برازش

 ایمقایسه 
(CFI) 

 ضریب

 لوییس-توکر 

((TLI 

میانگین مربع خطای  ریشه

 تقریب
(RMSEA) 

باقیمانده ریشه میانگین مربع 

/df (SRMSR) استانداردشده 
2


 

 بعد

 هوش اخلاقی 30/2 031/0 037/0 73/0 72/0

/ ; , / ; / ; /df TLI CFI RMSEA SRMSR    
2 3 0 90 0 09 0 10 

 مقادیر مطلوب

 

 : نتايج مدل ساختاری مربوط به سئوال فرعی يک2 جدول

 متغيرها 
ضريب 

 استانداردشده

 انحراف

 معيار 

مربع همبستگی 

 چندگانه
P-value 

 هوش اخلاقي

 - 99/0 - 88/0 درستکاريوصداقت

 000/0 93/0 09/0 86/0 پذیريمسئوليت

 000/0 58/0 09/0 96/0 بخشش و گذشت

 000/0 55/0 09/0 94/0 داريوخویشتنخودکنترلي

 000/0 40/0 09/0 63/0 وخدمت کردننيکي

 000/0 37/0 09/0 66/0 انصاف

 000/0 36/0 06/0 60/0 يخيرخواهي و همدل

 
های هوش اخلاقی ضرای  مربوط به هر یک از مؤافه 2در جدول شماره

در مدل ساخناری تحقیق ارائه شده است  بر این اساس شون برای 

ها در سطح ی این مؤافهاست اذا همه >02/0P-valueهمگی ضرای  
رب  ضری  دارند  از طرف دیگر با توجه به مقادیر ممعنی %72اطمینان 

ها توان درصدی از واریانس هر یک از این مؤافههمبسنگی شندگانه می
شود مشاهده کرد  با در نرر گرفنن را که توسط هوش اخلاقی تببین می

 %99گیری هوش اخلاقی، حدود صداقت و درسنکاری برای اندازه مؤافه
 واریانس %23واریانس آن توسط هوش اخلاقی تبیین شده است و حدود 
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گردد  صداقت و درسنکاری تببین می گیری مؤافهآن توسط خطای اندازه
های هوش توان میزان نقشی که هر یک از مؤافهپس به طور مشابه می

ها به ترتی  مؤافه 2اخلاقی دارند بررسی نمود، به ویژه آنکه در جدول
توان اند  اذا در پاسخ به سئوال فرعی اول میمیزان اهمیت  کر شده

صداقت و درسنکاری به  ین بیان داشت که در هوش اخلاقی، مؤافهشن
بیشنرین میزان نقش و مؤافه خیرخواهی و همدای به میزان  %99میزان 

 کنند ترین نقش را ایفا میکم 33%

هوش اخلاقی به شه میزان در مدیریت اعنماد »سئوال فرعی دو: 

 «نقش دارد؟ اسنان خراسان رضویسازمانی مؤسساچ ماای و اعنباری
 

 : نتایج مدل ساختاری تحقیق برای سوال فرعی دو3 جدول

 ارتباط
 ضریب 

 استانداردشده

 انحراف

 معیار 

مربع 

 همبستگی

 چندگانه 

P-value 

  ←هوش اخلاقی 
 مدیریت اعنماد سازمانی

37/0 03/0 97/0 000/0 

 

، ضری  بین هوش اخلاقی با مدیریت سازمانی 3مطابق جدول شماره

-000/0P>02/0شنین برای این ضری  است  هم37/0مقدار دارای 

value= داری این ضری  در سطح اطمینان ی معنیدهندهکه نشان
باشد  به عبارچ دیگر ارتباط بین هوش اخلاقی و مدیریت می 72%

دار است  از طرف دیگر، مقدار مرب  همبسنگی اعنماد سازمانی معنی
توان در پاسخ به سئوال فرعی دو میاست  اذا  97/0شندگانه برابر با 

اسنان  مدیریت هوش اخلاقی در مؤسساچ ماای و اعنباریدر مدل گفت 
مدیریت اعنماد سازمانی را  %97خراسان رضوی هوش اخلاقی به میزان 

 نماید و در آن نقش دارد تبیین می
های صورچ گرفنه و انجام مراحل مطنلف در نهایت با توجه به تحلیل

مدل هوش  یطراح مّی این تحقیق، مدل نهایی که در واق کیفی و ک
باشد؛ در نگاره ی خراسان رضوی میو اعنبار یمؤسساچ ماا ی دراخلاق

ارائه شده است  این مدل حاصل اجرای تکنیک دافی و اخذ  3شماره 
ها و نرراچ اعضای گروه خبرگان و سپس تست آن در جامعه دیدگاه

های تحلیل نباری بوده که توسط روشآماری یعنی مؤسساچ ماای و اع
طور کلی معادااچ ساخناری حاصل عاملی اکنشافی و تأییدی و به

 گردیده است  
 

 بحث
های حاصل از این پژوهش حاکی از نقش بااای هوش ننایج و یافنه

اخلاقی در مدیریت اعنماد سازمانی در میان مدیران و کارکنان مؤسساچ 
نشان دادند که  خود قی( در تحق12ققان محباشد  ماای و اعنباری می

را  یارزش های اخلاق فعااانه دارند که یشرکت ها رهبران نیشگونه بهنر
کنند و  یخود اعمال م یشطص تیبرای ماندگاری سازمان و موفق
 یبا بهره مندی از هوش اخلاق بزرگ رهبران ده ها تن از شرکت های

 رانیاز رفنارهای مد ریایکنند  بس یم نیتضم سازمان خود را تیموفق

 قوی بااا یرهبر با هوش اخلاق (13 است  یهای اخلاق ارزش ریتحت تأث
 و برای تجارچ گسنرده ییمبنا نیکند که ا جادیتواند اعنماد را ا یم

 انیهای خود ب یدر بررس زی( ن14 گریید دانشمندان  درست است
 رفنارهای رینر ران،یمد یو ارزش یو رفنارهای اخلاق اعمال کردند که
در حوزه  ساز و کارهای مطر  قیاز طر زیآمصادقانه و احنرام منصفانه،
تعهد و  ت،یرضا رینر ییبر احساساچ و نگرش ها یاجنماع رینفو  و تأث

ادراك شده  عداات اعنماد و رینر یبر ادراکات نیوفاداری و همچن
 یهوش اخلاق شیرود با افزا یاننرار م نیا بنابراست   رگذاریکارکنان تأث

 نیب نیهمچن  شود شنریدر سازمان ها ب ینیاعنمادآفر زانیم ران،یمد
( 9 رابطه وجود دارد  رانیاعنماد راسخ مد زانیو م یاخلاق هوش
 صداقت بر یاعنماد مبنن زانیو م رانیمد یهوش اخلاق نیب نیهمچن

 نیدر ا یمحقق با پژوهش های قیتحق نیآنها رابطه وجود دارد که ا
سازمان نقش  تیموقع در یهوش اخلاق رایدارد  ز ی( همطوان12 نهیزم

رهبر  یباشد وقن سازمان در دسنور کار دیدارد و صداقت با ییبسزا
عمل  یو ارزش های اخلاق اصول صادق باشد و همراه با وسنهیسازمان پ

اعنماد در مشنری را  جادیو ابهره وری، موفقیت در  ییعملکرد بااا ،کند
 کیاعضای  نیو صداقت ب احنرام اعنماد، ود  هر قدردارا خواهد ب

شده و به  فیاعضای سازمان تضع عملکرد و هیسازمان کمنر باشد، روح
کاهش سود سازمان منجر خواهد شد  برای در نهایت  کاهش عملکرد و

 تواند بهیدرسازمان م یمؤثر بر رفنار اخلاق به عوامل توجه منرور نیا
 عملکرد ی امروز، دهیچیآشفنه و پ طیشرا ها کمک کند تا در سازمان
اعنماد  زانیو م رانیمدی هوش اخلاق نیب  ندینما خود را حفظ یاخلاق
 نان،یاطم تیبه قابل ثباچ که ییاز آنجا ،آنها رابطه وجود دارد داریپا
 تیوائو مس فیبه وظا یدگیرس در حیو قضاوچ صح ینیب شیپ تیقابل

 یم نیو اقداماچ، اعنماد را از ب ها فحر نیب یثبات یدارد و ب دیها تأک
کند و  ینکنه اشاره م نیخود به ا قیتحق ( در13صاح  نرری    برد
باشد  یرهبری بهره مندی از هوش بااا م اصول از یکیکند که  یم انیب

تواند به توسعه اعنماد که ثباچ  یم یژگیو و تیخصوص نیبا ا ریو مد
 یبرا زین (19برخی محققان د  باشد بپرداز یآن م یاصل ارکان از یکی

( با 13از پرسشنامه صاحبنرران  انیدانشجو یهوش اخلاق یرگی اندازه
 نیا جی  ننانداسنفاده کرد یبطشش و داسوز ،ییراسنگو یموافه ها

 تیمهم بود که موافه مسئوا نیا یایما گو یهاافنهیپژوهش مشابه 
بااا  یبا هوش اخلاق افراد قتیارتباط دارد  در حق یبا هوش اخلاق یرپذی

، هم (17دو تن دیگر از محققین برخوردارند  یباااتر یرپذیتیاز مسئوا
شفقت و  ،ییپاسطگو ،یدرسنکار یموافه ها یبا بررس یقیدر تحق

پژوهش  نیا یها افنهی  افنندیمشابه محقق دست  جیبطشش به ننا
و  یهوش اخلاق نیب مینشان داد که رابطه مربت، قابل توجه، و مسنق

 یشفقت و بطشش( و سلامت سازمان ،ییپاسطگو ،یابعاد آن  درسنکار
توان  یدر تهران وجود دارد  اذا م یدانشگاه آزاد اسلام رانیمد دگاهیاز د

و  یکیبطشش و گذشت، ن ،یصداقت و درسنکار یگفت موافه ها
 نییکه توسط محقق تب یهوش اخلاق یخدمت کردن از جمله موافه ها

   دارد یهمطوان نهیزم نیدر ا یا پژوهش های محققاست که ب دهیگرد
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را  ریتوان موارد ز یپژوهش م نیهای ا تیمحدود تنگناها و نیاز مهمنر
 نام برد:

های موجود در این تحقیق، تفاوچ ساخناری موجود در از محدودیت -
باشد  شرا که برخی از مؤسساچ ماای بین مؤسساچ ماای و اعنباری می

و یا به نهادها و مؤسساچ دوانی وابسنه هسنند و برخی  نیمه دوانی بوده
شدند که اینگونه تفاوچ به صورچ خصوصی اداره می به طور کاملدیگر 

 باشد  تأثیرگذار می به طور قط ساخناری در اعنماد سازمانی کارکنان 
از احاظ  های این تحقیق، پراکندگی جامعه آماریاز دیگر محدودیت -

های دور و هایی که در شهرسنانو مراجعه به نمونه موقعیت جغرافیایی
 آوریجم  در را محقق …محروم خراسان رضوی مسنقر بودند و

 واق  در  نمود مواجه زیادی ماای هایهزینه و مشکل با اطلاعاچ
 تکمیل و پیمایشی هایداده گردآوری بااای یهزینه و زمانی محدودیت
 مورد نمونه ماهیت به توجه با ی،میدان عملیاچ انجام در هاپرسشنامه
 لاچ این تحقیق بود  مشک دیگر از مطااعه

 پژوهشگر عهده ی از آن کننرل که هایی و در نهایت محدودیت -
 نمی توان که هوش نقش و احساساچ و عواطف نقش مانند  است خار 
 درسنی و صحت تواند نمی پژوهشگر دیگر عبارچ به  کرد کننرل را آن
ید  آنچه نما کننرل را آنها و نموده فراهم را منغیرها ینگونها سنجش ابزار

های مشهود است عواملی منعددی همچون بافت خانوادگی و ویژگی
آنها تأثیر دارند  بنابراین صرف  یروحی و روانی کارکنان در هوش اخلاق

را  یتواند تصویر واضحی از هوش اخلاقاتکا به منغیرهای سازمانی نمی
 بدست دهد 

چه مسلم است نه تنها هوش اخلاقی در مدیریت اعنماد سازمانی در آن
میان مدیران و کارکنان مؤسساچ ماای و اعنباری اسنان خراسان رضوی 
نقش بااایی دارد بلکه این موافه می تواند در موسساچ ماای اعنباری 
سایر اسنانها و حنی سایر موسساچ و سازمانها نقش بسزایی را در 

سازمانی ایفا نماید  اذا بدین منرور پیشنهادهایی ارائه  مدیریت اعنماد
 می گردد:

 قیهای منصفانه و نرام پاداش و تشو هویارتقاء به ش ماچیاتطا  تصم -
 عاداانه برای اعضای سازمان

 جادیو ا یرساات، آرمان و ارزش های انسانو بیان شفاف توسعه ی  -
 در سازمان یارزشی مبان

 سازمان قاط قوچ و ضعف اعضاینشناخنن  و یخود آگاه شیافزا -
و  رانیبرای مد اچیاخلاق آموزشی های برگزاری کارگاه و دوره -

 یانبرخورد با مشنر نیز و موسساچ  اداره شیوه های بهبود برای کارکنان
 و نیز اجرای بهنر راهبردهای شغلی 

و  یاحساس یازهایخود به ن یدر روابط اخلاق یرانمدتوجه بیشنر  -
های ناشی از کننرل کارکنان، ی کارکنان که باعث کاهش هزینهفعاط

بهبود روابط آنان، افزایش جو تفاهم و کاهش تعارضاچ و افزایش تعهد 
 و مسئوایت پذیری آنان را خواهد داشت

به منرور افزایش  رهنمودها و برنامه های توسعه حرفه ایاسنفاده از  -
 هوش اخلاقی کارکنان

سعه تعامل و هماهنگی اازم با دسنگاه ها و واحدهای ایجاد، حفظ و تو -
  یبیرون و درون سازمان

احنرام گذاشنن و نشان دادن  ایجاد روحیه اعنماد در سازمان از طریق -
روابط  برقراریبه کارکنان خود و مهارچ در  مدیرانمحبت و داسوزی 

 روییباز و صادقانه و همچنین خوشرویی و گشاده
در بین کارکنان و مدیران به به اشنباهاچ و شکسنها ر تقویت بعد اقرا -

  رییپذ تیمسئواو افزایش  در سازمان و بهبود عملکرد کارکنان منرور 

بندی تقویت و پاداش مدیران به رفنارهای اخلاقی کارکنان و  اواویت -
 کردن اصول اخلاقی و واکنش نسبت به آثار کارکنان  

 

 

 
 یو اعتبار یمؤسسات مال ی درمدل هوش اخلاق:  3نگاره

 

 گيرینتيجه
 یها در سازمان رانیکارکنان و مد یها میاز رفنارها و تصم یاریسب

 یروی  از آنجا که ن(20 آنهاست یاخلاق یارزش ها ریتحت تأث ،یامروز
و در تعامل با  یو شه به صورچ گروه یشه به صورچ فرد ،یانسان

قضاوچ  د،یآ یبه شمار م یرقابن تیعامل مز نیان مهمنرهمچن گران،ید
عملکرد آنان  تیفیو ک تیکارها بر کم ینادرسن ای یافراد در مورد درسن

دارد   ریآن به شدچ تأث تیموفق جهیو به تب  آن، عملکرد سازمان و در نن
 ریاجنناب ناپذ یسازمانها ضرورت یبرا یرو توجه به اصول اخلاق نیاز ا

 شنریب یریپذ تیتعهد و مسئوا شیموج  افزا یاخلاقاست  هوش 
 تیانجامد  رعا یم یوگروه یفرد ییکارکنان شده، به بهبود کارا

 تیمشروع شیاباعث افز ،یرونیو ب ینفعان داخلیدر برخورد با   اچیاخلاق
شده،  یشندگانگ شیاز افزا یناش یایاقداماچ سازمان و اسنفاده از مزا

رو اازم نیشود  از ا یم یرقابن تیو مز یآورسرانجام موج  بهبود سود
 توجه را بردارند  ییسازمان گامها یاخلاق یدر جهت ارتقا رانیاست مد

عداات  تیاقداماچ سازمان از نرر کارکنان، رعا تیمشروع زانیبه م
و اسنطدام، حقوق و دسنمزد، پاداش و ارتقا،  نشیگز یها سنمیدرس
اچ منناس  و سازگار با خواست و سازمان، اقدام یمنشور اخلاق نیتدو
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آموزش  یبرنامه ها یمانند: اجرا یجامعه، در باره مسائل یها تیحساس
 رانیرهبران و مد یبندیپا ژهیو کارکنان و به و رانیمد یاچ برایاخلاق

 نیاست که سازمانها در ا یاز جمله اقدامات ،یسازمانها به اصول اخلاق
در  و مدیریت آن نیز یجاد اعنمادا (21 توانند انجام دهند  یم نهیزم

سازمان های ارائه کننده خدماچ و به خصو  در بانک ها مشکل تر و 
بانک ها به عنوان ارائه  اهمیت تر از سازمان های فروشنده کاااست  با

جدی تری مورد  دهندگان خدماچ ماای باید مقواه اعنماد را به طور
صمیمانه و تداوم رابطه  د رابطهتوجه قرار دهند  زیرا موفقیت آنها در ایجا

( با در نرر گرفنن 22 گرو میزان اعنماد مشنریان به آنها می باشد  در
های ماای در حال گسنرش در موسساچ ماای و اعنباری مو  بحران

کننده هوش موجود در سطح کشور از یک سو، شناسایی عوامل تعیین
ر در این موسساچ اخلاقی موثر بر ایجاد اعنماد سازمانی از سوی دیگ

های پژوهش حاضر حاکی از وجود شود  یافنهیک ضرورچ تلقی می
برای اجرای مدیریت هوش اخلاقی در مؤسساچ  موافه های مطنلف

طوریکه ننایج حاصل از پاسخ به سوال اول است  به ماای و اعنباری
صداقت و ی موافهبعد هوش اخلاقی از هفت  بیانگر این است که

صاف، خیرخواهی و همدای، نیکی و خدمت کردن، درسنکاری، ان
پذیری و بطشش و گذشت داری، مسئوایتخودکننرای و خویشنن

در واق  می توان گفت پاسخ محقق در زمینه موافه  تشکیل شده است 
های مطر  شده در هر یک سواااچ بر اساس مدل طراحی شده نهایی، 

 از یک شهارشوب منطقی برخوردار است 
 

 ی اخلاقیهاملاحظه
 اماننـداریی مناب  مورد اسـنفاده، اصـل اخلـاق یپژوهش با معرف نیا در
 شـده اسـت  شـمرده آثـار محنـرم نیو حق معنوی مـؤاف تیرعا یعلم

 میآگاهانـه، حفـظ حـر تیرضـای پژوهش اصول اخلاق نیدر ا نیهمچن
و محرمانه بودن اطلاعاچ در مورد  انیپاسطگو ناشناس بودن ،یخصوص
  است دهیگرد تیرعا قیحقت هایی آزمودن

 

 هنام واژه
                      Ethical intelligence .1       هوش اخلاقی

2.Organizational trust Management 

 مدیریت اعنماد سازمانی
 Credit institutions .3 موسسه ماای اعنباری

 Trust building.4 ینیاعنماد آفر

 Competitive advantage.5 مزیت رقابنی

 Fairness.6 انصاف

  Benevolence .7 خیرخواهی 

 Fairness .8 انصاف

 Sympathy.9 همدای

 Conscience.10 وجدان

 Self control.11 خودکننرای

 Respect.12 توجه و احنرام

 Abnegation.13 ایرار

 Forgiveness.14 ش و گذشتبطش

 Commitment .15 تعهد
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