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 سرآغاز

 در آن خـاص  معنـاي  در و کلیطـور   بـه  اخالقیـات  مفهوم درك
 و جامعه در اخالقی نظام یک حفظ و ایجاد زیربناي وکار، کسب
 از یکـی  اي، حرفـه  اخالقیـات  ).1( ست ا ها سازمان در آن تبع به
 رود مـی  پـیش  سمتی به و است سازمان فرهنگ مهمهاي    جنبه
 زیـر  کار در اخالقیات .دگرد سازمان یک استراتژي از بخشی که

 کاري وضعیت بهبود که سازد می کار و کسب براي اساسی بناي
 نیـز  کیفیـت  مـدیریت  مـشابه  طور   به .شود  می میسر آن طریق از

 عملـی  و نظـري  پیـشرفت  بـه  که شود  می بنا اخالقیات براساس
 ).2( شود  میمنجر کار و کسب

 .اسـت  يبشر جوامع همۀ اساسی مسائل از یکی اي حرفه اخالق
 بـه  کمتـر  کار محیط درایران   جامعۀ در متأسفانه حاضر، حال در

  )مقالۀ پژوهشی(
   میانجی نقش :اي حرفه اخالق با یسازمان متغیرهايۀ رابط

  سازمانی اعتماد
   3هاشمی سمیه ،3رنجبر مجید ،2چوپانی حیدر ،*1پور کاظم مریم

  گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تهران. 1
  گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان. 2

  تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجگروه علوم . 3
  )7/12/95:، تاریخ پذیرش20/9/95:تاریخ دریافت(

 
  دهیچک

ترند و عملکـرد   تر و موفق ها، سالم اي دارند نسبت به دیگر سازمان     کید بیشتري بر اخالق حرفه    أهایی که ت   دهد سازمان  ها نشان می      پژوهش :زمینه
 انجاماي با تأکید بر نقش میانجی اعتماد سازمانی   با اخالق حرفهی سازمانيرهای مسئله، پژوهش حاضر با هدف رابطه متغنیبا درك ا. هتري دارندب

  .شده است
ان  کارکنـ هیـ  پژوهش شامل کليجامعه آمار.  استی همبستگ-ها، توصیفی   روش پژوهش از لحاظ هدف، کابردي و از لحاظ گردآوي داده           :روش

ـ  ساده و از طری تصادفيری با استفاده از روش نمونه گيعنوان نمونه آمار    نفر به  256 بوده که تعداد     765آموزش و پرورش استان البرز به تعداد          قی
هـا از آزمـون     دادهلیـ  و تحلهیجهت تجز. ها، از پنج پرسشنامه استاندارد استفاده شد  داده ي گردآور يبرا.  کوکران، انتخاب شدند   يریگ فرمول نمونه 

   .مدل معادالت ساختاري استفاده گردید 
اعتماد سـازمانی  . اي مثبت و معنادار بود      رابطه عدالت سازمانی، رهبري مشارکتی، اعتماد سازمانی و رهبري تحول آفرین با اخالق حرفه              :ها یافته

اي  دارد اما در رابطه بین عدالت سـازمانی بـا اخـالق حرفـه     اي نقش میانجی در رابطه بین رهبري تحول آفرین و مدیریت مشارکتی با اخالق حرفه        
 .نقش میانجی ندارد

 مـدیریت  ،ی به رهبري تحول آفرین، عـدالت سـازمان  ستیبا   در آموزش و پرورش کرج، می      اي  اخالق حرفه  شی افزا ي برا جهی در نت  :گیري نتیجه
   .مشارکتی و اعتماد سازمانی توجه کرد

  
  ی سازمانيرهای، اعتماد سازمانی، متغاي اخالق حرفه: گان واژکلید
 

________________________________________________________________________________________  
  Kazempourmaryam26 @ gmail.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 در سـکوالر،  غـرب  در که درحالی .شود  می توجه اي  حرفه اخالق
 عنـوان  بـا  اي  شـاخه  سـازمان،  و مـدیریت  بـه  مربوط هاي  دانش
 در ایــران دینــی جامعــۀ در ولــی دارد، وجــود اي حرفــه اخــالق
 نیازمنـد  ایران جامعه .ستا نشده کافی توجه اخالق به مدیریت،

 کـار،  بـه  دلبستگی مانند اي  حرفه اخالق هاي  ویژگی تا است آن
 و تعریـف،  ...و یکـدیگر  با تعامل ایجاد اعتماد، و مشارکت روحیه
 درها    کشور از بسیاري امروزه .شود سازي  فرهنگ آن تحقق براي
 و اخالقـی  به اعتنایی بی که اند رسیده بلوغ این به صنعتی نجها
 بنگـاه  رفـتن  بـین  از بـه  اجتماعی، تعهدات وها     مسئولیت از رارف
 بـراي  موفـق  هـاي   شرکت از بسیاري دلیل، همین به .انجامد  می

 بـاور  ایـن  بـه  و کـرده،  نیـاز  احـساس  اخالقـی  استراتژي تدوین
 رسوخ اخالق بر مبتنی فرهنگ یک سازمان در باید که اند  رسیده
 اي  حرفـه  اخـالق  دربـارة  قـات تحقی به اند  کوشیده رو،  این از .کند

 حـوزه  بـه  شخصی و فردي حوزة از وقتی .بدهند اي  ویژه جایگاه
 بـه  شغلی اخالق یا و کار اخالق ،شود  می نهاده گام کار و کسب
 اخـالق  ،  معلمـی  اخـالق  ،    پزشـکی  اخـالق  :ماننـد  آیـد؛   می میان

  ).3(آن نظایر و مهندسی
ــسیاري ــار از ب ــا  رفت ــصمیم وه ــاي  ت ــانه ــدیران و کارکن  در م
 از .آنهاسـت  اخالقیهاي    ارزش تأثیر تحت امروزي، هاي سازمان
 صـورت   بـه  چـه  و فـردي صـورت     به چه انسانی، نیروي که آنجا

 مزیـت  عامـل  مهمترین چنان هم دیگران، با تعامل در و گروهی
 نادرستی یا درستی مورد در افراد قضاوت آید،  می شمار به رقابتی
 عملکـرد  آن، تبـع  بـه  و آنـان  لکردعم کیفیت و کمیت برها    کار

 رو ایـن  از .دارد تـأثیر  شـدت  به آن موفقیت نتیجه در و سازمان
 ناپـذیر  اجتنـاب  ضرورتیها    سازمان براي اخالقی اصول به توجه
 ،کـاهش  روابـط  بهتر تنظیم راه از تواند میاي    حرفه اخالق .است

 کـاهش  نیـز  و همکاري و تفاهم جو افزایش و وتعارض اختالف
 از .دهـد  قـرار  تـاثیر  تحت را عملکرد کنترل، از ناشیهاي    نههزی
 سـازمان  اخالقـی  ارتقـاي  جهـت  در کارکنـان  است الزم رو این
   ).4( بردارند راهایی  گام
 يبـرا  را افـراد  تالش که است یزشیانگ مدل کی يبرابر هینظر
 بـده  روابط و یاجتماعهاي   مبادله در انصاف و عدالت به یابیدست
 کـه  شـود  یمـ  گفتـه  يبرابـر  هیـ نظر در .کنـد   می حیتشر یبستان

 .کننـد  یمـ  سهیـ مقا گرانید با را خود سازمان ياعضا و کارکنان

 با را کار آن در شانیها هادهن به خود کار از حاصل جینتا کارکنان
 متعلق نسبت که پندارند نیچن آنان اگر .کنند  می سهیمقا گرانید
انـد    کـرده  سهیـ مقا آنها   با را خود که مشابه افراد نسبت با آنان به
 نیـ ا اگـر  .اسـت  نـشده  یاجحـاف  گونه چیه معتقدند است؛ برابر
 دشـو   می اجحاف سازمان در صورت آن در باشند نابرابرها        نسبت
هـا    رخـداد  که یهنگام )5(شود ینم تیرعا عدالت گر،ید یانیب به

 نشان لیتما کمتر تالش و يوفادار به افراد شود، دهید ناعادالنه
ـ  ،یسـازمان  ياعـضا  کـه  یوقت دهند می  مـشاهده  را یعـدالت  یب
 يزیکـارگر  .دارنـد  را کـار  انجـام  يبـرا  يکمتـر  لیتما کنند، یم
 و مشارکت و ابدی  می شیافزا دیتول ضد يرفتارها ابدی  می شیافزا

 احـساس  ).6( ابـد ی یمـ  کـاهش  یسـازمان  يشـهروند  يرفتارها
 کـار  تیفیک زانیم بر و گردد  می تعارض و تنش موجب ينابرابر

ــان ــا و کارکن ــغل تیرض ــا یش ــر آنه ــیاث ــذارد  م ــ در .گ  نیچن
 یحتـ  و شده یدرون کمتر ارک به مربوط يهنجارها ،ییها سازمان
 زانیم جهینت در شود،  می کاسته افراد تعهد و يبندیپا از جیتدر به

  ).7(ابدی  میکاهش افراد کار وجدان
 کـه  دکـر  بینـی  پـیش  تـوان   می سازمانی عدالت نظریه اساس بر

 محـل  در سـازمانی  عـدالت  وجود عدم یا وجود قبال در کارکنان
 یـا  افـزایش هـا       واکـنش  این از یکی .دهند  می نشان واکنش کار

 مـشاهده  کارکنان اگر که، معنا این به .باشد  می داد برون کاهش
 تـنش  نـوعی  دچـار  شـود،  نمـی  اجرا عدالت درسازمان، که کنند
 در سـعی  تـنش،  ایـن  هشکـا  بـراي  نتیجه در و گردند  می منفی
 ســازمان در خــود هــاي مــشارکت وهــا  درونــداد میــزان کــاهش
 سازمان آن در شهروندي رفتار بروز شرایطی، چنین در .نمایند می

 محل در که کنند احساس اگرکارکنان عکس، بر .یابد می کاهش
 یـاري  رفتارهـاي  انجـام  بـراي  دارد، وجـود  سـازمانی  عدالت کار

 نتیجـه  در و شـوند  مـی  برانگیختـه  اي هحرفـ  اخالق مانند دهنده
  )8(دهند می افزایش سازمان در را خودهاي  مشارکت وها  درونداد
عنـوان     بـه  را آفـرین  تحول رهبري صاحبنظران و محققان برخی
 تا کرده توانمند را یکدیگر پیروان و رهبران که دانند می فرایندي

 ).9( برسند روحیه و انگیزش از باالیی سطح به

 اسـت  معنـوي  و اخالق آگاهانه فرآیند یک آفرین تحول رهبري
 جهت را پیروان و رهبران میان قدرت روابط مساوي الگوهاي که

 سیـستم  یـا  سـازمان  واقعـی  تحول جمعی، هدف یک به رسیدن
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 ایـن  .کند می بیان اعتماد قابل مشارکتی طرح طریق از اجتماعی
 در عنـادار م تغییـر  نیازمنـد  امـروزي  هـاي  سازمان در رهبري نوع
 سلـسله  از اجتمـاعی  هـاي  سیـستم  یاها     سازمان در قدرت روابط
  ).10( باشد می تساوي با همراه و افقی به مراتبی
 طریـق  از توانند می رهبران و مدیران که گفت توان می همچنین
 جـو  آن، به کارکنان تشویق و گیري تصمیم در کارکنان مشارکت
 مراودات در مشارکتی یریتمد .دهند توسعه سازمان در را اعتماد
 بـه  دهند، می گوش خود کارکنان آراء وها     صحبت به خود روزانه
 مـدیران  کـه  شـود  می ایجاد احساس این کارکنان در که اي گونه
 شـفافیت  طریـق  از مدیران این همچنین .قائلند ارزش آنها   براي
 روشـن  بیـان  همچنـین  و مـدیران  رفتار ،سازمان روزمره امور در

 اعتماد جو تقویت باعث کارکنان، به سازمان هاي برنامه و اهداف
 جامـه  و پایبنـدي  که چرا گردد می سازمان در اجتماعی سرمایه و

 خـود  هـاي  وعـده  و تعهدات به رهبران و مدیران پوشاندن عمل
 سـازمان  در الزم اعتبـار  از طریـق،  این از آنها   که گردد  می باعث

 کننـد  جلـب  خـود  بـه  بتنس را کارکنان اعتماد و شوند برخوردار
)11.(  
 اي حرفه اخالق بر مؤثر عوامل از یکی سازمانی، اعتماد نهایت در
 دلگرمـی  و رضـایت  بـه  منجر سازمان، در سازمانی اعتماد .است

 بـه  نـسبت  فـرد  نگرش و بینش تغییر نهایت در و شده کارکنان
 منجر خود امر این .داشت خواهد دنبال به را خود شغل و وظایف
 و فـردي  اهـداف  تحقق جهت در او فعالیت و فرد شغلی تعهد به

   ).12(شد خواهد سازمانی
 تقویـت  بـا  کـه  رسـیدند  نتیجـه  این به پژوهشی در پژوهشگران
 عمـودي،  یـا  افقی فردي بین اعتمادهاي از یک هر پیشایندهاي

 غیرمـستقیم  و مستقیم مثبت پیامدهاي و یابند بهبود گونه دو هر
 تعهـد  خاطرکـاري،  تعلـق  شـغلی،  ایترضـ ( آنهـا   سـازمانی  رفتار

 تـر  امیدوارانـه  )نـوآور  رفتارهـاي  و سازمانی یابی هویت سازمانی،
 کـه  است؛ داده نشان خود پژوهش در محققی ).13(شوند حاصل

 سبک و سازمانی عدالت شغلی، رضایت نظیر سازمانی متغیرهاي
 سـازمان  در کـار  اخـالق  سطح افزایش موجب مشارکتی رهبري
 هـاي  ویژگـی  اسـت؛  داده نشان پژوهش این دیگر تهیاف .شود می

 ســطح تاهــل، وضــعیت ســن، جنــسیت، نظیــر کارکنــان فــردي
 در کـار  اخـالق  بـا  خدمت سابقه و استخدام وضعیت تحصیالت،

 کـه  شـد  داده نـشان  پژوهـشی  در ).14(هستند همبسته سازمان
 بازاریـابی  مـدیران  کـاري  اخـالق  بـر  فـردي  و سـازمانی  عوامل
 بـر  فردي عوامل از بیشتر تاثیر سازمانی عوامل و است تاثیرگذار
 سـازمانی  عـدالت  همچنـین  .دارد بازاریابی مدیران کاري اخالق
 بازي رابطه این در را عوامل میان اثر تعدیل یعنی گر تعدیل نقش
 عدالت و یسازمان يشهروند بررسی به پژوهشی در ).15(کند می
 نتـایج  ایـن  و شـد  هپرداخت هیترک در یابتدائ مدارس در یسازمان
 يشـهروند  انیـ ماي    انـه یم و یمعمـول  ارتبـاط  کـه  آمـد  دست به

 جینتــا نیهمچنــ ).16(دارد وجــود یســازمان عــدالت و یســازمان
ـ  :کـه  داد نشان شد انجام يمالز در که یپژوهش  يرفتارهـا  نیب
 یسازمان يشهروند يرفتارها و یسازمان عدالت و یتحول يرهبر
 ریـ متغ عنوان  به زین اعتماد و دارد دوجو میمستق و مثبتاي    رابطه
 داد نـشان  دیگري پژوهشگر تحقیق نتایج ).17(باشد  می یانجیم
 بیانـات  با آفرین تحول رهبري بین داري معنی و مثبت رابطه که

ــی ــاي ارزش و اخالق ــالق ه ــور، اخ ــاي  ارزش مح ــصیه ، شخ
 .دارد وجـود  شایستگی بر مبتی هاي ارزش و اجتماعیهاي    ارزش
 تبادلی رهبري بین که داد نشان او تحقیق پژوهش یجنتا هچنین

 شخـصی هاي   ارزش و محور اخالق هاي ارزش اخالقی، بیانات با
 هاي ارزش با تبادلی رهبري بین اما دارد، وجود داري معنی رابطه
 داري معنـی  رابطـه  اجتمـاعی هـاي     ارزش و شایـستگی  بر مبتنی
 و اخالقـی  بیانـات  بـا  گر مداخله عدم رهبري بین اما .ندارد وجود
ــاي ارزش ــی ه ــه اخالق ــی رابط ــود داري معن ــدارد وج  در ).18(ن

 طریـق  از کـار  محـیط  در اخالقیـات  توسعه بررسی به پژوهشی
 کـه  آمـد  دسـت  به نتایج این و شد پرداخته آفرین تحول رهبري
 در کار محیط در اخالقیات با آن ابعاد و آفرین تحول رهبري بین

 وجــود داري معنـی  رابطـه  نـد ه در کـار  و کـسب  هـاي  سـازمان 
 سـازمانی  نـوآوري  جـو  که شد داده نشان پژوهشی در .)19(دارد
 نـوآوري  و سـازمانی  اخالقـی  جـو  بین رابطه در را میانجی نقش

 کـه  شـد  داده نشان دیگر یپژوهش در ).20(کند می ایفا سازمانی
 و یسـازمان  يشهروند رفتار بر میمستقطور     به هم يرهبر سبک
 قیـ طر از میمستقریغطور     به هم و گذارد یمثیر   تأ یشغل عملکرد
 پژوهشگران .)21(گذارد یم تأثیر   یسازمان عدالت يا واسطه نقش

 يکـار  یاخالقـ  جـو  کـه  دادند نشان دیگر پژوهشی در همچنین
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 از يمشتر خدمات تیموفق و یسازمان تعهد بر یمیمستقریغتأثیر  
  ).22( دارد پاداش تیریمد يها استیس قیطر
 اخـالق  زمینـه  در نیـز  شـده  انجام هاي پژوهش استا،ر همین در

 که هایی سازمان در که باشد  می مطلب این دهنده نشان اي حرفه
 سـطوح  به یابی دست در برخوردارند،اي    حرفه اخالق از کارکنان
 چنـد  در دلیل همین به .کنند می عمل بهتر توسعه، و رشد باالي
 اجتنـاب  غیرقابل ضرورت یک بهاي    حرفه اخالق اخیر،توجه دهه
 اي حرفـه  اخـالق  طریـق  ازهـا     سازمان که چرا است شده تبدیل
 و بهبـود  را خـود  رقـابتی  مزیـت هاي    شاخص توانند می کارکنان
ــعه ــد توس ــذا .دهن ــه ل ــین ب ــور هم ــازمان منظ ــا  س  ادارات وه
 و توسـعه  بایـد  )البـرز  اسـتان  پـرورش  و آمـوزش  سازمان(دولتی
 هاي اولویت جزء را ازمانس در کارکنان اي حرفه اخالق گسترش
 آنها  توسعه و بهبود جهت در آن، شناسایی ضمن و دهد قرار خود
اي   حرفـه  اخـالق  ضـرورت  و اهمیـت  به توجه با لذا .کند تالش
 پـرورش  و آموزش سازمان(دولتی ادارات وها    سازمان در کارکنان
 سازمانی متغیرهاي رابطه بررسی به حاضر پژوهش ،)البرز استان
 میـان  در سـازمانی  اعتمـاد  میـانجی  نقـش  بـا  اي حرفه اخالق با

   .پردازد  میالبرز استان پرورش و آموزش سازمان کارکنان
  

  روش
 اـه  داده دآوريرـگ ظلحا از و ديبررکا فهد نظر از هشوپژ این

 در نظر مورد آماري جامعه .دـمیباش همبستگی عنو از و توصیفی
 البـرز  استان پرورش و آموزش اداره کارکنان کلیه را تحقیق این

 ایـن  تعـداد  اطالعات و آمار آخرین اساس بر که دهد  می تشکیل
 بـه اي    نمونـه  مـذکور،  آمـاري  جامعه از .باشد  می نفر 765 اعضاء
 روش و کــوکران فرمــول کــارگیري بــه بــا بــا نفــر 256 حجــم
   .شد انتخاب تصادفی گیري نمونه
 از %)3/52( نفـر  134 نمونه افراد توصیفیهاي    شاخص براساس
 زن دهنـدگان  پاسـخ  از )7/47( نفـر  122 و مـرد  دهنـدگان  پاسخ
 مـدرك  يدارا درصـد  8/14 کـه انـد     داده نشان نیز جینتا .اند بوده
 درصـد  4/5 و سانسیـ ل مـدرك  ياراد درصـد 7/79 پلم،یـ د فوق
 که است آن دهنده نشان جینتا .بودند سانسیل فوق مدرك يدارا

 15 تا 11 سال، 10 تا 6 سال، 5 تا1 خدمت سابقه داراي کارکنان
 ،4/9 ترتیب به کدام هر باالتر و سال 21 و سال 20 تا 16 سال،

 خـود  به را آماري نمونه حجم از درصد 7/4 و 0/34،2/26،  8/25
 بـر  دهندگان پاسخ فراوانی توزیع خصوص در .اند داده اختصاص
 کـه  کـه  اسـت  آن از حاکی وهش  پژهاي    یافته سن متغیر حسب
 سـال،  50 تـا  41 سال، 40 تا 31 سال، 30 تا 20 ارايد کارکنان

 7/2 و 8/18 ،5/53 ،0/25 ترتیـب  بـه  کدام هر باالتر و سال 51
   .اند داده اختصاص خود به را آماري نمونه حجم از درصد
 سـاخته  محقـق  پرسـشنامه  پـژوهش،  ایـن  در استفاده مورد ابزار
 والسـ  36 شـامل  کـه  باشـد  اي مـی    حرفه اخالق بر مؤثر عوامل
 = کم خیلی(لیکرت اي درجه پنج مقیاس با و باشد  می پاسخ بسته

 بررسـی  مورد )5 =زیاد خیلی و 4 =زیاد ،3 = متوسط ،2 =کم ،1
 عـدالت  آفـرین،  تحـول  رهبـري  شامل عوامل این گیرد،  می قرار

اي   حرفـه  اخـالق  سـازمانی،  اعتماد مشارکتی، مدیریت،  سازمانی
ــی ــد م ــی ايبر .باش ــپرس روای  نمتخصصا از هشوپژ رد شنامهـ

 پرسـشنامه  پایایی سنجش ايبر .ستا هشد گرفته هرـبه مدیریت
 ،85/0 ،89/0 ترتیـب،  بـه  کـه  شده استفاده کرونباخ آلفاي از نیز
  .آمد دست به 75/0 ،84/0 ،79/0
 آمـار  روشـهاي  از پـژوهش هـاي     داده تحلیـل  تجزیـه  منظور به

 مــدل ماننــد اســتنباطی آمــار روشــهاي از همچنــین و توصــیفی
 در اسـتفاده  مورد افزار نرم .است شده استفاده ساختاري معادالت
  .باشد  میSmart PLS پژوهش، این
  

  ها یافته
از آزمـون مـدل معـادالت       ،  هـاي پـژوهش     فرضـیه  بـه  پاسخ در

 ارائه 1 شماره جدول در آن نتایج که است شده استفاده ساختاري
  .است شده
 توجه با همچنین و است مشخص )1(باال جدول در طورکه  همان
 عوامل از یک هر رابطه   بر مبنی پژوهشهاي    فرضیه ،1 نمودار به
 ی،مـشارکت  تیریمـد  ،نیآفـر  تحـول  يرهبـر  ی،سـازمان  عدالت(

 .است معنادار 99/0 احتمال به يا حرفه اخالق با   )یسازمان اعتماد
 .شـود   می پذیرفته H1 فرضیه و شود  می رد H0 فرضیه این بنابر

 مبنـی  پژوهشهاي    فرضیه که داد نشان ژوهشپ نتایج همچنین
 تحـول  يرهبـر  ی،مـشارکت  تیریمد( عوامل از یک هر رابطه   بر
 بنـابر  .اسـت  معنـادار  99/0 احتمال به سازمانی، اعتماد با   )نیآفر
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 امـا  .شـود   می پذیرفته H1 فرضیه و شود  می رد H0 فرضیه این
   .ندارد رابطه سازمانی اعتماد با سازمانی عدالت
 در را میـانجی  نقش سازمانی اعتماد که داد نشان همچنین نتایج

 اخــالق بــا مــشارکتی مــدیریت آفــرین، تحــول رهبــريرابطــه 
 نقش سازمانی اعتماد اما .است معنادار 99/0 احتمال به اي، حرفه
  .ندارداي  حرفه اخالق و سازمانی عدالت بین رابطه در را میانجی
 تا رفته هم روي قلمست متغیرهاي کهدهد    نشان می  R2 آزمون
 تعـداد  اگـر  .کنـد   مـی  بینـی  پیش را وابسته متغیر رفتار اندازه چه

 :است زیر شرح به مقدار این باشد تا 5 از کمتر مستقل متغیرهاي
 بـا  .اسـت  قـوي  66/0 و متوسـط  22/0 ضعیف، 19/0 مقدار این
 اسـت،  331/0 و 548/0 آمـده،  دسـت  بـه  R2 اینکـه  بـه  توجه
   .دارد قرار قوي حسط در که گفت توان می

 .سـنجد  مـی  تنهاي به راها    متغیر از یک هر اثر اندازه F2 آزمون
 ضـعیف،  02/0 مقـدار  این :است زیر شرح به مقدار این استاندارد

 پـژوهش،  این نتایج به توجه با .است قوي 35/0 و متوسط 15/0
   .باشد  میمتوسط و ضعیفها  متغیر از یک هر اثر اندازه
 یا و رد براي ما بینی پیش کیفیت آیا که کند ی م بیان Q2 آزمون
 زیـر  شـرح  به مقدار این استاندارد .نه یا هست باال فرضیات تأئید
 با  . است قوي 35/0 و متوسط 15/0 ضعیف، 2/0 مقدار این :است
 پژوهش متغیرهاي بینی پیش کیفیت پژوهش، این نتایج به توجه
  .است سطمتو حد در ،رابطه دارنداي  حرفه اخالق با که
 صـورت   Geo آزمـون بایـست      مـی  مدل کیفیت تأئید براي حال
 1/0 مقـدار  ایـن  :اسـت  زیـر  شـرح  به مقدار این استاندارد .گیرد

 
331/0 

548/0 

000/0 

000/0 

000/0 

اعتماد 
 سازمانی

 عدالت سازمانی

 رهبری مشارکتی

 رهبری تحول آفرین

 اخالق حرفه ای

119/0 

163/0 

260/0 234/0 

306/0 

114/0 

394/0 

 
  مدل معادالت ساختاري در حالت تخمین ضرائب مسیر: 1نگاره 
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 ایـن  نتـایج  به توجه با .است قوي 35/0 و متوسط 15/0 ضعیف،
   .است قوي حد در مدل، کلی کیفیت پژوهش،

  

  بحث
ز نقـش   نتایج حاصل از آزمون مدل معادالت سـاختاري حـاکی ا          

میانجی اعتماد سازمانی در رابطه بین رهبـري تحـول آفـرین بـا      
هاي تحقیقات پیـشین    که این نتیجه با یافته    . بوداي    اخالق حرفه 
 .)18،19(همخوانی دارد

کنند که کارکنانی که براي   میبیانبرخی محققان و صاحبنظران 
کنند اغلب فراتر از وظـایف رسـمی          می رهبران تحول آفرین کار   

کنند، در ضـمن   ي منفعت رساندن به سازمان انگیزش پیدا می برا
در صورتی که رهبـران روابـط نزدیـک، صـمیمانه و حمـایتی و               

 براي درگیـر    کارکنانتوسعه یافته را پرورش دهند در آن صورت         
طور کلـی     به. شدن در سطوح باالي اخالق تمایل خواهند داشت       

 ی را بوجـود  سرپرستانی کـه بـا کارکنـان پیونـد و روابـط ضـعیف             
 شوند و نیز هنگامی کـه کارکنـان         می آورند و با آنها دیر آشنا      می

 زیـاد  احتمـال  به کنند تلقی مطلع بی و آگاه نا را شان سرپرستان
  ).23(کنند یم تیرعا سازمان در را اخالق کمتر
 اعتمـاد  که است آن از حاکی پژوهش این از حاصل نتیجه دیگر

 اخالق و سازمانی عدالت بین هرابط در را میانجی نقش سازمانی
 پیـشین  تحقیقـات هـاي     یافتـه  بـا  نتیجـه  این که .ندارداي    حرفه

 جامعـه  کـه  است این ناهمخوانی این دلیل ).15(داردن همخوانی
 دلیـل  همین به و است پیشین تحقیقات از تر متفاوت مطالعه مورد
 یـک  در زمـانی  مقطـع  یـک  در آمده دست به نتایج است ممکن
 دلیـل  .نشود معنادار دیگر جایی در و شود معناداري يآمار جامعه
 بعـضی  کـه  باشـد  دلیـل  ایـن  بـه  شاید نیز ناهمخوانی این دیگر
 ترکیـب  و گیرنـد  مـی  قـرار  مـدل  درهـا   متغیـر  این وقتیها    وقت
 ممکـن  شـود،   می سنجیده همدیگر روي بر شان تأثیر   وها    متغیر
  .نشود دار معنی است
 باشـند  داشـته  سـازمانی  عدالت از مثبتی درك کارکنان که وقتی
 همچنـین  .رود  مـی  بـاال اي    حرفـه  اخالق طریق از آنان عملکرد
 کننـد  درك را مـدیریتی  و سـازمانی هاي   رویه کارکنان که زمانی

 سـازمان  بهبود براي آنها    )منصفانه گیري تصمیم و حقوق توزیع(

 کـه  کـرد  خواهنـد  پیروي کاري قوانین از و کرده بیشتري تالش
   .دارد اي حرفه اخالق بهبود بر لتدال این
 کـه  اسـت  آن از حـاکی  پـژوهش  این از حاصل نتیجه نهایت در

 مشارکتی مدیریت بین رابطه در را میانجی نقش سازمانی اعتماد
 تحقیقـات  هـاي  یافتـه  بـا  نتیجـه  این که .دارد اي حرفه اخالق و

  .)14(دارد همخوانی پیشین
 همفکـري  مشارکت، که شتدا بیان توان می نتیجه این تبیین در
 انجام وها     توانایی و افکار تجمیع موجب کارکنان از نظرخواهی و

 در مـشارکت  امر وقتی .گردید خواهد وجه بهترین به امور تمامی
 بـا  محتـرم،  را خـود  وجـود  کارکنان تمام شود،  می پیاده سازمانی
 موفقیـت  و سرنوشـت  در را خود و یابند می مؤثر و کارساز ارزش،
 افـزایش  موجـب  امـر  همـین  .داننـد  می شریک و سهیم مانساز
 بهتر ارتباط خود همکاران با .شد خواهد کارکنان سازمانی اعتماد
 در .کننــد مـی  اعتمــاد همـدیگر  بـه  داشــت، خواهنـد  بیـشتري  و

   .کنند می سازمانهاي  فعالیت
هـا     گیـري  تـصمیم  در را خـود  کارکنان که وقتی سازمان، مدیران
 دسـتان  زیر به کاملی اطمینانطور معمول      به ،دهند  می مشارکت
 زیـاد  خیلـی  دسـتان  بـاال  و دستان زیر بین ارتباطات دارند، خود
 شـرکت  گیـري  تـصمیم  فرایند در کامل طور  به دستان زیر است،
 در کنند، می بیان را خود عقاید راحتی به زیردستان شوند، می داده
 همـه  دارد، وجـود  تیمـی  کـار  زیـادي  مقـدار  به سیستم نوع این

 احـساس  سـازمان  اهـداف  بـه  دسـتیابی  بـراي  سـازمان  اعضاي
 و اقتـصادي هـاي     پـاداش  طریـق  از کارکنان .کنند  می مسئولیت
 پیـدا  انگیـزش  اهـداف  به دستیابی وها    گیري تصمیم در شرکت
 بـه  و یابـد   مـی  افـزایش  آنها   سازمانی اعتماد نتیجه در و کنند می

 در خـوبی  روابـط  و ننـد ک  مـی  اعتمـاد  خـود  همکـاران  و سازمان
 بـاالتري  اي حرفـه  اخـالق  طبیعـی طـور      به و دارد وجود سازمان
  ).24(داشت خواهند

 
  گیري نتیجه

سـازمان آمـوزش و     چنانچـه   ،  لذا با توجه به مطالب مطرح شـده       
 بخواهد در چنین شـرایطی عملکـرد بهتـري          پرورش استان البرز  

 عـصر حاضـر     داشته باشد و در نتیجه خود را با تغییرات فزآینـده          
سازگار سازد، باید توسـعه و گـسترش عوامـل مـؤثر بـر اخـالق                
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هاي خود قرار دهـد و در جهـت بهبـود و             اي را جزء اولویت    حرفه
اي تـالش   توسعه این عوامل، براي ارتقاء سـطح راخـالق حرفـه         

مدیریت مـشارکتی،   ( یکی از این عوامل متغیرهاي سازمانی     . کند
. اسـت ) انی و عدالت سـازمانی    رهبري تحول آفرین، اعتماد سازم    

هر کدام از این عوامل در صورتی سایر شرایط در سـازمان مهیـا              
 اي حرفه اخالق بهبود براي را الزم شرایط و زمینه توان می باشد،
 نتـایج  زمینـه  همین در .سازد مهیا پرورش و آموزش کارکنان در

 بـین  رابطـه  در را میـانجی  نقـش  سـازمانی  اعتماد که داد نشان
 واقـع  در .کنـد  مـی  ایفـا  اي حرفـه  اخـالق  و سـازمانی  یرهايمتغ

 بهبـود  طریـق  از توانـد  می البرز استان پرورش و آموزش سازمان
 تحـولی،  رهبـري  سـبک  و سـازمانی  عـدالت  مشارکتی، مدیریت
 افـزایش  طریق از نتیجه در و گردند سازمانی اعتماد بهبود باعث
 .کننـد  فـراهم  را نکارکنا اي حرفه اخالق بهبود سازمانی، اعتماد
 اسـت  حـاکم  سـازمانی  اعتماد آن در که هایی سازمان در واقع در
 بـه  تعهـد  و وري بهـره  مـسئول،  کارمنـدان  بـاز،  فضاي توان می

 و بـاال  شـغلی  رضـایت ،  گروهـی  کـار ،  سـازش  فرهنگ،  سازمان
 نوبـه  بـه  عوامـل  این .کرد مشاهده را گیري تصمیم در مشارکت
   .شود می کارکنان در يا حرفه اخالق بهبود باعث خود

 
  اخالقیهاي  مالحظه

 موضوعات اخالقی همچون؛ سرقت ادبی، رضایت آگاهانه؛ انتشار       
عـالوه  . اند پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته     در  ... چندگانه و   

داري در نگـارش مقالـه، در هنگام       بر رعایت اصل اخالقی امانت    
 آنهـا  د کــه نظــرات  ها به افراد اطمینان داده ش   توزیع پرسشنامه 

 صـورت کلــی بررســی       هـا بـه   محرمانه خواهند ماند و نتـایج تن      
 . خواهند شد
 

  سپاسگزاري

 کارکنان و مدیران زحمات از دانند می واجب خود بر پژوهشگران
 همکـاري  خــاطر  بــه  البـرز  اسـتان  پـرورش  و آموزش سازمان
   .آورند عمل به تشکر و تقدیر شان دریغ بی

 باشـگاه  از دانند  می واجب خود بر پژوهشگران پایان در همچنین
 ایـن  از مـالی هاي    حمایت خاطر به کرج شهر جوان پژوهشگران

 .آورند عمل به تشکر و تقدیر پژوهشی، طرح
 
  نامه واژه

 Professional Ethics .1   اي  اخالق حرفه

 Transformational Leadership .2    رهبري تحول آفرین 

  Participation Management .3  مدیریت مشارکتی
 Organizational Justice .4 عدالت سازمانی    

 Organizational Trust .5   اعتماد سازمانی  
  Organizational Ethic .6  اخالق سازمانی 
  Citizenship Behaviour .7  رفتار شهروندي

 Ethical Values .8  هاي اخالقی ارزش
 Personal Values .9  هاي شخصی ارزش

     Social Capital .10  سرمایه اجتماعی
 Social Values .11 یهاي اجتماع ارزش

 Connections .12  ارتباطات
 Turnover .13  ترك خدمت
 Empowernment .14  توانمندسازي
 Teamwork .15  کار گروهی
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 سرآغاز

 در آن خـاص  معنـاي  در و کلیطـور   بـه  اخالقیـات  مفهوم درك
 و جامعه در اخالقی نظام یک حفظ و ایجاد زیربناي وکار، کسب
 از یکـی  اي، حرفـه  اخالقیـات  ).1( ست ا ها سازمان در آن تبع به
 رود مـی  پـیش  سمتی به و است سازمان فرهنگ مهمهاي    جنبه
 زیـر  کار در اخالقیات .دگرد سازمان یک استراتژي از بخشی که

 کاري وضعیت بهبود که سازد می کار و کسب براي اساسی بناي
 نیـز  کیفیـت  مـدیریت  مـشابه  طور   به .شود  می میسر آن طریق از

 عملـی  و نظـري  پیـشرفت  بـه  که شود  می بنا اخالقیات براساس
 ).2( شود  میمنجر کار و کسب

 .اسـت  يبشر جوامع همۀ اساسی مسائل از یکی اي حرفه اخالق
 بـه  کمتـر  کار محیط درایران   جامعۀ در متأسفانه حاضر، حال در

  )مقالۀ پژوهشی(
   میانجی نقش :اي حرفه اخالق با یسازمان متغیرهايۀ رابط

  سازمانی اعتماد
   3هاشمی سمیه ،3رنجبر مجید ،2چوپانی حیدر ،*1پور کاظم مریم

  گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تهران. 1
  گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان. 2

  تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجگروه علوم . 3
  )7/12/95:، تاریخ پذیرش20/9/95:تاریخ دریافت(

 
  دهیچک

ترند و عملکـرد   تر و موفق ها، سالم اي دارند نسبت به دیگر سازمان     کید بیشتري بر اخالق حرفه    أهایی که ت   دهد سازمان  ها نشان می      پژوهش :زمینه
 انجاماي با تأکید بر نقش میانجی اعتماد سازمانی   با اخالق حرفهی سازمانيرهای مسئله، پژوهش حاضر با هدف رابطه متغنیبا درك ا. هتري دارندب

  .شده است
ان  کارکنـ هیـ  پژوهش شامل کليجامعه آمار.  استی همبستگ-ها، توصیفی   روش پژوهش از لحاظ هدف، کابردي و از لحاظ گردآوي داده           :روش

ـ  ساده و از طری تصادفيری با استفاده از روش نمونه گيعنوان نمونه آمار    نفر به  256 بوده که تعداد     765آموزش و پرورش استان البرز به تعداد          قی
هـا از آزمـون     دادهلیـ  و تحلهیجهت تجز. ها، از پنج پرسشنامه استاندارد استفاده شد  داده ي گردآور يبرا.  کوکران، انتخاب شدند   يریگ فرمول نمونه 

   .مدل معادالت ساختاري استفاده گردید 
اعتماد سـازمانی  . اي مثبت و معنادار بود      رابطه عدالت سازمانی، رهبري مشارکتی، اعتماد سازمانی و رهبري تحول آفرین با اخالق حرفه              :ها یافته

اي  دارد اما در رابطه بین عدالت سـازمانی بـا اخـالق حرفـه     اي نقش میانجی در رابطه بین رهبري تحول آفرین و مدیریت مشارکتی با اخالق حرفه        
 .نقش میانجی ندارد

 مـدیریت  ،ی به رهبري تحول آفرین، عـدالت سـازمان  ستیبا   در آموزش و پرورش کرج، می      اي  اخالق حرفه  شی افزا ي برا جهی در نت  :گیري نتیجه
   .مشارکتی و اعتماد سازمانی توجه کرد

  
  ی سازمانيرهای، اعتماد سازمانی، متغاي اخالق حرفه: گان واژکلید
 

________________________________________________________________________________________  
  Kazempourmaryam26 @ gmail.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 در سـکوالر،  غـرب  در که درحالی .شود  می توجه اي  حرفه اخالق
 عنـوان  بـا  اي  شـاخه  سـازمان،  و مـدیریت  بـه  مربوط هاي  دانش
 در ایــران دینــی جامعــۀ در ولــی دارد، وجــود اي حرفــه اخــالق
 نیازمنـد  ایران جامعه .ستا نشده کافی توجه اخالق به مدیریت،

 کـار،  بـه  دلبستگی مانند اي  حرفه اخالق هاي  ویژگی تا است آن
 و تعریـف،  ...و یکـدیگر  با تعامل ایجاد اعتماد، و مشارکت روحیه
 درها    کشور از بسیاري امروزه .شود سازي  فرهنگ آن تحقق براي
 و اخالقـی  به اعتنایی بی که اند رسیده بلوغ این به صنعتی نجها
 بنگـاه  رفـتن  بـین  از بـه  اجتماعی، تعهدات وها     مسئولیت از رارف
 بـراي  موفـق  هـاي   شرکت از بسیاري دلیل، همین به .انجامد  می

 بـاور  ایـن  بـه  و کـرده،  نیـاز  احـساس  اخالقـی  استراتژي تدوین
 رسوخ اخالق بر مبتنی فرهنگ یک سازمان در باید که اند  رسیده
 اي  حرفـه  اخـالق  دربـارة  قـات تحقی به اند  کوشیده رو،  این از .کند

 حـوزه  بـه  شخصی و فردي حوزة از وقتی .بدهند اي  ویژه جایگاه
 بـه  شغلی اخالق یا و کار اخالق ،شود  می نهاده گام کار و کسب
 اخـالق  ،  معلمـی  اخـالق  ،    پزشـکی  اخـالق  :ماننـد  آیـد؛   می میان

  ).3(آن نظایر و مهندسی
ــسیاري ــار از ب ــا  رفت ــصمیم وه ــاي  ت ــانه ــدیران و کارکن  در م
 از .آنهاسـت  اخالقیهاي    ارزش تأثیر تحت امروزي، هاي سازمان
 صـورت   بـه  چـه  و فـردي صـورت     به چه انسانی، نیروي که آنجا

 مزیـت  عامـل  مهمترین چنان هم دیگران، با تعامل در و گروهی
 نادرستی یا درستی مورد در افراد قضاوت آید،  می شمار به رقابتی
 عملکـرد  آن، تبـع  بـه  و آنـان  لکردعم کیفیت و کمیت برها    کار

 رو ایـن  از .دارد تـأثیر  شـدت  به آن موفقیت نتیجه در و سازمان
 ناپـذیر  اجتنـاب  ضرورتیها    سازمان براي اخالقی اصول به توجه
 ،کـاهش  روابـط  بهتر تنظیم راه از تواند میاي    حرفه اخالق .است

 کـاهش  نیـز  و همکاري و تفاهم جو افزایش و وتعارض اختالف
 از .دهـد  قـرار  تـاثیر  تحت را عملکرد کنترل، از ناشیهاي    نههزی
 سـازمان  اخالقـی  ارتقـاي  جهـت  در کارکنـان  است الزم رو این
   ).4( بردارند راهایی  گام
 يبـرا  را افـراد  تالش که است یزشیانگ مدل کی يبرابر هینظر
 بـده  روابط و یاجتماعهاي   مبادله در انصاف و عدالت به یابیدست
 کـه  شـود  یمـ  گفتـه  يبرابـر  هیـ نظر در .کنـد   می حیتشر یبستان

 .کننـد  یمـ  سهیـ مقا گرانید با را خود سازمان ياعضا و کارکنان

 با را کار آن در شانیها هادهن به خود کار از حاصل جینتا کارکنان
 متعلق نسبت که پندارند نیچن آنان اگر .کنند  می سهیمقا گرانید
انـد    کـرده  سهیـ مقا آنها   با را خود که مشابه افراد نسبت با آنان به
 نیـ ا اگـر  .اسـت  نـشده  یاجحـاف  گونه چیه معتقدند است؛ برابر
 دشـو   می اجحاف سازمان در صورت آن در باشند نابرابرها        نسبت
هـا    رخـداد  که یهنگام )5(شود ینم تیرعا عدالت گر،ید یانیب به

 نشان لیتما کمتر تالش و يوفادار به افراد شود، دهید ناعادالنه
ـ  ،یسـازمان  ياعـضا  کـه  یوقت دهند می  مـشاهده  را یعـدالت  یب
 يزیکـارگر  .دارنـد  را کـار  انجـام  يبـرا  يکمتـر  لیتما کنند، یم
 و مشارکت و ابدی  می شیافزا دیتول ضد يرفتارها ابدی  می شیافزا

 احـساس  ).6( ابـد ی یمـ  کـاهش  یسـازمان  يشـهروند  يرفتارها
 کـار  تیفیک زانیم بر و گردد  می تعارض و تنش موجب ينابرابر

ــان ــا و کارکن ــغل تیرض ــا یش ــر آنه ــیاث ــذارد  م ــ در .گ  نیچن
 یحتـ  و شده یدرون کمتر ارک به مربوط يهنجارها ،ییها سازمان
 زانیم جهینت در شود،  می کاسته افراد تعهد و يبندیپا از جیتدر به

  ).7(ابدی  میکاهش افراد کار وجدان
 کـه  دکـر  بینـی  پـیش  تـوان   می سازمانی عدالت نظریه اساس بر

 محـل  در سـازمانی  عـدالت  وجود عدم یا وجود قبال در کارکنان
 یـا  افـزایش هـا       واکـنش  این از یکی .دهند  می نشان واکنش کار

 مـشاهده  کارکنان اگر که، معنا این به .باشد  می داد برون کاهش
 تـنش  نـوعی  دچـار  شـود،  نمـی  اجرا عدالت درسازمان، که کنند
 در سـعی  تـنش،  ایـن  هشکـا  بـراي  نتیجه در و گردند  می منفی
 ســازمان در خــود هــاي مــشارکت وهــا  درونــداد میــزان کــاهش
 سازمان آن در شهروندي رفتار بروز شرایطی، چنین در .نمایند می

 محل در که کنند احساس اگرکارکنان عکس، بر .یابد می کاهش
 یـاري  رفتارهـاي  انجـام  بـراي  دارد، وجـود  سـازمانی  عدالت کار

 نتیجـه  در و شـوند  مـی  برانگیختـه  اي هحرفـ  اخالق مانند دهنده
  )8(دهند می افزایش سازمان در را خودهاي  مشارکت وها  درونداد
عنـوان     بـه  را آفـرین  تحول رهبري صاحبنظران و محققان برخی
 تا کرده توانمند را یکدیگر پیروان و رهبران که دانند می فرایندي

 ).9( برسند روحیه و انگیزش از باالیی سطح به

 اسـت  معنـوي  و اخالق آگاهانه فرآیند یک آفرین تحول رهبري
 جهت را پیروان و رهبران میان قدرت روابط مساوي الگوهاي که

 سیـستم  یـا  سـازمان  واقعـی  تحول جمعی، هدف یک به رسیدن
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 ایـن  .کند می بیان اعتماد قابل مشارکتی طرح طریق از اجتماعی
 در عنـادار م تغییـر  نیازمنـد  امـروزي  هـاي  سازمان در رهبري نوع
 سلـسله  از اجتمـاعی  هـاي  سیـستم  یاها     سازمان در قدرت روابط
  ).10( باشد می تساوي با همراه و افقی به مراتبی
 طریـق  از توانند می رهبران و مدیران که گفت توان می همچنین
 جـو  آن، به کارکنان تشویق و گیري تصمیم در کارکنان مشارکت
 مراودات در مشارکتی یریتمد .دهند توسعه سازمان در را اعتماد
 بـه  دهند، می گوش خود کارکنان آراء وها     صحبت به خود روزانه
 مـدیران  کـه  شـود  می ایجاد احساس این کارکنان در که اي گونه
 شـفافیت  طریـق  از مدیران این همچنین .قائلند ارزش آنها   براي
 روشـن  بیـان  همچنـین  و مـدیران  رفتار ،سازمان روزمره امور در

 اعتماد جو تقویت باعث کارکنان، به سازمان هاي برنامه و اهداف
 جامـه  و پایبنـدي  که چرا گردد می سازمان در اجتماعی سرمایه و

 خـود  هـاي  وعـده  و تعهدات به رهبران و مدیران پوشاندن عمل
 سـازمان  در الزم اعتبـار  از طریـق،  این از آنها   که گردد  می باعث

 کننـد  جلـب  خـود  بـه  بتنس را کارکنان اعتماد و شوند برخوردار
)11.(  
 اي حرفه اخالق بر مؤثر عوامل از یکی سازمانی، اعتماد نهایت در
 دلگرمـی  و رضـایت  بـه  منجر سازمان، در سازمانی اعتماد .است

 بـه  نـسبت  فـرد  نگرش و بینش تغییر نهایت در و شده کارکنان
 منجر خود امر این .داشت خواهد دنبال به را خود شغل و وظایف
 و فـردي  اهـداف  تحقق جهت در او فعالیت و فرد شغلی تعهد به

   ).12(شد خواهد سازمانی
 تقویـت  بـا  کـه  رسـیدند  نتیجـه  این به پژوهشی در پژوهشگران
 عمـودي،  یـا  افقی فردي بین اعتمادهاي از یک هر پیشایندهاي

 غیرمـستقیم  و مستقیم مثبت پیامدهاي و یابند بهبود گونه دو هر
 تعهـد  خاطرکـاري،  تعلـق  شـغلی،  ایترضـ ( آنهـا   سـازمانی  رفتار

 تـر  امیدوارانـه  )نـوآور  رفتارهـاي  و سازمانی یابی هویت سازمانی،
 کـه  است؛ داده نشان خود پژوهش در محققی ).13(شوند حاصل

 سبک و سازمانی عدالت شغلی، رضایت نظیر سازمانی متغیرهاي
 سـازمان  در کـار  اخـالق  سطح افزایش موجب مشارکتی رهبري
 هـاي  ویژگـی  اسـت؛  داده نشان پژوهش این دیگر تهیاف .شود می

 ســطح تاهــل، وضــعیت ســن، جنــسیت، نظیــر کارکنــان فــردي
 در کـار  اخـالق  بـا  خدمت سابقه و استخدام وضعیت تحصیالت،

 کـه  شـد  داده نـشان  پژوهـشی  در ).14(هستند همبسته سازمان
 بازاریـابی  مـدیران  کـاري  اخـالق  بـر  فـردي  و سـازمانی  عوامل
 بـر  فردي عوامل از بیشتر تاثیر سازمانی عوامل و است تاثیرگذار
 سـازمانی  عـدالت  همچنـین  .دارد بازاریابی مدیران کاري اخالق
 بازي رابطه این در را عوامل میان اثر تعدیل یعنی گر تعدیل نقش
 عدالت و یسازمان يشهروند بررسی به پژوهشی در ).15(کند می
 نتـایج  ایـن  و شـد  هپرداخت هیترک در یابتدائ مدارس در یسازمان
 يشـهروند  انیـ ماي    انـه یم و یمعمـول  ارتبـاط  کـه  آمـد  دست به

 جینتــا نیهمچنــ ).16(دارد وجــود یســازمان عــدالت و یســازمان
ـ  :کـه  داد نشان شد انجام يمالز در که یپژوهش  يرفتارهـا  نیب
 یسازمان يشهروند يرفتارها و یسازمان عدالت و یتحول يرهبر
 ریـ متغ عنوان  به زین اعتماد و دارد دوجو میمستق و مثبتاي    رابطه
 داد نـشان  دیگري پژوهشگر تحقیق نتایج ).17(باشد  می یانجیم
 بیانـات  با آفرین تحول رهبري بین داري معنی و مثبت رابطه که

ــی ــاي ارزش و اخالق ــالق ه ــور، اخ ــاي  ارزش مح ــصیه ، شخ
 .دارد وجـود  شایستگی بر مبتی هاي ارزش و اجتماعیهاي    ارزش
 تبادلی رهبري بین که داد نشان او تحقیق پژوهش یجنتا هچنین

 شخـصی هاي   ارزش و محور اخالق هاي ارزش اخالقی، بیانات با
 هاي ارزش با تبادلی رهبري بین اما دارد، وجود داري معنی رابطه
 داري معنـی  رابطـه  اجتمـاعی هـاي     ارزش و شایـستگی  بر مبتنی
 و اخالقـی  بیانـات  بـا  گر مداخله عدم رهبري بین اما .ندارد وجود
ــاي ارزش ــی ه ــه اخالق ــی رابط ــود داري معن ــدارد وج  در ).18(ن

 طریـق  از کـار  محـیط  در اخالقیـات  توسعه بررسی به پژوهشی
 کـه  آمـد  دسـت  به نتایج این و شد پرداخته آفرین تحول رهبري
 در کار محیط در اخالقیات با آن ابعاد و آفرین تحول رهبري بین

 وجــود داري معنـی  رابطـه  نـد ه در کـار  و کـسب  هـاي  سـازمان 
 سـازمانی  نـوآوري  جـو  که شد داده نشان پژوهشی در .)19(دارد
 نـوآوري  و سـازمانی  اخالقـی  جـو  بین رابطه در را میانجی نقش

 کـه  شـد  داده نشان دیگر یپژوهش در ).20(کند می ایفا سازمانی
 و یسـازمان  يشهروند رفتار بر میمستقطور     به هم يرهبر سبک
 قیـ طر از میمستقریغطور     به هم و گذارد یمثیر   تأ یشغل عملکرد
 پژوهشگران .)21(گذارد یم تأثیر   یسازمان عدالت يا واسطه نقش

 يکـار  یاخالقـ  جـو  کـه  دادند نشان دیگر پژوهشی در همچنین
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 از يمشتر خدمات تیموفق و یسازمان تعهد بر یمیمستقریغتأثیر  
  ).22( دارد پاداش تیریمد يها استیس قیطر
 اخـالق  زمینـه  در نیـز  شـده  انجام هاي پژوهش استا،ر همین در

 که هایی سازمان در که باشد  می مطلب این دهنده نشان اي حرفه
 سـطوح  به یابی دست در برخوردارند،اي    حرفه اخالق از کارکنان
 چنـد  در دلیل همین به .کنند می عمل بهتر توسعه، و رشد باالي
 اجتنـاب  غیرقابل ضرورت یک بهاي    حرفه اخالق اخیر،توجه دهه
 اي حرفـه  اخـالق  طریـق  ازهـا     سازمان که چرا است شده تبدیل
 و بهبـود  را خـود  رقـابتی  مزیـت هاي    شاخص توانند می کارکنان
 دولتـی  ادارات وهـا     سـازمان  منظـور  همـین  به لذا .دهند توسعه

 گـسترش  و توسـعه  باید )البرز استان پرورش و آموزش سازمان(
 قرار خود هاي اولویت جزء را ازمانس در کارکنان اي حرفه اخالق
 تـالش  آنهـا    توسعه و بهبود جهت در آن، شناسایی ضمن و دهد
 در کارکناناي  حرفه اخالق ضرورت و اهمیت به توجه با لذا .کند

 اسـتان  پـرورش  و آمـوزش  سـازمان ( دولتـی  ادارات وها    سازمان
 بـا  سـازمانی  متغیرهـاي  رابطـه  بررسی به حاضر پژوهش ،)البرز
 کارکنان میان در سازمانی اعتماد میانجی نقش با اي حرفه اخالق
   .پردازد  میالبرز استان پرورش و آموزش سازمان

  
  روش
 اـه  داده دآوريرـگ ظلحا از و ديبررکا فهد نظر از هشوپژ این

 در نظر مورد آماري جامعه .دـمیباش همبستگی عنو از و توصیفی
 البـرز  استان پرورش و آموزش اداره کارکنان کلیه را تحقیق این

 ایـن  تعـداد  اطالعات و آمار آخرین اساس بر که دهد  می تشکیل
 بـه اي    نمونـه  مـذکور،  آمـاري  جامعه از .باشد  می نفر 765 اعضاء
ــا بــا نفــر 256 حجــم  روش و کــوکران فرمــول کــارگیري بــه ب
   .شد انتخاب تصادفی گیري نمونه
 از %)3/52( نفـر  134 نمونه افراد توصیفیهاي    شاخص براساس
 زن دهنـدگان  پاسـخ  از )7/47( نفـر  122 و مـرد  دهنـدگان  پاسخ
 مـدرك  يدارا درصـد  8/14 کـه انـد     داده نشان نیز جینتا .اند بوده
 درصـد  4/5 و سانسیـ ل مـدرك  ياراد درصـد 7/79 پلم،یـ د فوق
 که است آن دهنده نشان جینتا .بودند سانسیل فوق مدرك يدارا

 15 تا 11 سال، 10 تا 6 سال، 5 تا1 خدمت سابقه داراي کارکنان
 ،4/9 ترتیب به کدام هر باالتر و سال 21 و سال 20 تا 16 سال،

 خـود  به را آماري نمونه حجم از درصد 7/4 و 0/34،2/26،  8/25
 بـر  دهنـدگان  پاسخ فراوانی توزیع خصوص در .اند داده اختصاص
 کـه  کـه  اسـت  آن از حاکی وهش  پژهاي    یافته سن متغیر حسب
 سـال،  50 تـا  41 سال، 40 تا 31 سال، 30 تا 20 ارايد کارکنان

 7/2 و 8/18 ،5/53 ،0/25 ترتیـب  بـه  کدام هر باالتر و سال 51
   .اند داده اختصاص خود به را آماري نمونه حجم از درصد
 سـاخته  محقـق  پرسـشنامه  پـژوهش،  ایـن  در استفاده مورد ابزار
 والسـ  36 شـامل  کـه  باشـد  اي مـی    حرفه اخالق بر مؤثر عوامل
 کـم  خیلی( لیکرت اي درجه پنج مقیاس با و باشد  می پاسخ بسته

 مــورد )5 =زیــاد خیلــی و 4 =زیــاد ،3 = متوســط ،2 =کــم ،1 =
 آفـرین،  تحـول  رهبـري  شامل عوامل این گیرد،  می قرار بررسی
 اخـالق  سـازمانی،  اعتمـاد  مـشارکتی،  مـدیریت ،  سازمانی عدالت
ــه ــی حرف ــد اي م ــی ايبر .باش ــپرس روای  از هشوپژ رد شنامهـ
 سنجش ايبر .ستا هشد گرفته هرــــ به مـــدیریت نمتخصصا
 ترتیب، به که شده استفاده کرونباخ آلفاي از نیز پرسشنامه پایایی

  .آمد دست به 75/0 ،84/0 ،79/0 ،85/0 ،89/0
 آمـار  هـاي  روش از پـژوهش هـاي     داده تحلیـل  تجزیه منظور به

 مــدل ماننــد اســتنباطی آمــار روشــهاي از همچنــین و توصــیفی
 در اسـتفاده  مورد افزار نرم .است شده استفاده ساختاري معادالت
  .باشد  میSmart PLS پژوهش، این
  

  ها یافته
از آزمـون مـدل معـادالت       ،  هـاي پـژوهش     فرضـیه  بـه  پاسخ در

 ارائه 1 شماره جدول در آن نتایج که است شده استفاده ساختاري
  .است شده
 توجه با همچنین و است مشخص )1(باال جدول در طورکه  همان
 عوامل از یک هر رابطه   بر مبنی پژوهشهاي    فرضیه ،1 نمودار به
 ی،مـشارکت  تیریمـد  ،نیآفـر  تحـول  يرهبـر  ی،سـازمان  عدالت(

 .است معنادار 99/0 احتمال به يا حرفه اخالق با   )یسازمان اعتماد
 .شـود   می پذیرفته H1 فرضیه و شود  می رد H0 فرضیه اینبنابر

ـ  نتـایج  همچنین  پـژوهش هـاي     فرضـیه  کـه  داد نـشان  ژوهشپ
 يرهبـر  ی،مـشارکت  تیریمـد ( عوامـل  از یـک  هر رابطه   بر مبنی
 .اسـت  معنادار 99/0 احتمال به سازمانی، اعتماد با   )نیآفر تحول
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 .شـود   می پذیرفته H1 فرضیه و شود  می رد H0 فرضیه این بنابر
   .ندارد رابطه سازمانی اعتماد با سازمانی عدالت اما
 در را میـانجی  نقش سازمانی اعتماد که داد نشان همچنین نتایج

 اخــالق بــا مــشارکتی مــدیریت آفــرین، تحــول رهبــريرابطــه 
 نقش سازمانی اعتماد اما .است معنادار 99/0 احتمال به اي، حرفه
  اي   حرفـه  اخـالق  و سـازمانی  عـدالت  بـین  رابطـه  در را میانجی
  .ندارد
 تا رفته هم روي قلمست متغیرهاي کهدهد    نشان می  R2 آزمون
 تعـداد  اگـر  .کنـد   مـی  بینـی  پیش را وابسته متغیر رفتار اندازه چه

 :است زیر شرح به مقدار این باشد تا 5 از کمتر مستقل متغیرهاي
 بـا  .اسـت  قـوي  66/0 و متوسـط  22/0 ضعیف، 19/0 مقدار این

 اسـت،  331/0 و 548/0 آمـده،  دسـت  بـه  R2 اینکـه  بـه  توجه
   .دارد قرار قوي حسط در که گفت توان می

 .سـنجد  مـی  تنهاي به راها    متغیر از یک هر اثر اندازه F2 آزمون
 ضـعیف،  02/0 مقـدار  این :است زیر شرح به مقدار این استاندارد

 پـژوهش،  این نتایج به توجه با .است قوي 35/0 و متوسط 15/0
   .باشد  میمتوسط و ضعیفها  متغیر از یک هر اثر اندازه
 یا و رد براي ما بینی پیش کیفیت آیا که کند ی م بیان Q2 آزمون
 زیـر  شـرح  به مقدار این استاندارد .نه یا هست باال فرضیات تأئید
 با  . است قوي 35/0 و متوسط 15/0 ضعیف، 2/0 مقدار این :است
 پژوهش متغیرهاي بینی پیش کیفیت پژوهش، این نتایج به توجه
  .است سطمتو حد در ،رابطه دارنداي  حرفه اخالق با که

  
 

331/0 

548/0 

000/0 

000/0 

000/0 

اعتماد 
 سازمانی

 عدالت سازمانی

رهبري 
 مشارکتی

 رهبري تحول آفرین

 اخالق حرفه اي

119/0 

163/0 

260/0 234/0 

306/0 

114/0 

394/0 

 
  مدل معادالت ساختاري در حالت تخمین ضرائب مسیر: 1نگاره 
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 صـورت   Geo آزمـون بایـست      مـی  مدل کیفیت یدیتأ براي حال
 1/0 مقـدار  ایـن  :اسـت  زیـر  شـرح  به مقدار این استاندارد .گیرد
 ایـن  نتـایج  به توجه با .است قوي 35/0 و متوسط 15/0 ضعیف،
   .است قوي حد در مدل، کلی کیفیت پژوهش،

  
  بحث

ز نقـش   نتایج حاصل از آزمون مدل معادالت سـاختاري حـاکی ا          
میانجی اعتماد سازمانی در رابطه بین رهبـري تحـول آفـرین بـا      

هاي تحقیقات پیـشین    که این نتیجه با یافته    . بوداي    اخالق حرفه 
 .)18،19(همخوانی دارد

کنند کـه کارکنـانی کـه         می بیاننظران   برخی محققان و صاحب   
کننـد اغلـب فراتـر از وظـایف       می براي رهبران تحول آفرین کار    

کنند، در    ي منفعت رساندن به سازمان انگیزش پیدا می       رسمی برا 
ضمن در صورتی که رهبران روابط نزدیک، صمیمانه و حمـایتی           

 بـراي   کارکنـان و توسعه یافته را پـرورش دهنـد در آن صـورت             
طور   به. درگیر شدن در سطوح باالي اخالق تمایل خواهند داشت        

 ی را بوجـود   کلی سرپرستانی که با کارکنان پیوند و روابط ضـعیف         
 شوند و نیز هنگامی کـه کارکنـان         می آورند و با آنها دیر آشنا      می

 زیـاد  احتمـال  به کنند تلقی مطلع بی و آگاه نا را شان سرپرستان
  ).23(کنند یم تیرعا سازمان در را اخالق کمتر
 اعتمـاد  که است آن از حاکی پژوهش این از حاصل نتیجه دیگر

 اخالق و سازمانی عدالت بین هرابط در را میانجی نقش سازمانی
 پیـشین  تحقیقـات هـاي     یافتـه  بـا  نتیجـه  این که .ندارداي    حرفه

 جامعـه  کـه  است این ناهمخوانی این دلیل ).15(داردن همخوانی
 دلیـل  همین به و است پیشین تحقیقات از تر متفاوت مطالعه مورد
 یـک  در زمـانی  مقطـع  یـک  در آمده دست به نتایج است ممکن
 دلیـل  .نشود معنادار دیگر جایی در و شود معناداري يآمار جامعه
 بعـضی  کـه  باشـد  دلیـل  ایـن  بـه  شاید نیز ناهمخوانی این دیگر
 ترکیـب  و گیرنـد  مـی  قـرار  مـدل  درهـا   متغیـر  این وقتیها    وقت
 ممکـن  شـود،   می سنجیده همدیگر روي بر شان تأثیر   وها    متغیر
  .نشود دار معنی است
 باشـند  داشـته  سـازمانی  عدالت از مثبتی درك کارکنان که وقتی
 همچنـین  .رود  مـی  بـاال اي    حرفـه  اخالق طریق از آنان عملکرد

 کننـد  درك را مـدیریتی  و سـازمانی هاي   رویه کارکنان که زمانی
 سـازمان  بهبود براي آنها    )منصفانه گیري تصمیم و حقوق توزیع(

 کـه  کـرد  خواهنـد  پیروي کاري قوانین از و کرده بیشتري تالش
   .دارد اي حرفه اخالق بهبود بر لتدال این
 کـه  اسـت  آن از حـاکی  پـژوهش  این از حاصل نتیجه نهایت در

 مشارکتی مدیریت بین رابطه در را میانجی نقش سازمانی اعتماد
 تحقیقـات  هـاي  یافتـه  بـا  نتیجـه  این که .دارد اي حرفه اخالق و

  .)14(دارد همخوانی پیشین
 همفکـري  مشارکت، که شتدا بیان توان می نتیجه این تبیین در
 انجام وها     توانایی و افکار تجمیع موجب کارکنان از نظرخواهی و

 در مـشارکت  امر وقتی .گردید خواهد وجه بهترین به امور تمامی
 بـا  محتـرم،  را خـود  وجـود  کارکنان تمام شود،  می پیاده سازمانی
 موفقیـت  و سرنوشـت  در را خود و یابند می مؤثر و کارساز ارزش،
 افـزایش  موجـب  امـر  همـین  .داننـد  می شریک و سهیم مانساز
 بهتر ارتباط خود همکاران با .شد خواهد کارکنان سازمانی اعتماد
 در .کننــد مـی  اعتمــاد همـدیگر  بـه  داشــت، خواهنـد  بیـشتري  و

   .کنند می سازمانهاي  فعالیت
هـا     گیـري  تـصمیم  در را خـود  کارکنان که وقتی سازمان، مدیران
 دسـتان  زیر به کاملی اطمینانطور معمول      به ،دهند  می مشارکت
 زیـاد  خیلـی  دسـتان  بـاال  و دستان زیر بین ارتباطات دارند، خود
 شـرکت  گیـري  تـصمیم  فرایند در کامل طور  به دستان زیر است،
 در کنند، می بیان را خود عقاید راحتی به زیردستان شوند، می داده
 همـه  دارد، وجـود  تیمـی  کـار  زیـادي  مقـدار  به سیستم نوع این

 احـساس  سـازمان  اهـداف  بـه  دسـتیابی  بـراي  سـازمان  اعضاي
 و اقتـصادي هـاي     پـاداش  طریـق  از کارکنان .کنند  می مسئولیت
 پیـدا  انگیـزش  اهـداف  بـه  دستیابی وها    گیري تصمیم در شرکت
 بـه  و یابـد   مـی  افـزایش  آنها   سازمانی اعتماد نتیجه در و کنند می

 در خـوبی  روابـط  و ننـد ک  مـی  اعتمـاد  خـود  همکـاران  و سازمان
 بـاالتري  اي حرفـه  اخـالق  طبیعـی طـور      به و دارد وجود سازمان
  ).24(داشت خواهند

 
  گیري نتیجه

سـازمان آمـوزش و     چنانچـه   ،  لذا با توجه به مطالب مطرح شـده       
 بخواهد در چنین شـرایطی عملکـرد بهتـري          پرورش استان البرز  
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 عـصر حاضـر     داشته باشد و در نتیجه خود را با تغییرات فزآینـده          
سازگار سازد، باید توسـعه و گـسترش عوامـل مـؤثر بـر اخـالق                

هاي خود قرار دهـد و در جهـت بهبـود و             اي را جزء اولویت    حرفه
اي تـالش   توسعه این عوامل، براي ارتقاء سـطح راخـالق حرفـه         

مدیریت مـشارکتی،   ( یکی از این عوامل متغیرهاي سازمانی     . کند
. اسـت ) انی و عدالت سـازمانی    رهبري تحول آفرین، اعتماد سازم    

هر کدام از این عوامل در صورتی سایر شرایط در سـازمان مهیـا              
 اي حرفه اخالق بهبود براي را الزم شرایط و زمینه توان می باشد،
 نتـایج  زمینـه  همین در .سازد مهیا پرورش و آموزش کارکنان در

 بـین  رابطـه  در را میـانجی  نقـش  سـازمانی  اعتماد که داد نشان
 واقـع  در .کنـد  مـی  ایفـا  اي حرفـه  اخـالق  و سـازمانی  یرهايمتغ

 بهبـود  طریـق  از توانـد  می البرز استان پرورش و آموزش سازمان
 تحـولی،  رهبـري  سـبک  و سـازمانی  عـدالت  مشارکتی، مدیریت
 افـزایش  طریق از نتیجه در و گردند سازمانی اعتماد بهبود باعث
 .کننـد  فـراهم  را نکارکنا اي حرفه اخالق بهبود سازمانی، اعتماد
 اسـت  حـاکم  سـازمانی  اعتماد آن در که هایی سازمان در واقع در
 بـه  تعهـد  و وري بهـره  مـسئول،  کارمنـدان  بـاز،  فضاي توان می

 و بـاال  شـغلی  رضـایت ،  گروهـی  کـار ،  سـازش  فرهنگ،  سازمان
 نوبـه  بـه  عوامـل  این .کرد مشاهده را گیري تصمیم در مشارکت
   .شود می کارکنان در يا حرفه اخالق بهبود باعث خود

 
  اخالقیهاي  مالحظه

 موضوعات اخالقی همچون؛ سرقت ادبی، رضایت آگاهانه؛ انتشار       
عـالوه  . اند پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته     در  ... چندگانه و   

داري در نگـارش مقالـه، در هنگام       بر رعایت اصل اخالقی امانت    
 آنهـا  د کــه نظــرات  ها به افراد اطمینان داده ش   توزیع پرسشنامه 

 صـورت کلــی بررســی       هـا بـه   محرمانه خواهند ماند و نتـایج تن      
 . خواهند شد
 

  سپاسگزاري

 کارکنان و مدیران زحمات از دانند می واجب خود بر پژوهشگران
 همکـاري  خــاطر  بــه  البـرز  اسـتان  پـرورش  و آموزش سازمان
   .آورند عمل به تشکر و تقدیر شان دریغ بی

 باشـگاه  از دانند  می واجب خود بر پژوهشگران پایان در همچنین
 ایـن  از مـالی هاي    حمایت خاطر به کرج شهر جوان پژوهشگران

 .آورند عمل به تشکر و تقدیر پژوهشی، طرح
 
  نامه واژه

 Professional Ethics .1  اي اخالق حرفه

 Transformational Leadership .2  رهبري تحول آفرین

  Participation Management .3  مدیریت مشارکتی
 Organizational Justice .4 عدالت سازمانی
 Organizational Trust .5  اعتماد سازمانی

  Organizational Ethic .6  اخالق سازمانی 
  Citizenship Behaviour .7  رفتار شهروندي

 Ethical Values .8  هاي اخالقی ارزش
 Personal Values .9  هاي شخصی ارزش

     Social Capital .10  سرمایه اجتماعی
 Social Values .11 یهاي اجتماع ارزش

 Connections .12  ارتباطات
 Turnover .13  ترك خدمت
 Empowernment .14  توانمندسازي
 Teamwork .15  کار گروهی
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