
 

 

 

 مطالعات رفتار سازمانی  فصلنامه

 101-109: صو 1397 تابستان(، 06)شماره پياپی  0  ، شمارههفتمسال 
 

 اخالقی بر اعتماد در کار تیمی جوّتأثیر 

 با نقش میانجی رفتار اخالقی
 

 **ارلویی، فرشاد بهحمید رحیمی

 00/15/96تاریخ دریافت: 

 03/53/97تاریخ پذیرش: 

 چکیده
کارکنان دانشگاه آزاد  اعتماد در کار تيمی بين بر جو اخالقی هدف این پ وه ، تأثير

 آماری رفتار اخالقی است. نوع پ وه ، توصيفی همبستگی و جامعه با نق  ميانجی آباد نجف
 فرمول از استفاده نفر است که با 410به تعداد  بادآ نجفشامل کارکنان دانشگاه آزاد  پ وه 

برای  .عنوان نمونه انتیاخ شدند به نفر 055 ساده، تصادفی یريگ نمونهکوکران و به روش 
گویه و  10گویه، اعتماد در کار تيمی با  06در  جو اخالقیی ها پرسشنامهها از گردآوری داده
ای ليکرت استفاده شد. روایی محتوایی و سازه  رجهد گویه برحس  مقياس پنج 45رفتار اخالقی با 
، اعتماد 13/5ها از طریو آلفای کرونباخ برای جو اخالقی پرسشنامه ها تأیيد شد. پایایی پرسشنامه

 از استفاده با پ وه  این هایداده شد. تحليل برآورد 17/5 رفتار اخالقی و 79/5در کار تيمی 
ها نشان داد ميانگين  یافته. شد انجام استنباطی و توصيفی آمار سطح دو و آموس در Spssافزار  نرم

هر یک از متغيرهای جو اخالقی، اعتماد در کار تيمی و رفتار اخالقی کارکنان باالتر از حد 
متوس  است. ضری  همبستگی نشان داد جو اخالقی و رفتار اخالقی بر اعتماد در کار تيمی، تأثير 

گام نشان داد جو اخالقی از طریو رفتار  به ين ضری  رگرسيون گامم بت و معنادار دارند. همچن
به تأثير معنادار جو اخالقی و  اخالقی بر اعتماد در کار تيمی، تأثير م بت و معنادار دارد. باتوجه

 ها سازمانخا  و سایر  طور به ها دانشگاهکه  شود یمرفتار اخالقی بر اعتماد در کار تيمی، پيشنهاد 
 سرلوحهعنوان امری مهم در  ، توسعه و تقویت جو اخالقی و رفتار اخالقی را بهعام طور به

 ی خود قرار دهند تا بتوانند اعتماد در کار تيمی را بين کارکنان و مدیران افزای  دهند.ها برنامه

 

 جو اخالقیس اعتماد در کار تيمیس رفتار اخالقیس دانشگاهس کارکنان: کلیدواژه

                                                                                                                                        

 .دکتری مدیریت آموزشی و عضو هيات علمی دانشگاه کاشان  dr.hamid.rahimi@kashanu.ac.ir 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه کاشان. **

mailto:dr.hamid.rahimi@kashanu.ac.ir


 7931(، تابستان 26پیاپی شماره ) 2شماره ، هفتممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

791 

 مقدمه
پوشيده  کس چيههای بشری بر  گيری تمدن شکلو نيز  ها انسانتعالی در  آموزش تيبااهمنق  

بااه اینکااه  باتوجااه دانشااگاهیخصااو  مراکااز  آموزشاای جامعااه بااه مراکااز ،نيساات. در ایاان بااين

در جواماع  ای  شاوند، از نقا  ویا ه    هاای بعادی مای    متولی آموزش نسال  ،آنها خود افتگانی تيترب

و  جاو اخالقای، رفتاار اخالقای    شود که مقولاه   یگاه واال باعث میبرخوردار هستند. این جامیتلف 

ماورد توجاه    هاا  ساازمان  گوناه  نیا اخصو  در معانی اخاالق ساازمان و اخاالق کاار در      بهاعتماد 

در . فرهنگای و اخالقای جواماع میتلاف قارار گيارد       ،های دینی عرصه نظران صاح اندیشمندان و 

و مباحاث پيراماون    رفتار اخالقی و اعتمااد ن متعالی اسالم، به برخورداری از دی ما نيز باتوجه کشور

 آن مورد عنایت خاصی بوده است. 

 نظار  باه  ساازمانی الزم  هر در و اعتماد سازمانی کارکنان رفتارهای اخالقی، جو بين ارتباط فهم

 های آنها  یگرابر  تواند یمدرک کارکنان از جو سازمانی  (.1: 1319)نجفی و همکاران،  رسد یم

قوی بار رفتاار اخالقای وجاود دارد، رفتارهاای       تأکيدبه رفتار اخالقی تأثير بگذارد و در جوی که 

  ،اعتماد خواهد شد ازجملهباعث بهبود رفتارهای م بت و  ینوع بهتر بروز خواهد کرد و  انحرافی کم

 برای مانساز پذیری ینيب  يپدرگرو  نيز آن و سازمان به اعتماد درگرو سازمان یک موفقيت زیرا

 ساازمان  عناصار محاي    هماه  حقوق قبال در یریپذ تيمسئول درگرو خود، نوبه به نيز آن و محي 

 و مناسا   جاو  نباود همچناين   .کناد  یما  ایفا سازمان موفقيت در راهبردی نق  و شود یم تعریف

 وارد جامعاه  و ساازمان  افاراد،  باه  هام  را ییهاا  خساارت  کارکناان ساازمان،   از سوی درست رفتار

 باين  همکااری  عادم  ،نباشاند  برخاوردار  اخالق از و نداشته کارکنان، رفتار مناسبی . وقتیدیمان یم

 ایان  در خصاومت  و کااری  وجادان  به توجه عدم ،رجوع ارباخ به توجه عدم ،یشکن قانون افراد،

 اسات  ممکان  بلکاه  ،نيسات  محاي   خاود و  نيازهاای  پاسیگوی تنها نه دیگر و یافته رشد سازمان،

 شود.  جامعه در ها ارزش رفتن بينزا و فساد باعث

گرو تصور ماا از  در یکی از متوليان آموزش، عنوان به در دانشگاهرفتار اخالقی و اعتماد ترویج 

خاود محتااج    یساازمان  فرهنا  ساازی اخاالق در    است. دانشگاه برای نهادینه جو سازمانی دانشگاه

مادیران، دانشاجویان، کارکناان،     دان،ترویج مستمر و اثربی  اخالق در همۀ ارکان سازمان )اساتا 

توجه به نق  راهبردی دانشگاه (. 07: 1317)فقيهی،  ها، ساختار و ...( است نامه شرح وظایف، آیين
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باودن ساازمان دانشاگاه را بيشاتر      ضرورت اخالقای  ،ها سازماندر مشابل و  رفتار اخالقیدر ترویج 

به اهميت این موضوع، پ وه  حاضر  باتوجهاساس و  برهمين(. 90: 1313)برکستون،  دهد نشان می

باا نقا     آبااد  نجاف به بررسی تأثير جو اخالقی بر اعتماد در کار تيمی بين کارکنان دانشاگاه آزاد  

 .پردازد یمميانجی رفتار اخالقی 

 

 مبانی نظری
 اعتماد در کار تیمی

 همچنين اعتمااد  ارد.ند وجود دارند که توجه اعتماد به وقتی ها انسان همۀ هواست، نظير اعتماد
پرورش  مستمر طور به رشد، و خدمت برای باید و است سازمان هر درون گذرا اعتبار، متاعی مانند

 و اسات  ی ندبعاد  سااختار  یاک  (. اعتمااد 01: 1311یابد و نوساازی شاود )مشافقی و همکااران،     
 و کارکناان  مياان  پویاا  تباادلی  ارتبااط  و ساازمان و  کارکنان بين تبادلی ارتباط از شکلی صورت به

 با اطالعات هستند، تسهيم پایين اعتماد سيستمی دارای که ییها سازمان در است. دهش تبيين مدیران

 نهاایی  شکسات  به ابل  کاری، یک گروه اعضای پایين اعتماد و ردیپذ یم صورت تری دقّت کم
 بارای  اصالی  لياد ک و اسات  بارای مطالعاه   مهمی مفاهيم رندهيدربرگ اعتماد ،نیباوجودا .انجامد یم

 (. 190: 0511، 1)ارتل  و منجی رود یم شمار به فردی بين رواب  توسعه
 رواب  ساازمانی  تمام ،درواقعاست.  کاری رواب  و شیصی زندگی در موفقيت اساس اعتماد،

 اعتمااد،  اهميات  کارکناان ساازمان،   و مادیر  کاه  است آن مهم نکته .شود یم اعتماد ایجاد برمبنای
 مادیرانی  دهناد.  قارار  توجاه  ماورد  را اعتمااد  ایجاد در خود آن و نق  یارتقا و ترویج  گونگی

کاه   ساازند  فاراهم  را خاود  تحت نظارت کارکنان مرات  باالتر نيازهای ارضای موجبات توانند یم
اعتمااد   روانای،  فضاای  این ایجاد در و آورده باشند وجود به سازمان درون را مناس  روانی فضای
 اسات  جمعای  نگرش ،سازمان یک در (. اعتماد71: 1311طبا و همکاران،  بنی) دارد یا عمده نق 

(. 35: 1394و همکااران،   نیالاد  نيمعا ) شاود  یم پذیری میاطره و ابتکار، خالقيت ترویج که باعث
 طارف  کیا  آن در کاه  یا معاملاه طارفين   باه  اتکا به تمایل را اعتماد "(0551) 0همکاران و مورمان
 (. 10)"کنند یم تعریف دارد، اعتماد و است مطمئن

                                                                                                                                        

1. Ortlepp & Monji 

2. Moorman & et al 
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اعتماد یکی از موضوعات مهم در رفتار و رواب  انسانی است که احساس اعتمااد کارکناان باه    

مدیر و سازمان در زندگی سازمانی، رفتار سازمانی و رواب  بين کارکنان و ساازمان را تحات تاأثير    

 یزماان  در دهند ینمه خود اجازه کارکنان دیگر ب نکهیابر  . همچنين انتظاری است مبنیدهد یمقرار 

 (.09: 1311وارد نمایند )مشفقی و همکاران،  آنهاهستند، ضرر و زیانی به  ریپذ  يآسکه دیگران 

و پيچياده   کنناده  گمراهبرای آنکه بتوان اعتماد کرد، درک اعتماد ضروری است و تعریف آن 

بار خصوصايات    نسان است کاه مبتنای  از رفتارهای ا ای (. اعتماد جنبه69: 0551)پترسون،  "باشد می

هاای آن   هاای رفتااری و جنباه    بنابراین افراد مجبورند هنگام ارتباطاات، باا وی گای    .باشد فردی می

 (.039: 0556شوند )هوی و همکاران، درگير 

زیرا کار تيمی بدون اعتمااد، شاعاری    ،و یکرار ه است کارآمد یها ميتاعتماد، نقطه ثقل تمام 

 یها تين سناعضای تيم از ح یگرم پشتخاطر و  معنای اطمينان د در کار تيمی بهبي  نيست. اعتما

زدن به دیگری نيسات و اعضاا    و اعتقاد به این نکته است که در گروه، کسی مترصد ضربه یميت هم

های خاود حالات دفااعی     ، هنگام رویاروییجهيدرنت. کنند یماحساس امنيت و راحتی  ،از این حيث

 و اصال  ایان  بااور  د.گر اه معناا پيادا کن   ،در کار نيست که نياز به دفاع ییها حمله زیرا ،رنديگ ینم

یکادیگر   باه  نسبت اعضا یها تين حسن دیدن و زمان گذشت مستلزم نيست، اما آسان آن به اعتقاد

 باعاث  هاا  ضعف این گاه چيه و دهند یم پوش  را یکدیگر ضعف نقاط اعضا مفهوم، این در. است

 امتا  ،است   مشكل و بر زمان كاري تيم، اعضاي ميان ینیاعتمادآفرشود. ا نمیآنه شدنریپذ  يآس

 اعتمتاد،  ساختن فراهم الزمه. ضروري اس  آن كردن نهادینه اس ، تيمی كار اساس و پایه چون

از  عميت   درك و قرارهتا  و عهتد  بته  وفاي از مكرر شواهد زمان، گذر در مشترك تجربه كسب

همچنين در کنار ماوارد  . (22: 0222 رای ، و بارنی)اس   تيم ياعضا فرد منحصربه يها یژگیو

 ماؤثر در ایجاد اعتمااد در کارهاای تيمای کارکناان      تواند یماشاره شده، یکی دیگر از عواملی که 

م ال   ییهاا  ساازمان ( و در 316: 0515، 1باشد، وجود جو اخالقای در ساازمان اسات )دی کانيناک    

باشاد و   فرما حکمهرگاه اخالقيات  شود یمهی و تيمی انجام صورت گرو دانشگاه که اک ر کارها به

در کارهای تيمی و گروهی به یکدیگر اعتماد  توانند یمکارکنان بهتر  ،فضا و محي ، اخالقی باشد

 کنند. 
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 جو اخالقی

 اخالقای کارکناان   بعاد  فقا   ناه  اسات کاه   یساازمان  فرهن  یا فضا از مهمی ءجز ،اخالقی جو

، قباول  قابال  و خاوخ  اخالقای  جاو  . ایجااد دهاد  یم قرار تأثير تحت نيز را ریکا بازده بلکه سازمان

 پارورش  را متعهاد  کاار  و نياروی  ارتقاا  را سازمانی تعهد داده، افزای  را اصول اخالقی کارمندان

 باه ادراکاات   اسات  یا اشاره سازمان یک اخالقی (. جو14: 1393زاده و همکاران،  )عباس دهد یم

 باه  نسابت   گوناه بایاد   اینکاه  و اسات  صاحيح  نظر اخالقی از آنچه از نسازما یک افراد مشترک

 بسايار  عوامال  از یکای  جاو اخالقای   داد. واکان  نشاان   سازمان درون در ارزشی و اخالقی مسائل

 اخالقای  جاو  میتلف است. رفتارهای به سازمان یک کارکنان گرای  یا  عدم گرای  در اساسی

  گوناه  و شاود  یم یريگ ميتصم اخالقی ساس معيارهایبرا  ه حد تا که کند یم مشیو سازمان،

 ،یا حرفه و شرافت اخالق (. حفظ4: 0510، 1)ون  کنند یم تعبير را اخالقی یها پرس  کارکنان،

 نشاان  ساازمان  یا حرفاه  یهاا  آرمان و ها ارزش قبال در را خود تعهدات افراد، است که آن مستلزم

 دیگار  و مساائل  احساسای  و شیصی مسائل خاطر به قیاخال یها ارزش این که اجازه ندهند داده و

 اخالقای،  مشاکالت  برخاورد باا   بارای  جاوّی  (.  ناين 1505: 0550، 0بيفتد )کين  و باروم  خطر به

 تعبير اخالقی جو عنوان به آن از که ابدی یم پرورش آن در کارکنان اخالقی عملکرد و بوده مساعد

 و )عقایاد  ادراکاات  از یا مجموعاه  اخالقای  (. جاو 016: 0515، 3)لاوتزن و همکااران   شاود  یما 

 و )درک اخالقای  مساائل  باا  برخاورد  یهاا  روش و رفتاار صاحيح   باه  مربوط مشترک( یها ارزش

ی هاا  یريا گ ميتصام  جاو،  ایان  .باشاد  یما  است( نادرست  يز  ه و درست  يز  ه که نیارعایت 

رفتاار   بار  زیاادی  تاأثير  اینکاه  ضمن اخالقی جو .کند یم شرای  تعيين و سطوح تمام در را سازمان

 آن یا حمایت نيز دارند اعتقاد بودن  به درست افراد بيشتر آنچه از تواند یم ،دارد ها سازمانافراد و 

 هنگاام  داناد  یما کاس   هار  اسات،  م بات  و روشان  اخالقای  محاي   شارای   وقتای  .کند تقویت را

کند )خزنی و همکااران،   اررفت باید  گونه و بکند ،  هرندیناپذ اجتناخ که اخالقی یها یفيبالتکل

 قاانونی،  و ساازمانی  معيارهای بر عالوه خود، سازمانی امور دادن انجام برای ها سازمان(. 151: 1390
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 یاری اداری اعمال و رفتار در را آنان که دارند ارزشی و اخالقی رهنمودهای از یا مجموعهبه  نياز

ميسار   عماومی  و جمعای  مطلاوخ  هشيو سوی به حرکت در رویه وحدت و هماهنگی و نوعی دهد

 کناد  یما (. جو اخالقی سازمان، مشیو 154: 0550، 1)دایان شود یمسازد که به جو اخالقی تعبير 

 یهاا  پرسا  و  گوناه کارکناان    شاود  یما  یريگ ميتصماساس معيارهای اخالقی، که تا  ه حد بر

درک  ميازان  یريا گ زهانادا  طریاو  از تاوان  یما  را ساازمان  و جاو اخالقای   کنند یماخالقی را تعبير 

 ميازان  و اخالقای  مساائل  مواجهاه باا   هنگاام  یريا گ ميتصام   گاونگی  ساازمانی،  جاو  از کارکناان 

(. اولساون اظهاار   90: 0،0553کارد )باهسايک   بررسای  مساائل اخالقای   حال  در کارکنان مشارکت

را  یتار  یاخالق، جو سازمانی خاطر تعلوانسانی، اصل اختيار و نيز  یها ارزشبستن کار که به کند یم

ر مفهوم جاو  وی ه در مقاطع ارشد و باال ممکن است تغييراتی د و تغيير در مدیریت به کند یمایجاد 

 سازمان(.  تیمأمورسازمانی و  یها ارزشوی ه تغيير در  اخالقی ایجاد کند )به

سات و بساته باه ميازان وفااق باين اعضاای        فرما حکام در تماام ساازمان    یطورکل بهجو اخالقی 

محاور هساتند از جاو     یی کاه ارزش هاا  ساازمان و همچناين   شود یمین جو قوی یا ضعيف سازمان، ا

، تیا مأمورنيز برخوردارند. تارییچه ساازمان، سااختارهای رسامی، ناوع کاار و       یتر یقواخالقی 

 گذارناد  یما و عواملی هستند که بر جو اخالقی سازمان تأثير  ها نهيزم  يپ، همگی ها ارزشفلسفه و 

قااوانين و مقااررات، مساائوليت  "( 0513) 4(. از دیاادگاه یااانگو و همکاااران 17: 1990، 3)اولسااون

جاری، منافع شیصی و اخالق شیصای بار جاو اخالقای ساازمانی تاأثير دارد.        یها هیرواجتماعی، 

ها عبارت است از: کشاف  آن نیتر مهمبرای ایجاد جو اخالقی در سازمان نياز به ابزارهایی است که 

 "اخالقای  یهاا  آموزشدر سازمان، منشورهای اخالقی و  شده رفتهیپذی و اصل یها ارزشو تقویت 

(017.) 

 

 رفتار اخالقی

در ایجاد اعتماد در کارهای تيمی بين کارکنان  تواند یمعامل دیگری که  ،بر جو اخالقی عالوه

                                                                                                                                        

1. Diane 
2. Bahcecik 

3. Olson 

4. Yoon Goo 
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 و متفکاران  ساوی  از رفتاار اخالقای   از مفهوم واحادی  باشد، وجود رفتار اخالقی است. هنوز مؤثر

 اخالق، تعریف حوزه یها هینظراز  یکی به تمسک با یک هر و ارائه نشده حوزه این نظران ح صا

 شامل ها ارزش است، فرد یها ارزش انعکاس . رفتار اخالقیاند کرده ارائه اخالقی رفتار از متفاوتی

(. 4511: 1،0510)پيف و همکااران  زنديانگ یبرم را فرد رفتار که است تمایالت و باورها از یا دامنه

 مقابال،  در و دارد اهاداف   باه  دنيرس در سازمان توفيو و پيشرفت در یمؤثر نق  اخالقی، رفتار

شاغلی،   آشکار و پنهان یها یکار کمم ل  ناخوشایندی است پيامدهای ممکن نيز آن به یتوجه یب

باشد  هداشت  دنبال را سازمان کاه  اثربیشی و کاری یها گروه در منفی یررسميب رواب  تقویت

 تمایالت یريگ شکل و اخالقی قضاوت شناخت، رندهيدربرگ اخالقی (. رفتار101: 0511، 0) ان 

 شاناخت  باا  رفتاار اخالقای   (. شاناخت 01: 3،0513سات )نگاا و الم  پویا و پيچيده محي  در اخالقی

 يال تحل پيرامون  محي  و فضای  اجتماعی در باید را فرد رفتار بلکه نيست، ميسر فرد یها ی گیو

باشاد.   او یهاا  اساتدالل  اسات خاالف   ممکن فرد اخالقی رفتار (.063: 0551، 4)کوتن و مور کرد

 گاناه  ساه  و عناصار  داناد  یما  رفتاار اخالقای   واساطه  را توجه و شناختی ( فرایندهای0551) 0بندورا

معتقاد اسات   "( 0551) 6آیزنبرگ .گذارند یم تأثير عمل بر شیو، به وزن یکسان و رفتار محي ،

 ساود  به تنها نه که رديگ یم آرزوهایی سر شمه از و است دیگرخواهانه سطح در اخالقی رفتار که

 (. 111) "هست نيز مصالح دیگران جهت در بلکه ماست،

 یها ارزشگذاری به  زمان در قدم اول به ميزان ارجکردن رفتارهای اخالقی در یک سا پياده

: 0553در آن سازمان بستگی دارد )باهسيک، کلی و اقدامات مدیریت  یها استيساخالقی توس  

، گرفته شود. بنابراین درنظر است، یا بل  درست که رفتاری عنوان به تواند یم اخالقی (. رفتار90

، 7)بيو ام  و بووی کند یم هدایت دهند، انجام نباید آنچه و دهند انجام باید آنچه به را مردم

 که اصولی یا ها قانون استانداردها، ،ها نق  لهوسي به اخالقی رفتار (. همچنين،171: 0555

                                                                                                                                        

1. Piff & et al 

2. Zhang 

3. Nga & Lum 

4. Koten & Moore 
5. Bandura 

6. Eisenberg 

7. Beauchamp & Bowie 
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فراهم  خا  یها تيموقع در صداقت و اخالقی درست رفتارهای برای ییها دستورالعمل

 (.379: 1910، 1)لویز شود یم هدایت ،آورد یم

 بایاد  انساانی  هر که است این نشانگر قوانين مطلوخ روند اجرای بر اخالقی رفتار اساسی نق 

 صاورت،  نیا ا ريا ب در باشادس  داده پارورش  خاود  فکر در درون را یشیاند کين و اخالقی قداست

کناد )معيادفر،    مجباور  اخالقای  مالحظاات  ایان  باه  او را توانست نیواهند هرگز مقررات و قوانين

1316 :304 .) 

ی هاا  ارزش جماع  حاصال  که خود دهد یم تشکيل آنها اخالقی رفتار را ها سازمان بيرونی نماد

 نشادن  رعایات  کناونی،  در شارای   اسات.  یافتاه  تجلی ها سازمان آن در که است قیاخال گوناگون

 آورده وجاود  باه  یردولتا يبو  دولتای  یها بی  در را زیادی یها ینگران اخالقی، معيارهای برخی

 جساتجوی  در کاه  اسات  واداشاته  را پ وهشاگران  دولتی بی  در رفتاری معيارهای است. سقوط

 از یکای  لاذا،  سازندس را فراهم آن اجرایی مناس  مسير بتوانند تا باشند رابطه این در نظری مبناهای

 بارای  مناس  بسترهای  گونگی ایجاد میتلف، سطوح در کارآمد مدیران یها دبدبه نیتر عمده

 و جامعاه  مسائل به کامل تعهد و حس مسئوليت با آنها تا ستها حرفه تمام در شابل انسانی عوامل

 گاام  کنند. اولين رعایت را خود حرفه و بر شغل حاکم اخالقی اصول و ندبررداز کار به خود حرفه

 در بار آن  تأثيرگاذار  عوامال  شناسایی و مفهوم اخالق از صحيح درک اهداف، این به یابيدست در

 . (41: 1311توالیی،(پذیرد  صورت الزم دقت عوامل این بر بعدی یها گام در تا است سازمان
 

 پیشینه پژوهش
 موج  تواند یم عملکرد و رفتارها نبودن یا بودن اخالقی نشان داد در پ وهشی (1311توالیی )

 د. شو سازمان سطح در منفی یا پيامدهای م بت بروز

باا   خاود  ساازمان  اخالقای  جاو  از کارکناان  ادراکاات  که دادند ( نشان1311احمدی و پناهی )

 دارد.  م بت رابطه سازمانی تعهد و شغلی رضایت

 و اساتاندارد  مسائوليت،  ساازمانی،  جو ابعاد ميان از که ( نشان دادند1319ران )همکا و کریمی

  اخالقی دارند. رفتار با معناداری تضاد، رابطۀ
                                                                                                                                        
1.Levis 
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( نشان داده است که بين رفتار اخالقی مدیران و رفتاار شاهروندی   1395نتایج تحقيو سليمانی )

 . سازمانی معلمان و کارکنان رابطه م بت و معنادار وجود دارد

( نشان داد که باين جاو اخالقای، حمایات ساازمانی و رفتاار مادنی ساازمانی         1391نيا ) شاکری

 شهر رشت رابطه معنادار وجود دارد.  یها مارستانيبپرستاران 

فردی  بين اعتماد شامل دوگانه، اعتماد با ها ونيفدراسسازمانی  جو ( نشان داد بين1393قاسمی )

 دارد.  وجود معنادار و م بت دی( رابطه)افقی( و اعتماد به مافوق )عمو

رفتار  با یدار امعن و م بت ارتباط کار محي  در معنویت که داد نشان (1393عبدالهی ) پ وه 

 دارد.  کارکنان اخالقی

( نشان دادناد کاه رهباری اخالقای بار ناوآوری و رفتاار اخالقای         1394زاده و همکاران ) عباس

اماا شادت ایان     ،اسات  ماؤثر هبری اخالقی بر رفتار اخالقی بوده است. همچنين گر ه ر رگذاريتأث

 تأثيرگذاری از طریو جو اخالقی بيشتر است. 

و م بات بار قضااوت اخالقای،      ميمساتق بر تأثير  ( دریافت که جو اخالقی عالوه1390حکاک )

 نيز تأثير م بت و معناداری دارد.  ییگرا آرماناز طریو  ميرمستقيب صورت به

 اخالقی رفتارهای در شفافيت سازمانی و معنوی سالمت ( نشان داد بين1390تيرگر و کمالی )

 دارد.  وجود یدار امعن رابطه خطی رفسنجان شهرداری کارکنان

باه ایان    سنج  ظرفيت ساازمان بارای انجاام کاارتيمی    ( در بررسی 1390پور ) رازنهان و ملک

برای کارتيمی  یا نهيزم، ساختاری و در ابعاد رفتاری، ظرفيت سازمانی یطورکل بهنتيجه رسيدند که 

 تر از حد متوس  است.  کشور، کم های دولتی در نمونۀ موردمطالعه از سازمان

 بين کارکنان و یاعتمادسازبر  مؤثرعوامل  یبند رتبهو  ییشناسا( در 1396مردانی و همکاران )

تااأثير در  نیتاار  يباادارای  ، عاماال شایسااتگیو ماادیران از دیاادگاه کارکنااانماادیران دریافتنااد 

 و توجه و ها ارزشمشارکت، احترام به  ،تفوی  اختيار واعتمادسازی بين کارکنان و مدیران است 

  .بعدی قرار دارند یها رتبهت در ثبات شیصي

 رفتاار  نيات  از متاأثر کارکناان   اخالقای  رفتاار  که کند یم خود بيان تحقيو ( در1990)1بانرجی

                                                                                                                                        

1. Banerjee 
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 اخالقای،  نيات رفتاار   عاالوه  هاسات. با   یراخالقا يب و فتار اخالقیر کننده ینيب  يپ که بوده اخالقی

 عقایاد  ،اسااس  باراین  و دهاد  یما  قارار  ريتاأث  تحات  را کارکناان  هنجاری عقاید و اخالقی قضاوت

 تحقياو رفتاار   ایان  نتایج براساس دارد. هاآن اخالقی رفتاری نيات با معناداری ارتباط افراد هنجاری

 کاه  اسات  یا  هیا و جاو  و کنتارل  متفااوت  یهاا  مکاان  هنجااری،  دعقایا  از متأثر کارکنان اخالقی

  .دارند قرار آن در کارکنان

 قرار داد.  دیيتأاخالق را مورد  ی وسازمان فرهن ( در تحقيقی رابطه بين 1993) 1سينکلر

اخالق کار مورد بررسی قرار داد و دریافت که سطوح  برسطوح مدیریتی را  ريتأث( 1990علی )

کارمناد کاار    005باا باي  از    ییها سازماناست. مدیرانی که در  رگذاريتأثخالق کار ا برمدیریتی 

 محورترند. ، خودکنند یم

 ،یا حرفاه  کادهای  و قاانونی  جاو ساازمانی   بعاد  دو در کاه اشایا    داد نشاان  (0550دایاان ) 

 جو اخالقی.  دیگر ابعاد تا دارند دوست بيشتر را  اخالقی یها ارزش

 وهشی بدین نتيجه رسايد کاه باين فرهنا  اخالقای ساازمانی و رفتاار        ( در پ0554) 0آکواسی

 دار وجود دارد.  ارابطه م بت و معن ،اخالقی کارکنان

 گيری اخالقی کارکنان تأثير م بت دارد.  تصميم برچنين فرهن  اخالقی سازمان هم

  کااه  در قوی اخالقای  محي  یک که کنند یم پ وهشی پيشنهاد در (0554) 3شولز و بووس

 بسايار  یا نهیگز ممکن است و شد خواهد مؤثر خورده شکست یها پرو ه ادامۀ برای مدیران تمایل

4و هاارتلين  باشد. شاواپکر  سازمان کنترل برای مطلوخ
اخالقای،   محاي   دادناد کاه   ( نشاان 0550) 

 کااه   طریاو  از کيفيت خدمات به تعهد بر بيرمستقيم طور به و دهد یم افزای  را شغلی رضایت

 .دارد مؤثر نق  ض،تعار

 رفتارهاای شیصای   در کليادی  نقا   سازمان، که کردند بيان ( نيز0556) 0توماس و همکاران

 باه  باشند کاه  رگذاريتأث سازمان کليدی متغيرهای در توانند یم اخالقی یها ارزش و دارد کارکنان
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 دادناد کاه   شاان ن همچناين  آنها. شوند یم جرمن سازمان بين در اخالقی رفتارهای از باالتری سطوح

  .دارد سازمانی شهروندی رفتار با م بتی ارتباط اخالقی رفتار باالتر سطوح

 نگارش  و اساترس  کاه  اناد  دهيرسا  نتيجاه  این به خود پ وه  ( در0556) 1همکاران و جارميلو

 منجار  بهتر شغلی عملکرد به خوخ، اخالقی جو یک آنها طریو از که هستند سازوکارهایی شغلی،

  .شود یم

 اساتانداردهای  اخالقای،  کادهای  کاه  دارد یما  اظهاار  خاود  پا وه   ( در0551) 0جاری 

 ساازمان  در کارکناان  بارای  راهنماایی  و مشاتریان  خادمات  حاامی  و یا حرفهرفتار  کننده ینيب  يپ

  .هستند

 مادیران  زيآم تيموفق همکاران، اعمال رفتار که کند یم بيان خود پ وه  ( در0551) 3شانتينی

 است.  رگذاريتأث کارکنان اخالقی رفتار رد خدمت سابقه و

( نشان داده است که همبستگی باين اناواع جاو اخالقای و     0551) 4نتایج پ وه  اکرارا و وینن

که حاکميات جاو اخالقای ساازمانی مطلاوخ توسا         طوری به ،تعهد سازمانی م بت و معنادار است

 . شود یمباعث افزای  رضایت شغلی و تعهد سازمانی  ،مدیران

( در تحقيقی با عنوان اخالق و فرهن  مشارکتی دریافت بين فرهن  مشارکتی و 0515) 0یتزو

و فرهنا  مشاارکتی    یا حرفاه کاه اخاالق    ییهاا  سازماناخالق رابطه م بت و معنادار وجود دارد. 

 وفاداری کارکنان و مشتریان آنها نيز باالست.  ،باالیی داشته باشند

م بت که بیشی از رفتار سازمانی م بت  یشناس روان ،شان داد( ن0511) 6تحقيقات دیگو و لوسا

ایجااد شاادی در    ازيموردن، به دنبال ایجاد شادی در افراد است. یکی از بسترهای شود یممحسوخ 

 ه شادی در سازمان بيشتر باشد، فضاائل اخالقای و جاو    ن، توجه به فضائل اخالقی است، هرسازما

 اخالقی گسترش خواهد یافت. 
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 م بات یاا   پيامدهای تواند یم و عملکرد اخالقی رفتار ( نشان دادند0510و همکاران ) بیطهماس

 کند.  ایجاد سازمان سطح در منفی

اعتمااد و   ت،یفروشنده باا رضاا   یرفتار اخالق نيرابطه ب یبه بررس( 0510) همکاران و حضرتی

تعهاد   و اعتماد رضایت، رب زیادی تأثير فروشنده اخالقی رفتار که و دریافت پرداخت یتعهد مشتر

  .دارد فروشنده به مشتری

و استعدادهای کارکنان،  ها یتوانمندکه توجه به  دهد یم( نشان 0513) 1تحقيقات ناتاليا و کک

، یریپاذ  انعطااف ، نفاس  عازت ، نفاس  اعتمادباه مجموع باعث بهبود عملکرد، افزای  خشانودی،  در

 یهاا  ی گیورشد و توسعه فردی بيشتر، توسعه  انر ی و شادابی، عملکرد شغلی، دستيابی به هدف،

 . شود یم یراخالقيباخالقی م بت و کاه  رفتارهای 

در کار، نگاهی انسانی  ییگرا م بتنظریه  ،( نشان داد0514) 0نتایج تحقيقات اسنيل و همکاران

کااه   به محي  کار و کارکنان داشته و تالش دارد که از طریو ایجاد جو اخالقی به  گرا اخالقو 

 کمک کند. یراخالقيبرفتارهای 

 

 مدل مفهومی پژوهش
اسااس نظریاه ویکتاور و    در این تحقياو جاو اخالقای بر   به مبانی نظری و تجربی تحقيو،  باتوجه

. در شود یم، قانونی، حقوقی، مستقل و ابزاری سنجيده دوستانه نوع( در قال  پنج جو 1911کولن )

نفعااان ساازمان باه     به روشای عماال کننااد کااه بااه ذی     رود یماز کارکنان انتظار  دوستانه نوعجو 

کاه توساا  سااازمان    ییها هیروکارکنان باید از قوانين و . در جو قانونی بهترین وجه خدمت کنند

از اصول اخالقاای بيروناای    رود یم از کارکنان انتظار . در جو حقوقی، پيروی کنندشوند یمتعياين 

از کارکناان  . در جو مستقل، اقادامات پياروی کنناد یا حرفهاصول مانناد حقاوق، کتاخ مقدس یا 

کاه  در جو ابازاری  پيروی کنند و  شان یريگ ميتصمخودشان در  از باورهای اخالقای رود یمانتظار 

 . در آن تمرکز بر ارضای منافع فردی است

 ،(. تعهاد 17 :1395ست )شافيعی، اتکاشامل ابعاد تعهد، صداقت و قابليت ، اعتماد در کار تيمی
                                                                                                                                        
1.Natalia & Keck 
2.Sunil & et al 
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ساازمان و تمایال و تاالش زیااد بارای تحقاو        یهاا  ارزشیعنی پذیرش و اعتقاد قوی به اهاداف و  

اهداف سازمان است. صداقت همان درستی و یکسانی و شفافيت در گفتاار و عمال اسات. قابليات     

 خود در قبال اعضا.  یها وعدهیعنی عمل سازمان به  اتکا

اصول راهبردی  نیتر مهماساس اصول اخالق اسالمی است. ری رفتار اخالقی بها مؤلفههمچنين 

 ،برقاراری عادالت   (ج، رعایات آزادی  (خ ،حفاظ کرامات انساانی    (این ماالک عبارتناد از: الاف   

ان را در نازد همنوعاان  واال و   کرامت عبارت است از جایگااه و منزلتای کاه انسا    . ورزی  تامان (د

انساانی قارین    و کرامات ای با حفظ حرمت  حرفه یها تيفعالکند. آزادی در  شیصيت معرفی میبا

اختياار   کاه اراده و  یدوبنديق هرگونهاز  زادگی است وآ طال  حریت و ،فطرت بشر  راکهاست، 

حياات از عطایاای الهای اسات کاه       آزادی در عقياده و   ونگزیند،  دوری می ،او را محدود سازد

دادن هر امری در وم عدالت در معنای قرارمفه(. 43: 1311)عاملی، ها بیشيده است خداوند به انسان

عادالت  (. 343: 1319)فضاائلی،  ای اهميت فاراوان دارد  جایگاه واقعی آن در اخالق حرفه موضع و

ن آ تباع  باه و  یسااالر  ساته یشا، انساانی در ساازمان   استفاده شایسته از منابع طبيعی ویعنی در سازمان 

. تیصاو الزم  باا وجاود تعهاد و    یریپاذ  تيلمسائو و  د نظام جاامع و علمای انتصااخ و ارتقاا    ووج

: 1313دیگران )قراملکای،  یها سرردهدیگران و محافظت از  سر و حفظ رازداریدارای یعنی  امانت

66.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش .7شکل 

 جو اخالقی

  دوستانه نوع -

 قانونی -

 حقوقی -

 مستقل -

 ابزاري -

 اعتماد در کار تیمی

  تعهد -

 صداقت -

 قابليت اتکا -

 رفتار اخالقی

  کرامت انسانی -

 رعایت آزادی -

 برقراری عدالت -

 ورزی امانت -
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 روش پژوهش
اعتماد در کار  بر جو اخالقی تأثيربررسی  "به اینکه در این پ وه ، پ وهشگر درصدد  باتوجه

، ناوع  باوده، بناابراین   "رفتار اخالقای(  )نق  ميانجی آباد نجفکارکنان دانشگاه آزاد  يمی در بينت

 پا وه   این آماری . جامعهاستکاربردی و از نظر اجرا توصيفی همبستگی  ،نظر هدفپ وه  از

تعياين واریاانس جامعاه     بارای نفار باود.    410به تعداد  آباد نجفشامل کليه کارکنان دانشگاه آزاد 

 جامعاه  واریاانس  تعياين  منظاور  باه  جامعاه  افراد از گروهی روی مقدماتی مطالعه یک انجام آماری،

 و انتیاخ تصادفی صورت به آماری جامعه از نفری 35 گروه یک منظور، همين به. داشت ضرورت

 ماذکور،  نمونه گروه هایپاسخ به مربوط هایداده استیراج از پس شد و توزیع آنها بين پرسشنامه

 حجم فرمول از استفاده با نمونه حجم جامعه، واریانس برآورد و آزمون توان جامعه، حجم رآوردب

  .آمد دست صورت زیر به به نفر 055 ساده، تصادفی یريگ نمونهکوکران و به روش  نمونه
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اسااتفاده شااد. ای و مياادانی نااههااا در ایاان پاا وه ، از دو روش کتابیاگااردآوری داده باارای

ای باا مراجعاه باه    پيشينه و مبانی نظری پ وه ، از روش کتابیانه یآور جمع ترتي  که برای بدین

گاردآوری   برایدانشگاه و مراکز اطالعات رسانی و  یها کتابیانه، نشریات و ها نامه انیپاها، کتاخ

 های کمی از پرسشنامه به روش ميدانی استفاده شد. داده

 پرسشنامه جاو کااری اخالقای براسااس مادل ویکتاور و کاولن        جو اخالقی:الف( پرسشنامه 

بار حسا  مقيااس    گویه  06، قانونی، حقوقی، مستقل و ابزاری و دوستانه نوع مؤلفه( در پنج 1911)

آماده   دست به 71/5ليکرت است که ميزان پایایی آن از طریو ضری  آلفای کرونباخ  ای درجه پنج

 (.49: 1393بود )شيرازی و زهرانی، 

 10برای سنج  اعتماد سازمانی در کار تيمی از مقيااس   ( پرسشنامه اعتماد در کار تیمی:ب

( 1390ستفاده شد که قبالً توکلی )ا اتکا( در قال  ابعاد تعهد، صداقت و قابليت 0553) پاین سؤالی

 گزارش کرده بود. 19/5ميزان پایایی این پرسشنامه را 

http://termeakhar.com/2014/03/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ac%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%88%db%8c%da%a9/
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ساؤال بساته    45سااخته رفتاار اخالقای در قالا       محقوپرسشنامه  ج( پرسشنامه رفتار اخالقی:

ر ایان تحقياو، رفتاار    ليکرت )خيلی زیاد تا خيلی کام( اسات. د   ای درجه پنجاساس مقياس پاسخ بر

تاوان باه کرامات انساانی،     ابعاد رفتاار اخالقای مای    ازجملهایم. واسطه ابعاد آن سنجيده اخالقی را به

 رزی اشاره کرد. و یت آزادی، برقراری عدالت و امانترعا

( 3) مياانگين فرضای جامعاه،    ،اسات  ای درجاه  پانج صورت  به ها پرسشنامهبه اینکه طيف  باتوجه

معرف وضعيت مطلوخ در آن متغير  3آمده باالتر از  دست هکه ميانگين ب نحوی د، بهنظر گرفته شدر

 معرف وضعيت نامطلوخ در آن متغير است. 3از  تر پایينآمده  دست هو ميانگين ب

 شناسی رواننفر از اساتيد و کارشناسان حوزه مدیریت و  10توس   ها پرسشنامهروایی محتوایی 

در بررسای کيفای    .از دو روش کمای و کيفای اساتفاده شاد     محتاوایی در بررسی روایی تأیيد شد. 

شد پاس از مطالعاه    درخواست  و مدیریت شناسی روانحوزه نفر از متیصصين  10روایی محتوا از 

شاد کاه در    تأکياد صورت کتبی ارائه نمایند. همچناين   های اصالحی خود را بهزار، دیدگاهدقيو اب

ارزیابی کيفای روایای محتاوا، ماوارد رعایات دساتور زباان، اساتفاده از کلماات مناسا ، اهميات            

را مادنظر قارار    شاده  طراحیدر جای مناس  خود، زمان تکميل ابزار  سؤاالت، قرارگيری سؤاالت

آوری نظرات متیصصين، تغييرات الزم در ابزار مورد توجه قرار گرفت، سارس  عدهند. پس از جم

ترین محتوا )ضارورت  ترین و صحيحمهم اینکهاطمينان از  برایبرای ارزیابی کمی روایی محتوا و 

ابزار به بهترین نحو  سؤاالتو برای اطمينان از اینکه  1( انتیاخ شده است، نسبت روایی محتواسؤال

تعيين روایی  برای استفاده شد. 0، از شاخو روایی محتواشده است طراحیگيری محتوا زهاندا برای

نفر از متیصصين ارسال و از آنان درخواست شد که درخصو  هار   10 رایمحتوایی پرسشنامه، ب

ضارورتی  »و « ضروری نيسات ولای مفياد اسات    »، «ضروری است»صورت  ابزار به سؤال 71یک از 

انطبااق   (1970) 3الوش محاسابه و باا جادول    (CVR) ها براساس فرمول پاسخ، پاسخ دهند. «ندارد

ی ، بررسا (CVR) س از تعياين و محاسابه  پا  ماورد قباول واقاع شاد.     49/5داده شد. اعداد باالتر از 

(CVI) بارای مجادداً پرسشانامه    ،صاورت گرفات. بادین منظاور     ییاساس شاخو روایی محتوابر 

                                                                                                                                        

1. Content Validity Ratio 

2. Content Validity Index 

3. Lawshe 
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از آناان خواساته شاد کاه در ماورد      شاده داده شاد و   ذکر نفر از متیصصاين  10 به( CVI) محاسبه

اینااد: نم اظهااارنظر  هارقساامتیاساااس طيااف ليکرتاای ، سااه معيااار زیاار را برسااؤال 71یااک از هر

کاامالً   .4مارتب  و   .3تاحادودی مارتب ،    .بيرمرتب  .1بودن. م الً  بودن و واضح بودن، ساده مربوط

 4و  3مجموع امتيازات موافو برای هار آیاتم کاه رتباه     وسيله  به (CVI)مرتب (. بدین منظور امتياز 

محاسابه شاد. در ایان مطالعاه باا       دهنادگان  رأیبر تعداد کال   بودند  کس  کردهرا )باالترین نمره( 

هاا   پذیرش آیتم(. 150: 0554، 1)مونرو شاخو روایی محتوا محاسبه شد (CVI) استفاده از فرمول

برابار باا   ( CVIبارای شااخو )   قباول  قابال . حداقل مقدار دبو 79/5باالتر از  ( CVI)براساس نمره 

 .شد میگویه باید حذف  آن بود 79/5تر از  گویه ای کم (CVIاست و اگر شاخو ) 79/5

تعيين روایی سازه از تحليل عاملی تأیيدی استفاده شد. از طریو تحليل عاملی مشیو شد  برای

قابليت اتکا با وزن  مؤلفهر اعتماد در کار تيمی، ، د10/5جو ابزاری با وزن  مؤلفهکه در جو اخالقی 

 پایاااییبااار عاااملی بودنااد.  تاارین بااي دارای  11/5کراماات بااا  مؤلفااهو در رفتااار اخالقاای،  13/5

 و 79/5، اعتمااد در کاار تيمای    13/5ها از طریو ضری  آلفای کرونباخ برای جو اخالقی  پرسشنامه

 ابزار باالی پایایی از حاکی و بوده معنادار 51/5 فایآل سطح در که دش برآورد 17/5 رفتار اخالقی

 .است یريگ اندازه

 آماار  ساطح  دو درو آماوس   Spss افازار  نارم  از اساتفاده  با پ وه  این هایداده وتحليل تجزیه

 فراوانای،  نظيار  آمااری  هاای شااخو  از توصايفی  آمااری  سطح در. شد انجام استنباطی و توصيفی

 ساطح  باا  متناسا   اساتنباطی  آماار  ساطح  در و و نمودارها جداول ار،معي انحراف ميانگين، درصد،

رگرسايون و مادل    پيرساون،  همبساتگی  ضاری   از پا وه   یهاا  هيفرض همچنين و ها داده سنج 

 .  استفاده شد معادالت ساختاری

                                                                                                                                        

1. Munro 
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 پژوهش یها افتهی
 ها نمونهتحلیل توصیفی  .7 جدول

 درصد فراوانی سطوح متغیر

 جنسيت
 67 134 مرد

 33 66 نز

 سابقه خدمت

5-15 35 10 

11-05 10 41 

01-35 11 44 

 وضعيت استیدامی

 13 07 قراردادی

 11 01 پيمانی

 76 100 رسمی

 مدرک تحصيلی

 1 16 دیرلم

 15 05 دیرلم فوق

 00 153 ليسانس

 35 61 ليسانس فوق

 

سال به باال، وضاعيت   05خدمتی  کارکنان گروه نمونه، مرد با سابقه ترین بي ، ها یافتهاساس بر

 استیدامی رسمی و با مدرک تحصيلی ليسانس بودند. 
 

 توزیع نرمال متغیرها .2جدول 

     اسمیرنوف -کالیموگروف 

 کشيدگی  ولگی df Sig آماره متغير

 10/5 01/5 055/5 055 541/5 جو اخالقی

 54/5 101/5 055/5 055 549/5 رفتار اخالقی

 39/5 551/5 055/5 055 544/5 اعتماد

 

متغيرهای جاو اخالقای، رفتاار     های داده(، 0اسميرنف در جدول ) -طبو آزمون کاليموگروف 

مقادار  اولگی   به ساطح معنااداری، نرماال هساتند. همچناين       اخالقی و اعتماد در کار تيمی باتوجه
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و در  اسات  551/5 و اعتمااد  101/5، رفتاار اخالقای   01/5جو اخالقی برابر  برای متغير شده مشاهده

. نرمال باوده و توزیاع آن متقاارن اسات     متغير ، هر سهیعنی از لحاظ کجی ( قرار داردس-0و  0)بازه 

 39/5و اعتمااد   54/5، رفتار اخالقی 10/5جو اخالقی برابر  برای متغير شده مشاهده کشيدگیمقدار 

نرماال باوده و توزیاع آن     غيرمت کشيدگی، هر سهلحاظ یعنی از ( قرار داردس-0و  0)و در بازه  است

 .متقارن است
 

 آبااد  نجاف وضعيت جو اخالقی، اعتماد در کار تيمی و رفتاار اخالقای کارکناان دانشاگاه آزاد     . 1

 مطلوخ است.
 

 (9یک از متغیرها با میانگین فرضی ). مقایسه میانگین هر9جدول 

 خطای استاندارد میانگین واریانس میانگین تعداد متغیر

 53/5 11/5 95/3±40/5 055 جو اخالقی

 504/5 09/5 11/4±76/5 055 اعتماد در کار تيمی

 53/5 116/5 11/4±43/5 055 رفتار اخالقی

 

(، اعتماد در کار تيمی 95/3جو اخالقی )( نشان داد ميانگين هر یک از متغيرهای 3جدول )

 های يانگينمبه  باتوجه ( است و3باالتر از حد متوس  )( 11/4( و رفتار اخالقی کارکنان )11/4)

 ، مطلوخ است. آباد نجف، وضعيت سه متغير مذکور در دانشگاه آزاد آمده دست به

 کارکنان تأثير معنادار دارد. اعتماد در کار تيمی بين بر جو اخالقی. 0
 

 ضریب همبستگی بین ابعاد جو اخالقی و اعتماد در کار تیمی .4جدول 

 P  رابطه  متغیر

 551/5  09/5  تمادو اع یدوست نوع

 551/5  00/5  حقوقی و اعتماد

 53/5  35/5  قانونی و اعتماد

 551/5  69/5  مستقل و اعتماد

 551/5  60/5  ابزاری و اعتماد

 551/5  71/5  جو اخالقی و اعتماد
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م بات و معناادار دارد.    تاأثير  71/5اعتمااد در کاار تيمای،     بار ( نشان داد جو اخالقی 4جدول )

 ه جو اخالقی در دانشگاه بهبود یابد به همان ميزان بر اعتماد در کار تيمی نيز افزوده ، هربارتیع به

 69/5اعتماد در کار تيمی به ميازان   برتأثير را جو مستقل  ترین ي ب، ها مؤلفهخواهد شد. در بررسی 

 داشت.
 

 ير معنادار دارد.کارکنان نق  ميانجی و تأث اعتماد در کار تيمی بين رفتار اخالقی بر. 3

 

 ضریب همبستگی بین ابعاد رفتار اخالقی و اعتماد در کار تیمی . 2جدول 

 P  رابطه  متغیر

 551/5  73/5  کرامت و اعتماد

 551/5  01/5  عدالت و اعتماد

 53/5  63/5  آزادی و اعتماد

 551/5  41/5  ورزی و اعتماد امانت

 551/5  67/5  رفتار اخالقی و اعتماد

 

و معناادار دارد.  تاأثير م بات    67/5اعتمااد در کاار تيمای     بار ( نشان داد رفتار اخالقی 0جدول )

 ه رفتار اخالقی در دانشگاه بهبود یابد به هماان ميازان بار اعتمااد در کاار تيمای نياز        ، هرعبارتی به

يمای باه ميازان    اعتماد در کار ت برتأثير را کرامت  ترین ي ب، ها مؤلفهافزوده خواهد شد. در بررسی 

 داشت. 73/5
 

 گام جو اخالقی و رفتار اخالقی  به گامضریب رگرسیون  .6جدول 

 در تبیین اعتماد در کار تیمی

 B متغیرها
خطای 

 استاندارد
Beta t Sig 

 510/5 03/0 - 36/5 -950/5 مقدار ثابت

 551/5 11/14 71/5 59/5 01/1 جو اخالقی

 551/5 -01/0 - 37/5 -94/1 مقدار ثابت

 551/5 73/7 47/5 11/5 16/5 جو اخالقی

 551/5 97/0 36/5 11/5 60/5 رفتار اخالقی
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اعتماد در کار تيمی تأثير م بات   بر5 /71( نشان داد در گام اول، جو اخالقی به ميزان 6جدول )

 شاده  یل تعاد شدن سازه رفتار اخالقی ميزان تأثير جو اخالقای،   نادار دارد. در گام دوم با اضافهو مع

اعتماد در کاار تيمای تاأثير م بات و معناادار       بر 36/5( و نق  ميانجی رفتار اخالقی به ميزان 47/5)

 ر کار تيمی، تأثير معنادار دارد.اعتماد د برداشته است. همچنين جو اخالقی از طریو رفتار اخالقی 

 

 
 مدل نهایی پژوهش .2شکل 

 
 د در کار تیمی با نقش میانجی رفتار اخالقیتحلیل مسیر تأثیر جو اخالقی بر اعتما. 1جدول 

Chi-square Df IFI CFI GFI AGFI NFI RMSEA 

49/11 49 97/5 97/5 93/5 95/5 94/5 564/5 
 

 ه باه صافر   هر (RMSEAباشد. شاخو خطای تقری  ) نشانگر برازش مناس  الگو می ،نتایج

( که باه صافر نزدیاک    RMSEA=  564/5) اینجابرازندگی الگو بيشتر است و در  ،تر باشد نزدیک

(، NFI= 94/5بونات )  -بنتلار   کند. شااخو بارازش هنجاار شاده     برازندگی الگو را تأیيد می ،است

( نيز در صاورتی کاه   IFI= 97/5( و شاخو برازش افزایشی )CFI= 97/5شاخو برازش تطبيقی )

خالقی بر اعتماد در کار جو اگر برازش مناس  الگو هستند. طبو مدل،  نشان ،تر باشند بي  95/5از 

 تأثير معنادار دارد.تيمی از طریو رفتار اخالقی 
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 جو اخالقی  استانداردشدهاثرات مستقیم و غیرمستقیم  .8جدول 

 بر اعتماد در کار تیمی با نقش میانجی رفتار اخالقی 

 غیرمستقیم مستقیم اثرات

 جو اخالقی متغیر
رفتار 

 اخالقی
 جو اخالقی اعتماد

رفتار 

 قیاخال
 اعتماد

 - - - - - 71/5 رفتار

 - - 43/5 - 006/5 43/5 اعتماد

 - - - - - 496/5 قانونی

 - - - - - 66/5 حقوقی

 - - - - - 77/5 ابزاری

 - - - - - 10/5 مستقل

 - - - - - 61/5 دوستی

 - 31/5 04/5 63/5 - - صداقت

 - 05/5 77/5 19/5 - - تعهد

 - 01/5 79/5 90/5 - - اتکا

 - - 49/5 - 63/5 - امانت

 - - 67/5 - 70/5 - آزادی

 - - 01/5 - 17/5 - عدالت

   73/5 - 93/5 - کرامت

 

ورزی  ترین رابطه بين رفتار اخالقای و کرامات   بي در اثرات مستقيم،  دهد می( نشان 1جدول )

رابطه باين   ترین بي قيم، بود. در اثرات بيرمست 90/5و اعتماد با قابليت اتکا به ميزان  93/5به ميزان 

 بود.  79/5جو اخالقی با قابليت اتکا به ميزان 
 

 یریگ جهینتبحث و 
عملکارد کارکناان ساازمان، ماورد توجاه مادیران قارار         برعلت تأثيرش  اعتماد در کار تيمی به

 انجام شده اسات. اخياراً   ها سازمانبر اعتماد در  مؤثرعوامل  درموردگرفته است. تحقيقات بسياری 

. اناد  شاده  مند عالقهو رفتار اخالقی  ها ارزشمحققان به بررسی فضا و جو اخالقی، اصول اخالقی و 

دهناده روابا     شاکل بر ایجااد و   مؤثرجو و فضای اخالقی در کنار رفتار اخالقی از عوامل اصلی و 
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ار تيمای  اعتمااد در کا   بر ای مالحظه قابلکارکنان است که دارای تأثير  های نگرشسازمانی و  درون

هستند. از طریو بهباود اعتمااد باين کارکناان و مادیران و پياروی از اصاول اخالقای،          ها سازماندر 

و همچناين   کنناد  مای را اخالقی ادراک  سازمانشان. کارکنانی که یابد میکارکرد سازمانی افزای  

باه   توانناد  مای ، بيشاتر  کناد  میکه سازمان نسبت به آنها منصفانه و عادالنه برخورد  کنند میادراک 

مدیران و سازمان خود اعتماد کنند و به آنها متعهاد و پایبناد باشاند )شايرازی و احمادی زهرانای،       

(. لذا این تحقيو به بررسی تأثير جو اخالقی بر اعتماد در کار تيمی با نق  ميانجی رفتاار  46: 1393

 اخالقی کارکنان پرداخت.

جو اخالقی، اعتماد در کار تيمی و رفتار اخالقی ای ميانگين هر یک از متغيره نشان داد ها افتهی

نشان داد ميانگين هر یک از متغيرها و  یا نمونه تر از حد متوس  است. آزمون تی تکباالکارکنان 

یک از متغيرها تأیيد بودن وضعيت هر بر مطلوخ ر بوده و فرض ادعای پ وهشگر مبنیمعنادا ها مؤلفه

 ینتار  مهام بيانگر این است که در دانشاگاه طباو نظار کارکناان،      ها یافتهشد. در زمينه جو اخالقی، 

یکدیگر هستند،  های یخوبو  ها يکیندنبال رشد  ه افراد در سازمان است، افراد بهدبدبه، خوبی هم

مالحظه اصلی است و فراتر از هر مالحظه دیگری، قانون را رعایت  یا حرفهقانون یا اصول اخالقی 

گاران  ، نکنند یمابالبی هستند و آنها را رعایت  یها برنامهو  ها گذاری ياستس، کامالً تابع کنند یم

دنبال منافع فردی خوی  نيستند، از باورهای شیصی و اخالقی تبعيت  منافع سازمان هستند، فق  به

نتيجاه تحقياو حاضار، برهاانی      بارخالف . دهناد  یما را در اولویات قارار    ها ینههزو کنترل  کنند یم

 آموزشی یزد را پایين ارزیابی نمود. های يمارستانبخالقی حاکم بر (، جو ا1395)

منصافانه و   در زمينه اعتماد در کار تيمی، کارکنان بر این باورند که سازمان با تماام کارکناان،  

اساس قواعد و اصول است، کارکنان در تصاميمات مشاارکت   کند، رفتار سازمان بر و رفتار میح به

خود پایبند است، رابطه ميان افراد و سازمان یک رابطاه   یها وعدهو به  استاتک قابلدارند، سازمان 

و برای آن ارزش  دهند یمترجيح  ها سازماناست، افراد همکاری با سازمان را نسبت به دیگر  بادوام

. در راساتای نتيجاه تحقياو حاضار،     کنناد  یما و افراد نسبت به سازمان احساس تعلاو   ندلقائبيشتری 

پيام ناور اساتان اصافهان را     یها دانشگاهنيز ميزان اعتماد در کار تيمی بين کارکنان  (1390توکلی )

 باالتر از حد متوس  ارزیابی نمود.
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کارکنان در دانشگاه، حریم خصوصی دیگر افاراد   دهد یمنشان  ها یافتهدر زمينه رفتار اخالقی، 

صابر و شاکيبایی دارناد، باه     ، هنگام برخورد با گرفتاری و مشاکالت شیصای،   کنند یمرا رعایت 

خویشتن، نظارت و مراقبت مداوم دارند،  بر عملکردموازین شرعی در انجام کليه امور توجه دارند، 

ساازمانی   هاای  یمشا  خا  ، به اهداف و کنند یمگيری، استقبال  از نظرات میالفان در هنگام تصميم

هساتند، از اساارار   پااذیر يتسائول مپایبناد هساتند، در اسااتفاده ساودمند از کليااه امکاناات سااازمانی،     

، در نمایناد  یما ، در مراسام شاادی و بام دیگاران شارکت      کنناد  یما خصوصی دیگران، پاسداری 

، باه  کنناد  یما ، از تفکر انتقادی در سازمان، استقبال کنند یمتعامالت با دیگر افراد، ادخ را رعایت 

، از برخاورد  کنناد  یما د را بيان عهد و پيمان خوی  با دیگر افراد، وفادارند، صفات نيک دیگر افرا

 یدار جان ، عملکرد خوی  و دیگران، را بدون کنند یمای در رواب  رسمی سازمانی پرهيز  سليقه

در انجاام اماور ساازمانی تاالش      هاا  ینوآوردر جهت ارائه  توانند یمکه کنند و تاآنجا یمارزشيابی 

اخالق کاری در ادارات دولتای بااالتر   ( در تحقيقی دریافت ميزان 1316. همچنين معيدفر )کنند یم

در دانشگاه کاشان را باالتر از حد  یا حرفه( اخالق 1390از حد متوس  است. رحيمی و آقابابایی )

( رفتار اخالقی کارکنان دانشاگاه اصافهان و   1319متوس  گزارش نمودند. اما کریمی و همکاران )

 ی نمودند.از حد متوس  ارزیاب تر یينپاعلوم پزشکی اصفهان را 

اعتماد در کار تيمای، تاأثير م بات و     برضری  همبستگی نشان داد جو اخالقی و رفتار اخالقی 

 ه جو اخالقی و رفتار اخالقی در دانشگاه بهبود یابد به همان ميزان بار  ، هرعبارتی د. بهمعنادار دارن

فت که مدیران و کارکنان گ توان یماعتماد در کار تيمی نيز افزوده خواهد شد. در تبيين این نتایج 

. فارد ماورد   کنند یمعنوان عناصر اساسی در سازمان، نق  مهمی در ایجاد اعتماد در سازمان ایفا  به

اخالقی الزم را داشته باشد تا بتواند دیگران را تحت تأثير قارار   های یستگیشااعتماد باید توانایی و 

کننده کمک کند و جو اخالقی را بارای او   تمادباشد تا بتواند به فرد اع دوست نوعدهد، باید فردی 

(. صداقت در سازمان منجر خواهد شد که کارکنان احسااس  311: 0515ایجاد کند )دی کانينک، 

و ناخودآگااه باه ساازمان و مادیر خاود اعتمااد        شاود  یما کنند که در سازمان با آنها منصفانه رفتار 

کاه شاغل او بارای     کناد  یما کارمناد احسااس    . اگر در سازمان اعتماد وجود داشاته باشاد،  کنند یم

تری داشته و اثر م بتی بار ساازمان    این، کارکنان اضطراخ کم بر هم است و عالوهموفقيت سازمان، م

 (. 605: 0511خواهند داشت )کانينک، 
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زیرا  ساعتماد در کار تيمی، تأثير معنادار دارد بر، جو اخالقی از طریو رفتار اخالقی ها یافتهطبو 

با احتمال بيشتری، اخالقی  پذیرند یمو جو اخالقی را  گيرند یمی که افراد در جو اخالقی قرار زمان

. در سازمانی با جو اخالقی باال، باید افارادی اساتیدام شاوند کاه نظاام ارزشای آنهاا        کنند یمرفتار 

ایجااد  در سازمان  بی  یترضاسازمان باشد و شرای  اجتماعی م بت و  یها ارزشمتناس  با نظام 

از  تواناد  یما نماید و سطح اعتماد را در سازمان گسترش دهند. ایجاد جو اخالقی در سطح دانشگاه 

طریو تأثير بر متغيرهای مهم سازمانی دیگر، به سطح باالتر رفتار اخالقای توسا  افاراد در ساازمان     

 کار تيمی منجر منجر شود. افزای  ادراک از شرای  اخالقی دانشگاه به افزای  اعتماد سازمانی در

 رفتار سازمانی بر جو ( در تحقيقات خود با عنوان تأثير1319همکاران ) و همچنين کریمی. شود یم

 همکااران  و ( در تأثير جو اخالقی بار رفتاار مادنی ساازمانی، حضارتی     1391اخالقی، شاکری نيا )

بار اعتمااد،    سازمانی جو( در تأثير 1393، قاسمی )اعتماد رفروشنده ب یرفتار اخالق ( در تأثير0510)

( در تأثير رهباری  1394زاده و همکاران ) رفتار اخالقی، عباس معنویت بر ( در تأثير1393عبدالهی )

( در تأثير جو اخالقی بر قضاوت اخالقی، تيرگر و کمالی 1390اخالقی بر رفتار اخالقی، حکاک )

( در تاأثير  1993خالقی، سينکلر )ا رفتارهای بر شفافيت سازمانی و معنوی ( در تأثير سالمت1390)

اخالقای،   یهاا  ارزش( در تاأثير جاو اخالقای بار     0550بار رفتاار اخالقای، دایاان )     یسازمان فرهن 

( در تأثير 0551اکرارا و وینن )فرهن  اخالقی سازمانی بر رفتار اخالقی،  تأثير( در 0554آکواسی )

ر تأثير جو اخالقی در کاه  رفتارهای ( د0514جو اخالقی بر تعهد سازمانی و اسنيل و همکاران )

 به نتایج مشابهی با تحقيو حاضر دست یافتند. یراخالقيب

 ريتاأث اعتمااد در کاار تيمای     بار اخالقای   رفتاار  نتيجه کلی بيانگر این است که جاو اخالقای و  

اخالقای اسات. یاک     یها سازمانامروزی، تبدیل آن به  یها سازمانعامل مهم موفقيت  .گذارد یم

اخالقی است که رعایت مالحظات اخالقای در   یسازمان فرهن د جامع در این زمينه، اشاعه رویکر

 ، الزمه آن است. راهبردی، عملکرد، سودآوری و سایر موضوعات ها یريگ ميتصم

 

 هاپیشنهاد
، ها دانشگاهدر زمينه جو اخالقی و رعایت رفتار اخالقی،  شود یمبه نتایج تحقيو پيشنهاد  باتوجه

ی اخالقای و  ها استيساین قوانين و  تصوی تدوین و تصوی  نمایند. را ا و قوانين اخالقی هنجاره
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اجرای این قوانين، بروز  براینمودن همه کارکنان از وجود این قوانين و تضمين ضمانت اجرا  آگاه

ن، رفتارها را در جاو همکاارا   گونه نیانموده و پذیرش  رقابليبدر سازمان را  یراخالقيبرفتارهای 

افزای  داد. جهت افزای  اعتمااد   توان یمو از این طریو جو اخالقی سازمان را  دینما یم تر سیت

 هاا  یريگ ميتصمحو رفتار کند، کارکنان را در  اه با تمام کارکنان منصفانه و بهدر کار تيمی، دانشگ

ای مزایاای  مشارکت دهد، مدیران با آبوش باز از مشکالت کارکنان اساتقبال کنناد و ساازمان بار    

 تدوین کند که کارکنان احساس تعلو به سازمان داشته باشند. ییها استيسکارکنان، 

به تأثير معنادار جو اخالقی و رفتار اخالقای بار اعتمااد در کاار تيمای، پيشانهاد        همچنين باتوجه

و  عام، توساعه و تقویات جاو اخالقای     طور به ها سازمانخا  و سایر  طور به ها دانشگاهکه  شود یم

خود قرار دهند تاا بتوانناد اعتمااد در کاار      یها برنامه سرلوحهامری مهم،  به عنوانرفتار اخالقی را 

 تيمی را بين کارکنان و مدیران افزای  دهند.
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و رفتارهای شغلی کارکنان  ها نگرش(. بررسی تأثير جو اخالقی بر 1311و پناهی، بالل ) اکبر یعلاحمدی، 

 .00 -33، دوره دوم، شماره پنجم: ی مدیریتها پژوهشفصلنامه آذربایجان شرقی.  دانشگاه پيام نور

، المعارف آموزش عالی اخالق در آموزش عالی )ترجمه حميدرضا آراسته(، دایره .(1313) ان، جبراکستون

  .91-93 دوره یک، شماره یک:، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسیتهران: 

ی آموزشی وابسته به دانشگاه ها مارستانيبدگاه پرستاران درباره جو اخالقی (. بررسی دی1395برهانی، فریبا )

 .43-07، دوره پنجم، شماره هفده: مجله اخالق پزشکیعلوم پزشکی کرمان. 

 اعتماد و شغلی تعهد وضعيت (. بررسی1311فریبا ) کریمی، بدری و طالبی، شاه مصطفیس سيد طبا، بنی

 .91-67دوره دوم، شماره هفتم:  ،تربیتی مجله علوماصفهان.  هرش یها رستانيدب در سازمانی درون

ی پيام نور ها دانشگاه(. تأثير رهبری خدمتگزار بر اعتماد در کار تيمی در کارکنان 1390توکلی، راحله )

 .کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی تهران نامه انیپااستان اصفهان. 

 انسانی ماهنامۀ توسعۀ دوسازمان.  در کارکنان اخالقی رفتار بر تأثيرگذار (. عوامل1311اله ) روح توالیی،

 .64-40، دوره  هارم، شماره بيست و پنجم: پلیس

 در سازمانی شفافيت و معنوی سالمت بين رابطه (. بررسی1390، محسن )تيرگر، هدایت و کمالی

، دوره دوم، شماره یک: ه مدیریت پیشرفتفصلنامرفسنجان.  شهرداریکارکنان  اخالقی رفتارهای

03-71. 

(. تأثير جو اخالقی و ایدئولو ی اخالقی بر بهبود قضاوت اخالقی دانشجویان رشته 1390حکاک، محمد )

 .05-30، دوره بيست، شماره  هارم: ی مدیریت در ایرانها پژوهشمدیریت. 

سازمانی  اخالق جو(. 1390) بهمن  رابيان،خزنی، صبریهس شایسته فرد، مرضيهس سعيدالذاکرین، منصوره و 

 مجلهپزشکی اهواز.  علوم دانشگاه های آموزشی پرستاران بيمارستان از دیدگاه آل ایده واقعی و

 .115-99، دوره ششم، شماره دوم: پزشکی تاریخ و اخالق ایرانی

فصلنامه مطالعات يمی. (. سنج  ظرفيت سازمان برای انجام کار ت1390پور، صابر ) رازنهان، فيروز و ملک

 .14-01، دوره پنجم، شماره سوم: رفتار سازمانی

 یعلم ئتيه اعضای ایس حرفه اخالق و یسازمان فرهن  رابطه .(1390) راضيه و آقابابایی، دحمي رحيمی،

 دوره ششم، شماره دوم: ،پزشکی علوم در پرورش و آموزش راهبردهای فصلنامه کاشان. دانشگاه

61-67. 
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(. بررسی رابطه بين رفتار اخالقی مدیران با رفتار شهروند سازمانی معلمان و کارکنان 1395ادر )سليمانی، ن

 دوره هفتم، شماره یک: ،ی تازه در علوم تربیتیها شهیاندفصلنامه در مدارس شهرستان گرمسار. 

11-07. 

انی در پرستاران (. رابطه جو اخالقی و حمایت سازمانی بر رفتار مدنی سازم1391شاکری نيا، ایرج )

 .07-05، دوره یازده، شماره یک: فصلنامه بیمارستانی شهر رشت. ها مارستانيب

 نامه انیپا .گواه شرکت در یانسان يروین یور و بهره یاعتماد سازمان ينرابطه ب یبررس .(1395) یعل يعی،شف

 ي .ک یالملل نيب یسپرد، ارشد دانشگاه تهرانی کارشناس

(. رابطه جو اخالقی سازمان با اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی 1393زهرانی، مریم ) شيرازی، علی و احمدی

 .64-41، دوره پنجم، شماره  هارم:رهیافت نو در مدیریت آموزشیدبيران. 

کارشناسی ارشد مؤسسه  نامه انیپاای در اسالم، تهران:  (. بررسی مبانی نظری اخالق حرفه1311عاملی، مني ه )

 .و فلسفه ایران ژوهشی حکمت پ
دیدگاه پرستاران در مورد جو (. 1393عباسس جاللی، طيبهس عباسی، محمود و برهانی، فریبا ) ،زاده عباس

چهارمین همایش ملی  .های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان قی بيمارستاناخال

  زنجان، دانشگاه زنجان.، اخالق و آداب زندگی

(. تأثير متغير ميانجی جو اخالقی بر رابطه 1394) محمدرضازاده، رضاس صالحی، مهدی و بهمن ،  عباس

، دوره ی اخالقیها پژوهشی مشهد. ها بانکارکنان رهبری اخالقی با نوآوری و رفتار اخالقی ک

 .45-07ششم، شماره دوم:، 

 علوم در اخالق رفتار اخالقی. با کار محي  در معنویت و سازمانی تعهد (. ارتباط1393بي ن ) عبدالهی،

 .15-1دوره نهم، شماره  هارم:  ،رفتاری

مجموعه مقاالت برگزیده  .ی بنيادی اجتماعیها رابطه عدالت اجتماعی با سایر ارزش .(1319) حمدفضائلی، ا

تهران: مؤسسه  اپ و انتشارات دانشگاه امام حسين  ،علی)ع( نیرالمؤمنیهمایش عدالت اجتماعی و ام

 .339-309 :)ع( 

 .65-03: وهفت  هل، شماره مطالعات مدیریت(. اخالق اداری. 1317فقيهی، ابوالفضل )

 های از دیدگاه اعضای فدراسيونتبيين رابطۀ جو سازمانی و اعتماد دوگانه (. 1393ی )محمدهادقاسمی، 

 .69-09، دوره دوم، شماره یک: مدیریت منابع انسانی در ورزشبرتر المريکی ایران. 

 .مجنون نشر تهران: ،وکار کسب در اخالقی یها سازمان (.1313احد ) قراملکی،

 

http://elmnet.ir/author/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://elmnet.ir/article/20510113-85166/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://elmnet.ir/article/20510113-85166/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://elmnet.ir/article/20510113-85166/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh86Xi9MjbAhWsyKYKHWGHDFIQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fshm.shahroodut.ac.ir%2Farticle_547.html&usg=AOvVaw2uwdV6PLSRpuS6SvDtUGvU
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 رفتار و انیجو سازم ابعاد بين رابطۀ (. بررسی1319) رضا هویدا، و سعيد پور، مهدیس رجایی کریمی،

 مدیریت و رهبری فصلنامۀاصفهان.  پزشکی علوم و اصفهان یها دانشگاه کارکنان بين در اخالقی

  .150-13، دوره  هارم، شماره یکم: آموزشی

عوامل مؤثر بر  یبند و رتبه ییشناسا(. 1396ی )عل نيحسمردانی، محمدرضاس طوطيان، صدیقه و بوشهریان، 

-177، دوره ششم، شماره یکم: فصلنامه مطالعات رفتار سازمانیمدیران.  بين کارکنان و یاعتمادساز

199. 

 و مدیر به معلمان اعتماد بين رابطۀ(. 1311) سيدعلی سيادت، والزمانس نادی، محمدعلی  نزهت مشفقی،

 در فصلنامه پژوهشاصفهان.  شهر در تعاملی و یا هیرو توزیعی، عدالت از آنها ادراک با سازمان

 .40-00: و هار ستيب، شماره درسی یزیر برنامه

 رفاه فصلنامهدولتی.  ادارات کارکنان ميان در آن بر مؤثر عوامل و کار اخالق (.1316) سعيد معيدفر،

 .341-301، دوره ششم، شماره بيست و سوم: اجتماعی

 بر فردی منتی  یها ی گیو ريتأث بررسی(. 1394، فاطمه )پ وه نیدزاده، شهناز و  ، محمودس نای نیالد نيمع

فصلنامه حسابداری سازمان.  اخالقی جو و اسالمی اخالق ميانجی نق  ی وا حرفه داران حساخ رفاه

 .41-00: و هار ستيبدوره هشتم، شماره  ،مدیریت

ابعاد جو  ينرابطه ب یبررس(. 1319فر، علی و رضوانی، مرتضی ) نجفی، محمدس کریمی، مهدی، قهرمانی

 ، دوره پنجم، شماره دوم:رویکردهای نوین آموزشی. کارکنان ياندر م یشغل یتو رضا یاخالق
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