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سازماني يعني :توانايي فكري يك سازمان به منظور حل

 -1مقدمه و بيان مسئله
امروزه اهميت منابع انساني در شکلگيري ،رشد و

مشكالت سازماني .تأکيد وي بر تلفيق انسان و توانايي-

توسعه و بقا سازماني بررسي پوشيده نيست .نيروي

هاي فني وي در جهت حل مسائل است .هوش

انساني مؤثر و کارآمد و ويژگيهاي آنها از مهمترين

سازماني از نظر او ،دقيقاً شامل مجموعهاي از اطالعات،
6

عوامل جهت دستيابي سازمان به اهداف خود در نظر

تجربه ،دانش و درك مسائل سازماني است .هالل

گرفته ميشود و علت چنين نگرشي ،وجود مجموعهاي

( )2009نيز معتقد است هوش سازماني ،ظرفيت يك

از ويژگيها در منابع انساني به نام داراييهاي نا

سازمان در جهت خلق دانش و بهکارگيري راهبردي آن

محسوس است که موجب ابزار رقابتي براي هر سازماني

به منظور هماهنگي و تطابق با محيط اطرافش هست.
7

ميشود (کشاورز .)1388 ،ازجمله اين داراييهاي

آلبرخت ( )2003هوش سازماني را ظرفيت يك

تأثيرگذار بر موفقيت و بهروزي سازمان ،هوش

سازمان براي بسيج توانايي هوشي كه در دسترس آن

سازماني 1هست .هوش سازماني که اولين بار به وسيله

قرار دارد و متمركز كردن آن براي دستيابي به

ماتسودا ارائه شد يعني داشتن دانشي فراگير از همه

مأموريتها و اهدافش تعريف كرده است .وي همچنين

عواملي كه بر سازمان مؤثر است .داشتن دانشي عميق

هوش سازماني را شامل هفت مؤلفه ميداند كه آنها را

نسبت به همه عوامل مثل مشتريان ،جامعه و مخاطبين،

بينش راهبردي ،سرنوشت مشترك ،ميل به تليير،

ارباب رجوع و رقبا ،محيط اقتصادي ،عمليات و

همسويي و تجانس ،فشار عملکردي ،به كارگيري دانش

فرآيندهاي سازماني كه تأثير زيادي بر کيفيت تصميمات

و روحيه معرفي کرد (آلبرخت .)2003 ،همانطور که

مديريتي و سازماني ميگذارد (يوليز .)2005 ،2در

صاحبنظران اشاره نمودند هوش سازماني ظرفيتي

خصوص سازمانهاي هوشمند اعتقاد به اين است

است براي بسيج کردن تمامي توان هوشي سازمان در

سازماني که از هوش سازماني بهينه برخوردار است ،از

راستاي تحقق اهداف ،اما بيشک افرادي که در سازمان

چهار توانايي درک صحيح از شرايط پيچيده سازماني و

هستند و در اين زمينه بکار گرفته ميشوند بايد از

عملکرد مؤثر ،توانايي تفسير نشانههاي موجود در

استعداد ،توانمنديها و انواع هوش برخوردار باشند تا

محيط و عملکرد بر اساس آنها ،توانايي توسعه و به

بتوانند بر حيطههاي مختلف تمرکز کرده و بر مشکالت

کارگيري دانش مربوط به فعاليتهاي اجرايي و توانايي

فائق آيند .از جمله اين ويژگيها ،برخورداري از اخالق

انعکاس تجارب گذشته و يادگيري از آنها برخوردار

و هوش اخالقي است که بسيار مهم و اساسي ميباشد.

ميباشد (آلبرشت و کرال .)2003 3،در اين راستا

رشد اخالقي افراد به منظور ايجاد جامعه سالم مبتني بر

سازماني که از هوش سازماني نامطلوب برخوردار

اصول اخالقي از نقش و جايگاه ويژهاي برخورداراست

باشد ،مواردي مانند عدم آگاهي از تلييرات محيطي،

که ميبايست در نظر قرارگيرد؛ زيرا بسياري از

عملکرد کند در پاسخگويي به مسائل ،اصرار بر

رفتارهاي انسان ريشه در اصول و ارزشهاي اخالقي

سياستها و تصميمگيريهاي ناکارآمد ،عدم به

دارد و از آن متأثر ميشود ،افراد با هوش اخالقي

کارگيري تجربي ناکاميهاي گذشته ،ظرفيت تحديد

هميشه کارهايشان را با اصول اخالقي پيوند ميزنند که

شده در نوآوري و عدم تمرکز کافي بر ارتباطات و

اين خود باعث افزايش تعهد و مسئوليتپذيري در افراد

عملکرد در آن سازمان به وفور قابل مشاهده است

و درنتيجه بهبود کارايي فردي و گروهي ميشود (فليت

(وريارد .)2012،4به نظر سيميچ )2005( 5هوش
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هوش اخالقي ظرفيت درك درست از غلط ،داشتن

متقابل است ،يعني اگر نسبت به ديگران مهربان و دلسوز

اعتقادات اخالقي قوي و عمل به آنها است (گل

باشيم ،آنان نيز موقع نياز با ما همدردي ميکنند؛ و -2

محمديان ،بهروزي و ياسي نژاد .)1394 ،هوش اخالقي

بخشش :آگاهي از عيوب و اشتباها خود و ديگران و

توانايي ايجاد تمايز بين درست و غلط بر اساس اصول

بخشيدن خود و ديگران.

جهان شمول ميباشد .اين نوع هوش ،در محيط جهاني

رعايت اصول اخالقي و توجه به اخالقيات در

مدرن كنوني ميتواند به مثابۀ نوعي جهتياب براي

سازمانها و مشاغل مختلف ،ميتواند نقش مهمي در

اقدامات ،عمل نمايد .هوش اخالقي ،نهتنها چارچوبي

بهبود عملكرد آنها داشته باشد که اين امر زمينهساز

قوي و قابل دفاع براي فعاليت انسانها فراهم ميکند،

سرمايه اجتماعي در سازمان است .سرمايه اجتماعي

بلكه كاربردهاي فراواني در دنياي حقيقتي دارد .درواقع،

يکي از مفاهيم نويني است که امروزه در بررسيهاي

اين هوش تمام انواع ديگرِ هوش انسان را در جهت
انجام كارهاي ارزشمند هدايت ميکند (اسچوالکا،

اجتماعي و اقتصادي جوامع مدرن مطرح گرديده است،
9

.)2013

سرمايه اجتماعي را ميتوان حاصغل روابغط در جامعغه
دانسغت و آن را بغه مجموع منابعي كه در ذات روابط

هوش اخالقي باال ميتواند با سالم سازي و بهينه

سازمان اجتماعي به وجود ميآيند و زندگي اجتمغاعي

کردن عملکردهاي سازماني ،موقعيت و جايگاه آنها را

را مطلوبتر ميسازند اطالق نمود (ارقند ،خداده

در بازار رقابتي امروز تضمين کند تا به شانس بيشتري

كاشي ،اسمعيلي .)1393،سرمايه اجتماعي درواقع اثر

براي موفقيت دست يابند .به عقيده صاحبنظران در

اقتصادي مجموعهاي از روابط اجتماعي است که انجام

سازمان هايي که هوش اخالقي در حد مطلوبي قرار

کارهاي گروهي را تسهيل ميکند و موجب افزايش

دارد و ارزشهاي اخالقي رعايت شده ،کارکنان کارها

بهرهوري ميشود (نوابخش،مطلق،

نقشي.)1391،

را درست انجام ميدهند ،متعهدترند ،اعمال و رفتارها

سرماية اجتماعي سازماني ،جغزء مهغم و بنيغادين در

در سازمان باارزشها و عقايد همسو هستند و هميشه

پيكغرة يغك سغازمان محسوب ميشود و به مثابه

با اصول اخالقي پيوند خوردهاند (اسكندري،

واقعيتي اجتماعي است كه بر مبناي تعامالت بيهمتاي

اسكندري ،بيگ زاد ،كردبچه1391 ،؛ بهرامي ،اصمي،

اعضاي سازمان شكل ميگيرد .سرمايه اجتماعي

فاتح پناه ،دهقاني تفتي و احمدي تهراني1391 ،؛

سازماني درواقع شناختي از سازمان ارائه ميدهد و تأثير

اسكوالكا2013 ،؛ رحيمي ،مدني و محمديان.)1394،

مثبتي در عملكرد كاركنغان دارد .در واقع ،توسعه

( )2003براي موفقيت سازماني و

سرمايه اجتمغاعي ،احسغاس هويت ،تعهد و سالمت

شخصي بايد به چهار اصل هوش اخالقي توجه

رواني فردي و كاري را تسهيل ميكند و نيز ثبات

نمود -1:درستكاري :يعني ايجاد هماهنگي بين آنچه به

سازمان را افزايش ميدهد (خمرنيا ،توراني،

آن معتقديم و آنچه به آن عمل ميکنيم .به عبارتي انجام

محمدي .)1390،با توجه به اين ويژگي مثبت سرمايه

آنچه ميدانيم درست است و گفتن حرف راست در

اجتماعي که منجر به رضايت شللي ،موفقيت شللي،

تمام زمانها؛ -2مسئوليت پذيري :كسي كه هوش

بهبود عملکرد شللي ميشود (نوانبخش و همکاران،

اخالقي بااليي دارد ،مسئوليت اعمال خود و پيامدهاي

 )1391ميتوان گفت سرمايه اجتماعي با ايجاد محيطي

آن اعمال ،همچنين اشتباهاً و شكستهاي خود را نيز

اعم از حس همکاري ،احترام ،کيفيت روابط اجتماعي،

ميپذيرد؛  -3دلسوزي :توجه به ديگران كه داراي تأثير

صداقت ،اعتماد که باعث رضايت ،تعهد شللي و

ازنظر وينسنت
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بهرهوري سازماني ميشود پس ميتواند بهعنوان عاملي

با دلبستگي شللي باال براي شلل خود اهميت بيشتري

تأثيرگذار بر دلبستگي شللي کارکنان در نظر گرفته

قائلاند (بوزينوس.)2004 ،14

شود .بيشک ميتوان اذعان نمود که يکي از عواملي که

براي افزايش دلبستگي شللي در سازمان ها به

با تأثير مستقيم و غيرمستقيم سرمايه اجتماعي در

منظور باال بردن اثربخشي سازمان بايد درباره تعيين

سازمانها به وجود ميآيد ،عالقه و دلبستگي افراد به

کنندههاي دلبستگيشللي نگاهي واقع بينانه و همهجانبه

شلل و سازمانشان است که حتي تحت تأثير هوش

داشت .ديدگاههاي مختلفي درباره دلبستگي شللي

سازماني و هوش اخالقي نيز هست.

وجود دارد كه واقعگرايانهترين ديدگاه اين مفهوم را

دلبستگي شللي

11

درجه اهميت شللي فردي در

تابعي از شخصيت و فضاي سازماني ميدانند
15

خود انگاره آن شخص است که در آن خود انگاره و يا

(مودارک  .)2004 ،چنانچه نتايج تحقيقات ازجمله

عزتنفس فرد ،تحت تأثير سطح عملکرد دريافت شده

اکرميان نژاد ( )1393در رابطه بين سرمايه اجتماعي با

توسط خودش هست و درجهاي که فرد بهصورت فعال

تعهد و دلبستگي شللي نشان داد رابطه مثبت ،معنادار و

در کارش شرکت ميجويد و تصويري از مشارکت

قوي بين سرمايه اجتماعي با دلبستگي شللي وجود

فعال يک فرد در کارش را نمايان ميسازد (هافر و

دارد .ارقند ،اسماعيلي و خداده کاشي ( )1392نتايج

 .)2006دلبستگي شللي به عنوان يك

پژوهش خود را اينگونه گزارش دادند که ارتباط منفي

نگرش ،متلير مهمي است كه به افزايش اثربخشي

بين سرمايه اجتماعي و تحليل رفتگي شللي وجود دارد

سازمان ،كمك ميکند و بهطور عمده با رضايت از کار،

و با افزايش ميزان سرمايه اجتماعي ،تحليل رفتگي

فداکاري و دلبستگي تعريف ميشود ،هر چه سطح

شللي اين افراد كاهش مييابد .اسمعيلي و همکاران

درگيري شللي كاركنان يك سازمان باالتر باشد،

( )1391نيز در مطالعات خود دريافتند بين سالمت

اثربخشي آن نيز افزايش خواهد يافت .دلبستگي شللي

سازماني و دلبستگي شللي معلمان رابطه مثبت ،باال و

توان ،گوياي سطح باالي انرژي ،انعطافپذيري رواني

معنيداري وجود دارد طوري که با افزايش سالمت

در حين کار کردن ،ميل بهصرف تالش در کار خود و

سازماني در بين معلمان ،ميزان دلبستگي شللي آنان

مقاومت در رويارويي با مشکالت است (کيانفر،

افزايش مييابد .اردالن و همکاران ( )1393در

 .)1392دلبستگي شللي نشان دهنده احساس معناداري،

پژوهشي نشان دادند که بين هوش سازماني با مديريت

اشتي اق ،افتخار و غرق شدن در کار و احساس

سرمايه فکري رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .کنگاچر

خوشايند نسبت به کار است .در اين وضعيت با

( )1394نيز در مطالعات خود دريافت که تأثير مستقيم

گذشت زمان فرد به شلل خود دلبستگي پيدا ميکند

سرمايه اجتماعي بر کارآفريني برابر با  0/422و تأثير

(شافر و همکاران .)2008 ،13در حقيقت کساني که

غيرمستقيم آن بهواسطهي متلير انگيزش برابر با 0/141

دلبستگي شللي بااليي دارند ،تنش کمتري را تجربه

هست .همچنين حدود  25درصد از تلييرات متلير

ميکنند و از شلل خود رضايت بيشتري دارند .درگيري

وابسته يعني کارآفريني توسط متليرهاي سرمايه

کاري با منابع شللي ازجمله حمايت اجتماعي از

اجتماعي و انگيزش تبيين ميگردد .همچنين از بين ابعاد

همکاران و ناظران ،بازخورد عملکرد ،رهبري ،کنترل

هوش سازماني ،مؤلفه کاربرد دانش بيشترين تأثير را در

شللي ،تنوع وظيفه ،فرصت يادگيري و رشد و

پيشبيني مديريت سرمايه فکري دارند .يافتههاي

تسهيالت آموزشي مرتبط است .عالوه بر اين کارکنان

پژوهش عسگري و پورتراب ( )1388نشان داد که بين

مارتين،

12
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دلبستگي شللي و تعهد سازماني رابطه مثبت معنيداري

اخالقي بر دلبستگي شللي تأثير داشته و آيا بين هوش

وجود داشته و بين كيفيت زندگي كاري ،دلبستگي

سازماني و هوش اخالقي بر دلبستگي شللي؛ با نقش

شللي و سالمت سازماني رابطه چندگانه وجود دارد .

ميانجي سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد؟ همچنين به

استاسکوسيت و ستين

16

( )2008در تحقيقي به اين

نتيجه رسيدند که ميزان روحيه و سرنوشت مشترک
باالترين ميزان را دارا است و مؤلفه تلييرگرايي

بر اين اساس مدل مفهومي زير ترسيم شده است:
 -2روششناسي تحقيق
روش پژوهش همبستگي با استفاده از روش مدل

پايينترين ميانگين را دارد.
توجه به متليرهاي مورد مطالعه ازآنجهت داراي
اهميت است که بيترديد اگر انواع هوش بهعنوان
تواناييهاي شناختي در افراد مورد شناسايي و تقويت

يابي معادالت ساختاري هست جامعه آماري را كليه
کارکنان اداره کل بانک کشاورزي شهر همدان به تعداد
 313نفر تشكيل دادند كه با استفاده از روش نمونه-

قرارگرفته شوند ،از ويژگيهاي اساسي سرمايههاي

گيري تصادفي طبقهاي تعداد  196آزمودني ( 123نفر

اجتماعي هستند که منجر به نتايج مؤثري مانند تعهد،

مرد و  73نفر زن) بر اساس جدول کرجسي و مورگان

وجدان کاري ،اخالق در کار ،مسئوليتپذيري و

انتخاب شدند .براي گردآوري دادههاي موردنياز از

دلبستگي شللي ميشوند؛ زيرا افراد با استفاده از انواع

پرسشنامههاي هوش سازماني آلبرخت ( ،)2003هوش

هوش به ارزش و جايگاه شللي خود پي برده و به آن

اخالقي لنيک و کيل ( ،)2005سرمايه اجتماعي ناهاپيت

دلبسته ميشوند تا حدي که اين دلبستگي از مرز

وگوشال ( )1998و دلبستگي شللي كانونگو ()1982

سازمان فراتر رفته و تأثير آن در زندگي خصوصي فرد

استفاده شد .روايي سازه پرسشنامهها با استفاده از

در خارج از سازمان نيز مشاهده ميشود .اعضاي داراي

تحليل عاملي تأييدي و پايايي آن نيز از طريق ضريب

دلبستگي باال نسبت به کاري که انتخاب ميکنند

آلفاي كرانباخ محاسبه و به ترتيب  0/91 ،0/97 ،0/83و

حساسيت بيشتري دارند و واقعاً به آنچه انجام ميدهند

 0/72برآورد گرديد .براي تجزيهوتحليل يافتههاي

توجه مينمايند؛ بنابراين کنکاش و جستجو متليرهاي

پژوهش عالوه بر آمار توصيفي از آمار استنباطي درد

اثرگذار در اين زمينه از اهميت ويژهاي برخوردار

آزمون همبستگي و مدليابي معادالت ساختاري

ميباشد .با توجه به مباني نظري و پيشينههاي ذکر

(تحليل مسير بسط يافته) استفاده شد .براي تجزيه و

شده ،محققين درصدد پاسخگويي به اين سؤال
ميباشند که تا چه ميزان هوش سازماني و هوش

تحليل دادهها از نرمافزار  SPSSو LISRELاستفاده
شد.

شکل  :1مدل مفهومي پژوهش
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جدول  :1وضعيت هوش سازماني ،هوش اخالقي ،سرمايه اجتماعي و ميزان دلبستگي شللي کارکنان
ميانگين

ابعاد

انحراف

ميانگين

درجه

استاندارد

آماري

آزادي

آماره تي

سطح

تفاوت

معنيداري

ميانگين

هوش سازماني

3/10

0/55

3

171

1/51

0/26

0/10

هوش اخالقي

3/14

0/57

3

171

1/83

0/11

0/14

سرمايه اجتماعي

3/30

0/40

3

171

2/93

0/003

0/30

دلبستگي شللي

2/98

0/35

3

171

-0/24

0/75

-0/2

خصوص سرمايه اجتماعي ( p= 0/003؛ )t= 2/93نشان

 -3تجزيهوتحليل يافتههاي تحقيق:

ميدهد.

 .1وضعيت هوش سازماني ،هوش اخالقي ،سرمايه

در جدول  2شاخصهاي نرمال بودن متليرها شامل

اجتماعي و ميزان دلبستگي شللي کارکنان اداره کل

چولگي و کشيدگي ،آماره کالموگروف اسميرنف ارائه

بانک کشاورزي شهر همدان چگونه است؟
با توجه به نتايج جدول  1ميانگين و انحراف

شدهاند .کالين ( )2011پيشنهاد ميکند که در مدل يابي

استاندارد هوش سازماني به ترتيب 3/10±0/55؛ هوش

علي ،توزيع متليرها بايد نرمال باشد .او پيشنهاد ميکند

اخالقي 3/14±0/57؛ سرمايه اجتماعي 3/30±0/40؛

که قدر مطلق چولگي و کشيدگي متليرها به ترتيب

دلبستگيشللي  2/98±0/35بود ،اين امر نشانگر

نبايد از  3و 10بيشتر باشد .با توجه به جدول شماره 1

وضعيت نسبتاً مطلوب اين مؤلفهها بهاستثناي دلبستگي

قدر مطلق چولگي و کشيدگي تمامي متليرها کمتر از

شللي ازنظر نمونه آماري هست .همچنين آماره  Tبا

مقادير مطرح شده توسط کالين ( )2011ميباشد؛

توجه به سطح معنيداري تفاوت معنيداري را بين

بنابراين اين پيش فرض مدل يابي علي يعني نرمال

ميانگين نمونه آماري و با ميانگين جامعه آماري ( )3در

بودن تک متليري برقرار است .در جدول شماره 3
ماتريس همبستگي متليرهاي پژوهش ارائه شدهاند.

جدول  :2شاخصهاي توصيفي متليرهاي پژوهش
متغير

چولگي

كشيدگي

K-S

سطح معنيداري

هوش سازماني

0/72

-0/47

0/94

0/39

هوش اخالقي

0/74

-0/27

1/03

0/28

سرمايه اجتماعي

1/28

0/90

1/24

0/09

دلبستگي شللي

0/44

-0/16

0/63

0/62

جدول  :3ماتريس همبستگي متليرهاي پژوهش
شماره

متغير

1

1

هوش سازماني

1

2

**0/28

2

هوش اخالقي

3

سرمايه اجتماعي

**

4

دلبستگي شللي

**

0/36
0/20

3

1
**

0/52

**

0/39

1
**

0/63

*p<0.05, **p<0.01
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با توجه به جدول شماره  ،3رابطه تمامي متليرها

گزارششدهاند .با توجه به اين جدول تمامي شاخص-

در سطح  0/01مثبت و معنيدار ميباشد .از روش

هاي برازش در حد مطلوبي قرار دارند و ميتوان نتيجه

بيشينه احتمال براي آزمون الگوي نظري پژوهش و

گرفت که مدل آزمون شده برازش مناسبي با دادههاي

برازش آن با دادههاي گردآوريشده استفاده شد.

گردآوري شده دارد.

استفاده از اين روش نيازمند نرمال بودن چندمتليره
متليرها ميباشد .در پژوهش براي بررسي نرمال بودن
چندمتليره از ضريب کشيدگي استاندارد شده مرديا

17

استفاده شد .اين عدد در پژوهش حاضر  72/39به
دست آمد که کمتر از عدد  323هست که از طريق
فرمول ) p (p+2محاسبهشده است .در اين فرمول p

مساوي است با تعداد متليرهاي مشاهدهشده که در اين
پژوهش  18هست (تئو و نويس .)2012 ،الزم به ذکر
است که از نرمافزار ليزرل براي تجزيه تحليل دادهها
استفاده شد .براي بررسي ميزان برازش مدل آزمون
شده از شاخص هاي معرفي شده توسط کالين ()2011
استفاده شد .اين شاخصها شامل  X2/d.fکه مقادير
کمتر از  3قابل پذيرش هستند ،شاخص نيکويي
برازش ،)GFI( 18شاخص برازش تطبيقي )CFI( 19که
مقادير بيشتر از  0/9نشانگر برازش مناسب الگوي
هستند ،شاخص نيکويي برازش تعديل يافته)AGFI( 20
که مقادير بيشتر از  0/8قابلقبول هستند و مجذور
ميانگين مربعات خطاي تقريب )RMSEA( 21که مقادير
کمتر از  0/08نشانگر برازش مناسب الگوي هستند.
در جدول  ،4مقادير بهدستآمده در پژوهش حاضر
و حد قابلپذيرش هر يک از شاخصهاي برازش

جدول  :4شاخصهاي نيکويي برازش الگوي آزمون شده
AGFI

0/87

GFI

0/91

CFI

0/94

RMSEA

0/07

X2/df

2/56

با توجه به شکل  :2اثر مستقيم هوش سازماني بر
روي سرمايه اجتماعي ( )0/21با آماره  2/88در سطح
معنيداري  0/05مثبت و معنادار است .اثر مستقيم
هوش اخالقي بر روي سرمايه اجتماعي ( )0/48با
آماره  6/04در سطح معنيداري  0/001مثبت و معنادار
است .اثر مستقيم هوش سازماني بر روي دلبستگي
شللي ( )-0/05با آماره  -0/77معنادار نميباشد .اثر
مستقيم هوش اخالقي بر روي دلبستگي شللي ()0/11
با آماره  1/13معنادار نميباشد .اثر مستقيم سرمايه
اجتماعي بر روي دلبستگي شللي ( )0/60با آماره
 7/60در سطح معنيداري  0/001مثبت و معنادار است.
اثر غيرمستقيم هوش سازماني بر دلبستگي شللي با
نقش ميانجي سرمايه اجتماعي ( )0/12با آماره 1/48
معنادار نميباشد .اثر غيرمستقيم هوش اخالقي بر
دلبستگي شللي با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي
( )0/28با آماره  3/81در سطح معنيداري  0/001مثبت
و معنادار است.

شکل  :2الگوي آزمون شده پژوهش در حالت استاندارد
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شکل  :3الگوي آزمون شده پژوهش در حالت معنيداري
آدا

 -4نتيجهگيري
هدف از تحقيق حاضر ،بررسي رابطه بين هوش
سازماني و هوش اخالقي بر دلبستگي شللي؛ با نقش

23

( )2008و پوتاس و همکاران

24

( )2010هم

خواني دارد.
همانگونه که گلين اشاره دارد هوش سازماني

ميانجي سرمايه اجتماعي در اداره کل بانک کشاورزي

شامل کارکردهاي پردازش اطالعات بوده که امکان

شهر همدان بود .نتايج سؤال اول نشان داد که وضعيت

سازگاري با تقاضاي محيط را فراهم ميآورد وابسته به

هوش سازماني ،هوش اخالقي و سرمايه اجتماعي

شروع نوآوري و اجراي آنهاست ،لذا نتيجه به دست

نسبتاً مطلوب بود ولي وضعيت دلبستگي شللي

آمده هم بيانگر اين است که در جامعه مورد نظر هوش

پايينتر از حد متوسط بود .اين نتيجه با يافتههاي

سازماني همتاي تلييرات محيط و نياز آن پيش رفته و

پژوهش رحيمي ،مدني و محمديان ( )1394مبني بر باال

از وضعيت خوبي برخورداراست .وضعيت هوش

بودن ميانگين هر يک از مؤلفههاي هوش اخالقي و

اخالقي هم نشان ميدهد کارکنان بانک کشاورزي

سرمايه اجتماعي نمونه مورد مطالعه؛ کرمي (،)1390

درصدد هستند اصول ،ارزشها و اعتقاداتي را که

رستمي ( ،)1393اردالن و همکاران ( ،)1393آزما و

ميتواند راهنماي عملشان قرار گيرد را بهطور شفاف

همکاران ،)1012( 22ميرک زاده و همکاران (،)1392

بيان کنند ،با اعمال خالف اعتقادات مخالفت ميکنند،

الواني و همکاران ( ،)1387آراسته ( ،)1390چکير و
جدول  :5نتايج بررسي فرضيههاي تحقيق
فرضيهها

P

نتيجه
رد

ضريب مسير

آماره

هوش سازماني بر دلبستگي شللي اثر مستقيم دارد.

-0/05

-0/77

0/89

هوش اخالقي بر دلبستگي شللي اثر مستقيم دارد.

0/11

1/13

0/72

رد

سرمايه اجتماعي بر دلبستگي شللي اثر مستقيم دارد.

0/60

7/60

0/000

تاييد

هوش سازماني بر سرمايه اجتماعي اثر مستقيم دارد.

0/21

2/88

0/03

تاييد

هوش اخالقي بر سرمايه اجتماعي اثر مستقيم دارد.

0/48

6/04

0/000

تاييد

هوش سازماني بر دل بستگي شللي با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي اثر غيرمستقيم دارد.

0/12

1/47

0/64

رد

هوش اخالقي بر دل بستگي شللي با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي اثر غيرمستقيم دارد.

0/28

3/81

0/01

تاييد
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مسئوليت اشتباهات و شکستهاي خود را ميپذيرند و

منابع انساني در توسعه سازمان ي بر همه آشکار است.

از اشتباهات خود بهعنوان فرصتي براي بهبود

نيروي انساني مؤثر و کارآمد و ويژگيهاي آنها در

عملکردشان استفاده ميکنند؛ معموالً زماني که با يک

عصر حاضر از مهمترين عوامل جهت دستيابي سازمان

تصميم مهم روبهرو ميشوند ،آگاهانه آن را با عميقترين

به اهداف خود در نظر گرفته ميشود و علت چنين

اصول ،ارزشها و باورهايشان مطابقت مي دهند؛

نگرشي ،وجود مجموعهاي از ويژگيها در منابع انساني

رويکرد غالبشان خدمت به ديگران است و به نيازهاي

به نام داراييهاي نامحسوس است که موجب ابزار

رشدي و حرفه ايي خود توجه دارند .در بحث سرمايه

رقابتي براي هر سازماني ميشود .در اين راستا از

اجتماعي ،يافتهها نشان ميدهد که کارکنان مورد مطالعه

ويژگيهاي نا محسوس منابع انساني که در سازمانها و

از فعاليتهاي مشترک و تيمي برخوردار بوده و باهم

بهويژه سازمانهاي خدماتي مورد توجه است ،هوش

در ارتباط با مسائل و مشکالت کاري همفکري و

سازماني و سرمايه اجتماعي هست؛ که منجر به ايجاد

مشورت ميکنند .ميان اعضا انسجام و هماهنگي وجود

تواناييهايي در کارکنان ،به نام سرمايه اجتماعي

دارد؛ روابط بين افراد مبتني بر صداقت و اعتماد متقابل

ميشود.

بوده و همچنين اخالق شهروندي ،ارزشهاي اخالقي،

ت
از سويي عدم توجه به اخالق در مديري ِ

مسائل قومي و مذهبي ،نظم و انضباط و قانون را در

سازمانها ،ميتواند معضالت بزرگي براي سازمانها به

محيط کاري رعايت ميکنند؛ اما شايد سختي کار در

وجود آورده؛ زيرا همانطور که نتايج اين تحقيق نشان

بانک کشاورزي ،متناسب نبودن نوع شلل و

داد هوش اخالقي تأثير مستقيم و مثبت بر متليرهاي

تحصيالت ،کافي نبودن حقوق و مزايا و همچنين

مورد نظر دارد .در اين راستا ،مؤثرترين پديدهاي که

ضعيف بودن کار راهه و مسير شللي علل احتمالي

ميتواند راهگشاي مسائل و مشکالت باشد ،هوش

باشند که موجب شده تا وضعيت دلبستگي شللي پايين

اخالقي است که ميتوان هوش اخالقي را توانايي

تر از حد متوسط به دست آيد.

درک درست از خالف ،داشتن اعتقادات اخالقي قوي و

نتيجه فرضيهها نشان داد که هوش سازماني و

عمل به آنها دانست .کارکنان با هوش اخالقي باال ،کار

هوش اخالقي بر دلبستگي شللي اثر مستقيم ندارد اما

شايسته را درست انجام داده و اعمال آنها پيوسته با

سرمايه اجتماعي بر دلبستگي شللي اثر مستقيم دارد.

ارزشها و عقايدشان هماهنگ است ،هميشه کارها و

همچنين يافتهها بيانگر اين شد که هوش سازماني و

وظايف خود را بر اساس اصول اخالقي انجام ميدهند.

هوش اخالقي بر سرمايه اجتماعي اثر مستقيم دارد،

همين عامل هم به نوبه خود باعث ميشود که در

ولي فرض هوش سازماني بر دلبستگي شللي با نقش

رسيدن به اهداف خود؛ پشتکار ،انگيزش و سختکوشي

ميانجي سرمايه اجتماعي اثر غيرمستقيم دارد ،تأييد

بيشتري را از خود نشان دهند و کارکنان را دلبسته به

نشد؛ و اينکه هوش اخالقي بر دلبستگيشللي با نقش

کار مي کند و آنان نسبت به کار و سازمانشان اشتياق

ميانجي سرمايه اجتماعي اثر غيرمستقيم دارد .اين نتايج

پيدا مي کنند.

با يافتههاي پژوهش کشاورز و همکاران ( ،)1393تابان

هرچند برخي از يافتههاي اين مطالعه مؤيد نتايج

و همکاران ( ،)1394رحيمي ،مدني و محمديان

ساير مطالعات است ،ولي تحقيقي عيناً با اين عنوان در

( ،)1394کالرکن ،)2009( 25کيانفر ( )1392و نصيري

داخل کشور يافت نشد ،لذا پژوهشگر با برخي

و همکاران ( )1393همسو هست .بنابراين ،اهميت

محدوديتها نيز رو به رو بوده است ازجمله در اين
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تحقيق صرفاً تعداد نيروي انساني مدنظر قرارگرفته است
و به كيفيات نيروي انساني ،مانند سطح تحصيالت،

منابع و مآخذ
آراسته ،حميدرضا« .)1390( .رعايت اخالق در

تجربه ،تواناييها توجه نشده است .همچنين ،نگراني

دانشگاهها و مراکز آموزش عالي :گزينهاي براي بهبود

آزمودنيها از ارزيابي بود ،باوجود تمام اعتمادسازي كه

رفتار» ،فصلنامه نشاء علم ،شماره  ،1-2صفحات -40

قبل از پاسخ گويي به پرسشنامهها صورت ميگرفت،

.31

ولي بازهم افراد تا حدودي نگران ارزيابي خود بودند و

اردالن ،محمدرضا ،اسکندري ،اصلر ،گيالني ،مريم و

سعي كردند وضعيت را بهتر از آن چيزي كه هستند،

نفيسه عطايي« .)1393( .بررسي رابطه بين ويژگيهاي

جلوه دهند .بر اين اساس پيشنهاد اصلي اين است که

شخصيتي و هوش سازماني کارکنان با مديريت

پژوهشگران عالقهمند در اين زمينه با در نظر گرفتن

سرمايه فکري» ،فصلنامه پژوهش و برنامهريزي در

ويژگيهاي موردنظر به مطالعه بپردازند .همچنين

آموزش عالي ،شماره  ،71صفحات .123-148

بهمنظور تقويت سرمايه اجتماعي پيشنهاد ميگردد ميزان

ارشادي ،فاطمه .)1388( .بررسي رابطه بين ميغزان

روابط بين کارکنان افزايش يابد؛ زيرا جنبۀ اعتماد يکي

برخغورداري از سغرمايه اجتمغاعي و رضغايت

از اصليترين عناصر سرمايه اجتماعي است که به دليل

شغللي دبيغران زن دبيرسغتانهاي شهرستان شبستر،

حساسيت باال هميشه در معرض تخريب قرار دارد و

پاياننامه کارشناسي ارشد آموزش بزرگساالن،

عنصري است که روابط اجتماعي و ساير ابعاد سرمايه

دانشکده روانشناس و علوم تربيتي ،دانشگاه تهران.

اجتماعي را تشکيل ميدهد و زمينه ساز مشارکت است.

ارقند ،محمدرضا ،خداده كاشي ،شعله ،اسمعيلي،

بهمنظور افزايش اعتماد ميان افراد در جامعۀ مورد

محمدرضا« .)1393( .بررسي رابطه سرمايه اجتماعي

مطالعه ،مي توان برنامه هاي گروهي جهت افزايش

و تحليل رفتگي شللي معلمان تربيتبدني استان

روحيۀ کار تيمي در ميان آنان را اجرا کرد .با توجه به

گيالن» ،مجله مديريت ورزشي ،دوره  ،6شماره ،3

نتايج حاصل از تحقيق به مديران پيشنهاد ميشود تا با

صفحات .443-458

تقويت مؤلفههاي هوش سازماني زمينه را براي

اسكندري ،غالمرضا؛ اسكندري ،كريم؛ بيگ زاد ،جعفر؛

کيفيتبخشي سرمايه اجتماعي كاركنان فراهم آورند و

وكردبچه ،شيما« .)1391( .تأثير هوش اخالقي مديران

امكان رقابت براي سازمان را افزايش دهند؛ و اينکه

بر مهارتهاي ارتباطي آنان در سازمان تأمين

براي باال بردن ميزان دلبستگي کارکنان به مديران

اجتماعي» ،فراسوي مديريت ،)21( 6،صفحات -128

توصيه ميگردد تا با دادن آزادي عمل و تفويض اختيار

.105

براي زيردستان ،قوه خالقيت و نوآوري آنها را

اسمعيلي ،محسن ،ريحاني ،محمد ،نامجو ،علي.

تحريک کنند و باعث شوند زيردستان براي بهتر انجام

(« .)1391رابطه سالمت سازماني با دلبستگي شللي

دادن وظايف خود از شيوههاي جديد ،روزآمد و نو

در معلمان تربيت بدني استان خراسان شمالي»،

استفاده کنند ،در تصميمگيريها از آنان نظرخواهي

خالصه

ملي

کرده و براي طي مسير شللي و موفقيت کاري به

ت ح ق ي ق ا ت ک ا ر ب ر د ي د ر س ال م ت ه م گ ا ن ي

ايدههاي جديد کارکنان اهميت دهند.

و ت و س ع ه پ ا ي د ا ر  ،خراسان شمالي ،بجنورد.

م ق ا ال ت

اولين

همايش

اکرميان نژاد ،علي« .)1393( .ارائه مدل ارتباط سرمايه
اجتماعي ،تعهد سازماني و دلبستگي شللي در بين
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معلمان تربيت بدني استان کرمانشاه» ،پايان نامه

عليزاده کنگاچر ،رضا« .)1394( .بررسي نقش ميانجي

کارشناسي ارشد ،دانشکده تربيت بدني .دانشگاه

انگيزش کارکنان در تأثير سرمايه اجتماعي بر

رازي کرمانشاه.

کارآفريني سازماني» ،فصلنامه مطالعات منابع انساني،

بهرامي محمد امين؛ اصمي ،مريم؛ فاتح پناه ،آزاده؛

سال پنجم ،شماره پانزدهم ،صفحات .125-146

دهقاني تفتي ،عارفته؛ و احمدي تهراني ،غالمرضا.

غفاري ،مظفر ،حاجلو ،نادر ،بايرامي ،شهناز.)1394( .

(« .)1391سطح هوش اخالقي اعضاي هيأت علمي و

«بررسي ارتباط هوش اجتماعي و اخالقي با عملکرد

كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد»،

تحصيلي دانشجويان علوم پزشکي» ،نشريه آموزش

مجله ايراني اخالق و تاريخ پزشكي ،)6( 5،صفحات

پرستاري ،دوره  ،4شماره  ،3صفحات .47-55
کرمي ،فرزانه .)1392( .بررسي رابطه بين هوش

.81-95
تابان ،محمد ،دريني ،ولي محمد ،محمدياري ،زهره،

سازماني و کاربرد فناوري اطالعات در دانشگاه

فروزش ،فاطمه« .)1394( .بررسي رابطه هوش

بوعلي سينا همدان ،پاياننامه کارشناسي ارشد.

سازماني و فراموشي سازماني هدفمند» ،نشريه علمي-

دانشکده ادبيات و علوم انساني.

پژوهشي ،مديريت فردا ،سال سيزدهم ،شماره .43

کشاورز ،لقمان« .)1388( .تنوع منابع انساني در سازمان-

خمرنيا ،محمد؛ توراني ،سوگند؛ محمدي ،رامين.

هاي ورزشي» ،مجموعه سخنرانيهاي همايش

(« .)1390بررسي تأثير ابعاد سرماية اجتماعي بر

تخصصي کاربردي مديريت رفتار سازماني در ورزش،

فرسودگي شللي در پرستاران زن بيمارستان هاشمي-

دانشگاه تهران.

نژاد» ،مجله پزشكي هرمزگان ،سال پانزدهم ،شماره
سوم ،صفحات .209-217

کشاورز ،لقمان ،فراهاني ،ابوالفضل ،اصلري ،زهرا.
(« .)1393تدوين مدل ارتباطي سرمايه اجتماعي و

رحيمي ،حميد ،مدني ،سيد احمد و محمديان ،آسيه.

هوش سازماني در وزارت ورزش و جوانان ايران»،

(« .)1394بررسي رابطۀ بين هوش اخالقي و سرمايه

فصلنامه علمي -پژوهشي مطالعات راهبردي ورزش

اجتماعي با مسئوليتپذيري دانشجويان (مورد مطالعه:

و جوانان ،شماره  ،26صفحات .9-21

دانشگاه کاشان)» ،فرهنگ در دانشگاه اسالمي ،سال ،5
شماره اول ،صفحات .101-125

کيانفر ،زينب .)1392( .رابطه بين رهبري تحولي-
تعاملي مديران با ميزان درگيري شللي معلمان

رستمي ،فريده« .)1392( .بررسي رابطه بين هوش

مدارس ابتدايي شهر همدان ،پاياننامه کارشناسي

معنوي و مهارتهاي ارتباطي معلمان شهر سنندج»،

ارشد ،دانشکده ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه

پاياننامه کارشناسي ارشد ،دانشکده ادبيات و علوم

بوعلي سينا همدان.

انساني ،دانشگاه بوعلي سينا همدان.

گل محمديان ،محسن؛ بهروزي ،ناصر و ياسي نژاد،

عسگري ،پرويز و پورتراب« .)1388( .رابطه كيفيت

پريسا« .)1394( .هوش اخالقي ،ماهيت و ضرورت

زندگي كاري ،دلبستگي شللي و سالمت سازماني با

آن» ،فصلنامه اخالق پزشكي ،سال نهم ،شماره سي

تعهد سازماني كارمندان بانك ملي اهواز» ،مجله

وسوم ،صفحات .121-142

يافتههاي نو در روانشناسي ،دوره  ،2شماره ،4
صفحات .7-18

محمدي ،فرشته و حامد بختياري« .)1394( .الگوي
نظري رابطه هوش سازماني و يادگيري سازماني با
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