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 چکیده 
آن  تواندتعهد سازمانی می مؤلفهبوده که داشتن  یک سازمان هایترین سرمایهنیروی انسانی از مهم

انسانی مطالعات در نیروی  تعهد سازمانی. برای ارتقاء یاری نماید در رسیدن به اهدافش را سازمان
کمتر  و مهم، عامل تأثیرگذار عنوانبه در این میان به نقش هوش اخالقی، که بسیاری انجام شده

روی  ربمبتنی بر هوش اخالقی  هایاثربخشی آموزش مؤلفه در این مطالعه بنابراین ؛ه شده استتوج
پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با  .بررسی شدمسلح نیروهای های تعهد سازمانی کارکنان یکی از یگان

 صورتبهنفر انتخاب و  60 تعداد ،گیری در دسترسمونهاستفاده از روش ن با گروه کنترل و آزمایش بود.
برای های هوش اخالقی مؤلفه آموزشسپس ؛ گمارده شدندتصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل 

. در این شدندبرخوردار ن آموزشیگونه جلسه اجرا شد و گروه کنترل از هیچ 8گروه آزمایش به مدت 
به شیوه تحلیل کوواریانس  آمدهدستبههای و داده شداده پژوهش از پرسشنامه تعهد سازمانی استف

تعهد  یهامؤلفهبر روی  های هوش اخالقیمؤلفه نتایج حاکی از اثربخشی آموزش تحلیل شدند.
 تعهد و =001/0Pو  =38/54Fتعهد مستمر با ، =001/0Pو  =69/55Fتعهد عاطفی با سازمانی )

که کاربرد نشان داد های پژوهش یافته بود. نظامی کارکنان (=001/0Pو   =05/43Fهنجاری با 
های هوش اخالقی تواند در ارتقاء مؤلفهدر فضای کار برای کارکنان می های هوش اخالقیآموزش مؤلفه

 اشد.ب مؤثر هاآنباال بردن تعهد سازمانی  و همچنین افزایش آگاهی و
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 مقدمه

گذاری بر روی منابع نیاز به سرمایه ،پیشرفت در راستای اهداف ها برای بقاء وامروزه سازمان
های انسانی با برخورداری سرمایه عنوانبه کارکنان، درواقع(. Ma et al,2019) انسانی خود دارند

تعالی جامعه کمک می ت به رشد ودر نهای وری بیشتر وشان به بهرهاز دانش، مهارت و توانایی
و پیشرفته به دنبال  نوینهای بر همین اساس مدیران سازمان(. Mussa et al, 2019) کنند

کنشی هم برای کشف و بهبود عواملی هستند که مشارکت و متخصصان امرطریق  از یراهکارهای
 در (.Jena et al,2018) کارکنان را در راستای تحقق اهداف و وظایف سازمانی بهبود بخشند

 کم و ترین رکن سازمان است وعامل انسانی مهم های دیگر،سازمان همانندهای نظامی سازمان
 )عسگری و وری سازمان داردبهره بسیار زیادی در موفقیت و تأثیرکیف عملکرد آن 

 لیپتانسمدیریت نیروی انسانی، با توجه به  موضوعات مورد توجه در یکی از .(1392همکاران،
 )(Metin&Asli,2018 است 1سازمانی و شغلی کارکنان، ایجاد تعهد سازمانی عملکردآن بر  تأثیر

 ی وافزایش بازدهی کار قالب در را توان اثرات مثبتیه در نتیجه افزایش سطوح این متغیر میک
 Labrague et) فرسودگی شغلی و خستگی کاری شاهد بود درگیری شغلی، غیبت، کاهش

al,2018). سازمانی دیگر عامل مهم و مانند هر های نظامید سازمانی کارکنان در سازمانتعه 
 هاآن هایمأموریت ماهیت ویژه وظایف و این رود. افزون بربه شمار می هاآندر عملکرد  یاثرگذار

 تر باشدکنندهبسیار تعیین هاآنشود اهمیت تعهد سازمانی در چگونگی عملکرد باعث می
گیری تعهد نگرشی کلی تعهد سازمانی عبارت است از شکل طوربه(. 1392 ن،همکارا )عسگری و

 4و تعهد مستمر 3، تعهد هنجاری2و رفتاری نسبت به سازمان که تجلی آن در سه بعد تعهد عاطفی
تعهد عاطفی به میزان تعلق  .(Asrar-ul-Haq,Iqbal& Kuchinke, 2017, Moin,2018l) است

 & Fu) ابراز هویت فرد با سازمان (Wombacher & Felfe,2017) فرد نسبت به سازمان

Deshpande et al, 2014) و میزان مشارکت فعال در فرآیندهای سازمانی (Cho & Huang, 

اشاره دارد. منظور از تعهد هنجاری آن است که فرد به چه میزان حاضر به انجام وظایف  (2012
 به هنجارهای سازمانی است پایبندیر به خویش در سازمان است و همچنین تا چه میزان حاض

(Moin,2018 .)ترین بعد تعهد سازمانی است آن است که خروج نهایتاً تعهد مستمر که شاید مهم
به همراه دارد؟ آیا باقی ماندن  یهایطور برای سازمان چه هزینهاز سازمان برای افراد و همین

منفعت دارد؟ بنابراین آیا باید در سازمان باقی  از سازمان هاآندر سازمان بیشتر از خروج  هاآن

                                                      
1Organizational Commitment 
2Emotional Commitment 
3Normative Commitment  
4Continuous Commitment 
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های به عبارتی دیگر تعهد سازمانی غالباً بر پذیرش اهداف و ارزش ،(Kim et al,2016 ) بمانند؟
 Mesa et) تمایل به تالش برای سازمان و تمایل به ماندن در سازمان داللت دارد سازمان،

al,2019). رضایت شغلی  یک گسترش خاص و توجه باالتر از عنوانبهتواند تعهد سازمانی می
 اعضای آن دیده شود، در حالی که کارکنان احساس وابستگی عمیق به یک سازمان یا برخی از

امروزه که مدیران با تنوع ارزشی و فرهنگی در محیط کار روبرو (. Carolina et al,2018) دارند
های شغلی در خوردار است. اخالق و ارزشهستند، مدیریت اخالق از جایگاه و اهمیت باالیی بر

های بسیاری از رفتارها و تصمیم چراکهچند دهه گذشته مورد توجه محققان قرار گرفته است 
 هاستهای اخالقی آنارزش تأثیرهای امروزی تحت سازمان کارکنان و مدیران در

(Toprrk&Karakus, 2018 .)نتایج  اکتسابکه در ها و رفتارها به دلیل نقش حیاتی این ارزش
انگیزش شغلی  ،( Allen & Meyer,1997, Podsakoff et al, 2010) مثبت مانند تعهد سازمانی

(Lee,2009)، رضایت شغلی (Petty&Hill, 2005)، اخالق و عملکرد شغلی (Lufihak, 2009, 

Osman, 1999) نظری مباحث  و همچنینهای پژوهشی و کاربردی در تمام حوزه ،کنندایفا می
های محوری این میان یکی از شایستگی . دربرخوردار هستند توجهیقابلاهمیت از و سازمانی 

شود، هوش کارکنان است. کارکنان نیازمند پرورش هوش خود در که موجب موفقیت سازمان می
یی هاهوش ازجملهبه انجام برسانند.  جانبههمه طوربهرا  خود تمام سطوح هستند تا بتواند وظیفه

سازد تصمیمات استراتژیک در محیط پیچیده و مهم دنیای کسب و کار که کارکنان را قادر می
است. هوش اخالقی به معنای ظرفیت و توانایی درک درست  1هوش اخالقی ،فعلی اتخاذ کنند

، توجه، احترام، مهربانی، انصاف و صبر( و یخودکنترل ازجمله) اخالق، داشتن اصول اخالقی قوی
هوش اخالقی ظرفیت  درواقع (.Brown,2013) و نیز رفتار در جهت درست است هاآنبه عمل 

شمول بشری در ارزشذهن افراد جهت تعیین این نکته مهم است که چگونه باید از اصول جهان
هوش اخالقی (. Lennick & Kiel, 2011)های خود در زندگی استفاده کنیم ها، اهداف و فعالیت

تواند این رفتار اخالقی می .تار اخالقی و ظرفیتی برای دلیل حالت اخالقی استرف یرندهدربرگ
دهد هوش شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می ها داشته باشد.نقش بارزی در موفقیت سازمان

شرکت نشان داد که  100تحقیقات بیش از  .کنداخالقی نقش بزرگی در موفقیت سازمان ایفا می
بسیاری  در(. Turner&Barling,2002) بسیار قوی در عملکرد سازمان دارد تأثیرهوش اخالقی 

ترین متغیر به تعهد نزدیک عنوانبههوش اخالقی و وجدان کاری  شدهانجام هایپژوهش از
عملکرد نیروی انسانی مورد بررسی قرار  افزایش بازدهی و بر مؤثر عامل اصلی و مثابهبهسازمانی 

 ;Alhadabi, 2019؛ 2019 همکاران، جوادی نژاد و ؛2019 )نجفی اصل، اندگرفته

                                                      
1Moral Intelligence 
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Neves&Coimbre,2019.)  بنابراین الزمه امنیت ملی و اقتدار نظامی، وجود نیروی انسانی با
فعال است که بتواند در باالترین سطح از قابلیت کارایی و شادابی با  تعهد سازمانی، متخصص و

به دفاع از کشور بپردازد. در نتیجه کیفیت کار این تکیه بر قدرت ایمان و سالمت جسم و روان 
هوش اخالقی موضوعی . (1391)شمسی و همکاران ، کارکنان از اهمیت خاصی برخوردار است

های انسانی دارد. احساسات در توانمندی تفسیر جایگاه هیجان و است که سعی در تشریح و
وری محقق اهداف را با حداکثر بهره هستند که مؤثریهوش اخالقی افراد  کارکنان برخوردار از

خود نیازمند منابع سازمان نیروهای مسلح با توجه به نقش و رسالت  ازجملهها سازمان سازند.می
 کلی اخالقی دارند که با تکیه بر انرژی طوربه، متعهد، دلسوز، درستکار و پذیرمسئولیتانسانی 

 ،حالینباا مسیر اهداف سازمان گام بردارد. تعهد سازمانی در با تالش، پشتکار و درونی خود و
هوش اخالقی بر تعهد سازمانی کارکنان  یهامؤلفهآموزش  تأثیرهای تجربی در مورد پژوهش

در کارکنان نظامی با توجه به شرایط و اهمیت شغلی صورت نگرفته و به همین دلیل  خصوصبه
مبتنی بر هوش اخالقی  هایمؤلفهزش پاسخ دهد که آیا آمو سؤالاین تحقیق درصدد است به این 

 ؟است مؤثربر تعهد سازمانی کارکنان نظامی 
 

 مبانی نظری پژوهش
  هوش اخالقی

شناسی وارد شد. وی هوش اخالقی را نخستین بار اصطالح هوش اخالقی توسط بوربا در روان

 و رفتار در هاآنظرفیت و توانایی درک درست از خالف، داشتن اعتقادات اخالقی قوی و عمل به 

هوش اخالقی را توانایی لینیک و کیل . (Borba, 2005) کندجهت صحیح و درست تعریف می

دانند که با اصول جهانی سازگار است. به نظر آنان چهار اصل هوش تشخیص درست از اشتباه می

از: درستکاری،  اندعبارتت که برای موفقیت مداوم سازمانی و شخصی ضروری اس اخالقی

 . (Lennick, Kiel, 2005)پذیری، دلسوزی و بخششئولیتمس

یم عمل آن به آنچه و یمهست معتقد آن به آنچه بین هماهنگی ایجاد عبارت است از: درستکاری

 .هازمان تمام در راست حرف گفتن و است درست دانیممی آنچه انجام. کنیم

 اعمال، آن پیامدهای و خود اعمال مسئولیت دارد، باالیی اخالقی هوش که کسی: پذیریمسئولیت

 .پذیردمی نیز را خود هایشکست و اشتباهات همچنین

 لسوزد و مهربان دیگران به نسبت اگر .است متقابل تأثیر دارای که دیگران به توجه: دلسوزی

 .کنندمی همدردی ما با نیاز موقع نیز آنان باشیم،
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 . دیگران و خود بخشیدن و دیگران و خود اشتباهات و عیوب از آگاهی: بخشش

ها و هوش اخالقی اشاره به توانایی اعمال اصول اخالقی در اهداف شخصی، ارزشبر این اساس 

 توانایی درک مسائل خوب از مسائل بد است های فرد دارد و به مفهوم ظرفیت وفعالیت

(Beheshtifar, Esmaeli & Nekoei-Moghadam, 2011بر این اساس .)  اخالقی، هوش هوش

هوش را به انجام کارهای ارزشمند هدایت  اشکال دیگر چراکهها است، حیاتی برای همه انسان

احترام کند. اعمال و رفتارهای اخالقی و ارزشی مدیران، نظیر رفتارهای منصفانه، صادقانه ومی

هایی نظیر گرشاجتماعی بر احساسات و ن تأثیرآمیز از طریق سازوکارهای مطرح در حوزه نفوذ و 

کارکنان  شدهادراکرضایت، تعهد و وفاداری و همچنین بر ادراکاتی نظیر اعتماد و عدالت 

 (.Javed, Rawwas, Khandai, Shahid & Tayyeb, 2018) تأثیرگذار است

 از است که ایپیچیده مسائل و مشکالت بروز امروزی مدیران نگرانی و دغدغه حاضر عصر در

 که ایپدیده راستا مؤثرترین این . دراست زیردستان توسط اخالقی صولا رعایت نشدن طریق

 & Peltoniemiاست ) باشد هوش اخالقی مشکالت و مسائل یراهگشا و مدیران یاور تواندمی

Vuori, 2005 )سازمان موفقیت در بزرگی نقش اخالقی هوش که دارند وجود بسیاری شواهد ؛ 

 چه انسانی نیروی که آنجا (؛ ازAmanah, Ghandil, Fadhil & Alhakeem, 2021کند )می ایفا

 به تولید عامل ترینمهم همچنان دیگران، با تعامل در و گروهی صورتبه چه و فردی صورتبه

 تبعبه و عملکرد کیفیت و کمیت بر کارها نادرستی یا درستی مورد در افراد آید، قضاوتمی شمار

توجه  ،رونیا از (.Bauman & Skitka, 2012دارد ) تأثیر شدتبه سازمان آن بر عملکرد و موفقیت

 تنظیم از طریق تواندمی کار اخالق. است ناپذیراجتناب ضرورتی هاسازمان برای اخالقی اصول به

 ناشی هایهزینه نیز کاهش و همکاری و تفاهم جو افزایش تعارض، و اختالف کاهش روابط، بهتر

مسئولیت و تعهد افزایش باعث هوش اخالقی ،عالوهبه دهد. قرار تأثیر تحت را عملکرد کنترل، از

، بحرانی و انجامد )خسروانیمی گروهی و کارایی فردی بهبود به و شده کارکنان بیشتر پذیری

 افزایش بیرونی، سبب و داخلی همکاران با برخورد در اخالقیات رعایت (.2020محسن پور، 

 سرانجام و شده افزایش چندگانگی از ناشی مزایای از استفاده و های سازماناقدام مشروعیت

 الزم جهتنیبد (.Hossan Chowdhury, 2011شود )می رقابتی مزیت و سودآوری بهبود باعث

 مشروعیت به میزان توجه دهند. انجام کارهایی سازمان اخالق ارتقای جهت در مدیران که است
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 و حقوق استخدام، و های گزینشسیستم در عدالت عایتر کارکنان، دگاهید از اقدامات سازمان

 و خواست با سازگار و سازمان، اقدامات متناسب اخالقی منشور تدوین ارتقاء، و پاداش دستمزد،

 و مدیران برای اخالقیات آموزش هایبرنامه مسائلی، مانند اجرای درباره جامعه هایحساسیت

 است کارهایی ازجمله اخالقی، اصول به هاسازمان رانو مدی رهبران پایبندی ویژهبه و کارکنان

 (.1392زاده، دهند )فریدونی، دهقانی و شیخ انجام توانندزمینه می این در هاسازمان که

  یسازمان تعهد

 لیتما و سازمان راه در ادیز تالش به لیتما سازمان، هایارزش قبول از است عبارتتعهد سازمانی 

های مثبت یا نگرش همچنین تعهد سازمانی را (.Allen & Meyer, 1997) سازمان در ماندن به

استرون اند )، تعریف کردهبه کارند که در آن مشغول (شغل نه)منفی افراد نسبت به کل سازمان 

بینی رفتار سازمانی و پیشعامل مهمی برای درک، فهم و پیش عنوانبهتعهد سازمانی  .(1377،

تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است. تعهد و پایبندی مانند کننده خوبی برای  بینی

جایی و غیبت نگرش نزدیک به هم هستند که بر رفتارهای مهمی مانند جابهشیوه رضایت، دو 

)صادقی تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشدگذارند. همچنین تعهد و پایبندی میاثر می

 .(1386:41 فر،

 آلن ير ومدل می

 احتمال پیوند این و دهدمی پیوند سازمان با را فرد تعهد، که بودند معتقد( 1997) ریمی و آلن

ابعاد تعهد سازمانی را در سه وجه عاطفی، مستمر و  هاآن. دهدمی کاهش او در را شغل ترک

 اند: هنجاری تعریف کرده

ی که افراد خود را با طوربه. استپیوند عاطفی کارکنان به سازمان  دربردارندهتعهد عاطفی: 

 کنند.سازمان خود معرفی می

فرد از خود  درواقعکند. بر اساس این تعهد فرد هزینه ترک سازمان را محاسبه می تعهد مستمر:

افرادی که به  درواقعهایی را متحمل خواهد شد. پرسد که در صورت ترک سازمان چه هزینهمی

 هاآندر سازمان نیاز  هاآند هستند افرادی هستند که علت ماندن شکل مستمر به سازمان متعه

 به ماندن است. 

کند که باید در سازمان بماند و ماندن او در در این صورت کارمند احساس می تعهد هنجاری:

 ( .Luthans, 2008سازمان عمل درستی است )

ها و ستگی عاطفی، درک هزینهتعاریف تعهد سازمانی را به سه موضوع کلی واب «آلن»و « یرمی»

گانه تعهد سازمانی، که هر یک های مفهومی اجزای سهدانند. از تفاوتاحساس تکلیف وابسته می
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های پیامد پیش فرصت هرکدامشود که اند، این نتیجه حاصل میمستقل گریکدیتا حدودی از 

های شوند: ویژگییبندی مهای تعهد عاطفی به چهار گروه دستهخاصی هستند. پیش فرصت

های ساختاری و تجربیات کاری. تحقیقات زیادی که در ارتباط های شغلی، ویژگیشخصی، ویژگی

بیانگر این مطلب است که ارتباط تعهد سازمانی با عملکرد شغلی و  شدهانجامبا تعهد سازمانی 

، غیبت رک خدمتت ی ارتباط آن بالرفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی مستقیم )مثبت( است و

ماهیت ارتباط فرد با سازمان در هر یک از اجزاء  لذا )منفی( است. معکوس ،کارکنان تأخیر و

گانه تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد تکلیفی متفاوت است. کارکنان با تعهد عاطفی قوی سه

 مانندرند میخواهند بمانند. افرادی که تعهد مستمر قوی دامانند برای اینکه میدر سازمان می

ید کنند بامانند، زیرا احساس میهایی که تعهد تکلیفی قوی دارند میچون نیاز دارند بمانند و آن

 .(Sutherland, 2010) بمانند

 1مدل ماير و شورمن

تعهد سازمانی دو بعد دارد: تعهد مستمر به معنای میل ماندن در سازمان و تعهد  ،از نگاه این دو

در این مدل تعهد مستمر مرتبط با تصمیم  درواقع ،ش مضاعف برای سازمانارزشی به معنای تال

که تعهد ارزشی مرتبط با تالش مضاعف در جهت حصول ماندن یا ترک سازمان است، در صورتی

این  ،یرکه در مدل آلن و می (. در حالیMayer & Shoorman, 2000به اهداف سازمانی است )

 .استماندن در سازمان و یا ترک آن  هر سه جز تعهد مبنی بر ادامه

 و همکاران 2مدل جاروس 

عهد شوند. تمی قائلبین سه شکل از تعهد مبنی بر تعهد عاطفی، مستمر و اخالقی تمایز  هاآن

د به وسیله کارکنان است، تعهد اخالقی تقریباً منطبق با تعه شدهتجربهعاطفی مبتنی بر اثر عینی 

شان منطبق است ست و تنها در مورد تعهد مستمر تعاریف مفهومیا« یر و آلنمی»عاطفی 

(Ngodo, 2008.) 

  

                                                      
1- Mayer & Shoorman 

2- Jaros  
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 روش پژوهش نتايج هدف پژوهش سال-پژوهشگر

منصوووور منشوووادی  

 (1396دهقان)

بررسوووی رابطووه بین       

هوووش اخووالقووی بووا   

هد       کاری و تع جدان  و

سوووازمانی در مدیران     

 مدارس

ک  هوش اخالقی توان پیش جدان  اری و بینی و

 تعهد اخالقی را دارد

ضووریب همبسووتگی   

یل     پیرسوووون و تحل

چنوود        یون  گرسووو ر

 متغیری

مال    ید ک لدین   سووو ا

موسوووی، ندا زرنگی  

 (1394آبادی )

طه هوش    بررسوووی راب

اخووالقووی و تووعووهوود   

سووازمانی با سووازگاری  

یران          ب لی در د غ شووو

شوووهر    یبوودن تیووترب  

 کرمان

که بین     تایج پژوهش نشوووان داد  فه ن   های مؤل

هوش اخالقی و همچنین   سووازگاری شووغلی و 

بین سوازگاری شوغلی و تعهد سوازمانی ارتباط     

 رد.اداری وجود دامعن

 همبستگی ضریب

-آزاده عسووووگووری

1398 

طه هوش اخالقی و    راب

هد      با تع هوش معنوی 

سوووازمانی:نقش متغیر  

یانجی جامعه    پذیری   م

 سازمانی

عه       جام به  جه  مانی می    تو ند   پذیری سووواز توا

اسووواسوووی افزایش  یکی از راهبردهای  عنوانبه

  یرگذاریتأثتعهد سازمانی و همچنین کمک به 

بیشووتر هوش اخالقی و هوش معنوی کارکنان  

 سازمانی مورد توجه قرار گیرد یبروندادهادر 

ضووریب همبسووتگی   

سازی  پیرسون و مدل

 معادالت ساختاری

کوووثوور مووظووفووری   

(1396) 

طه هوش    بررسوووی راب

اخووالقووی بووا تووعووهوود 

یران        ب نی د سووووازمووا

 دبستان

طه       بین  مانی راب هد سووواز هوش اخالقی و تع

 مثبتی برقرار است.

ضووریب همبسووتگی   

 پیرسون

شادگردی،    غفوریان 

عربشووواهی، غیور و  

 (1397همکاران )

تحلیوول رابطووه هوش    

فیووت         ی ک خالقی بووا  ا

مات     ئه خد :  شووودهارا

نقش میووانجی تعهوود       

 سازمانی

مسوووتقیم و هم  صوووورتهب هوش اخالقی هم 

  رفتن نقشبا در نظر گ میرمسووتقیغ صووورتبه

مات            خد یت  مانی بر کیف هد سووواز یانجی تع م

 مثبت و معناداری دارد. تأثیر شدهارائه

ضووریب همبسووتگی   

لی             م لیوول عووا ح ت

سازی   و مدل یدییتأ

 معادالت ساختاری

بووخووش و   حوویووات

 (1399همکاران )

موزش        بخشووووی آ ثر ا

هوووش اخووالقووی بوور   

لی و         ی تحصووو خالق  ا

خودکارآمدی تحصیلی  

 آموزان دختردانش

هوش     موزش  خالق          آ یش ا فزا قی در ا خال ا

تحصووویلی و خود کارآمدی تحصووویلی دانش   

 داشت تأثیرآموزان 

 کوواریانستحلیل 

 (2013)عابدینی 

بررسووی رابطه هوش و  

هوووش اخووالقووی بووا   

سازمانی    درجات تعهد 

 مدیران.

  هوش و سووازمانی هوش بین داد نشووان نتایج

هد  با  اخالقی مانی   تع طه  مدیران  سوووواز   راب

 .دارد وجود معناداری

ستگی  ضریب    و همب

  رگرسووویون تحلیوول

 متغیری چند
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 روش پژوهش نتايج هدف پژوهش سال-پژوهشگر

اسوووووکوونوودری و   

 (1391همکاران )

هوش    بررسوووی نقش   

بر         یران  قی موود خال ا

هارت  باطی     م های ارت

سازمان    ینتأمآنان در 

 اجتماعی

مدیران و   تأثیر در این پژوهش  هوش اخالقی 

ستکاری،     شامل در سئولیت ابعاد آن    ،پذیریم

طی  های ارتبادلسووووزی، و بخشوووش بر مهارت

تایج         که ن فت  مدیران مورد بررسوووی قرار گر

هوش اخالقی موودیران و ابعوواد   تووأثیربیووانگر 

هارت      نه آن بر م گا نان در      چهار باطی آ های ارت

 سازمان مورد مطالعه بود.

ستگی  ضریب    و همب

  رگرسووویون تحلیوول

 متغیری چند

Okpara & 

Wynn (2008) 

اخالق کار    تأثیر رابطه  

مانی و    هد سووواز   بر تع

 رضایت شغلی

نتایج این پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار  

  تیو رضا بین اخالق سازمانی با تعهد سازمانی   

 شغلی بود

ستگی  ضریب    و همب

  رگرسووویون تحلیوول

 متغیری چند

Hess mer 

(2010) 
بررسی نقش اخالق در  

 مدیریت سازمان

طی بررسوووی بر روی چندین سوووازمان به این  

قی  اخال هایی که رفتارنتیجه رسوووید سوووازمان

دارند، دارای شانس موفقیت بیشتری نسبت به     

مان   های          سووواز تار که در رف ند  هایی هسوووت

نه وارد می    یراخالقیغ قا ند.   و غیر صووواد شوووو

ها دارای فرهنگی همسوو با   ترین سوازمان موفق

 باشند.های قوی اخالقی میارزش

 تحلیل محتوا

قانی  بادی  ده   فیروزآ

 (1394) همکاران و

طه  بررسوووی   هوش راب

خالقی   کنووان  ا   و کووار

  کارکنان سازمانی تعهد

کز     یبخشووو  توان  مرا

  رشه بهزیستی  سازمان 

 یزد

ت    اخالقی هوش بین داد نشوووانپژوهش  یجان

  وجود داریامعن رابطه سازمانی تعهد و کارکنان

 و موضوعات  در اخالقیات ساختن  وارد لذا دارد

  ناپذیراجتناب و ضروری  امری وریبهره مباحث

 .است

ستگی  ضریب    و همب

  رگرسووویون لتحلیوو

 متغیری چند

 غضنفری  و محمدی

 (1393) عزیزی و

  اخالقی هوش ارتبوواط

  اریک زندگی کیفیت با

 پرستاران

  هوش هایمؤلفه بین ددا نشووان نتایج پژوهش

یت  با  اخالقی ندگی  کیف   خانگی،  – کاری  ز

یت  نه  کیف یت  و کاری  زمی یای  کیف   کاری  دن

 .دارد وجود داریامعن مثبت ارتباط

ستگی  ضریب    و همب

  رگرسووویون تحلیوول

 متغیری چند

  طرزی، اسوووماعیلی 

  و فووربووهشووووتووی 

ماعیلی     طرزی اسووو

(1392) 

  با  اخالقی هوش رابطه 

  ین ی اعتمووادآفر    میزان  

 مدیران

  اخالقی هوش بین که ددا نشوان نتایج پژوهش 

  اعتماد  میزان راسوووخ، اعتماد  میزان با  مدیران 

  زانمی فراگیر، اعتماد میزان صداقت،  بر مبتنی

  هرابط  نیز متقابل   اعتماد  میزان و دارپای   اعتماد 

  زا یکی بنابراین. دارد وجود مسووتقیم و معنادار

  مدیران، اعتمادسووازی روی بر تأثیرگذار عوامل

نان  اخالقی هوش   بر اخالقی هوش و اسوووت آ

عتمووادآفرینی       هووایمؤلفووه   تمووام  روی یز   ا  ن

 .است تأثیرگذار

ستگی  ضریب    و همب

  رگرسووویون تحلیوول

 متغیری چند
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Karimi, Salehi 

& Gholtash 

(2014) 

خالق         ین ا ب تبوواط  ار

هوووش   ای وحوورفووه

اخووالقووی بووا رفووتووار   

سازمانی شهروندی در    

معلمان زن دبیرسووتان  

 شهر شیراز 2در ناحیه 

عه     طال تایج م باط         ن یک ارت که  ند  نشوووان داد

مسووتقیم و مشووخص بین رفتار شووهروندی و   

ای وجود دارد همچنین یک ارتباط  اخالق حرفه

ای و شوووخص بین اخالق حرفه مسوووتقیم و م

ته    یاف ها همچنین   هوش اخالقی وجود دارد. 

بینی های پیشنشوووان داد که از میان واریانس 

ای و هوش اخالقی( فقط واریانس  )اخالق حرفه

فه  تار       اخالق حر یانس رف قادر اسووووت وار ای 

بینی نماید. در میان ابعاد      شوووهروندی را پیش 

ان  هوش اخالقی، اعترافات و شووکسووت به میز 

رفتار سووازمانی هوشوومند را پیش  توجهیقابل

 کنند.بینی می

ستگی  ضریب    و همب

  رگرسووویون تحلیوول

 متغیری چند

Sheikhi Fini, 

Zarei & 

Abedini 

(2013) 

  نی رابطووه ب   یبررسووو 

و هوش   یجان یهوش ه

بووا تووعووهوود  یاخووالقوو

  رانیدر مد  یسوووازمان 

مدارس متوسوووطه در    

 بندرعباسشهر 

بر   قیتحق نیا ید تئورنشووان دانتایج پژوهش 

و هوش   یهوش سووازمان نیرابطه ب کیاسوواس 

شووده اسووت و   تائید یبا تعهد سووازمان یاخالق

و  یکننده هوش سوووازمان ینبیشیپ یرهایمتغ

  یتعهد سازمان توجهیقابلطور به یهوش اخالق

 .کنندیم ینیبشیرا پ

ستگی  ضریب    و همب

  رگرسووویون تحلیوول

 متغیری چند

Rokhman 

(2010) 

در کووار بر   اثر اخالق   

روی پیامد کار و تعهد      

 سازمانی

ی بانک  کارمند از چندین شعبه  227با بررسی  

ستگی  محلی در مالزی نتیجه می گیرد که همب

بت و  کار و      مث یان اخالق  ناداری م هد    مع تع

 سازمانی وجود دارد.

 تحلیل رگرسیون

Moghadas & 

Khaleghi 

(2013) 

طه هوش    بررسوووی راب

اخووالقووی و تووحووموول 

ر کارکنان  آشووفتگی د 

 اصفهان

نتوایج تحقیق نشووووان داد ارتبواط مثبوت و    

شفتگی    معناداری بین هوش اخالقی و تحمل آ

وجود دارد، بر این اسوواس تحمل آشووفتگی با   

فه  ها و اعتقادات    اصوووول عمل، ارزش  های مؤل

دار و با دو جزء فعال از  اهمبستگی مثبت و معن

عالقه به دیگران و مسوووئولیت برای خدمت به    

 .استدارای رابطه معنادار منفی دیگران 

ستگی  ضریب    و همب

  رگرسووویون تحلیوول

 متغیری چند

تعهد  ویژهبهسازمانی شغلی و  هایمؤلفهبین هوش اخالقی و  شدهانجامبر اساس نتایج تحقیقات 

هوش اخالفی، در تبیین تغییرات تعهد  که اخالق و یبه صورتداری وجود دارد امعن سازمانی رابطه

هوش اخالقی جهت افزایش تعهد  هایمؤلفهاند بر این اساس آموزش ی موفق عمل نمودهسازمان

 رسد.پذیر به نظر میسازمانی توجیه
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 شناسی پژوهشروش
و گروه کنترل بود. جامعة آماری پژوهش،  آزمونپسو  آزمونشیپآزمایشی با روش پژوهش، نیمه

های نیروهای مسلح یگان ز میان کارکنان یکی ازنفر متقاضی شرکت در برنامه آموزشی ا 60تعداد
سپس این تعداد  گیری در دسترس انتخاب شدند وبه روش نمونه 10/04/99بودند که تا تاریخ 

نفر ( جایگزین  30نفر ( و گروه کنترل ) 30گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش ) صورتبهنمونه 
بر روی تمام جامعه نمونه اجرا  آزمونشیپبتدا بود که ا گونهنیاگردیدند. روند اجرای پژوهش به 

دقیقه برای گروه  60هوش اخالقی به مدت هر جلسه  هایمؤلفهجلسه آموزش  8گردید، سپس 
ها به ابزار پژوهش پاسخ اجرا شد و تمامی آزمودنی آزمونپسآزمایش اجرا شد. بعد از این مراحل 

مورد  Spss19افزار کوواریانس چند متغیره با نرم ها با استفاده از روش آماری تحلیلدادند. داده
 قرار گرفتند. لیوتحلهیتجز

حضور در جلسات آموزش -2داشتن حداقل دو سال سنوات خدمتی -1معیارهای ورود به پژوهش:
است و  شرکت در جلسات یآگاهانه برا یترضا-4 شناختیروانعدم ابتال به اختالالت -3

نداشتن به ادامه جلسات  یلتما-2جلسه متناوب  2بت در غی-1معیارهای خروج از پژوهش: 
 است.  آموزش

طراحی نمودند.  1990یر پرسشنامه تعهد سازمانی را در سال یآلن و م :1تعهد سازمانیپرسشنامه 

است  سؤال 24( ساخته شده بود. این پرسشنامه دارای 1987فرم اولیه این پرسشنامه در سال )

تعهد  (،8الی  1 هایسؤال)وابستگی عاطفی فرد به سازمان از  فیو دارای سه بعد: تعهد عاط

( و تعهد 16الی  9 هایسؤالهای متصور ناشی از ترک سازمان است از هزینه دربردارنده) مستمر

( است؛ این 24الی  17 هایسؤال)الزام و احساس تکلیف به باقی ماندن در سازمان از  هنجاری

 (،1) کامالً مخالفم شود:امتیازدهی می 7تا  1کرت است که از پرسشنامه که دارای مقیاس لی

( و 6) نسبتاً موافقم (،5) کمی موافقم (،4) نظری ندارم (،3) کمی مخالفم (،2) نسبتاً مخالفم

( 24،21،19،18،9،8،6،5،4) سؤاالت(. این نکته مورد توجه قرار گرفته است که 7) کامالً موافقم

به ترتیب  هاخرده مقیاس سؤالو پس از به دست آوردن امتیاز هر  گذاریمعکوس نمره صورتبه

ترین و پایین 168 شود. باالترین امتیازی که فرد در این پرسشنامه اخذ خواهد کردمحاسبه می

امتیاز فرد در این آزمون باالتر باشد، به معنی باال بودن تعهد سازمانی فرد  هرچنداست.  24 نمره

ونکی و ، پورناوی زاده،)بیوک آیدمی به دستجمع بستن نمره همه عبارات  است و امتیاز کل از

                                                      
1- Organizational Commitment Questionnaire 
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قرار گرفته و پایایی این پرسشنامه از طریق  تائید(. روایی محتوای پرسشنامه مورد 1396 عصاره،

(. 1397 پور و دارابی،کریمیان ابراهیم پور، )عزیزیان کهن، /. به دست آمده است84 آلفای کرونباخ

( پایایی هریک از خرده 1394) زاده چابک و ریحانیانیوسف رضایی، یاهکل محله،در پژوهش س

. و 83/0تعهد مستمر  ،70/0نفر بررسی و برای خرده مقیاس تعهد عاطفی  216ها در مقیاس

 محاسبه شد. 79/0و تعهد کل  71/0تعهد هنجاری 
 

 اخالقیبر هوش  یمبتن هایمؤلفه ( پروتکل آموزش1جدول )

 جلسه شده در هر جلسه برده کار به هایتکنیک و لیک محتوای

هارت  هدید کردن،     احترامیهای رایج بی شووویوه های احترام، فنون و م )تنزل دادن، ترک دادن، ت

و راهبرهای   سرزنش کردن، تحقیر نمودن، دادن احساس گناه، از خط خارج کردن، محروم کردن(  

 حل اختالف

 جلسه اول

 فضیلت احترام

های تقویت مهربانی، شووناسووایی و ردیابی خطاهای شووناختی در  ضوورورت، روش میت وتعریف، اه

صیتی   رابطه با درک تفاوت شخ سته    های فردی و  س ضیه )گ شت   بینی، فر نمایی، نتیجه  سازی، در

ست         شتاب  شتباه( و ارائه تمرین و تکالیف در ستدالل ا سفید دیدن و ا سیاه و  سب زدن،  زده، برچ

 ط بین فردیاندیشی برای تقویت رواب

 جلسه دوم

 فضیلت مهربانی

ضرورت، روش  سایی پیش   تعریف، اهمیت و  شنا )فنون گوش   نیازهای همدلیهای تقویت مهربانی، 

خوانی، توجه به جواب، فیلتر کردن یا توجه  )ذهن مؤثردادن فعال( و موانع بر سووور راه گوش دادن 

بودن، از خط خارج   جانببهحقیال، های گوینده، داوری کردن، سیر در خ به بخشی از حرف کردن 

 ها و تکالیف برای تقویت خودارزیابیهمدلی، ارائه تمرین شدن(

 جلسه سوم

 فضیلت همدلی

ضرورت، روش  تعریف،  سایی رفتارهای حاکی از وجدان در   اهمیت و  شنا   برابر های تقویت وجدان، 

 ها وینرو ارائه تم R ارخودسوونجی وجدان سووالم، بیان قاعده چه یسووؤالدیگران، پرسووشوونامه ده 

 تکالیف برای تقویت وجدان سالم

 جلسه چهارم

 فضیلت وجدان

)توقف کردن، اندیشووه کردن، درسووت   داریهای تقویت خویشووتنضوورورت، روش تعریف، اهمیت و

شتن     رفتار کردن( سایی پیامدهای خوی سترش واژه  فنون مهار کردن خود ها وتمرین داری،شنا )گ

سی،    سا سا    های اح شانه شنا ستفاده از      هاییی ن شم، ا شدار خ گفتگوی درونی، آموزش تنفس   ه

 شکمی

 پنجم جلسه

 داریخویشتن

ضرورت تعریف، اهمیت  سایی و پیامدهای فقدان        ، فواید و روشو  شنا صاف،  ضیلت ان های تقویت ف

رر  ضوو )نفع و منفعت انصوواف، فنون افزایش مهارت رفتار منصووفانه مثل آموزش فن تحلیل هزینه و

ام به  ، تمرین احتریرمنصووفانهغ، پرداختن به حفظ احسوواسووات، تفکر منفی یا رفتار منصووفانهر رفتا

 احساس های ابرازداوری، تمرین گامها، تمرین مقابله با پیشتفاوت

 ششم جلسه

 فضیلت انصاف

های تقویت بردباری، بیان مصوووادیق بردباری، پیامدهای فقدان            ضووورورت،روش تعریف، اهمیت و 

شم     بردباری،  سایی عوامل خ شایند، محرک  شنا های محیطی، هیجانی، فرهنگی،  )مثل وقایع ناخو

سمانی، نگرش و  شم  تفکر افراد( ج شامل خودآگاهی هیجانی،    بیان مراحل کلی مهارت کنترل خ (

 تکالیف ها وارائه تمرین قاطعیت( خنثی کردن خشم،

 هفتم جلسه

 فضیلت بردباری
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 جلسه شده در هر جلسه برده کار به هایتکنیک و لیک محتوای

سخ     سایی پا شم، فنون مها  هایشنا شیوه  خ شم،  )ورزش،آرمیدگی، فن   بلندمدتهای رت کنترل خ

های حواس، تنفس عمیق، ذکر صوولوات، روشاز خود سووؤال) مدتکوتاهوایت برد، فن توقف فکر(

های کالمی مثل اظهارات مثبت، نشووانه پرتی مثل شوومارش اعداد، یادآوری یک شووعر یا خاطره( 

 آرام، چهره خوبمثل حالت بدنی  یرکالمیغبرچسب زدن،  اجتناب از

 جلسه هشتم

ادامه فضیلت 

 بردباری

 های پژوهشيافته

نفر از  15به لحاظ سنوات خدمتی  بود و 4/27کنترل و گروه 2/28میانگین سنی گروه آزمایش

 از گروه 9نفر از گروه آزمایش و 10کنترل در ده سال اول خدمت، از گروه 17گروه آزمایش و 

کنترل در سال  از گروه 2گروه آزمایش و  از نفر 5مت و کنترل بین سال یازدهم تا بیستم خد

ها در گروه آزمایش عبارت بود همچنین تحصیالت آزمودنی ام خدمت بودند.بیست و یکم تا سی

نفر  14نفر کارشناسی ارشد و در گروه کنترل  2نفر کاردانی و کارشناسی و  10دیپلم و  18از 

 ،هاداده وتحلیلیهتجزر کارشناسی ارشد بود. برای نف1نفر کاردانی و کارشناسی و  15دیپلم، 

رهانحراف استاندارد نم چند متغیره به کار رفته است. میانگین و یانسکووارآزمون آماری تحلیل 

ارائه  آزمونپس و آزمونپیشهای آزمایش و کنترل در متغیرهای پژوهش در دو مرحله های گروه

 گردیده است.

و  آزمونپیشآن در مراحل  هایمؤلفهمتغیر تعهد سازمانی و  اریمعاف میانگین و انحر (2جدول )

 آزمونپس

 گروه آزمايش )آموزش هوش اخالقی( گروه کنترل
مرحله 

 سنجش
انحراف  متغیر

 معیار
 میانگین انحراف معیار میانگین

 تعهد آزمونپیش 42/24 02/3 25/24 76/2

 آزمونپس 00/35 86/3 67/25 57/3 عاطفی

 تعهد آزمونپیش 58/21 47/3 58/21 47/3

 آزمونپس 00/33 76/5 17/21 44/2 مستمر

 تعهد آزمونپیش 08/26 57/3 83/25 71/3

 آزمونپس 67/37 01/7 58/25 35/2 هنجاری

 تعهد آزمونپیش 08/72 89/8 67/71 53/10

 آزمونپس 67/105 26/14 42/72 48/5 سازمانی
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گروه آزمونو پس آزمونپیشانحراف معیار متغیر تعهد سازمانی را در مراحل  میانگین و 2جدول 

میانگین نمرات تعهد سازمانی  دهد. با توجه به اطالعات این جدول،نشان می و کنترلهای آزمایش 

 67/105 آزمونپسدر  و 08/72 آزمونپیشهوش اخالقی( در  هایمؤلفهبرای گروه آزمایش )آموزش 

تعهد سازمانی برای گروه آزمایش و کنترل نیز در  هایمؤلفهمقادیر میانگین  آمده است. به دست

های گروه نمرات آزمودنی شود،که در جدول فوق مالحظه می طورهمانجدول ارائه شده است. 

برای  تغییراتی داشته است. آزمونپسآن در مراحل  هایمؤلفه آزمایش در متغیر تعهد سازمانی و

باشند یا خیر متغیر پژوهش به لحاظ معناداری می آزمونپسکه این تغییرات در دانستن این مطلب 

ند مستلزم رعایت چ ،این آزمون استفاده از چند متغیری استفاده گردید. کوواریانساز آزمون تحلیل 

 استها همگنی واریانس و ها شامل نرمال بودن توزیع نمراتفرضاین پیش اولیه است، فرضپیش

نرمال بودن آن است  فرضپیشبررسی  شود. هدف ازها پرداخته میدا به بررسی این مفروضکه ابت

آن  حاکی از فرضپیشتوزیع نمرات همسان با جامعه را مورد بررسی قرار دهد. این  که نرمال بودن

ت. ساست که تفاوت مشاهده شده بین توزیع نمرات گروه نمونه و توزیع نرمال در جامعه برابر با صفر ا

ررسی ب اسمیرنوف استفاده گردید. نتایج حاصل از-از آزمون کولموگروف فرضپیشبرای بررسی این 

 آمده است. 3در مورد نمرات تعهد سازمانی در جدول فرضپیشاین 
 

 اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن نمرات متغیر تعهد سازمانی –( نتايج آزمون کولموگروف 3جدول)

 متغیر يش )آموزش هوش اخالقی(گروه آزما گروه کنترل

 Zمقدار  سطح معناداری Zمقدار  سطح معناداری

 تعهد عاطفی 767/0 599/0 496/0 966/0

 تعهد مستمر 897/0 397/0 633/0 818/0

 تعهد هنجاری 770/0 594/0 515/0 953/0

 تعهد سازمانی 745/0 635/0 660/0 776/0

اسمیرنوف -آنجایی که مقادیر آزمون کولموگروف از شود،مشاهده می 3که در جدول طورهمان

های آزمایشی و کنترل معنادار نمیاز گروه یکیچهآن در  هایمؤلفهبرای متغیر تعهد سازمانی و 

آن نرمال  هایمؤلفهاین متغیر و  توان نتیجه گرفت که توزیع نمرات در( لذا میP>0/05باشند )

هاست. بدین های گروهمساوی بودن واریانس ها،واریانس همگنی فرضپیشبررسی  . هدف ازاست
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آن  هایمؤلفهمنظور از آزمون لوین استفاده شده است. نتایج آزمون برای متغیر تعهد سازمانی و 

 آورده شده است. 4در جدول 
 

 هاهمگنی واريانس –نتايج آزمون لوين  (4جدول )

 متغیر Fآماره   1درجه آزادی 2درجه آزادی  سطح معناداری

 تعهد عاطفی 168/0 2 33 846/0

 تعهد مستمر 01/2 2 33 150/0

 تعهد هنجاری 315/0 2 33 732/0

 تعهد سازمانی 395/0 2 33 677/0

مقدار آزمون لوین برای  دهندهنشانکه  Fگردد مقادیر آماره مشاهده می 4که در جدول طورهمان

(. با توجه p>0/05) یستن، معنادار استکنترل های آزمایشی و های گروهبررسی همگنی واریانس

 تائیدکنترل در متغیر پژوهش  های آزمایش وها گروهفرض برابری واریانسپیش ،به این نتیجه

 شود.می

 های چهارگانه تحلیل کوواريانسنتايج آزمون (5) جدول
 نام آزمون مقدار F فرضیه DF خطا DF سطح معناداری

 اثر پیالیی 443/0 52/30 3 17 001/0

 المبدای ویکلز 657/0 52/30 3 17 001/0

 اثر هتلینگ 380/0 52/30 3 17 001/0

 رویریشه ترینبزرگ 380/0 52/30 3 17 001/0

اثر  (،657/0) المبدای ویلکز (،443/0) های اثر پیالییمقادیر آزمون 5با توجه به اطالعات جدول

(. معناداری این p<0/01باشند )( معنادار می380/0) ویرریشه ترینبزرگ ( و380/0) گهتلین

های نمرات تعهد سازمانی بین میانگین هایمؤلفهیکی از  دهد که حداقل درها نشان میآزمون

هوش اخالقی( و کنترل تفاوت وجود دارد. بررسی  هایمؤلفه )آموزش گروه آزمایش آزمونپس

 صورت گرفته است. 6ها در جدولاین تفاوت
 

 یتعهد سازمان هایمؤلفهبر میزان نمرات  آموزش تأثیر( نتايج تحلیل کوواريانس چند متغیری 6جدول)

 اندازه اثر
سطح 

 معناداری
F 

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات
 متغیر

 تعهد عاطفی 39/507 1 39/507 69/55 001/0 64/0

 تعهد مستمر 92/830 1 92/830 38/54 001/0 64/0

 تعهد هنجاری 65/839 1 65/839 05/43 001/0 59/0
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و سطوح معناداری که همگی معنادار می F با توجه به مقادیر آماره ،6اطالعات جدول بر اساس

تعهد سازمانی  هایمؤلفهتمامی  گروه آزمایش در های گروه کنترل وبین آزمون ،(p<./01) باشند

گردد که مقادیر مالحظه می آزمونپسگروه در میانگین دو  بر اساستفاوت معنادار وجود دارد. 

تعهد مستمر و تعهد هنجاری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش داشته  تعهد عاطفی،

دهد که بر این را نشان می هامؤلفهبر  آموزش تأثیراست. ستون اندازه اثر در جدول فوق نیز 

 بوده 59/0 بر تعهد هنجاری و 64/0 مستمر بر تعهد ،64/0بر تعهد عاطفی  آموزش تأثیراساس 

 است.
 

 گیرینتیجه

هوش اخالقی بر روی تعهد سازمانی  هایمؤلفهفرضیه پژوهش آموزش  ،آزمونپیشاثرات  با کنترل

قرار گرفت، بدین معنی که آموزش  تائیدمورد   (P<01)است در سطح مؤثرکارکنان نظامی 

ین ا تائید دارد. تأثیرعهد سازمانی کارکنان نظامی هوش اخالقی بر افزایش میزان ت هایمؤلفه

 اردکانی انصاری و (2010راکمن ) ،(2002) و بارلینگ ورنرفرضیه با تحقیقات دیگر مثل پژوهش ت

و  (2019) نجفی اصل ،(2019) همکاران نژاد وجوادی (،1395) همکاران ها وحاجی (،2013)

توان به این نکته اشاره کرد که بیین این یافته میدر ت .است( همسو 2019) 1نوس و کویمبارا

، منبعی درواقعاست.  یرمادیغموجودی  عنوانبهتر از خود هوش اخالقی به معنای آگاهی عمیق

هوشیاری فرد افزایش می کهیهنگامکشف نشده است.  قبالًاز استعدادهای غیر عینی است که 

کند و بدین ترتیب عملکرد او در منیت ایجاد میشود، در او احساس ایابد و به کار گرفته می

یاب یابد به عبارتی دیگر هوش اخالقی افراد را همانند یک سیستم موقعیتمحیط کار بهبود می

توانند برخوردار از نماید. افراد با کمک آن میدر خودرو برای ادامه حرکت در زندگی کمک می

ای قوی عمل نمایند. سازمان نیز همانند یک هرانند عنوانبهو نیز خود  پرقدرتیک ماشین 

یاب جهانی برای حرکت درست در مسیر پیشرفت و توسعه ماشین، نیازمند به سیستم موقعیت

توانند مسیریابی مناسب را برای رساندن می که مدیران و کارکنان دارای هوش اخالقی، است

 سازمان به نقاط اوج پیشرفت داشته باشند.

                                                      
1Neves& Coimbra 
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سالمت و رضایت بیشتری برخوردارند.  فعاالنه با مشکالت مقابله و از وش اخالقی باال،افراد با ه

توانایی کاربرد اصول اخالق  یاب برای اقدام به عمل درست ونوعی جهت مثابهبهاین نوع هوش 

جهانی در تعامل با دیگران است. همچنین چارچوبی قوی و قابل دفاع برای فعالیت فراهم و درگیر 

ای صحیح و که به شیوه یاگونهبهکند هوش را در جهت انجام کارهای ارزشمند هدایت می انواع

  (.1393 همکاران، کند )گودرزی ومحترمانه رفتار می

تحقیق حاضر عدم برگزاری مرحله پیگیری برای تعیین اثرات آموزش در  یتمحدود ینترمهم

تواند مورد بررسی قرار گیرد. از دیگر یهای آتی مبر روی مراجعان بود که در پژوهش درازمدت

ها( اشاره کرد و یگان توان به نمونه خاص این پژوهش )یکی ازاین پژوهش می هاییتمحدود

آن یگان اشاره کرد، این  و شرایط حاکم بر یسختبههمچنین به اجرای پژوهش با توجه 

با توجه تیاط عمل شود، شود در تعمیم دادن نتایج پژوهش با احپژوهش باعث می هایمحدودیت

مثبت و معنادار هوش اخالقی کارکنان بر  تأثیربه نتایج حاصل از فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر 

 شود:پیشنهاد می موارد زیر تقویت هوش اخالقی کارکنان منظوربه ،هاآنروی تعهد سازمانی 

 چنین دانشگاههای تابعه و همآموزش یگانهای معاونت از توانمندی و ظرفیت یریگبهره .1

برگزاری کارگاه آموزش هوش اخالقی جهت ارتش در  یپزشکامام علی و دانشگاه علوم 

برگزاری  همچنین شناسی و مدیریت وبا دعوت از استادان حوزه روان ،کارکنان پایور

ترین شناسایی مهم با مهارتاین ارتقاء  منظوربهو اندیشه ورزی اندیشی همجلسات 

 .شوندمیهنجار شناخته  عنوانبهه رفتارهای اخالقی ک

 یامر عنوانبه مقولهتوجه به این  سازی در خصوص مباحث اخالقی در سازمان وفرهنگ .2

، تدوین یسازآگاهبرگزاری جلسات  صورتبه ایحاشیه فردی و نه یک بحث جانبی و

 .اجرایی گردد تواند توسط فرماندهانماهنامه اخالق و هوش اخالقی که می

توسط معاونت آموزش و مبادی  ع کارکنانیهای اخالقی در امر ارتقاء و ترفمقوله توجه به .3

و تدوین سازوکار مناسب برای این موضوع توسط  سیاسی در نیروهای مسلح-عقیدتی

 .آجاهای رکن یکم یگان

رفیع تهای در دوره مندمستمر و نظام طوربه توسط رکن یکم ارزیابی کمی هوش اخالقی .4

 ی از سطح عملکرد سازمانی کارکنان.گاهآجهت درجات 
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محیط کار و فرهنگ  یسختبهها با توجه بر روی سایر یگانمشابه  هایانجام پژوهش .5

 بر آن یگان.حاکم 
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