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تأثیر جوّ اخالقی بر اعتماد در کار تیمی
با نقش میانجی رفتار اخالقی
حمید رحیمی ،فرشاد بهارلویی

**

تاریخ دریافت96/15/00 :
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چکیده
هدف این پ وه  ،تأثير جو اخالقی بر اعتماد در کار تيمی بين کارکنان دانشگاه آزاد
نجفآباد با نق ميانجی رفتار اخالقی است .نوع پ وه  ،توصيفی همبستگی و جامعه آماری
پ وه شامل کارکنان دانشگاه آزاد نجفآباد به تعداد  410نفر است که با استفاده از فرمول
کوکران و به روش نمونهگيری تصادفی ساده 055 ،نفر بهعنوان نمونه انتیاخ شدند .برای
گردآوری دادهها از پرسشنامههای جو اخالقی در  06گویه ،اعتماد در کار تيمی با  10گویه و
رفتار اخالقی با  45گویه برحس مقياس پنجدرجهای ليکرت استفاده شد .روایی محتوایی و سازه
پرسشنامهها تأیيد شد .پایایی پرسشنامهها از طریو آلفای کرونباخ برای جو اخالقی  ،5/13اعتماد
در کار تيمی  5/79و رفتار اخالقی  5/17برآورد شد .تحليل دادههای این پ وه با استفاده از
نرمافزار  Spssو آموس در دو سطح آمار توصيفی و استنباطی انجام شد .یافتهها نشان داد ميانگين
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
م بت و معنادار دارند .همچنين ضری رگرسيون گامبهگام نشان داد جو اخالقی از طریو رفتار
اخالقی بر اعتماد در کار تيمی ،تأثير م بت و معنادار دارد .باتوجهبه تأثير معنادار جو اخالقی و
رفتار اخالقی بر اعتماد در کار تيمی ،پيشنهاد میشود که دانشگاهها بهطور خا و سایر سازمانها
بهطور عام  ،توسعه و تقویت جو اخالقی و رفتار اخالقی را بهعنوان امری مهم در سرلوحه
برنامههای خود قرار دهند تا بتوانند اعتماد در کار تيمی را بين کارکنان و مدیران افزای دهند.

کلیدواژه :جو اخالقیس اعتماد در کار تيمیس رفتار اخالقیس دانشگاهس کارکنان
 .دکتری مدیریت آموزشی و عضو هيات علمی دانشگاه کاشان
** .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه کاشان

dr.hamid.rahimi@kashanu.ac.ir

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

مقدمه
نق

بااهميت آموزش در تعالی انسانها و نيز شکلگيری تمدنهای بشری بر هيچکس پوشيده

نيساات .در ایاان بااين ،مراکااز آموزشاای جامعااه بااهخصااو

مراکااز دانشااگاهی باتوجااهبااه اینکااه
ویا های در جواماع

تربيتیافتگان آنها خود ،متولی آموزش نسالهاای بعادی مایشاوند ،از نقا

میتلف برخوردار هستند .این جایگاه واال باعث میشود که مقولاه جاو اخالقای ،رفتاار اخالقای و
اعتماد بهخصو

در معانی اخاالق ساازمان و اخاالق کاار در ایانگوناه ساازمانهاا ماورد توجاه

اندیشمندان و صاح نظران عرصههای دینی ،فرهنگای و اخالقای جواماع میتلاف قارار گيارد .در
کشور ما نيز باتوجهبه برخورداری از دین متعالی اسالم ،رفتار اخالقی و اعتمااد و مباحاث پيراماون
آن مورد عنایت خاصی بوده است.
فهم ارتباط بين جو اخالقی ،رفتارهای کارکنان و اعتماد سازمانی در هر ساازمانی الزم باهنظار
میرسد (نجفی و همکاران .)1 :1319 ،درک کارکنان از جو سازمانی میتواند بر گرای های آنها
به رفتار اخالقی تأثير بگذارد و در جوی که تأکيد قوی بار رفتاار اخالقای وجاود دارد ،رفتارهاای
انحرافی کمتر بروز خواهد کرد و بهنوعی باعث بهبود رفتارهای م بت و ازجمله اعتماد خواهد شد،
زیرا موفقيت یک سازمان درگرو اعتماد به سازمان و آن نيز درگرو پي بينیپذیری سازمان برای
محي و آن نيز به نوبه خود ،درگرو مسئوليتپذیری در قبال حقوق هماه عناصار محاي ساازمان
تعریف میشود و نق

راهبردی در موفقيت سازمان ایفا مایکناد .همچناين نباود جاو مناسا

و

رفتار درست از سوی کارکناان ساازمان ،خساارتهاایی را هام باه افاراد ،ساازمان و جامعاه وارد
مینماید .وقتی کارکنان ،رفتار مناسبی نداشته و از اخالق برخاوردار نباشاند ،عادم همکااری باين
افراد ،قانونشکنی ،عدم توجه به ارباخرجوع ،عدم توجه به وجادان کااری و خصاومت در ایان
سازمان ،رشد یافته و دیگر نهتنها پاسیگوی نيازهاای خاود و محاي نيسات ،بلکاه ممکان اسات
باعث فساد و ازبينرفتن ارزشها در جامعه شود.
ترویج رفتار اخالقی و اعتماد در دانشگاه بهعنوان یکی از متوليان آموزش ،درگرو تصور ماا از
جو سازمانی دانشگاه است .دانشگاه برای نهادینهساازی اخاالق در فرهنا
ترویج مستمر و اثربی

ساازمانی خاود محتااج

اخالق در همۀ ارکان سازمان (اساتادان ،مادیران ،دانشاجویان ،کارکناان،

شرح وظایف ،آیيننامهها ،ساختار و  )...است (فقيهی .)07 :1317 ،توجه به نق
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در ترویج رفتار اخالقی در مشابل و سازمانها ،ضرورت اخالقایباودن ساازمان دانشاگاه را بيشاتر
نشان میدهد (برکستون .)90 :1313 ،برهميناساس و باتوجه به اهميت این موضوع ،پ وه

حاضر

به بررسی تأثير جو اخالقی بر اعتماد در کار تيمی بين کارکنان دانشاگاه آزاد نجافآبااد باا نقا
ميانجی رفتار اخالقی میپردازد.

مبانی نظری
اعتماد در کار تیمی
اعتماد نظير هواست ،همۀ انسانها وقتی به اعتماد توجه دارند که وجود ندارد .همچنين اعتمااد
مانند اعتبار ،متاعی گذرا درون هر سازمان است و باید برای خدمت و رشد ،بهطور مستمر پرورش
یابد و نوساازی شاود (مشافقی و همکااران .)01 :1311 ،اعتمااد یاک سااختار ندبعادی اسات و
بهصورت شکلی از ارتباط تبادلی بين کارکنان و ساازمان و ارتبااط تباادلی پویاا مياان کارکناان و
مدیران تبيين شده است .در سازمانهایی که دارای اعتماد سيستمی پایين هستند ،تسهيم اطالعات با
دقّت کمتری صورت میپذیرد و اعتماد پایين اعضای یک گروه کاری ،ابل

به شکسات نهاایی

میانجامد .باوجوداین ،اعتماد دربرگيرنده مفاهيم مهمی بارای مطالعاه اسات و کلياد اصالی بارای
توسعه رواب بينفردی بهشمار میرود (ارتل

و منجی.)190 :0511 ،1

اعتماد ،اساس موفقيت در زندگی شیصی و رواب کاری است .درواقع ،تمام رواب ساازمانی
برمبنای اعتماد ایجاد میشود .نکته مهم آن است کاه مادیر و کارکناان ساازمان ،اهميات اعتمااد،
گونگی ترویج و ارتقای آن و نق

خود در ایجاد اعتمااد را ماورد توجاه قارار دهناد .مادیرانی

میتوانند موجبات ارضای نيازهای مرات
فضای روانی مناس
نق

باالتر کارکنان تحت نظارت خاود را فاراهم ساازند کاه

را درون سازمان بهوجود آورده باشند و در ایجاد این فضاای روانای ،اعتمااد

عمدهای دارد (بنیطبا و همکاران .)71 :1311 ،اعتماد در یک سازمان ،نگرش جمعای اسات

که باعث ترویج ابتکار ،خالقيت و میاطرهپذیری میشاود (معاينالادین و همکااران.)35 :1394 ،
مورمان و همکاران ")0551( 0اعتماد را تمایل به اتکا باه طارفين معاملاهای کاه در آن یاکطارف

مطمئن است و اعتماد دارد ،تعریف میکنند"(.)10

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
قرار میدهد .همچنين انتظاری است مبنیبر اینکه کارکنان دیگر به خود اجازه نمیدهند در زماانی
که دیگران آسي پذیر هستند ،ضرر و زیانی به آنها وارد نمایند (مشفقی و همکاران.)09 :1311 ،
برای آنکه بتوان اعتماد کرد ،درک اعتماد ضروری است و تعریف آن گمراهکنناده و پيچياده
میباشد" (پترسون .)69 :0551 ،اعتماد جنبهای از رفتارهای انسان است کاه مبتنایبار خصوصايات
فردی میباشد .بنابراین افراد مجبورند هنگام ارتباطاات ،باا وی گایهاای رفتااری و جنباههاای آن
درگير شوند (هوی و همکاران.)039 :0556 ،
اعتماد ،نقطه ثقل تمام تيمهای کارآمد و یکرار ه است ،زیرا کار تيمی بدون اعتمااد ،شاعاری
بي

نيست .اعتماد در کار تيمی بهمعنای اطمينان خاطر و پشتگرمی اعضای تيم از حسننيتهای

همتيمی و اعتقاد به این نکته است که در گروه ،کسی مترصد ضربهزدن به دیگری نيسات و اعضاا
از این حيث ،احساس امنيت و راحتی میکنند .درنتيجه ،هنگام رویاروییهای خاود حالات دفااعی
نمیگيرند ،زیرا حملههایی در کار نيست که نياز به دفاع ،معناا پيادا کند.گر اه بااور ایان اصال و
اعتقاد به آن آسان نيست ،اما مستلزم گذشت زمان و دیدن حسننيت های اعضا نسبت باه یکادیگر
است .در این مفهوم ،اعضا نقاط ضعف یکدیگر را پوش

میدهند و هيچگاه این ضعفهاا باعاث

آسي پذیرشدن آنها نمیشود .اعتمادآفرینی ميان اعضاي تيم ،كاري زمانبر و مشكل است  ،امتا
چون پایه و اساس كار تيمی اس  ،نهادینهكردن آن ضروري اس  .الزمه فراهمساختن اعتمتاد،
كسب تجربه مشترك در گذر زمان ،شواهد مكرر از وفاي بته عهتد و قرارهتا و درك عميت از
ویژگیهاي منحصربه فرد اعضاي تيم اس

(بارنی و رای  .)22 :0222 ،همچنين در کنار ماوارد

اشاره شده ،یکی دیگر از عواملی که میتواند در ایجاد اعتمااد در کارهاای تيمای کارکناان ماؤثر
باشد ،وجود جو اخالقای در ساازمان اسات (دی کانيناک )316 :0515 ،1و در ساازمانهاایی م ال
دانشگاه که اک ر کارها بهصورت گروهی و تيمی انجام میشود هرگاه اخالقيات حکمفرما باشاد و
فضا و محي  ،اخالقی باشد ،کارکنان بهتر میتوانند در کارهای تيمی و گروهی به یکدیگر اعتماد
کنند.
1. Deconnick
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جو اخالقی
جو اخالقی ،جزء مهمی از فضا یا فرهن

ساازمانی اسات کاه ناهفقا بعاد اخالقای کارکناان

سازمان بلکه بازده کاری را نيز تحت تأثير قرار میدهاد .ایجااد جاو اخالقای خاوخ و قابالقباول،
اصول اخالقی کارمندان را افزای

داده ،تعهد سازمانی را ارتقاا و نياروی کاار متعهاد را پارورش

میدهد (عباسزاده و همکاران .)14 :1393 ،جو اخالقی یک سازمان اشارهای اسات باه ادراکاات
مشترک افراد یک سازمان از آنچه از نظر اخالقی صاحيح اسات و اینکاه گوناه بایاد نسابت باه
مسائل اخالقی و ارزشی در درون سازمان واکان
اساسی در گرای

یا عدم گرای

نشاان داد .جاو اخالقای یکای از عوامال بسايار

کارکنان یک سازمان به رفتارهای میتلف است .جاو اخالقای

سازمان ،مشیو میکند که تا ه حد براساس معيارهای اخالقی تصميمگيری میشاود و گوناه
کارکنان ،پرس های اخالقی را تعبير میکنند (ون

 .)4 :0510 ،1حفظ اخالق و شرافت حرفهای،

مستلزم آن است که افراد ،تعهدات خود را در قبال ارزشها و آرمانهاای حرفاهای ساازمان نشاان
داده و اجازه ندهند که این ارزشهای اخالقی بهخاطر مسائل شیصی و احساسای و مساائل دیگار
بهخطر بيفتد (کين

و باروم .)1505 :0550 ،0ناين جاوّی بارای برخاورد باا مشاکالت اخالقای،

مساعد بوده و عملکرد اخالقی کارکنان در آن پرورش مییابد که از آن بهعنوان جو اخالقی تعبير
مایشاود (لاوتزن و همکااران .)016 :0515 ،3جاو اخالقای مجموعاهای از ادراکاات (عقایاد و
ارزشهای مشترک) مربوط باه رفتاار صاحيح و روشهاای برخاورد باا مساائل اخالقای (درک و
رعایت اینکه ه يز درست و ه يز نادرست است) مایباشاد .ایان جاو ،تصاميمگياریهاای
سازمان را در تمام سطوح و شرای تعيين میکند .جو اخالقی ضمن اینکاه تاأثير زیاادی بار رفتاار
افراد و سازمانها دارد ،میتواند از آنچه بيشتر افراد به درستبودن

اعتقاد دارند نيز حمایت یا آن

را تقویت کند .وقتای شارای محاي اخالقای روشان و م بات اسات ،هار کاس مایداناد هنگاام
بالتکليفیهای اخالقی که اجتناخناپذیرند ،ه بکند و گونه باید رفتار کند (خزنی و همکااران،
 .)151 :1390سازمانها برای انجامدادن امور سازمانی خود ،عالوهبر معيارهای ساازمانی و قاانونی،
1. Wang
2. King & Broom
3. Lutzen & et al
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نياز به مجموعهای از رهنمودهای اخالقی و ارزشی دارند که آنان را در رفتار و اعمال اداری یاری
دهد و نوعی هماهنگی و وحدت رویه در حرکت به سوی شيوه مطلاوخ جمعای و عماومی ميسار
سازد که به جو اخالقی تعبير میشود (دایان .)154 :0550 ،1جو اخالقی سازمان ،مشیو مایکناد
که تا ه حد براساس معيارهای اخالقی ،تصميمگيری مایشاود و گوناه کارکناان پرسا هاای
اخالقی را تعبير میکنند و جاو اخالقای ساازمان را مایتاوان از طریاو انادازهگياری ميازان درک
کارکناان از جاو ساازمانی ،گاونگی تصاميمگياری هنگاام مواجهاه باا مساائل اخالقای و ميازان
مشارکت کارکنان در حال مساائل اخالقای بررسای کارد (باهسايک .)90 :0553،0اولساون اظهاار
میکند که بهکاربستن ارزشهای انسانی ،اصل اختيار و نيز تعلوخاطر ،جو سازمانی اخالقیتاری را
ایجاد میکند و تغيير در مدیریت بهوی ه در مقاطع ارشد و باال ممکن است تغييراتی در مفهوم جاو
اخالقی ایجاد کند (بهوی ه تغيير در ارزشهای سازمانی و مأموریت سازمان).
جو اخالقی بهطورکلی در تماام ساازمان حکامفرما سات و بساته باه ميازان وفااق باين اعضاای
سازمان ،این جو قوی یا ضعيف میشود و همچناين ساازمانهاایی کاه ارزشمحاور هساتند از جاو
اخالقی قویتری نيز برخوردارند .تارییچه ساازمان ،سااختارهای رسامی ،ناوع کاار و مأموریات،
فلسفه و ارزشها ،همگی پي زمينهها و عواملی هستند که بر جو اخالقی سازمان تأثير مایگذارناد
(اولسااون .)17 :1990 ،3از دیاادگاه یااانگو و همکاااران" )0513( 4قااوانين و مقااررات ،مساائوليت
اجتماعی ،رویههای جاری ،منافع شیصی و اخالق شیصای بار جاو اخالقای ساازمانی تاأثير دارد.
برای ایجاد جو اخالقی در سازمان نياز به ابزارهایی است که مهمترین آنها عبارت است از :کشاف
و تقویت ارزشهای اصلی و پذیرفتهشده در سازمان ،منشورهای اخالقی و آموزشهاای اخالقای"
(.)017
رفتار اخالقی
عالوهبر جو اخالقی ،عامل دیگری که میتواند در ایجاد اعتماد در کارهای تيمی بين کارکنان
1. Diane
2. Bahcecik
3. Olson
4. Yoon Goo
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مؤثر باشد ،وجود رفتار اخالقی است .هنوز مفهوم واحادی از رفتاار اخالقای از ساوی متفکاران و
صاح نظران این حوزه ارائه نشده و هر یک با تمسک به یکی از نظریههای حوزه اخالق ،تعریف
متفاوتی از رفتار اخالقی ارائه کردهاند .رفتار اخالقی انعکاس ارزشهای فرد است ،ارزشها شامل
دامنهای از باورها و تمایالت است که رفتار فرد را برمیانگيزند (پيف و همکااران.)4511 :0510،1
رفتار اخالقی ،نق

مؤثری در پيشرفت و توفيو سازمان در رسيدن باه اهاداف

دارد و در مقابال،

بیتوجهی به آن نيز ممکن است پيامدهای ناخوشایندی م ل کمکاریهای پنهان و آشکار شاغلی،
تقویت رواب بيررسمی منفی در گروههای کاری و کاه
( ان

اثربیشی سازمان را دنبال داشته باشد

 .)101 :0511 ،0رفتار اخالقی دربرگيرنده شناخت ،قضاوت اخالقی و شکلگيری تمایالت

اخالقی در محي پيچيده و پویاسات (نگاا و الم .)01 :0513،3شاناخت رفتاار اخالقای باا شاناخت
وی گیهای فرد ميسر نيست ،بلکه رفتار فرد را باید در فضای اجتماعی و محي پيرامون

تحليال

کرد (کوتن و مور .)063 :0551 ،4رفتار اخالقی فرد ممکن اسات خاالف اساتداللهاای او باشاد.
بندورا )0551( 0فرایندهای شناختی و توجه را واساطه رفتاار اخالقای مایداناد و عناصار ساهگاناه
محي  ،رفتار و شیو ،به وزن یکسان بر عمل تأثير میگذارند .آیزنبرگ" )0551( 6معتقاد اسات
که رفتار اخالقی در سطح دیگرخواهانه است و از آرزوهایی سر شمه میگيرد که نهتنها به ساود
ماست ،بلکه در جهت مصالح دیگران نيز هست" (.)111
پيادهکردن رفتارهای اخالقی در یک سازمان در قدم اول به ميزان ارجگذاری به ارزشهای
اخالقی توس سياستهای کلی و اقدامات مدیریت در آن سازمان بستگی دارد (باهسيک:0553 ،
 .)90رفتار اخالقی میتواند بهعنوان رفتاری که درست یا بل است ،درنظر گرفته شود .بنابراین،
مردم را به آنچه باید انجام دهند و آنچه نباید انجام دهند ،هدایت میکند (بيو ام

و بووی،7

 .)171 :0555همچنين ،رفتار اخالقی بهوسيله نق ها ،استانداردها ،قانونها یا اصولی که

1. Piff & et al
2. Zhang
3. Nga & Lum
4. Koten & Moore
5. Bandura
6. Eisenberg
7. Beauchamp & Bowie
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دستورالعملهایی برای رفتارهای درست اخالقی و صداقت در موقعيتهای خا

فراهم

میآورد ،هدایت میشود (لویز.)379 :1910 ،1
نق

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

قداست اخالقی و نيکاندیشی را در درون فکر خاود پارورش داده باشادس در بيار ایان صاورت،
قوانين و مقررات هرگز نیواهند توانست او را باه ایان مالحظاات اخالقای مجباور کناد (معيادفر،
.)304 :1316
نماد بيرونی سازمانها را رفتار اخالقی آنها تشکيل میدهد که خود حاصال جماع ارزشهاای
گوناگون اخالقی است که در آن سازمانها تجلی یافتاه اسات .در شارای کناونی ،رعایاتنشادن
برخی معيارهای اخالقی ،نگرانیهای زیادی را در بی های دولتای و بيردولتای باهوجاود آورده
است .سقوط معيارهای رفتاری در بی

دولتی پ وهشاگران را واداشاته اسات کاه در جساتجوی

مبناهای نظری در این رابطه باشند تا بتوانند مسير مناس

اجرایی آن را فراهم سازندس لاذا ،یکای از

عمدهترین دبدبههای مدیران کارآمد در سطوح میتلف ،گونگی ایجاد بسترهای مناس

بارای

عوامل انسانی شابل در تمام حرفههاست تا آنها با حس مسئوليت و تعهد کامل به مسائل جامعاه و
حرفه خود بهکار برردازند و اصول اخالقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند .اولين گاام
در دستيابی به این اهداف ،درک صحيح از مفهوم اخالق و شناسایی عوامال تأثيرگاذار بار آن در
سازمان است تا در گامهای بعدی بر این عوامل دقت الزم صورت پذیرد )توالیی.)41 :1311،

پیشینه پژوهش
توالیی ( )1311در پ وهشی نشان داد اخالقیبودن یا نبودن رفتارها و عملکرد میتواند موج
بروز پيامدهای م بت یا منفی در سطح سازمان شود.
احمدی و پناهی ( )1311نشان دادند که ادراکاات کارکناان از جاو اخالقای ساازمان خاود باا
رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه م بت دارد.
کریمی و همکاران ( )1319نشان دادند که از ميان ابعاد جو ساازمانی ،مسائوليت ،اساتاندارد و
تضاد ،رابطۀ معناداری با رفتار اخالقی دارند.
1

.Levis
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نتایج تحقيو سليمانی ( ) 1395نشان داده است که بين رفتار اخالقی مدیران و رفتاار شاهروندی
سازمانی معلمان و کارکنان رابطه م بت و معنادار وجود دارد.
شاکرینيا ( ) 1391نشان داد که باين جاو اخالقای ،حمایات ساازمانی و رفتاار مادنی ساازمانی
پرستاران بيمارستانهای شهر رشت رابطه معنادار وجود دارد.
قاسمی ( )1393نشان داد بين جو سازمانی فدراسيونها با اعتماد دوگانه ،شامل اعتماد بينفردی
(افقی) و اعتماد به مافوق (عمودی) رابطه م بت و معنادار وجود دارد.
پ وه

عبدالهی ( )1393نشان داد که معنویت در محي کار ارتباط م بت و معناداری با رفتار

اخالقی کارکنان دارد.
عباسزاده و همکاران ( ) 1394نشان دادناد کاه رهباری اخالقای بار ناوآوری و رفتاار اخالقای
تأثيرگذار بوده است .همچنين گر ه رهبری اخالقی بر رفتار اخالقی ماؤثر اسات ،اماا شادت ایان
تأثيرگذاری از طریو جو اخالقی بيشتر است.
حکاک ( )1390دریافت که جو اخالقی عالوهبر تأثير مساتقيم و م بات بار قضااوت اخالقای،
بهصورت بيرمستقيم از طریو آرمانگرایی نيز تأثير م بت و معناداری دارد.
تيرگر و کمالی ( )1390نشان داد بين سالمت معنوی و شفافيت سازمانی در رفتارهای اخالقی
کارکنان شهرداری رفسنجان رابطه خطی معناداری وجود دارد.
رازنهان و ملکپور ( )1390در بررسی سنج

ظرفيت ساازمان بارای انجاام کاارتيمی باه ایان

نتيجه رسيدند که بهطورکلی ،ظرفيت سازمانی در ابعاد رفتاری ،ساختاری و زمينهای برای کارتيمی
در نمونۀ موردمطالعه از سازمانهای دولتیکشور ،کمتر از حد متوس است.
مردانی و همکاران ( )1396در شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر اعتمادسازی بين کارکنان و
ماادیران دریافتنااد از دیاادگاه کارکنااان و ماادیران ،عاماال شایسااتگی دارای ب اي تاارین تااأثير در
اعتمادسازی بين کارکنان و مدیران است و تفوی

اختيار ،مشارکت ،احترام به ارزشها و توجه و

ثبات شیصيت در رتبههای بعدی قرار دارند.
بانرجی )1990(1در تحقيو خود بيان میکند که رفتاار اخالقای کارکناان متاأثر از نيات رفتاار
1. Banerjee
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اخالقی بوده که پي بينیکننده رفتار اخالقی و بيراخالقای اسات .باهعاالوه نيات رفتاار اخالقای،
قضاوت اخالقی و عقاید هنجاری کارکناان را تحات تاأثير قارار مایدهاد و بارایناسااس ،عقایاد
هنجاری افراد ارتباط معناداری با نيات رفتاری اخالقی آنها دارد .براساس نتایج ایان تحقياو رفتاار
اخالقی کارکنان متأثر از عقایاد هنجااری ،مکاانهاای متفااوت کنتارل و جاو ویا های اسات کاه
کارکنان در آن قرار دارند.

سينکلر )1993( 1در تحقيقی رابطه بين فرهن

سازمانی و اخالق را مورد تأیيد قرار داد.

علی ( )1990تأثير سطوح مدیریتی را بر اخالق کار مورد بررسی قرار داد و دریافت که سطوح
مدیریتی بر اخالق کار تأثيرگذار است .مدیرانی که در سازمانهایی باا باي

از  005کارمناد کاار

میکنند ،خودمحورترند.
دایاان ( )0550نشاان داد کاه اشایا

در دو بعاد جاو ساازمانی قاانونی و کادهای حرفاهای،

ارزشهای اخالقی را بيشتر دوست دارند تا ابعاد دیگر جو اخالقی.
آکواسی )0554( 0در پ وهشی بدین نتيجه رسايد کاه باين فرهنا

اخالقای ساازمانی و رفتاار

اخالقی کارکنان ،رابطه م بت و معنادار وجود دارد.
همچنين فرهن

اخالقی سازمان بر تصميمگيری اخالقی کارکنان تأثير م بت دارد.

بووس و شولز )0554( 3در پ وهشی پيشنهاد میکنند که یک محي قوی اخالقای در کااه
تمایل مدیران برای ادامۀ پرو ههای شکستخورده مؤثر خواهد شد و ممکن است گزینهای بسايار
مطلوخ برای کنترل سازمان باشد .شاواپکر و هاارتلين )0550( 4نشاان دادناد کاه محاي اخالقای،
رضایت شغلی را افزای
تعارض ،نق

میدهد و بهطور بيرمستقيم بر تعهد به کيفيت خدمات از طریاو کااه

مؤثر دارد.

توماس و همکاران )0556( 0نيز بيان کردند که سازمان ،نقا

کليادی در رفتارهاای شیصای

کارکنان دارد و ارزشهای اخالقی میتوانند در متغيرهای کليدی سازمان تأثيرگذار باشند کاه باه
1. Sinclair
2. Akwasi
3. Booth & Schulz
4. Schwepker & Hartline
5. Thomas & et al
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سطوح باالتری از رفتارهای اخالقی در بين سازمان منجر میشوند .آنها همچناين نشاان دادناد کاه
سطوح باالتر رفتار اخالقی ارتباط م بتی با رفتار شهروندی سازمانی دارد.

جارميلو و همکاران )0556( 1در پ وه

خود به این نتيجاه رسايدهاناد کاه اساترس و نگارش

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

جاری )0551( 0در پا وه

خاود اظهاار مایدارد کاه کادهای اخالقای ،اساتانداردهای

پي بينیکننده رفتار حرفهای و حاامی خادمات مشاتریان و راهنماایی بارای کارکناان در ساازمان
هستند.
3

شانتينی ( )0551در پ وه

خود بيان میکند که رفتار همکاران ،اعمال موفقيتآميز مادیران

و سابقه خدمت در رفتار اخالقی کارکنان تأثيرگذار است.
نتایج پ وه

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

تعهد سازمانی م بت و معنادار است ،بهطوریکه حاکميات جاو اخالقای ساازمانی مطلاوخ توسا
مدیران ،باعث افزای

رضایت شغلی و تعهد سازمانی میشود.

ویتز ) 0515( 0در تحقيقی با عنوان اخالق و فرهن

مشارکتی دریافت بين فرهن

اخالق رابطه م بت و معنادار وجود دارد .سازمانهاایی کاه اخاالق حرفاهای و فرهنا

مشارکتی و
مشاارکتی

باالیی داشته باشند ،وفاداری کارکنان و مشتریان آنها نيز باالست.
تحقيقات دیگو و لوسا )0511( 6نشان داد ،روانشناسی م بت که بیشی از رفتار سازمانی م بت
محسوخ میشود ،به دنبال ایجاد شادی در افراد است .یکی از بسترهای موردنياز ایجااد شاادی در
سازمان ،توجه به فضائل اخالقی است ،هر ه شادی در سازمان بيشتر باشد ،فضاائل اخالقای و جاو
اخالقی گسترش خواهد یافت.
1. Jaramillo
2. Jery
3. Shantini
4. Okpara & Wynn
5. Vitez
6. Diego & Luca

793

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

طهماسبی و همکاران ( )0510نشان دادند رفتار اخالقی و عملکرد میتواند پيامدهای م بات یاا
منفی در سطح سازمان ایجاد کند.
حضرتی و همکاران ( )0510به بررسی رابطه بين رفتار اخالقی فروشنده باا رضاایت ،اعتمااد و
تعهد مشتری پرداخت و دریافت که رفتار اخالقی فروشنده تأثير زیادی بر رضایت ،اعتماد و تعهاد
مشتری به فروشنده دارد.

تحقيقات ناتاليا و کک )0513( 1نشان میدهد که توجه به توانمندیها و استعدادهای کارکنان،
درمجموع باعث بهبود عملکرد ،افزای

خشانودی ،اعتمادباهنفاس ،عازتنفاس ،انعطاافپاذیری،

انر ی و شادابی ،عملکرد شغلی ،دستيابی به هدف ،رشد و توسعه فردی بيشتر ،توسعه وی گیهاای
اخالقی م بت و کاه

رفتارهای بيراخالقی میشود.

نتایج تحقيقات اسنيل و همکاران )0514( 0نشان داد ،نظریه م بتگرایی در کار ،نگاهی انسانی
و اخالقگرا به محي کار و کارکنان داشته و تالش دارد که از طریو ایجاد جو اخالقی به کااه
رفتارهای بيراخالقی کمک کند.

مدل مفهومی پژوهش
باتوجهبه مبانی نظری و تجربی تحقيو ،در این تحقياو جاو اخالقای براسااس نظریاه ویکتاور و
کولن ( )1911در قال

پنج جو نوعدوستانه ،قانونی ،حقوقی ،مستقل و ابزاری سنجيده میشود .در

جو نوعدوستانه از کارکنان انتظار میرود به روشای عماال کننااد کااه بااه ذینفعااان ساازمان باه
بهترین وجه خدمت کنند .در جو قانونی کارکنان باید از قوانين و رویههایی کاه توساا سااازمان
تعياين میشوند ،پيروی کنند .در جو حقوقی از کارکنان انتظار میرود از اصول اخالقاای بيروناای
مانناد حقاوق ،کتاخ مقدس یا اصول حرفهای اقادامات پياروی کنناد .در جو مستقل ،از کارکناان
انتظار میرود از باورهای اخالقای خودشان در تصميمگيریشان پيروی کنند و در جو ابازاری کاه
در آن تمرکز بر ارضای منافع فردی است.
اعتماد در کار تيمی ،شامل ابعاد تعهد ،صداقت و قابليت اتکاست (شافيعی .)17 :1395،تعهاد،
1

.Natalia & Keck
.Sunil & et al

2

741

تأثیر جوّ اخالقی بر اعتماد در کار تیمی با نقش میانجی رفتار اخالقی

یعنی پذیرش و اعتقاد قوی به اهاداف و ارزشهاای ساازمان و تمایال و تاالش زیااد بارای تحقاو
اهداف سازمان است .صداقت همان درستی و یکسانی و شفافيت در گفتاار و عمال اسات .قابليات
اتکا یعنی عمل سازمان به وعدههای خود در قبال اعضا.
همچنين مؤلفههای رفتار اخالقی براساس اصول اخالق اسالمی است .مهمترین اصول راهبردی
این ماالک عبارتناد از :الاف) حفاظ کرامات انساانی ،خ) رعایات آزادی ،ج) برقاراری عادالت،
د) امانتورزی .کرامت عبارت است از جایگااه و منزلتای کاه انساان را در نازد همنوعاان

واال و

باشیصيت معرفی میکند .آزادی در فعاليتهای حرفهای با حفظ حرمت و کرامات انساانی قارین
است ،راکه فطرت بشر ،طال

حریت و آزادگی است و از هرگونه قيدوبندی کاه اراده و اختياار

او را محدود سازد ،دوری میگزیند ،ون آزادی در عقياده و حياات از عطایاای الهای اسات کاه
خداوند به انسانها بیشيده است (عاملی .)43 :1311،مفهوم عدالت در معنای قراردادن هر امری در
موضع و جایگاه واقعی آن در اخالق حرفهای اهميت فاراوان دارد (فضاائلی .)343 :1319،عادالت
در سازمان یعنی استفاده شایسته از منابع طبيعی و انساانی در ساازمان ،شایساتهسااالری و باهتباع آن
وجود نظام جاامع و علمای انتصااخ و ارتقاا و مسائوليتپاذیری باا وجاود تعهاد و تیصاو الزم.
امانتدارای یعنی رازداری و حفظ سر دیگران و محافظت از سرردههای دیگران (قراملکای:1313،
.)66
جو اخالقی
 -نوعدوستانه

اعتماد در کار تیمی

 -قانونی

 -تعهد

 -حقوقی

 -صداقت

 -مستقل

 -قابليت اتکا

 ابزاريرفتار اخالقی
 کرامت انسانی رعایت آزادی برقراری عدالت -امانتورزی

شکل  .7مدل مفهومی پژوهش
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روش پژوهش
باتوجهبه اینکه در این پ وه  ،پ وهشگر درصدد " بررسی تأثير جو اخالقی بر اعتماد در کار
تيمی در بين کارکنان دانشگاه آزاد نجفآباد (نق
پ وه

ميانجی رفتار اخالقای)" باوده ،بناابراین ،ناوع

ازنظر هدف ،کاربردی و از نظر اجرا توصيفی همبستگی است .جامعه آماری این پا وه

شامل کليه کارکنان دانشگاه آزاد نجفآباد به تعداد  410نفار باود .بارای تعياين واریاانس جامعاه
آماری ،انجام یک مطالعه مقدماتی روی گروهی از افراد جامعاه باهمنظاور تعياين واریاانس جامعاه
ضرورت داشت .به همين منظور ،یک گروه  35نفری از جامعه آماری بهصورت تصادفی انتیاخ و
پرسشنامه بين آنها توزیع شد و پس از استیراج دادههای مربوط به پاسخهای گروه نمونه ماذکور،
برآورد حجم جامعه ،توان آزمون و برآورد واریانس جامعه ،حجم نمونه با استفاده از فرمول حجم
نمونه کوکران و به روش نمونهگيری تصادفی ساده 055 ،نفر بهصورت زیر بهدست آمد.
415(1.96) 2  (0.5) 2
 200
415(.05) 2  (1.96) 2  (0.5) 2

n

باارای گااردآوری دادههااا در ایاان پ ا وه  ،از دو روش کتابیانااهای و مياادانی اسااتفاده شااد.
بدین ترتي

که برای جمعآوری پيشينه و مبانی نظری پ وه  ،از روش کتابیانهای باا مراجعاه باه

کتاخها ،پایاننامهها ،نشریات و کتابیانههای دانشگاه و مراکز اطالعات رسانی و برای گاردآوری
دادههای کمی از پرسشنامه به روش ميدانی استفاده شد.
الف) پرسشنامه جو اخالقی :پرسشنامه جاو کااری اخالقای براسااس مادل ویکتاور و کاولن
( )1911در پنج مؤلفه نوعدوستانه ،قانونی ،حقوقی ،مستقل و ابزاری و  06گویه بار حسا
پنجدرجهای ليکرت است که ميزان پایایی آن از طریو ضری

مقيااس

آلفای کرونباخ  5/71بهدست آماده

بود (شيرازی و زهرانی.)49 :1393 ،
ب) پرسشنامه اعتماد در کار تیمی :برای سنج
سؤالی پاین ( )0553در قال

اعتماد سازمانی در کار تيمی از مقيااس 10

ابعاد تعهد ،صداقت و قابليت اتکا استفاده شد که قبالً توکلی ()1390

ميزان پایایی این پرسشنامه را  5/19گزارش کرده بود.
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ج) پرسشنامه رفتار اخالقی :پرسشنامه محقوسااخته رفتاار اخالقای در قالا

 45ساؤال بساته

پاسخ براساس مقياس پنجدرجهای ليکرت (خيلی زیاد تا خيلی کام) اسات .در ایان تحقياو ،رفتاار
اخالقی را بهواسطه ابعاد آن سنجيدهایم .ازجمله ابعاد رفتاار اخالقای مایتاوان باه کرامات انساانی،
رعایت آزادی ،برقراری عدالت و امانتورزی اشاره کرد.
باتوجه به اینکه طيف پرسشنامهها بهصورت پانجدرجاهای اسات ،مياانگين فرضای جامعاه)3( ،
درنظر گرفته شد ،بهنحویکه ميانگين بهدستآمده باالتر از  3معرف وضعيت مطلوخ در آن متغير
و ميانگين بهدستآمده پایينتر از  3معرف وضعيت نامطلوخ در آن متغير است.
روایی محتوایی پرسشنامهها توس  10نفر از اساتيد و کارشناسان حوزه مدیریت و روانشناسی
تأیيد شد .در بررسی روایی محتاوایی از دو روش کمای و کيفای اساتفاده شاد .در بررسای کيفای
روایی محتوا از  10نفر از متیصصين حوزه روانشناسی و مدیریت درخواست شد پاس از مطالعاه
دقيو ابزار ،دیدگاههای اصالحی خود را بهصورت کتبی ارائه نمایند .همچناين تأکياد شاد کاه در
ارزیابی کيفای روایای محتاوا ،ماوارد رعایات دساتور زباان ،اساتفاده از کلماات مناسا  ،اهميات
سؤاالت ،قرارگيری سؤاالت در جای مناس

خود ،زمان تکميل ابزار طراحیشاده را مادنظر قارار

دهند .پس از جمع آوری نظرات متیصصين ،تغييرات الزم در ابزار مورد توجه قرار گرفت ،سارس
برای ارزیابی کمی روایی محتوا و برای اطمينان از اینکه مهمترین و صحيحترین محتوا (ضارورت
سؤال) انتیاخ شده است ،نسبت روایی محتوا 1و برای اطمينان از اینکه سؤاالت ابزار به بهترین نحو
برای اندازهگيری محتوا طراحیشده است ،از شاخو روایی محتوا 0استفاده شد .برای تعيين روایی
محتوایی پرسشنامه ،برای  10نفر از متیصصين ارسال و از آنان درخواست شد که درخصو

هار

یک از  71سؤال ابزار بهصورت «ضروری است»« ،ضروری نيسات ولای مفياد اسات» و «ضارورتی
ندارد» ،پاسخ دهند .پاسخها براساس فرمول ( )CVRمحاسابه و باا جادول الوش )1970( 3انطبااق
داده شد .اعداد باالتر از  5/49ماورد قباول واقاع شاد .پاس از تعياين و محاسابه ( ،)CVRبررسای
( )CVIبراساس شاخو روایی محتوایی صاورت گرفات .بادین منظاور ،مجادداً پرسشانامه بارای
1. Content Validity Ratio
2. Content Validity Index
3. Lawshe
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محاسبه ( )CVIبه  10نفر از متیصصاين ذکرشاده داده شاد و از آناان خواساته شاد کاه در ماورد
هریااک از  71سااؤال ،سااه معيااار زیاار را براساااس طيااف ليکرتاای هارقساامتی اظهااارنظر نماینااد:
مربوطبودن ،سادهبودن و واضحبودن .م الً  .1بيرمرتب  .تاحادودی مارتب  .3 ،مارتب و  .4کاامالً
مرتب ) .بدین منظور امتياز ( )CVIبهوسيله مجموع امتيازات موافو برای هار آیاتم کاه رتباه  3و 4
(باالترین نمره) را کس

کرده بودند بر تعداد کال رأیدهنادگان محاسابه شاد .در ایان مطالعاه باا

استفاده از فرمول ( )CVIشاخو روایی محتوا محاسبه شد (مونرو .)150 :0554 ،1پذیرش آیتمهاا
براساس نمره ( )CVIباالتر از  5/79بود .حداقل مقدار قابالقباول بارای شااخو ( )CVIبرابار باا
 5/79است و اگر شاخو ( )CVIگویه ای کمتر از  5/79بود آن گویه باید حذف میشد.
برای تعيين روایی سازه از تحليل عاملی تأیيدی استفاده شد .از طریو تحليل عاملی مشیو شد
که در جو اخالقی مؤلفه جو ابزاری با وزن  ،5/10در اعتماد در کار تيمی ،مؤلفه قابليت اتکا با وزن
 5/13و در رفتااار اخالقاای ،مؤلفااه کراماات بااا  5/11دارای بااي تاارین بااار عاااملی بودنااد .پایااایی
پرسشنامهها از طریو ضری

آلفای کرونباخ برای جو اخالقی  ،5/13اعتمااد در کاار تيمای  5/79و

رفتار اخالقی  5/17برآورد شد که در سطح آلفای  5/51معنادار بوده و حاکی از پایایی باالی ابزار
اندازهگيری است.
تجزیهوتحليل دادههای این پ وه

با اساتفاده از نارمافازار  Spssو آماوس در دو ساطح آماار

توصيفی و استنباطی انجام شد .در سطح آمااری توصايفی از شااخوهاای آمااری نظيار فراوانای،
درصد ،ميانگين ،انحراف معيار ،جداول و نمودارها و در ساطح آماار اساتنباطی متناسا
سنج

دادهها و همچنين فرضيههاای پا وه

از ضاری

باا ساطح

همبساتگی پيرساون ،رگرسايون و مادل

معادالت ساختاری استفاده شد.

1. Munro

744

تأثیر جوّ اخالقی بر اعتماد در کار تیمی با نقش میانجی رفتار اخالقی

یافتههای پژوهش
جدول  .7تحلیل توصیفی نمونهها
متغیر

جنسيت

سابقه خدمت

وضعيت استیدامی

مدرک تحصيلی

سطوح

فراوانی

درصد

مرد

134

67

زن

66

33

15-5

35

10

05-11

10

41

35-01

11

44

قراردادی

07

13

پيمانی

01

11

رسمی

100

76

دیرلم

16

1

فوقدیرلم

05

15

ليسانس

153

00

فوقليسانس

61

35

براساس یافتهها ،بي ترین کارکنان گروه نمونه ،مرد با سابقه خدمتی  05سال به باال ،وضاعيت
استیدامی رسمی و با مدرک تحصيلی ليسانس بودند.
جدول  .2توزیع نرمال متغیرها
کالیموگروف -اسمیرنوف
متغير

آماره

df

Sig

ولگی

کشيدگی

جو اخالقی

5/541

055

5/055

5/01

5/10

رفتار اخالقی

5/549

055

5/055

5/101

5/54

اعتماد

5/544

055

5/055

5/551

5/39

طبو آزمون کاليموگروف  -اسميرنف در جدول ( ،)0دادههای متغيرهای جاو اخالقای ،رفتاار
اخالقی و اعتماد در کار تيمی باتوجهبه ساطح معنااداری ،نرماال هساتند .همچناين مقادار اولگی
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مشاهدهشده برای متغير جو اخالقی برابر  ،5/01رفتاار اخالقای  5/101و اعتمااد  5/551اسات و در
بازه ( 0و  )-0قرار داردس یعنی از لحاظ کجی ،هر سه متغير نرمال باوده و توزیاع آن متقاارن اسات.
مقدار کشيدگی مشاهدهشده برای متغير جو اخالقی برابر  ،5/10رفتار اخالقی  5/54و اعتمااد 5/39
است و در بازه ( 0و  )-0قرار داردس یعنی ازلحاظ کشيدگی ،هر سه متغير نرماال باوده و توزیاع آن
متقارن است.
 .1وضعيت جو اخالقی ،اعتماد در کار تيمی و رفتاار اخالقای کارکناان دانشاگاه آزاد نجافآبااد
مطلوخ است.
جدول  .9مقایسه میانگین هریک از متغیرها با میانگین فرضی ()9
میانگین

واریانس

خطای استاندارد میانگین

متغیر

تعداد

5/11

5/53

جو اخالقی

055

3/95±5/40

5/504

اعتماد در کار تيمی

055

4/11±5/76

5/09

5/53

رفتار اخالقی

055

4/11±5/43

5/116

جدول ( )3نشان داد ميانگين هر یک از متغيرهای جو اخالقی ( ،)3/95اعتماد در کار تيمی
( )4/11و رفتار اخالقی کارکنان ( )4/11باالتر از حد متوس ( )3است و باتوجهبه ميانگينهای
بهدستآمده ،وضعيت سه متغير مذکور در دانشگاه آزاد نجفآباد ،مطلوخ است.
 .0جو اخالقی بر اعتماد در کار تيمی بين کارکنان تأثير معنادار دارد.
جدول  .4ضریب همبستگی بین ابعاد جو اخالقی و اعتماد در کار تیمی
متغیر

رابطه

نوعدوستی و اعتماد

5/09

P
5/551

حقوقی و اعتماد

5/00

5/551

قانونی و اعتماد

5/35

5/53

مستقل و اعتماد

5/69

5/551

ابزاری و اعتماد

5/60

5/551

جو اخالقی و اعتماد

5/71

5/551
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جدول ( )4نشان داد جو اخالقی بار اعتمااد در کاار تيمای 5/71 ،تاأثير م بات و معناادار دارد.
بهعبارتی ،هر ه جو اخالقی در دانشگاه بهبود یابد به همان ميزان بر اعتماد در کار تيمی نيز افزوده
خواهد شد .در بررسی مؤلفهها ،بي ترین تأثير را جو مستقل بر اعتماد در کار تيمی به ميازان 5/69
داشت.
 .3رفتار اخالقی بر اعتماد در کار تيمی بين کارکنان نق

ميانجی و تأثير معنادار دارد.

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

رابطه

P

کرامت و اعتماد

5/73

5/551

عدالت و اعتماد

5/01

5/551

آزادی و اعتماد

5/63

5/53

امانتورزی و اعتماد

5/41

5/551

رفتار اخالقی و اعتماد

5/67

5/551

جدول ( )0نشان داد رفتار اخالقی بار اعتمااد در کاار تيمای  5/67تاأثير م بات و معناادار دارد.
بهعبارتی ،هر ه رفتار اخالقی در دانشگاه بهبود یابد به هماان ميازان بار اعتمااد در کاار تيمای نياز
افزوده خواهد شد .در بررسی مؤلفهها ،بي ترین تأثير را کرامت بر اعتماد در کار تيمای باه ميازان
 5/73داشت.
جدول  .6ضریب رگرسیون گامبهگام جو اخالقی و رفتار اخالقی
در تبیین اعتماد در کار تیمی
خطای

متغیرها

B

مقدار ثابت

-5/950

5/36

جو اخالقی

1/01

5/59

5/71

مقدار ثابت

-1/94

5/37

-

-0/01

جو اخالقی

5/16

5/11

5/47

7/73

5/551

رفتار اخالقی

5/60

5/11

5/36

0/97

5/551

استاندارد
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Sig

-

0/03

5/510

14/11

5/551
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جدول ( )6نشان داد در گام اول ،جو اخالقی به ميزان 5 /71بر اعتماد در کار تيمی تأثير م بات
و معنادار دارد .در گام دوم با اضافهشدن سازه رفتار اخالقی ميزان تأثير جو اخالقای ،تعادیل شاده
( )5/47و نق

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

داشته است .همچنين جو اخالقی از طریو رفتار اخالقی بر اعتماد در کار تيمی ،تأثير معنادار دارد.

شکل  .2مدل نهایی پژوهش
جدول  .1تحلیل مسیر تأثیر جو اخالقی بر اعتماد در کار تیمی با نقش میانجی رفتار اخالقی
RMSEA

NFI

AGFI

GFI

CFI

IFI

Df

Chi-square

5/564

5/94

5/95

5/93

5/97

5/97

49

11/49

نتایج ،نشانگر برازش مناس

الگو میباشد .شاخو خطای تقری

( )RMSEAهر ه باه صافر

نزدیکتر باشد ،برازندگی الگو بيشتر است و در اینجا ( )RMSEA = 5/564که باه صافر نزدیاک
است ،برازندگی الگو را تأیيد میکند .شااخو بارازش هنجاار شاده بنتلار -بونات (،)NFI =5/94
شاخو برازش تطبيقی ( )CFI =5/97و شاخو برازش افزایشی ( )IFI =5/97نيز در صاورتی کاه
از  5/95بي تر باشند ،نشان گر برازش مناس

الگو هستند .طبو مدل ،جو اخالقی بر اعتماد در کار

تيمی از طریو رفتار اخالقی تأثير معنادار دارد.
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جدول  .8اثرات مستقیم و غیرمستقیم استانداردشده جو اخالقی
بر اعتماد در کار تیمی با نقش میانجی رفتار اخالقی
اثرات

مستقیم

متغیر

جو اخالقی

رفتار
اخالقی

غیرمستقیم
اعتماد

جو اخالقی

رفتار
اخالقی

اعتماد

رفتار

5/71

-

-

-

-

-

اعتماد

5/43

5/006

-

5/43

-

-

قانونی

5/496

-

-

-

-

-

حقوقی

5/66

-

-

-

-

-

ابزاری

5/77

-

-

-

-

-

مستقل

5/10

-

-

-

-

-

دوستی

5/61

-

-

-

-

-

صداقت

-

-

5/63

5/04

5/31

-

تعهد

-

-

5/19

5/77

5/05

-

اتکا

-

-

5/90

5/79

5/01

-

امانت

-

5/63

-

5/49

-

-

آزادی

-

5/70

-

5/67

-

-

عدالت

-

5/17

-

5/01

-

-

کرامت

-

5/93

-

5/73

جدول ( )1نشان میدهد در اثرات مستقيم ،بي ترین رابطه بين رفتار اخالقای و کراماتورزی
به ميزان  5/93و اعتماد با قابليت اتکا به ميزان  5/90بود .در اثرات بيرمستقيم ،بي ترین رابطه باين
جو اخالقی با قابليت اتکا به ميزان  5/79بود.

بحث و نتیجهگیری
اعتماد در کار تيمی بهعلت تأثيرش بر عملکارد کارکناان ساازمان ،ماورد توجاه مادیران قارار
گرفته است .تحقيقات بسياری درمورد عوامل مؤثر بر اعتماد در سازمانها انجام شده اسات .اخياراً
محققان به بررسی فضا و جو اخالقی ،اصول اخالقی و ارزشها و رفتار اخالقی عالقهمند شادهاناد.
جو و فضای اخالقی در کنار رفتار اخالقی از عوامل اصلی و مؤثر بر ایجااد و شاکلدهناده روابا
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درونسازمانی و نگرشهای کارکنان است که دارای تأثير قابلمالحظهای بر اعتمااد در کاار تيمای
در سازمانها هستند .از طریو بهباود اعتمااد باين کارکناان و مادیران و پياروی از اصاول اخالقای،
کارکرد سازمانی افزای

مییابد .کارکنانی که سازمانشان را اخالقی ادراک مایکنناد و همچناين

ادراک میکنند که سازمان نسبت به آنها منصفانه و عادالنه برخورد میکناد ،بيشاتر مایتوانناد باه
مدیران و سازمان خود اعتماد کنند و به آنها متعهاد و پایبناد باشاند (شايرازی و احمادی زهرانای،
 .) 46 :1393لذا این تحقيو به بررسی تأثير جو اخالقی بر اعتماد در کار تيمی با نق

ميانجی رفتاار

اخالقی کارکنان پرداخت.
یافتهها نشان داد ميانگين هر یک از متغيرهای جو اخالقی ،اعتماد در کار تيمی و رفتار اخالقی
کارکنان باالتر از حد متوس است .آزمون تی تکنمونهای نشان داد ميانگين هر یک از متغيرها و
مؤلفهها معنادار بوده و فرض ادعای پ وهشگر مبنیبر مطلوخبودن وضعيت هریک از متغيرها تأیيد
شد .در زمينه جو اخالقی ،یافتهها بيانگر این است که در دانشاگاه طباو نظار کارکناان ،مهامتارین
دبدبه ،خوبی همه افراد در سازمان است ،افراد بهدنبال رشد نيکیها و خوبیهای یکدیگر هستند،
قانون یا اصول اخالقی حرفهای مالحظه اصلی است و فراتر از هر مالحظه دیگری ،قانون را رعایت
میکنند ،کامالً تابع سياستگذاریها و برنامههای ابالبی هستند و آنها را رعایت میکنند ،نگاران
منافع سازمان هستند ،فق بهدنبال منافع فردی خوی

نيستند ،از باورهای شیصی و اخالقی تبعيت

میکنند و کنترل هزینهها را در اولویات قارار مایدهناد .بارخالف نتيجاه تحقياو حاضار ،برهاانی
( ،)1395جو اخالقی حاکم بر بيمارستانهای آموزشی یزد را پایين ارزیابی نمود.
در زمينه اعتماد در کار تيمی ،کارکنان بر این باورند که سازمان با تماام کارکناان ،منصافانه و
بهحو رفتار میکند ،رفتار سازمان براساس قواعد و اصول است ،کارکنان در تصاميمات مشاارکت
دارند ،سازمان قابلاتکاست و به وعدههای خود پایبند است ،رابطه ميان افراد و سازمان یک رابطاه
بادوام است ،افراد همکاری با سازمان را نسبت به دیگر سازمانها ترجيح میدهند و برای آن ارزش
بيشتری قائلند و افراد نسبت به سازمان احساس تعلاو مایکنناد .در راساتای نتيجاه تحقياو حاضار،
توکلی ( )1390نيز ميزان اعتماد در کار تيمی بين کارکنان دانشگاههای پيام ناور اساتان اصافهان را
باالتر از حد متوس ارزیابی نمود.
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در زمينه رفتار اخالقی ،یافتهها نشان میدهد کارکنان در دانشگاه ،حریم خصوصی دیگر افاراد
را رعایت میکنند ،هنگام برخورد با گرفتاری و مشاکالت شیصای ،صابر و شاکيبایی دارناد ،باه
موازین شرعی در انجام کليه امور توجه دارند ،بر عملکرد خویشتن ،نظارت و مراقبت مداوم دارند،
از نظرات میالفان در هنگام تصميمگيری ،استقبال میکنند ،به اهداف و خا مشایهاای ساازمانی
پایبناد هساتند ،در اسااتفاده ساودمند از کليااه امکاناات سااازمانی ،مسائوليتپااذیر هساتند ،از اساارار
خصوصی دیگران ،پاسداری مایکنناد ،در مراسام شاادی و بام دیگاران شارکت ماینمایناد ،در
تعامالت با دیگر افراد ،ادخ را رعایت میکنند ،از تفکر انتقادی در سازمان ،استقبال مایکنناد ،باه
عهد و پيمان خوی

با دیگر افراد ،وفادارند ،صفات نيک دیگر افراد را بيان مایکنناد ،از برخاورد

سليقهای در رواب رسمی سازمانی پرهيز میکنند ،عملکرد خوی

و دیگران ،را بدون جان داری

ارزشيابی میکنند و تاآنجاکه میتوانند در جهت ارائه نوآوریهاا در انجاام اماور ساازمانی تاالش
میکنند .همچنين معيدفر ( )1316در تحقيقی دریافت ميزان اخالق کاری در ادارات دولتای بااالتر
از حد متوس است .رحيمی و آقابابایی ( )1390اخالق حرفهای در دانشگاه کاشان را باالتر از حد
متوس گزارش نمودند .اما کریمی و همکاران ( )1319رفتار اخالقی کارکنان دانشاگاه اصافهان و
علوم پزشکی اصفهان را پایينتر از حد متوس ارزیابی نمودند.
ضری

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

معنادار دارند .بهعبارتی ،هر ه جو اخالقی و رفتار اخالقی در دانشگاه بهبود یابد به همان ميزان بار
اعتماد در کار تيمی نيز افزوده خواهد شد .در تبيين این نتایج میتوان گفت که مدیران و کارکنان
به عنوان عناصر اساسی در سازمان ،نق

مهمی در ایجاد اعتماد در سازمان ایفا میکنند .فارد ماورد

اعتماد باید توانایی و شایستگیهای اخالقی الزم را داشته باشد تا بتواند دیگران را تحت تأثير قارار
دهد ،باید فردی نوعدوست باشد تا بتواند به فرد اعتمادکننده کمک کند و جو اخالقی را بارای او
ایجاد کند (دی کانينک .)311 :0515 ،صداقت در سازمان منجر خواهد شد که کارکنان احسااس
کنند که در سازمان با آنها منصفانه رفتار مایشاود و ناخودآگااه باه ساازمان و مادیر خاود اعتمااد
میکنند .اگر در سازمان اعتماد وجود داشاته باشاد ،کارمناد احسااس مایکناد کاه شاغل او بارای
موفقيت سازمان ،مهم است و عالوهبراین ،کارکنان اضطراخ کمتری داشته و اثر م بتی بار ساازمان
خواهند داشت (کانينک.)605 :0511 ،
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طبو یافتهها ،جو اخالقی از طریو رفتار اخالقی بر اعتماد در کار تيمی ،تأثير معنادار داردس زیرا
زمانی که افراد در جو اخالقی قرار میگيرند و جو اخالقی را میپذیرند با احتمال بيشتری ،اخالقی
رفتار میکنند  .در سازمانی با جو اخالقی باال ،باید افارادی اساتیدام شاوند کاه نظاام ارزشای آنهاا
متناس

با نظام ارزشهای سازمان باشد و شرای اجتماعی م بت و رضایتبی

در سازمان ایجااد

نماید و سطح اعتماد را در سازمان گسترش دهند .ایجاد جو اخالقی در سطح دانشگاه مایتواناد از
طریو تأثير بر متغيرهای مهم سازمانی دیگر ،به سطح باالتر رفتار اخالقای توسا افاراد در ساازمان
منجر شود .افزای

ادراک از شرای اخالقی دانشگاه به افزای

اعتماد سازمانی در کار تيمی منجر

میشود .همچنين کریمی و همکاران ( )1319در تحقيقات خود با عنوان تأثير جو سازمانی بر رفتار
اخالقی ،شاکری نيا ( )1391در تأثير جو اخالقی بار رفتاار مادنی ساازمانی ،حضارتی و همکااران
( )0510در تأثير رفتار اخالقی فروشنده بر اعتماد ،قاسمی ( )1393در تأثير جو سازمانی بار اعتمااد،
عبدالهی ( )1393در تأثير معنویت بر رفتار اخالقی ،عباسزاده و همکاران ( )1394در تأثير رهباری
اخالقی بر رفتار اخالقی ،حکاک ( )1390در تأثير جو اخالقی بر قضاوت اخالقی ،تيرگر و کمالی
( )1390در تأثير سالمت معنوی و شفافيت سازمانی بر رفتارهای اخالقی ،سينکلر ( )1993در تاأثير
فرهن

سازمانی بار رفتاار اخالقای ،دایاان ( )0550در تاأثير جاو اخالقای بار ارزشهاای اخالقای،

آکواسی ( )0554در تأثير فرهن

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

جو اخالقی بر تعهد سازمانی و اسنيل و همکاران ( )0514در تأثير جو اخالقی در کاه

رفتارهای

بيراخالقی به نتایج مشابهی با تحقيو حاضر دست یافتند.
نتيجه کلی بيانگر این است که جاو اخالقای و رفتاار اخالقای بار اعتمااد در کاار تيمای تاأثير
میگذارد .عامل مهم موفقيت سازمانهای امروزی ،تبدیل آن به سازمانهای اخالقای اسات .یاک
رویکرد جامع در این زمينه ،اشاعه فرهن

سازمانی اخالقی است که رعایت مالحظات اخالقای در

تصميمگيریها ،عملکرد ،سودآوری و سایر موضوعات راهبردی ،الزمه آن است.

پیشنهادها
باتوجهبه نتایج تحقيو پيشنهاد میشود در زمينه جو اخالقی و رعایت رفتار اخالقی ،دانشگاهها،
هنجارها و قوانين اخالقی را تدوین و تصوی

نمایند .تصوی
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آگاهنمودن همه کارکنان از وجود این قوانين و تضمين ضمانت اجرا برای اجرای این قوانين ،بروز
رفتارهای بيراخالقی در سازمان را بيرقابل نموده و پذیرش اینگونه رفتارها را در جاو همکااران،
سیتتر مینماید و از این طریو جو اخالقی سازمان را میتوان افزای

داد .جهت افزای

اعتمااد

در کار تيمی ،دانشگاه با تمام کارکنان منصفانه و بهحو رفتار کند ،کارکنان را در تصميمگيریهاا
مشارکت دهد ،مدیران با آبوش باز از مشکالت کارکنان اساتقبال کنناد و ساازمان بارای مزایاای
کارکنان ،سياستهایی تدوین کند که کارکنان احساس تعلو به سازمان داشته باشند.
همچنين باتوجه به تأثير معنادار جو اخالقی و رفتار اخالقای بار اعتمااد در کاار تيمای ،پيشانهاد
میشود که دانشگاهها بهطور خا

و سایر سازمانها بهطور عام ،توساعه و تقویات جاو اخالقای و

رفتار اخالقی را به عنوان امری مهم ،سرلوحه برنامههای خود قرار دهند تاا بتوانناد اعتمااد در کاار
تيمی را بين کارکنان و مدیران افزای

دهند.
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مدیریت .پژوهشهای مدیریت در ایران ،دوره بيست ،شماره هارم.05-30 :
خزنی ،صبریهس شایسته فرد ،مرضيهس سعيدالذاکرین ،منصوره و رابيان ،بهمن ( .)1390جو اخالق سازمانی
واقعی و ایدهآل از دیدگاه پرستاران بيمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز.

مجله

ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی ،دوره ششم ،شماره دوم.115-99 :
رازنهان ،فيروز و ملکپور ،صابر ( .)1390سنج

ظرفيت سازمان برای انجام کار تيمی.

فصلنامه مطالعات

رفتار سازمانی ،دوره پنجم ،شماره سوم.14-01 :
رحيمی ،حميد و آقابابایی ،راضيه ( .)1390رابطه فرهن

سازمانی و اخالق حرفهایس اعضای هيئتعلمی

دانشگاه کاشان .فصلنامه راهبردهای آموزش و پرورش در علوم پزشکی ،دوره ششم ،شماره دوم:
.67-61
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سليمانی ،نادر ( .)1395بررسی رابطه بين رفتار اخالقی مدیران با رفتار شهروند سازمانی معلمان و کارکنان
در مدارس شهرستان گرمسار .فصلنامه اندیشههای تازه در علوم تربیتی ،دوره هفتم ،شماره یک:
.07-11
شاکری نيا ،ایرج ( .)1391رابطه جو اخالقی و حمایت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در پرستاران
بيمارستانهای شهر رشت .فصلنامه بیمارستان ،دوره یازده ،شماره یک.07-05 :
شفيعی ،علی ( .)1395بررسی رابطه بين اعتماد سازمانی و بهرهوری نيروی انسانی در شرکت گواه .پایاننامه

کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ،پردیس بينالمللی کي .
شيرازی ،علی و احمدی زهرانی ،مریم ( .)1393رابطه جو اخالقی سازمان با اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی
دبيران .رهیافت نو در مدیریت آموزشی ،دوره پنجم ،شماره هارم.64-41:
عاملی ،مني

ه ( .)1311بررسی مبانی نظری اخالق حرفهای در اسالم ،تهران :پایاننامه کارشناسی ارشد مؤسسه

پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
عباسزاده ،عباسس جاللی ،طيبهس عباسی ،محمود و برهانی ،فریبا ( .)1393دیدگاه پرستاران در مورد جو
اخالقی بيمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان.

چهارمین همایش ملی

اخالق و آداب زندگی ،زنجان ،دانشگاه زنجان.
عباسزاده ،رضاس صالحی ،مهدی و بهمن  ،محمدرضا ( .)1394تأثير متغير ميانجی جو اخالقی بر رابطه
رهبری اخالقی با نوآوری و رفتار اخالقی کارکنان بانکهای مشهد .پژوهشهای اخالقی ،دوره
ششم ،شماره دوم.45-07 ،:
عبدالهی ،بي ن ( .)1393ارتباط تعهد سازمانی و معنویت در محي

کار با رفتار اخالقی.

اخالق در علوم

رفتاری ،دوره نهم ،شماره هارم.15-1 :
فضائلی ،احمد ( .)1319رابطه عدالت اجتماعی با سایر ارزشهای بنيادی اجتماعی .مجموعه مقاالت برگزیده

همایش عدالت اجتماعی و امیرالمؤمنین علی(ع) ،تهران :مؤسسه اپ و انتشارات دانشگاه امام حسين
(ع) .339-309 :
فقيهی ،ابوالفضل ( .)1317اخالق اداری .مطالعات مدیریت ،شماره هلوهفت.65-03 :
قاسمی ،محمدهادی ( .)1393تبيين رابطۀ جو سازمانی و اعتماد دوگانه از دیدگاه اعضای فدراسيونهای
برتر المريکی ایران .مدیریت منابع انسانی در ورزش ،دوره دوم ،شماره یک.69-09 :
قراملکی ،احد ( .)1313سازمانهای اخالقی در کسبوکار ،تهران :نشر مجنون.
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کریمی ،مهدیس رجایی پور ،سعيد و هویدا ،رضا ( .)1319بررسی رابطۀ بين ابعاد جو سازمانی و رفتار
اخالقی در بين کارکنان دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان.

فصلنامۀ رهبری و مدیریت

آموزشی ،دوره هارم ،شماره یکم.150-13 :
مردانی ،محمدرضاس طوطيان ،صدیقه و بوشهریان ،حسينعلی ( .)1396شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر
اعتمادسازی بين کارکنان و مدیران .فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،دوره ششم ،شماره یکم-177 :
.199
مشفقی ،نزهتالزمانس نادی ،محمدعلی و سيادت ،سيدعلی ( .)1311رابطۀ بين اعتماد معلمان به مدیر و
سازمان با ادراک آنها از عدالت توزیعی ،رویهای و تعاملی در شهر اصفهان.

فصلنامه پژوهش در

برنامهریزی درسی ،شماره بيستو هار.40-00 :
معيدفر ،سعيد ( .)1316اخالق کار و عوامل مؤثر بر آن در ميان کارکنان ادارات دولتی.

فصلنامه رفاه

اجتماعی ،دوره ششم ،شماره بيست و سوم.341-301 :
معينالدین ،محمودس نای زاده ،شهناز و دینپ وه ،فاطمه ( .)1394بررسی تأثير وی گیهای منتی
رفاه حساخداران حرفهای و نق

ميانجی اخالق اسالمی و جو اخالقی

فردی بر

سازمان .فصلنامه حسابداری

مدیریت ،دوره هشتم ،شماره بيستو هار.41-00 :
نجفی ،محمدس کریمی ،مهدی ،قهرمانیفر ،علی و رضوانی ،مرتضی ( .)1319بررسی رابطه بين ابعاد جو
اخالقی و رضایت شغلی در ميان کارکنان .رویکردهای نوین آموزشی ،دوره پنجم ،شماره دوم:
.00-1
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