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چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جو اخالقی سازمان ،با هوش هیجانی و توانمندسازی مدیران گروه های آموزشی در واحد های دانشگاه
آزاد اسالمی استان فارس بود .روش انجام پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل کلیه مدیران گروه های آموزشی واحد
های دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس در سال تحصیلی  96-97بود که  125نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان
نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه ی جو اخالقی سازمانی کولن و ویکتور ،هوش هیجانی توسط گلمن و توانمندسازی
اسپریتزر بود که پس از تایید روایی و پایایی و توزیع آنها ،برای بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون ،جهت بررسی قدرت
پیش بینی متغیرها و ابعاد آنها از رگرسیون ساده و چند گانه و برای مشخص کردن مدل روابط بین متغیرها از تحلیل مسیر استفاده شد.
نتایج نشان داد که بین جو اخالقی سازمانی با هوش هیجانی و توانمندسازی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .ابعاد عالقه مندی فردی،
قوانین و اصول حرفه ای ،نیک خواهی و عالقه مندی سازمانی از قدرت پیش بینی معناداری برای توانمند سازی مدیران برخوردار بودند .ابعاد
قوانین و اصول حرفه ای و عالقه مندی سازمانی نیز از قدرت پیش بینی معناداری برای هوش هیجانی مدیران برخوردار بودند .همچنین
هوش هیجانی در رابطه بین جو اخالق سازمانی و توانمد سازی مدیران گروه نقش واسطه ای دارد.
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مقدمه
هیچ جامعه ای توسعه نیافته است مگر آن که به توسعه منابع انسانی خود پرداخته باشد .مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان
ها ،منابع انسانی هستند ،سازمان ها در جوامع مختلف باید مهمترین منبع و عامل رقابتی خود ،یعنی نیروی انسانی را توانمند نماید
(ارگنلی و همکاران .)2007 ،1از این رو توجه به مقوله توانمندسازی یکی از دغدغه های جدی مدیران سازمان ها به شمار می رود .واژه
توانمندسازى 2در فرهنگ اکسفورد قدرتمند شدن ،مجوز دادن ،ارائه قدرت و توانا شدن معنى شده است .توانمندسازی فرآیندی است که
در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیم ها به بهبود و بهسازی مستمر اثر بخشی کمک می شود .به عبارت دیگر
توانمندسازی یک راهبرد توسعه و شکوفایی سازمانی است(اسکارپلو .)2006، 3توانمندسازی کارکنان عبارت است از مجموعه سیستم ها،
روش ها و اقداماتى که از راه توسعه قابلیت و شایستگى افراد در جهت بهبود و افزایش بهره وری ،بالندگى و رشد و شکوفایى سازمان و
نیروی انسانى با توجه به هدف های سازمان به کار گرفته مى شوند(کارتر .)2001،4در سال های اخیر واژه توانمند سازی به بخشی از
زبان روزمره مدیریت تبدیل شده است و می توان آن را با جنبش های مشهوری نظیر مدیریت منابع انسانی( 5)HRMو جو اخالق
سازمانی ،)OEC( 6مرتبط دانست .توانمندسازی به عنوان راه حلی برای مشکل کهنه و قدیمی سازمان ها و شرکت های بوروکراتیک
و تیلوریزه است که در آنها خالقیت نادیده گرفته شده و کارگران چه به صورت جمعی و چه بصورت فردی با نشان دادن رفتارهای بی
محتوا از خود بیگانه می شوند .به عقیده سولیوان تا قبل از دهه ،1990توانمندسازی تنها از طریق مدیریت مشارکتی ،کنترل کیفیت،
توسعه فردی ،دوایر کیفیت و برنامه ریزی استراتژیک امکان پذیر بود .از دهه  1990به بعد تعداد اندکی از مقاالت برای تشریح آن به
کار رفت ،چرا که این واژه هم از بعد فردی و هم از بعد سازمانی قابل تفسیر می باشد .محققین به توانمند سازی از زوایای مختلفی
نگریسته اند مانند :کنترل کار شخصی ،استقالل در انجام وظیفه ،تیم کاری و سیستم پرداخت مرتبط با
عملکرد(سالیوان.1994،7ص .)187:همچنین از مباحثی که در این زمینه بسیار مورد توجه محققان بوده و تحول بزرگی را در حوزه
نظریههای سازمان ایجاد نموده ،بحث هوش 8است .گاردنر 9هوش را مجموع توانایی هایی می داند که برای حل مسأله و ایجاد
محصوالت جدیدی که در یک فرهنگ ارزشمند تلقی می شوند ،به کار می رود .از نظر وی انواع هوش نه گانه عبارتند از :هوش زبانی،
موسیقیایی ،منطقی – ریاضی ،فضایی ،بدنی – حرکتی ،هوش های فردی (که شامل هوش درون فردی و بین فردی می شود) ،هوش
طبیعتی و هوش وجودی که شامل ظرفیت مطرح کردن سؤاالت وجودی است .مفهوم تحلیلی غرب 10از هوش ،بیشتر شناختی است و
شامل پردازش اطالعات می شود؛ در حالی که رویکرد ترکیبی شرق نسبت به هوش ،مؤلفه های گوناگون عملکرد و تجربه انسان ،از
جمله شناخت ،شهود و هیجان را در یک ارتباط کامل (یکپارچه) در بر می گیرد (غباری بناب ،1386 ،ص .)125-147:آنچه از بررسی
تعریف صاحب نظرانی همچون گاردنر ،هیلگارد ،وکسلر و  ...از هوش بر می آید ،آن است که همگی «هوش» را قابلیت بهره گیری از
نرم افزارهای وجودی تعریف می کنند .تجربه نشان می دهد که در طول تاریخ ،هر چه هوش ظاهری بشر بیشتر شده است ،گرایش
های ناهنجار ،راه های خطا و مساله آفرینی و ایجاد معضل و بحران برای بشریت نیز بیشتر شده است.
روان شناسان در ابتدا با تعریف هوش هیجانی 11سعی کردند این آسیب را جبران نمایند .هوش هیجانی یا هوش احساسی ،از مهمترین
مفاهیم تلفیق دهندة جنبههای شناختی مانند تفکر و غیرشناختی مانند هیجان است .هوش هیجانی ،مفهوم جدیدی است که در سال
های اخیر مطرح شده و در مقابل هوش شناختی به کار میرود .هوش هیجانی یک هوش غیر شناختی است که از نظر تاریخی ،ریشه
در مفهوم هوش اجتماعی دارد و نخستین بار «ثراندیک» ( )1920آن را مطرح کرد .به عقیدة ثراندیک هوش هیجانی توانایی مهم
مدیریت انسان ها برای عمل به شیوهای خردمندانه در روابط انسانی است(ثرندایک،1920،12صص. )235-227:سالووی و مایر)1990( 13
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نخستین افرادی بودند که هوش هیجانی را زیر مجموعهای از هوش اجتماعی تعریف کردند که شامل توانایی کنترل احساس ها و
هیجان های خویش و دیگران ،تشخیص احساس ها و هیجان ها در خود و دیگران و استفاده از این اطالعات برای هدایت ،تفکر و
اقدام ها خود فرد است.گلمن )1995( 1نیز هوش هیجانی را شامل خودآگاهی ،مدیریت و مهار هیجان ها (خودکنترلی) ،برانگیختن
خویشتن (خودانگیزی ) ،همدلی و دستکاری و ادارة روابط می دانست .دانشمندان تعریف های متنوعی از هوش هیجانی ارائه نمودهاند.
مایر وسالووی اولین تعریف های هوش هیجانی را در سال1990ارائه کردند .آنها در تعریف هوش هیجانی ،آن را توانایی کنترل
احساسات و هیجان های خود و دیگران ،تشخیص و تفاوت قایل شدن بین آن ها و به کارگیری این اطالعات برای راهنمایی وهدایت
افکار و فعالیت های خود معرفی نمودند(بکر،1993، 2صص .)346-355:گلمن در تعریف هوش هیجانی ،آن را نوع دیگری از هوش
میداند که حاکی از شناخت احساسات خویشتن است و از آن برای تصمیمگیری های مناسب در زندگی استفاده میشود .هوش
هیجانی ،توانایی ادارة مطلوب خُلق و خوی و وضع روانی و کنترل تراکنش ها و عاملی است که به هنگام شکست ناشی از دست نیافتن
به هدف ،در شخص انگیزه و امید ایجاد میکند .این نوع هوش ،حاکی از همدلی ،یعنی آگاهی یافتن از احساس های افراد پیرامون ما،
نیز هست .به بیان دیگر ،منظور از هوش هیجانی ،توانایی مهار کردن تمایالت عاطفی و هیجانی خود ،درك خصوصیترین احساسات
دیگران ،رفتارآرام و سنجیده در روابط انسانی با دیگران ،خویشتنداری ،شور ،اشتیاق و پشتکار است(بویاتاکزیس .)2002،3جو به روش
هایی اشاره دارد که سازمان ها ،رفتارهای عادی ،اقدامات و اعمال مورد انتظار را عملیاتی می سازند و از آنها حمایت می کنند و به آنها
پاداش می دهند(شوپکر و گود .)2000، 4سازمان ها ،واحد ها و گروه های کاری انواع مختلفی از جو ها از جمله جو اخالقی را در بر می
گیرد و به علت تفاوت های موقعیتی افراد ،گروه های کاری و سوابق کاری ،ادراك کارکنان از جو سازمانی و جو اخالقی در سازمان
های مختلف متفاوت می باشد .ویکتور و کولن )1987( 5مفهوم اخالق سازمانی را با توجه به دیدگاه جامعه شناسی و فلسفی توسعه داده
و جو اخالقی را ادراك متداول از انواع فعالیت ها و رویه های اخالقی که محتوای اخالقی دارد ،تعریف کرده اند .بر اساس این تعریف،
جو اخالقی سازمانی یا ابعاد اخالقی سازمانی بر مبنای ضوابط رایج ،رفتارها ،ارزش ها ،اعتقادات و عاداتی که رفتارهای کلی افراد را در
سازمان شکل می دهند ،مورد سنجشی قرار می گیرند(الجی و آلپکان .)2009،6جو اخالقی سازمان به ادراکات مشترك افراد یک
سازمان از آنچه از نظر اخالقی صحیح است ،اشاره کرده و نشان می دهند که چگونه باید نسبت به مسائل اخالقی و ارزشی در درون
سازمان واکنش نشان داد .ویکتور و کولن بر این باورند که جو اخالق یکی از عوامل بسیار اساسی در گرایش یا عدم گرایش کارکنان
یک سازمان به رفتار های مختلف است .جو اخالقی سازمان ،مشخص می کند که تا چه حد بر اساس معیارهای اخالقی تصمیم گیری
می شود و چگونه کارکنان پرسش های اخالقی را تعبیر می کنند(وانگ و هسیه .)2012،7جو اخالقی به عنوان بخشی از فرهنگ
سازمانی یا جو سازمانی در نظر گرفته می شود .ویکتور و کولن( )2003گونه شناسی انواع جو را بر مبنای دو بعد معیار اخالقی که در
تصمیم گیری های سازمانی بکار گرفته می شود( خود پرستی ،نیک خواهی و اصول اخالقی) و کانون تحلیل ( سطح فردی ،سازمانی و
اجتماعی) ،دسته بندی کرده اند.
توجه به توانائی های کارکنان می تواند مدیریت را در کسب هدف های سازمانی و تحقق اثر بخشی و کارایی باال موفق گرداند .بنابراین
مدیریت باید ویژگی های فردی این منابع با ارزش و دگرگون ساز را همواره مدنظر قرار دهد و با شناخت توانائی و مشارکت آنان ،زمینه
های بهینه تولید و خدمت را فراهم آورد .از این رو توجه به مقوله توانمندسازی نیروی کار یکی از دغدغه های جدی مدیران سازمان ها
است .توانمند سازی کارکنان یکی از تکنیک های موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و توانایی های
فردی و گروهی آن ها در راستای اهداف سازمانی است (محمدی )1380 ،تغییر در شرایط سازمان های عصر حاضر ،منجر به تغییر در
نگرش آنها به نیروی انسانی شده است .در این شرایط کارکنان سازمان ابزار موفقیت مدیر نیستند و به عنوان سرمایه های سازمان ،به
گردانندگان اصلی جریان کار و شرکای سازمان تبدیل شده اند .بنابراین ،داشتن صرف مهارت های رهبری برای دستیابی به این ویژگی
ها ،مدیران کافی نیست و کارکنان نیز به آموزش روش های خود رهبری نیازمند هستند(روی و شینا ،2005 ،8ص  .)41در چنین
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شرایطی به کارگیرى شیوه های سنتی مدیریت ،منجر به از بین رفتن حس ابداع و نوآوری کارکنان ،افزایش حجم کار و محدودیت
برای کارکنان می گردد .واگذاری آزادی کامل در کار نیز منجر به بی نظمی و لجام گسیختگی امور می شود .در واقع ،این دو حالت
منجر به هدر رفتن منابع مادی و معنوی سازمان و دست نیافتن به اثربخشی می گردد (پترسون و زیمرمان .)2004 ،1بنابراین توجه به
عوامل کاهنده ناتوانی های کارکنان در انجام وظایف شغلی از جمله مسائل مورد توجه برای تقویت هوش هیجانی آنان است .ویژگی
های فردی مانند اعتماد به نفس ،خالقیت و نوآوری ،مثبت اندیشی و غیره در جهت چیرگی بر این مشکالت از اهمیت خاصی برخوردار
است .دستیابی به چنین اهدافی نیازمند به کارگیری راهکارهای مناسب و علمی مرتبط با آن است ( اشنایدر و همکاران ،2007 ،2ص
 .)167ت وانمندسازی یکی از مهمترین راهکارها برای ایجاد این ویژگی ها در افراد بوده و عامل انگیزشی جدید در محیط کاری پویاست.
امروزه منشاءاصلی مزیت رقابتی ،در کاربرد صرف فناوری نیست ،بلکه خالقیت ،نوآوری ،مثبت اندیشی ،کیفیت ،تعهد و توانایی کارکنان
آن را شکل می دهد(گرسوی و درازین. )2007 ،3توانمندسازی کارکنان موجب اثرات مثبتی بر نگرش و رفتار کارکنان است و دسترسی
به اطالعات ،آموزش ،سیستم پاداش ،غنی سازی شغل ،مشارکت و سبک رهبری ،رابطه مثبت و معنی داری با توانمندی سازی کارکنان
در سازمان ها دارد (ایزدی و محسنی .) 1394 ،بنابراین در شرایط متالطم کنونی ،سازمان ها چاره ای جز بهره برداری مناسب از نیروی
انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی ندارند(اشنایدر و همکاران  )2007،و در دنیایی که مهمترین سالح رقابت و مهمترین ابزار برای حفظ
بقاء سازمان ها ،توانمندسازی نیروها و دست یابی به حداکثر اثر بخشی در سازمان ها است .جو اخالق سازمانی در حقیقت فراگیرترین
راه و روش مدیریت برای آینده است .نظام هاى آموزشى و خدماتی به عنوان بارزترین نمود سرمایه گذارى نیروى انسانى در جامعه
نقش اصلى را بر عهده دارد .امروزه ،این نظام ها سهم قابل توجهى از بودجه هر کشور را به خود اختصاص داده و با توجه به اهمیت و
نقش آن ها در ابعاد اقتصادى ،اجتماعى ،فرهنگى و سیاسى جامعه ،ضرورى است در جهت بهبود کیفیت این نظام هاى اقدامات اساسى
صورت بگیرد و از هدر رفتن سرمایه هاى انسانى و مادى جلوگیرى شود .این اقدام موجب می شود تا نظام های آموزشى و خدماتی نیز
بتواند در راستاى اهداف جامعه ،از جمله ارائه کارکنانى با توانایى و دانش باال و اثر بخش تاثیر گذار باشد .مدیریت در این نظام ها از
اهمیت ویژه اى برخوردار است .پژوهش در یک ساختار نظام مدار مى تواند نقش کلیدى در انتقال دانش داشته و بر اساس نیاز ملى و
در جهت گسترش فرهنگ و دانش مدیریت نوین استوار باشد (فرجی. )1383 ،با توجه به رسالت و وظیفه خطیری که بر دوش آموزش
عالی می باشد ،دانشگاه آزاد اسالمی به ویژه واحد های استان فارس نیز شایسته است که با مطالعه و انجام پژوهش های کاربردی در
صدد توانمندسازی مدیران گروه های آموزشی خود بپردازد ،تا از این طریق بتواند با فراهم آوردن زمینه های اثربخشی بهتر در میدان
رقابت ،دانش افزایی و تحقق آرمان های بلند نظام جمهوری اسالمی ایران موفق شود و با اتخاذ راهکارهای مناسب در صدد رفع
نواقص و کاستی های اساتید خود بر آید که این موضوع ضرورت و اهمیت این پژوهش را به خوبی آشکار می سازد .با توجه به مطالب
بیان شده ،این پژوهش در صدد پاسخگویی به این مسئله است که نقش جو اخالقی سازمان در توانمندسازی و هوش هیجانی مدیران
گروه های آموزشی واحد های دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس به چه میزانی است؟ و از آن جا که شغل کارکنان این اداره از جمله
مشاغل و حرفه های تاثیرگذار در جامعه به ویژه قشر جوان است و از حیث خدمت رسانی در زمرة مهمترین حرفهها قرار میگیرد ،رابطه
بین ابعاد مختلف جو اخالقی سازمان با توانمندسازی و هوش هیجانی چگونه است؟ تا بتواند از این طریق در افزایش توانمندی و هوش
هیجانی کارکنان سازمان مذکور موثر باشد.

مبانی نظری و چارچوب تحقیق
پاگلیارو و همکاران )2018( 4با انجام پژوهشی نشان دادند که جو اخالقی در سازمان می تواند موجب توسعه توانمندی های کارکنان در
سازمان شود .فان فالکن برگ ( )2016در پژوهش خود نشان داد که هوش هیجانی و جنبه های آن نقش مهمی در برنامه های
توانمند سازی معلمان و مدیران دارد و بنابراین در طراحی برنامه های توسعه حرفه ای و توانمندسازی معلمان و مدیران ،باید به عنوان
یک نکته اساسی به هوش هیجانی توجه نمود .نتایج پژوهش مهرابیان و همکاران( )1395نشان داد که بین هوش هیجانی و ابعاد آن
با توانمند سازی کارکنان مراکز بهداشت گیالن رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد .مورتی )2015( 5در پژوهش خود که به منظور
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حدادنیا و شهیدی

بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی اعضای هیئت علمی انجام داده بود به این نتیجه رسید که هوش هیجانی می تواند در افزایش
کیفیت برنامه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی موثر باشد .موچه چتر و همکاران )2014( 1در پژوهشی که بین مدیران بازرگانی
در زیمبابوه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی و ابعاد آن می تواند با توانمندساختن مدیران منجر به بکارگیری بهتر
مهارتهای اجتماعی و غلبه بر نقاط ضعف آنان شود .رودریگرز-برونچز و بلتران  )2014(2در پژوهش خود که برای ارائه مدل توانمند
سازی معلمان مبتنی بر عوامل فرهنگی بود نشان دادند که هوش هیجانی معلمان جایگاه ویژه ای در مدل فرهنگی بدست آمده دارد.
باب الحوائجی و آقا کیشی ( )1389در پژوهش نشان دادن که بین مولفه های هوش هیجانی و توانمندسازی کارکنان کتابخانه های
دانشگاه های تبریز رابطه معنادار مثبت وجود دارد .آرنود و اشمینک )2012( 3در پژوهش خود نشان دادند که وجود جو اخالق سازمانی
در سازمان در توانمند سازی کارکنان و افزایش بهره وری آنان نقش موثری دارد .ضیایی()1387در مقاله خود با عنوان نقش رهبری
معنوی در توانمند سازی کارکنان دانشگاه تهران به این نتیجه رسیدند که بین رهبری معنوی در دانشگاه تهران و توانمند سازی
کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد .همچنین بین چشم اندازسازمانی ،عشق به نوعدوستی ،ایمان به کار ،معناداری در کار و عضویت در
سازمان رابطه علی معنی دار و مثبت و تعهد سازمانی رابطه منفی و بازخورد عملکرد رابطه علی معنی دار و معکوسی با توانمندسازی
کارکنان وجود دارد .فیضی و ذوالفقاری مقدم ( )1387در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که بین آموزش ،پرورش تجارب برتری
شخصی و فراهم کردن منابع با توانمند سازی روان شناختی رابطه معناداری وجود ندارد و سایر متغیرها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم
با توانمندسازی روان شناختی رابطه دارند .طبق این نتایج توانمندسازی روان شناختی در حد باالیی ارزیابی شده است .در تحقیقی که
توسط خانعلی زاده ( )1389در مورد رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت نشان داد که از
بین ابعاد پنج گانه توانمندسازی بعد احساس توانمندی در میان کارکنان از حد متوسط باالتر است ،اما بعد فرایندهای یادگیری سازمانی
در حد انتظار نیست .ویکتور و کولن )2008( 4نیز در تحقیقی نشان دادند که جو اخالقی در سازمان به عنوان زمینه ای برای بهبود
توانایی های کارکنان و اثربخشی فعالیتهای سازمانی نقش به سزایی دارد .پژوهش عابدی و همکاران ( )1390نشان داد که بین هوش
هیجانی و توانمند سازی کارکنان دانشگاه پیام نور رابطه معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش کودیر و همکاران )2008( 5نشان میدهد
بین هوش هیجانی و عملکرد سازمانی و همبستگی مثبت وجود دارد .نتایج تحقیقات بار-آن ،)2006( 6نیز نشان می دهد مهارت هوش
هیجانی برای موفقیت در محل کار ضروری به نظر میرسد .شافر )2009( 7در تحقیقی نشان داد که جو اخالقی خود پرستی فردی،
خودپرستی سازمانی واصول اخالقی فردی با تعهد عاطفی رابطه منفی دارد و جو اخالقی نیک خواهی ،اصول اخالقی سازمانی ،با تعهد
عاطفی رابطه مثبت دارد .اکپارا و وین ( )2008در پژوهشی نشان دادند که جو اخالق سازمانی بر ابعاد مختلف رضایت شغلی تاثیر مثبت
دارد .خورشیدی و محسنی ( )1389در پژوهشی نشان دادند که از ابعاد جو اخالقی سازمانی  ،ابعاد عالقمندی فردی و عالقه مندی
سازمانی و معنویات فردی به ترتیب بیشترین رابطه را با رضایت شغلی کارکنان دارند .شیرازی و احمدی زاهرانی ()1393در تحقیقی
نشان دادند که از ابعاد جو اخالقی سازمانی ،عالقه مندی فردی ،دوستی ،روحیه کارگروهی ،مسئولیت اجتماعی و معنویات فردی با تعهد
سازمانی رابطه دارد و بیشترین رابطه ،مربوط به بعد دوستی می باشد.
با توجه به مبانی نظری مطرح شده ،فرضیه اصلی این تحقیق تبیین رابطه بین ابعاد جو اخالق سازمانی با ابعاد هوش هیجانی و ابعاد
توانمندسازی مدیران گروه های آموزشی واحد های دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس می باشد که برای بررسی آن فرضیات فرعی زیر
مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
 -1بین جو اخالق سازمانی و ابعاد آن با توانمندسازی مدیران گروه های آموزشی رابطه معناداری وجود دارد.
 -2بین جو اخالق سازمانی و ابعاد آن با هوش هیجانی مدیران گروه های آموزشی رابطه معناداری وجود دارد.
 -3بین جو اخالق سازمانی ،توانمندسازی و هوش هیجانی مدیران گروه های آموزشی رابطه معناداری وجود دارد.
همچنین به منظور ارائه مدل روابط بین متغیرها سئوال زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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-

حدادنیا و شهیدی

چه مدلی را برای رابطه بین جو اخالق سازمانی ،توانمندی و هوش هیجانی مدیران گروه های آموزشی می توان ارائه نمود؟

روش شناسی تحقیق
با توجه بررسی نگرش مدیران گروه های آموزشی واحد های دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس درباره رابطه بین جو اخالق سازمانی با
هوش هیجانی و توانمند سازی ،نوع مطالعه توصیفی از نوع همبستگی می باشد .جامعه ی آماری مورد پژوهش کلیه مدیران گروه های
آموزشی واحد های دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس می باشد .که تعداد آن ها در سال  96-97حدود  378نفر است ،که از بین آن ها
بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد  125نفر از راه نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب
شدند .بدین صورت که ابتدا از بین  23واحد دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس تعداد  7واحد به صورت تصادفی انتخاب شده و سپس از
بین مدیران گروه های آموزشی این واحدها به صورت تصادفی  125مدیر گروه با توجه به تعداد گروه های آموزشی موجود در واحدهای
منتخب طوری انتخاب شدند که واحدهایی که مدیران گروه بیشتری داشتند در نمونه انتخابی هم سهم بیشتری از نمونه به آنها
اختصاص یافت .ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل سه پرسشنامه می باشد :پرسشنامه جو اخالقی سازمانی کولن ،ویکتور
برانسون( )1993که این پرسشنامه  33سوالی ،دارای  5مولفه اصلی ،خودپرستی ،نیک خواهی ،عالقمندی فردی ،عالقمندی سازمانی و
قوانین و اصول حرفه ای می باشد .ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه  ./87می باشد .برای سنجش توانمند سازی کارکنان از
پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر ،)1995( 1استفاده گردیده است .روایی این پرسشنامه با استفاده از دیدگاه متخصصان مورد تایید قرار
گرفت .ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/86به دست آمد .این پرسشنامه دارای سه بعد احساس
استقالل ،احساس شایستگی و احساس اعتماد میان همکاران که دارای  20سوال و سه بعد است که گویه های (ا تا  ،6احساس
شایستگی) 7( ،تا  ،12احساس استقالل ) و ( 13تا  ،20احساس اعتماد میان همکاران) را ارزیابی می کند .هر یک از عبارات این
پرسشنامه در طیف  5درجه ای مقیاس لیکرت ( از کامال موافقم تا کامال مخالفم ) تنظیم شده است که برای نمره گذاری پاسخ ها با
در نظرگرفتن درجه بندی پیوستار برای گویه های مثبت به پاسخ کامال موافقم تا کامال مخالفم به ترتیب امتیازات  1تا  5تعلق
خواهدگرفت .بنابراین حداکثر نمره برای پرسشنامه  100و حداقل نمره 20خواهد بود (آموزگار)1390 ،
پرسشنامه هوش هیجانی توسط گلمن ( )1995ساخته شده است که شامل ابعاد خودآگاهی ،مدیریت و مهار هیجان ها (خود کنترلی) و
برانگیختن خویشتن (خود انگیزشی) می باشد .این پرسش نامه نیز دارای  21گویه می باشد که سهم هر بعد از ابعاد هوش هیجانی 5
گویه است .ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه  ./79می باشد .هر سه پرسش نامه در قالب سواالت بسته پاسخ با مقیاس پنج
درجه لیکرت (خیلی موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامال مخالفم) طراحی شده اند .جهت بررسی روابط بین متغیرها از ضریب
همبستگی پیرسون و به منظور بررسی قدرت پیش بینی جواخالق سازمانی برای توانمند سازی و هوش هیجانی مدیران گروه از
رگرسیون ساده و رگرسیون چندگانه ا و همچنین برای مشخص کردن مدل روابط بین متغیرها از تحلیل مسیر استفاده شد.

یافته ها
فرضیه اول پژوهش :بین جو اخالقی سازمانی و ابعاد آن با توانمندسازی مدیران گروه های آموزشی رابطه معناداری وجود دارد.

همانگونه که در جدول شماره ( )1نشان داده شده است ،ضریب همبستگی بین توانمندسازی و جو اخالقی سازمانی (به طور کلی) برابر
با  0/536می باشد که در سطح  0/01معنی دار است ،به این معنی که هر چه نمره جو اخالقی سازمانی افزایش یابد ،میزان
توانمندسازی نیز افزایش می یابد .همچنین بین ابعاد قوانین و اصول حرفه ای ،نیک خواهی ،عالقه مندی سازمانی و عالقه مندی
فردی با توانمندسازی ،همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد (همگی در سطح )0/01اما بین خودپرستی با توانمندسازی ،رابطه ای
معنی دار وجود ندارد.
جدول شماره  .1ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد جو اخالقی سازمانی (متغیر مستقل) با توانمند سازی ( متغیر وابسته).
متغیرها

جو اخالقی

قوانین و اصول

نیک خواهی

سازمانی
**0/536

حرفه ای
**0/631

**0/682

توانمندسازی
** :معناداری در سطح 0/01

عالقه مندی

عالقه مندی

خود پرستی

فردی
**0/684

سازمانی
**0/277

0/165

Espritzer
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جدول شماره ( ،)2نتایج تحلیل رگرسیون ساده بین جو اخالقی سازمانی و توانمندسازی را نشان می دهد .با توجه به جدول فوق ،مقدار
ضریب همبستگی بین دو متغیر برابر  0/536می باشد و مقدار ضریب تعیین آن برابر با  0/284بوده ،به این معنی که متغیر جو اخالقی
سازمانی  0/28از تغییرات توانمندسازی را توجیه می کند .مقدار  Fبرابر با  46/81می باشد و با توجه به سطح معناداری آزمون نتیجه
به دست آمده در سطح 0/01معنی دار می باشد.
جدول  .2نتایج آزمون تحلیل رگرسیون در بین جو اخالقی سازمانی و توانمندسازی.
0/536
0/284
46/81
0/0001
48/01
0/487
0/535
6/11
0/0001

ضریب همبستگی چندگانه
ضریب تعیین
تحلیل واریانس()F
معنی داری
مقدار ثابت
ضریب رگرسیون استاندارد نشده
ضریب رگرسیون استاندارد شده
مقدار آماره ی آزمون T
معنی داری

برای پاسخ به این پرسش که کدام یک از ابعاد جو اخالقی سازمانی قادر به پیش بینی توانمندسازی است ،با استفاده از تحلیل رگرسیون
چندگانه (روش گام به گام) و نتایج بدست آمده در جدول شماره( ،)3مشاهده می شود که در گام نخست متغیر عالقه مندی فردی به
عنوان بهترین پیش بینی کننده وارد معادله شده است ،بنابراین عالقه مندی فردی در مقایسه با دیگر ابعاد ،بیشترین تاثیر را بر زیر
مقیاس توانمندسازی داشته است .که در سطح  0/01معنادار می باشد .در مرحله دوم متغیر قوانین و اصول حرفه ای ،در تعامل با متغیر
عالقه مندی فردی ،تنها  0/126از واریانس توانمندسازی را پیش بینی می کنند .در مرحله سوم متغیر نیک خواهی ،در تعامل با عالقه
مندی فردی و قوانین و اصول حرفه ای  0/333از واریانس توانمندسازی را پیش بینی می کند .در مرحله چهارم ،عالقه مندی سازمانی،
تنها  0/019از واریانس متغییر توانمندسازی را پیش بینی می کند ،که همگی این پیش بینی ها در سطح قوی معنی دار می باشد .به
این ترتیب از بین ابعاد جو اخالقی سازمانی ،چهار بعد مذکور نسبت به ابعاد دیگر به صورت ساده و ترکیبی بهتر قادر به پیش بینی
متغییر وابسته توانمندسازی می باشد.
جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام بین ابعاد جو اخالقی سازمانی بر توانمندسازی.
گام
1
2

3

4

متغیرها
عالقه مندی فردی

R
0/684

R2
0/467

F
100

معناداری
0/0001

عالقه مندی فردی
قوانین و اصول حرفه ای

0/77

0/593

83/14

0/0001

0/792

0/626

63/17

0/0001

عالقه مندی فردی
قوانین و اصول حرفه ای
نیک خواهی
عالقه مندی فردی
قوانین و اصول حرفه ای
نیک خواهی
عالقه مندی سازمانی

0/803

0/645

50/85

B
2/62

Beta
0/684

T
14/13

1/94

0/506

7/57

معناداری
0/0001
0/0001

1/77
0/96
1/72
1/15
0/854
1/83

0/397
0/251
0/386
0/317
0/22
0/41

5/93
2/44
5/99
3/16
2/19
6/47

0/03
0/001

1/07
0/538

0/29
0/14

2/97
2/14

0/004
0/018

0/0001

0/0001

فرضیه دوم پژوهش :بین جو اخالقی سازمانی و ابعاد آن با هوش هیجانی مدیران گروه های آموزشی رابطه
معناداری وجود دارد.
برای بررسی این سئوال از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج در جدول  4ارائه شده است.
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جدول  . 4ضریب همبستگی پیرسون بین جو اخالقی سازمانی(متغیر مستقل) و هوش هیجانی(متغیر وابسته).
متغیرها

هوش

جو اخالقی

قوانین و

نیک

عالقه مندی

عالقه

خودپرس

سازمانی

اصول

خواهی

سازمانی

مندی

تی

**0/32

حرفه ای
**0/466

**0/284

*0/195

فردی
*0/205

0/063

هیجانی
** :در سطح  :* ، 0/01در سطح 0/05

همانگونه که در جدول شماره ( ،)4نشان داده شده است ،میزان ضریب همبستگی بین جو اخالقی سازمانی (به طور کلی) و هوش
هیجانی برابر با  0/32می باشد که در سطح  0/01معنی دار است ،بدین معنی که هر چه نمره ی جو اخالقی سازمانی افزایش یابد،
میزان هوش هیجانی نیز افزایش می یابد .همچنین بین ابعاد قوانین و اصول حرفه ای ،نیک خواهی ،عالقه مندی فردی و عالقه مندی
سازمانی با هوش هیجانی ،رابطه معنی داری مثبت و وجود دارد .همچنین بین بعد خودپرستی با هوش هیجانی رابطه معنی داری وجود
ندارد .برای پاسخ به این سوال که آیا جو اخالقی سازمانی قادر به پیش بینی هوش هیجانی می باشد از روش آماری تحلیل رگرسیون
ساده استفاده شده است .جدول شماره( )5نتایج تحلیل رگرسیون را نشان می دهد.
جدول .5نتایج آزمون تحلیل رگرسیون ساده جو اخالقی سازمانی (متغیر مستقل) و هوش هیجانی (متغیر وابسته).
0/32
ضریب همبستگی چندگانه
0/103
ضریب تعیین
13/27
تحلیل واریانس()F
0/0001
معنی داری
37/108
مقدار ثابت
0/185
ضریب رگرسیون استاندارد نشده
0/32
ضریب رگرسیون استاندارد شده
مقدار آماره ی آزمون T

3/64

معنی داری

0/0001

آنچه از این آزمون بدست می آید نشان می دهد که مقدار ضریب تعیین بین دو متغیر R2 = 0/103می باشد ،به این معنی که متغیر
جو اخالقی سازمانی  %10از تغیرات مربوط به متغیر هوش هیجانی را پیش بینی می نماید .که با توجه به مقدار  ،Fآزمون در سطح
 0/01معنی دار می باشد .بنابراین متغیر جو اخالقی سازمانی قادر به پیش بینی متغیر هوش هیجانی می باشد .معادله رگرسیون ساده به
صورت زیر می باشد( :جو اخالقی سازمانی)  = 37/108 + 0/185هوش هیجانی.
برای پاسخ به قسمت دوم سئوال یعنی بررسی اینکه کدام یک از ابعاد متغیر جو اخالقی سازمانی به تنهایی یا به صورت ترکیبی قادر به
پیش بینی متغیر هوس هیجانی می باشد از آزمون رگرسیون چند گانه و روش گام به گام استفاده شد.
جدول . 6نتایج تحلیل رگاسیون چند گانه با استفاده از روش گام به گام بین ابعاد جو اخالقی سازمانی با هوش هیجانی.
معناداری
T
Beta
معناداری B
F
R2
R
متغیرها
گام
0/0001
5/67
0/468
1/27 0/0001
قوانین و اصول حرفه ای /18 /219 /468
1
32
0
0
قوانین و اصول حرفه ای
2

0/77

/593
0

عالقه مندی سازمانی
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/14
83

0/0001

1/28

0/471

5/88

0/0001

0/522

0/228

2/85

0/003
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همانگونه که جدول شماره( ،)6نشان می دهد در گام اول متغیر قوانین و اصول حرفه ای به عنوان بهترین پیش بینی کننده وارد معادله
گردیده است .بنابراین قوانین و اصول حرفه ای در مقایسه با دیگر ابعاد ،بیشترین تاثیر را بر زیر مقیاس هوش هیجانی داشته است ،که
در سطح  0/01معنادار می باشد .در مرحله دوم متغیر عالقه مندی سازمانی ،در تعامل با متغیر قوانین و اصول حرفه ای تنها  0/051از
واریانس هوش هیجانی را پیش بینی می کنند .که این پیش بینی ها در سطح قوی معنادار می باشد .بنابراین در بین ابعاد جو اخالقی
سازمانی ،تنها دو بعد قوانین و اصول حرفه ای و عالقه مندی سازمانی ،قادر به پیش بینی متغیر وابسته هوش هیجانی می باشد.
فرضیه سوم پژوهش :بین جو اخالق سازمانی ،هوش هیجانی و توانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد.
برای بررسی این سئوال از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج در جدول  7ارائه شده است.
جدول .7ماتریس همبستگی بین متغیرهای جو اخالق سازمانی ،هوش هیجانی و توانمندسازی.
توانمندسازی

هوش هیجانی

1

1
**0/44

جو اخالقی سازمانی

متغیرها
جو اخالقی سازمانی

1
**0/32

هوش هیجانی

**0/53

توانمندسازی

همانگونه که در جدول نشان داده شده است بین جو اخالقی سازمانی با هوش هیجانی ضریب همبستگی پیرسون  0/32است ،این
مقدار در سطح  0/01معنی دار می باشد ،و نشان می دهد که هر چه میزان متغیر جو اخالقی سازمانی افزیش یابد میزان هوش هیجانی
نیز افزایش می یابد .همچنین بین جو اخالقی سازمانی و توانمندسازی همبستگی مثبت بوده و مقدار آن برابر با  0/532می باشد که در
سطح  0/01معنی دار است ،یعنی با افزایش نمره جو اخالقی سازمانی نمره توانمندسازی نیز افزایش می یابد .همین نتیجه بین
توانمندسازی و هوش هیجانی با مقدار ضریب همبستگی 0/44برقرار است یعنی همبستگی بین دو متغیر مثبت و در سطح 0/01معنی
دار می باشد ،که با افزایش هوش هیجانی میزان توانمندسازی نیز افزایش می یابد.
جدول شماره ( ،)8نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه بین متغیر های مستقل جو اخالقی سازمانی و هوش هیجانی و متغیر وابسته
توانمندسازی را نشان می دهد.
جدول  .8نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چند گانه بین جو اخالقی سازمانی ،هوش هیجانی و توانمندسازی
معناداری
معناداری
متغیر
T
Beta
B
F
R2
R
0/0001
5/54
0/436 0/407
سازمانی
جو اخالقی
0/0001
32/85
0/364
0/603
0/0001 30/82 0/300 0/485
هوش هیجانی

همان طور که مشاهده می شود ضریب همبستگی چند گانه بین جو اخالقی سازمانی ،هوش هیجانی و توانمندسازی برابر با = 0/603
 Rو مقدار ضریب تعیین برابر با  R2 = 0/364می باشد .به این معنی که متغیر های جو اخالقی سازمانی و هوش هیجانی ،قادرند
 36%از تغیرات مربوط به متغیر توانمندسازی را پیش بینی نمایند ،که با توجه به مقدار  Fو سطح معناداری آن ،آزمون معنادار می باشد.
معادله رگرسیون چند گانه به شرح زیر است ( :هوش هیجانی) ( + 0/485جو اخالقی سازمانی)  = 29/03 + 0/407توانمندسازی.
سئوال پژوهش :چه مدلی را می توان برای رابطه بین جو اخالقی سازمانی با هوش هیجانی و توانمند سازی مدیران گروه های آموزشی
واحد های دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس ارائه کرد؟
برای ارائه این مدل از روش تحلیل مسیر استفاده شد .همانطور که در نمودار شماره ( )1که برای بررسی روابط بین متغیرها پیشنهاد
شده است جو اخالقی سازمانی و ابعاد آن با هوش هیجانی و توانمندسازی رابطه معناداری دارد .از طرف دیگر هوش هیجانی نیز با
توانمند سازی مدیران رابطه معناداری دارد به عبارت دیگر جو اخالقی سازمانی هم بطور مستقیم با توانمند سازی مدیران رابطه
معناداری دارد و هم به صورت غیر مستقیم و از طریق هوش هیجانی مدیران.
جدول .9ماتریس همبستگی بین ابعاد جو اخالق سازمانی در مدل پیشنهادی تایید شده.
خودپرستی

عالقه

عالقه

نیک خواهی

-0/12

فردی
0/44

قوانین حرفه ای

ابعاد جو اخالق

سازمانی
0/02

0/39

........................

سازمانی
قوانین حرفه ای

0/18

0/82

-0/27

....................

0/39

نیک خواهی

0/22

-0/27

..............

-0/27

0/39

عالقه سازمانی

0/14

...............

-0/27

0/82

0/44

عالقه فردی
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-0/02

...............

0/18

0/22

-0/12

حدادنیا و شهیدی

خودپرستی

همانگونه که از نمودار مشخص است مقدار بتا هر یک از ابعاد روی هوش هیجانی تقریباً همگی معنی دار می باشد( بجز متغیر
خودپرستی که مقدار آن منفی و غیر معنی دار می باشد) یعنی اثر مستقیم هر یک از ابعاد( بجز بعد خودپرستی) بر هوش هیجانی معنی
دار می باشد.

هوش
./44

نیک خواهی

0/32

./32

هیجانی

0/63

قوانین حرفه ای

جو

توانمندسازی

./53

اخالقی

سازمانی

عالقه سازمانی

./78
./54

عالقه فردی
نمودار شماره ( ،)1مدل پیشنهادی روابط بین متغیرها

./61

خودپرستی
جدول .10اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای پژوهش
اثر

اثر غیر

اثر کل

روابط
جو اخالقی سازمانی>-توانمند سازی

مستقیم
0/53

مستقیم
0/14

0/67

جو اخالقی سازمانی >-هوش هیجانی

0/32

-

0/32

هوش هیجانی  >-توانمند سازی

0/44

-

0/44

همانگونه که د رجدول  10مشاهده می شود اثر مستقیم جو اخالقی سازمانی بر توانمند سازی مدیران گروه برابر با  0/53بوده و اثر غیر
مستقیم آن که از طریق هوش هیجانی بوجود می آید برابر با  0/14بوده و باتوجه به این نتایج می توان گفت که هوش هیجانی در
رابطه بین جو اخالقی سازمانی و توانمند سازی مدیران گروه نقش واسطه ای دارد.
شاخص
مقادیر

RMSEA
0/059

جدول  .11مقادیر شاخص های برازش مدل.
GFI
AGFI
CFI
NFI
0/93
0/94
0/98
0/95

P
0/062

Cmin/dF
2/271

مدل

همانگونه که در جدول 11نشان داده شده شاخص کای اسکوئر به هنجار ( )CMIN/dfبرابر  2/271است که مقادیر زیر  3مقدار
مناسبی برای برازش مدل می باشند و شاخص نیکوئی برازش ( )GFIمعادل  0/93می باشد .شاخص برازش هنجار شده بنتلر-
بونت( )NFIبرابر  0/95می باشد ،شاخص برازش تطبیقی ( )CFIبرابر  0/98می باشد که باالتر بودن این مقادیر از مقدار  0/90همگی
نشان دهنده برازش خوب مدل می باشد .همچنین شاخص ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد ( )RMSEAنیز برابر  0/059و
مقدار  Pنیز برابر با  0/062بود که نشان دهنده این است که مدل به خوبی برازش یافته است و قادر است مسیر متغیرهای موجود در
مدل را توجیه نماید.

بحث و نتیجه گیری
امروزه در جوامع مختلف به توانمندسازی نیروهای سازمان توجه ویژه ای می شود .سازمانهای آموزشی ویژه دانشگاه های و موسسات
آموزش عالی به جهت اهمیتشان در توسعه کشورها از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و توانمند سازی نیروهای علمی در محیطهای
علمی آموزشی حایز اهمیت می باشد (صفوی و صادقی .)1396 ،این پژوهش سعی داشت به مطالعه ارتباط بین جو اخالقی سازمانی و
هوش هیجانی مدیران گروه های آموزشی به عنوان بخشی از اعضای هیئت علمی با توانمند سازی آنان بپردازد .بر اساس نتایج به
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دست آمده از سوال پژوهشی اول ،بین جو اخالقی سازمانی و توانمندسازی با ضریب همبستگی  0/536در سطح  0/01معنی دار می
باشد ،به این معنی که هر چه نمره ی جو اخالقی سازمانی افزایش یابد ،میزان توانمندسازی نیز افزایش می یابد .همچنین بین ابعاد
قوانین و اصول حرفه ای ،نیک خواهی ،عالقه فردی و عالقه سازمانی با توانمندسازی ،همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد .یعنی
با افزایش نمره یکی از آنها توانمند سازی افراد افزایش می یابد .بین خودپرستی با توانمندسازی ،رابطه ای معنی دار وجود ندارد به این
ترتیب از بین ابعاد جو اخالقی سازمانی چهار بعد عالقه فردی ،قوانین و اصول حرفه ای ،نیک خواهی و عالقه سازمانی نسبت به بعد
دیگر به صورت ساده و ترکیبی بهتر قادر به پیش بینی متغیر وابسته یعنی توانمندسازی می باشد .عالقه افراد به برنامه های توانمند
سازی و همچنین عالقه ای که آنان به سازمان خود و اهتمامی که به پیشرفت و بهبود سازمان دارند باعث می شود که در اجرای برنامه
های توانمند سازی و دستیابی به اهداف آن همکاری بیشتری داشته باشند .نیکخواهی به عنوان یک تفکر و منش واال نیز به افراد در
ایجاد جو مناسب در سازمانها برای توسعه و پیشرفت کمک می نماید و همچنین رعایت اصول حرفه ای در حرفه استادی به ویژه در
زمینه تدریس و پژوهش می تواند به توسعه توانمندیهای مورد نیاز مدیران گروه منجر شود .به عبارت دیگر ایجاد یک جو اخالقی
مناسب در محیط دانشگاه که مبتنی بر عالقه فردی و سازمانی استادان و نیک خواهی آنان و بر اساس اصول و قوانین حرفه ای شکل
می گیرد ،به تواند سازی استادان و به ویژه مدیران گروه های آموزشی کمک شایانی می نماید .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای
اکپارا و وین( ،)2008خورشیدی و محسنی(  )1389و شیرازی و احمدی زهرانی (  )1393همسو می باشد .با توجه به نتایج به دست آمده
از سوال پژوهشی دوم ،بین جو اخالقی سازمانی و هوش هیجانی با ضریب همبستگی  0/32در سطح  0/01معنی دار می باشد ،به این
معنی که هر چه نمره ی جو اخالقی سازمانی افزایش یابد ،میزان هوش هیجانی نیز افزایش می یابد .همچنین بین ابعاد قوانین و اصول
حرفه ای ،نیک خواهی ،عالقه فردی و عالقه سازمانی با هوش هیجانی ،رابطه معنی داری مثبت وجود دارد .یعنی با افزایش نمره یکی
از آنها باعث افزایش هوش هیجانی می شود .همچنین بین بعد خودپرستی با هوش هیجانی رابطه معنی داری وجود ندارد .بنابراین از
بین ابعاد جو اخالقی سازمانی تنها دو بعد قوانین و اصول حرفه ای و عالقه سازمانی قادر به پیش بینی متغیر وابسته هوش هیجانی می
باشد .بها دادن به عالقه سازمانی کارکنان و وجود قوانین و اصول حرفه ای در سازمانی مانند دانشگاه ها که افراد فرهیخته ای در آن
حضور دارند برای بهبود وضعیت این سازمانها ضروریست و به همین دلیل این بعد از جو اخالق سازمانی اگر به درستی مورد توجه قرار
گیرد می تواند به درك بهتر استادان از محیط کاری و استفاده مناسب از هیجانات و عواطف خود در جهت توسعه محیط آکادمیک
دانشگاه بیانجامد .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای آرنود و اشمینک( ،)2012ویکتور و کولن ( ،)2008خورشیدی و محسنی()1389
همراستا می باشد.
همان گونه که نتایج بدست آمده از سوال پژوهشی سوم نشان داد ،بین جو اخالقی سازمانی و هوش هیجانی با ضریب همبستگی
 0/32و بین جو اخالقی سازمانی با توانمندسازی همبستگی 0/536و بین توانمندسازی و هوش هیجانی با ضریب همبستگی 0/44
همگی در سطح 0/01رابطه معناداری وجود دارد .یعنی افزایش نمره یکی از آنها باعث افزایش نمره متغیر دیگر می شود .وجود ارتباط
معنادار بین این متغیرها نشان می دهد که با مورد توجه قرار دادن جو اخالقی سازمانی به عنوان متغیر مستقل این تحقیق می توان به
بهبود هوش هیجانی و برنامه های توانمند سازی مدیران گروه های آموزشی کمک کرد .به عبارت دیگر دانشگاه ها با ایجاد جو
اخالقی در محیط خود هم به مدیران گروه جهت توسعه توانمندیهایشان کمک می نمایند و هم به آنان فرصت می دهند تا با کنترل
هیجانات و ارائه رفتارهای مناسب هیجانی و عاطفی در محیط دانشگاه به آموزش عالی در دسترسی به اهداف متعالی خود کمک نمایند.
نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای فان فالکن برگ( ،)2016مهرابیان و همکاران( ،)1395مورتی( ،)2015رودریگز برونچز و
بلتران( )2014و عابدی و همکاران( )1390همسو می باشد .با توجه به نتایج حاصله از مدل بدست آمده می توان گفت که هوش
هیجانی در رابطه بین جو اخالقی سازمان و توانمند سازی مدیران گروههای آموزشی نقش واسطه ای دارد .به عبارت دیگر ایجاد جو
اخالقی سازمانی در واحدها برنامه های توانمند سازی مدیران گروه های آموزشی را تحت تاثیر قرار داده و موجب بهبود توانمندیهای
مدیران گروه می گردد و همچنین اگر همراه با ایجاد جو اخالقی سازمان در تهیه و اجرای برنامه های توانمند سازی مدیران گروه های
آموزشی به هوش هیجانی آنها نیز توجه گردد ،به دلیل نقش واسطه ای و تقویت کننده ای که این متغیر دارد ،اثربخشی برنامه های
توانمند سازی مدیران بیشتر شده و با افزایش توانمندیهای آنان واحدهای دانشگاهی و گروه آموزشی تحت مدیریت آنان از مواهب آن
بهره مند خواهند شد و اثربخشی فعالیتهای مدیران گروه نیز بیشتر خواهد بود .با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش به منظور
افزایش توانمندیهای مدیران گروههای آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس از طریق جو اخالقی سازمانی و هوش
هیجانی آنان پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
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با توجه به اینکه نتایج نشان داده که ابعاد جو اخالقی سازمانی از قدرت پیش بینی معناداری برای توانمند سازی مدیران گروه های
آموزشی برخوردار هستند ،پیشنهاد می گردد که واحدهای دانشگاهی در تهیه و اجرای برنامه های توانمند سازی استادان و به ویژه
مدیران گروه های آموزشی به عالقه مندی های افراد و عالقه های سازمانی آنان توجه نمایند و با تدارك برنامه های منطبق با
قوانین و اصول حرفه ای آموزش و پژوهش ،به عنوان حرفه اصلی استادان ،سعی در غنی تر کردن برنامه های توانمندسازی استادان
داشته باشند تا از این طریق توانمندیها و مهارتهای آنان توسعه یابد .با توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان داد که از بین ابعاد جو اخالقی
سازمانی فقط دو بعد قوانین و اصول حرفه ای و عالقه سازمانی قادر به پیش بینی هوش هیجانی مدیران گروه های آموزشی می
باشند ،توصیه می گردد که واحدهای دانشگاهی در طراحی و برنامه ریزیهای دوره های توانمند سازی برای مدیران گروه های
آموزشی با در نظر گرفتن عالقه فردی آنان برنامه های مناسبی را طراحی و اجرا نمایند .با توجه به نتایج بدست امده از مدل بدست
آمده از روابط بین متغیرهای پژوهش و مشخص شدن وجود نقش واسطه ای هوش هیجانی در ارتباط بین جو اخالق سازمانی و
توانمند سازی مدیران گروه های آموزشی ،پیشنهاد می گردد واحدهای دانشگاهی در طراحی و اجرای برنامه های توانمند سازی و
توسعه حرفه ای مدیران گروه های آموزشی به نقش تاثیر گذار و تقویت کننده هوش هیجانی در بهبود اهداف توانمند سازی توجه
بیشتری نموده و با در نظر گرفتن ابعاد هوش هیجانی به جنبه های انگیزشی برنامه ها برای آنان ،برنامه هایی مطابق با سالیق و
انگیزه های مدیران گروه طراحی و اجرا شود تا دسترسی به اهداف توانمند سازی آنان میسر شود .در انتها نیز با توجه به محدودیتهای
این پژوهش از جمله عدم کنترل متغیرهایی که می توانند نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهند و همچنین محدود بودن انجام پژوهش
به یک استان که تعمیم نتایج آن به دیگر دانشگاه ها و استانها را مشکل می سازد ،پیشنهاد می شود که پژوهشگران در آینده این
پژوهش را در دانشگاه ها و استانهای دیگر اجرا نمایند و نتایج آن را با این پژوهش مقایسه نمایند .همچنین با وارد کردن متغیرهای
دیگری مانند تعهد سازمانی ،خودکارآمدی و انواع دیگر هوش و سایر متغیرهای مرتبط مدلهای دیگری را برای مشخص شدن بهتر
عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران گروه های آموزشی ارائه دهند.
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The Relationship between Organizational Ethical Climate with
Emotional Intelligence and Empowerment Among Heads of
Educational Departments in Branches of Islamic Azad
University- Fars Province
Nima Shahidi*1, Sirous Hadadnia

ABSTRACT
he purpose of this study was to investigate the relationship between organizational ethical
climate and emotional intelligence and empowerment of heads of educational departments in
branches of Fars province of Islamic Azad University. The research was descriptive
correlational method. The statistical population consisted of all the heads of educational
departments in branches of Islamic Azad University in Fars province, in the academic year 201617. 125 of them were selected by cluster random sampling. The research instrument consisted of
Cullen and Victor organizational ethical climate questionnaire, Emotional Intelligence
questionnaire by Golman, and Spreader Empowerment questionnaire, with appropriate validity and
reliability. Pearson coefficient used to study the relationship between variables. Also, simple and
multiple regression used for computing the predicting power of variables dimensions, and path
analysis were used to develop a model for relations among variables. The results showed that there
was a significant positive relationship between organizational ethical climate with emotional
intelligence and empowerment. Individual and organizational interest, professional rules, and
benevolence had a significant power to predict heads empowerment. organizational interest and
professional had a significant power to predict heads Emotional Intelligence. Also, emotional
intelligence had a mediating role in the relationship between organizational ethical climate and
empowerment of heads of educational departments.
Key words: Organizational ethical climate, Emotional intelligence, Empowerment, Islamic Azad
University
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