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هویت   میانجی نقش با کارکنان آوای اخلاقی با رهبری تحلیل رابطه بین

 و نقش تعدیلی اعتماد سازمانی سازمانی

 
 1یوسفی پریسا، 1 اصغر نعیمی، علی2 منصوره صادقی ،*1سامره شجاعیدکتر 

 رانیکتول، ا آبادیعل ،یکتول، دانشگاه آزاد اسلام آبادیواحد عل ت،یریگروه مد .1

 رانیکتول، ا آبادیعل ،یکتول، دانشگاه آزاد اسلام آبادیجوان و نخبگان، واحد علباشگاه پژوهشگران  .2

 (27/5/79، تاریخ پذیرش:22/3/79)تاریخ دریافت:
 

 

 سرآغاز

های ساایامی دس عسر ااسری اایسر اییعسهیویاویس سهتنایسه اا  و سمحیط
ت هیندسکایعسهایسرااا سماونااهسراهااآ جیکهسش یختس سک  الساننسچیلش

هیسرااا سااتسلذاسکیعک یهسم یرعساعاشم و سااس ظااتس سهیش هی س شتاع 
ااسس1س( سعت ایعسآ ا1)سشات ورلساننسم یئلس سمشکلیتس عس ظااسرات اهسمد

شاویساااتسسراهسخ ات سهیسمتع هذناشس اقعات سر ییع سااسایامیه
ریشا وس س ییام اوسهیندسکهس عریااسریامه واادساایخ یعسخات سمدایامیه

آمیز سریش وستیسر تا  وستغییااتسایامی دسمتتقیاتمدس ظااتسکیعک یهسخت 
ها اا سراا س خ  ینسریعساصطلیحس ظانهس1791 عسایلس ( 2)سعاسعقمسرز  و

مطاحس مات  س  سس2س"آ ایسخا جس س تی اع "سرخشدسخت آ اسعاس عسمولساه
رییهس اشتسکیعک یهس عسمتاجههسریسمشکلیتسایامی دساهسرزن هس عسهایشس

سصتعتستتا  وسرهسایامیهسخت س تی اعسمی ویس سرههیسمدآهسع  اع و س خ تی
س
س
س

س

تتا  اوساایامیهسعاسهایسمدری ی هسم  ظاسرهبت سا  یعسریش و س  میسآهختش
هی سخات سعاستتا  اوس ظاااتس ساناویتاکسک  وس ساتمسان کهسکیعک یهسمد

عتسصات( سا ساننسمفهتمسعاسره3)سم ظتعسانجی ستغییااتسایا ویسرییهس اع وره
ار ااضستعانا سجی ستااعسااسم ایئلسقیرالهارت هستلیشدسراا ستغییایسره

عت یع سکهسراسرییهسس"ر تاهس( سهمو ینسراخدسااسمحققینسآ اسعاسره4)سکا 

تعانا سس" عا تقطسا  قی ستأکیوسمدم ظتعسرهبت س س ههی سایا ویسرهچیلش
طلبی اهساطلیرایتسر تاهستواعکس ا هژ هشگاا دس یزسآ اسعاسرهس( 5)سا وکا ی
م ظتعسرهبت س ظین سایامی دسکهسممکنسااتسشاانطسمتجت سایامیهسعاسره

ر تاهستبای لسراهس3س( سآ ا سکیعک ایه6)سک  اورهسچیلشسرکشویستعان سمد
هیس س ظااتس عسماتع سم ایئلسکایع س عس ظااسهییسهیش هی اخ ییع س نوریی

نسعت ایعسشت سکهسهوفسآهسرهبت سرملکاا ساایامی دسااات سانارات هسمد
سهی سلااارتتا وسشیملسرحثس عسمتع سمشکلیتسریسااهااتیساعائهسعایمد
س
س

 چکیده
سمهمسر ییعس قشس سااتهیسایامیهسمتتقیتساا مااعس سرییتستوا مسریملسننتامهماخلیقدسسکهسعهبا سا و ا ی سم عو س شیهسهیهژ هشزمینه: 

س قشسرهستتجهسریسکیعک یهسآ ا س ساخلیقدسعهبا ستحلیلسعارطهسرینهوفسااساننسمطیلعهسس ک ودمسانفیسایامیهسهیشاتتس سریل وردسعشویس عسرییتدس 
س اترل  یهساساا یهساپهسری کس عسمییهسکیعک یهسایامی دسار می ستعونلدس سایامی دنتهتسمیی جد

ساننسهژ هشستتصیفدروش:  س341تعوا سسرهسرل  یهساا یهساپهسکیعک یهسری کسکلیهسۀسآمیع سآهیجیمعهمب  گدسااتس سس-ع شستحقیقس ع
راآ ع سشویساات سس فاس181 س سریساا فی یسااسجو لسکاج دس سمتعریهیاطبقهیا ست ی تدسر مت ه مت هس یزسراساایسسع شسس ستعوا ریشوسس فامد

سهی ا ی تحلیلسنهتجزجهتسسرت یساات س9/1ریلی سسآهننسهژ هشسهااش یمهساا ی واع سااتسکهس انبسآلفی سکا  بیخس عساسهی ا یارزاعسرا ا ع س
ساات سشویاا فی یهد ال ساسساتزاعس امااسع شسمعی لیتسایخ یع سمب  دسراس

سآ ا س ساخلیقدسعهبا سکیعک یهس سرینسآ ا س سایامی دهتنتسایامی دیسرینهتنتس ساخلیقدسعهبا س  ینجسریکدسااسآهسااتسکهسرینها: یافته
سک و مدستعونلسعاسکیعک یهسآ ا س سایامی دهتنتسرینسرطۀعاسایامی دسار می سکیعک یهسعارطۀسمثبتس سمع ی اعس جت س اع س 

چ ینسامی دسکهسکیعک یهسار می سریلیندسرهسایامی دسریسعت یعسآ اس عساعتبیطساات سهمعهبا ساخلیقدسااسطانقس قشسمیی جدسهتنتگیری: یجهنت
ستا سریسعت یعسآ اس اع  ایامی دسعارطۀسقت ایامیهس اع ویسهتنت

 

 ایامی دسار می سکیعک یهیسآ ا سایامی دیهتنتساخلیقدیسعهبا گان: واژ کلید 
س

 
 

 
س

 shojaei@aliabadiau.ac.ir تن  وۀسم ئتل:س شی دسالک ا  یکد:س

mailto:shojaei@aliabadiau.ac.ir
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هی سمحیطسهیسراا ستغییاساییاتم ئلهسرهسرخشسم یرعسا  ی دیسرییهسانوی
هی سرلمادس( سنیت اه9)سکیعس سنیسمشی عیسریسنکسم خ صسایامی دسریشاو

م ایئلس سک اوستایس ه وسکهسآ ا سکیعک یهسرهسمونااهسکمکسمد شیهسمد
مشکلیتسماتبطسریکیعسعاسش یایندس س اتآ ع ساایامی دسعاست اهیلسک  او س
اراچهسآ ایسشکلسغیاتینیو ساظهیعسااتسکهساغلبسقوعتس ساخ ییعسعهباسعاس

عهبا س عساثارخشادستاا  س سرا هادساایامیهسس( 8)سکشورهسچیلشسمد
تاننس لیالس یکایمدسراخادساایاادسک او ا سانفایسمدک  اوی قشستعیین

تقواهسعهبااستتا م اوس سما ثاسرات یس هیس عستحققستحتلسایامی دییهایام
سءتتااعهسراهس یایاسکاهساااتسعهبا سااسشکلدس4اخلیقدس( سعهبا 7ااتس)

سرملادسراهس س اع سکیعک ایهسعت یعهای سمونانتس س5اخلیقدساا ی واع هی 
ساخلایقدیسعهباا  سهاا اا مدسعت یعهینشیهسریساخلیقدساا ی واع هی سکا ه
س نگااهسرهسار اامس ا هس شیه)سا  یفسر  اشسم ظتعرهسکهسااتستلیشد

سصمیمیتیسار بیعیسار می یسقیرلیتسصواقتیسچتهسهیندتتا یندسااستاکیبدس 
سرا س سمشایعکتسااسرمیناتس متکااتیاکیسریا ت میمسم قیرلیسعارطۀ

سهای اعاشس اشا نسنی شاوییسمفهاتم سریا مدسصتعت(س اش نسهموع  
ستحقیقایتدس( سشاتاهو11اااتس)سهایاعاشسآهسراهسرملس سعهبااهساخلیقد
سااتس شیه سریسعهباا دسمشخ هسی6اخلیقدسهی اعاشسرهسهینب و سکهس ا ی

سکیعک ایهسریسم  فی هسعت یعهی سطانقسااسعهبااهسانن سااتسریلیساثارخشد
سآه خلیقیاتسس س اتآ ع سراهستمینالس سرملکا سرهبت سرهستاغیبسعاسهیخت ی

ساناااس ه اویساهمیاتسر اییعساخلایقدسباا عهسرهسرینوسهیایامیه سک  ومد
ساایامیهسرااا سمثب ادس  ینجساخلیقدسعهباسکهسااتس ا یس شیهستحقیقیت

سهااسا جایمسراا سآهس عسکهسااتسا مقتلهسمونانتسرملس( 11)س اع سخت 
س سانجای سااس یشادساایامیهس عسمتتقیات س اع س جات ساخلایقدسارعی سکیع 
س( 12)سااتسایامیهس عساخلیقدسعهبا سکیعریا ره

نکدسااسمتاع سمهمسراا س عکسس"چهسک دسه  م"هیاخسرهساننسا السکهس
ا سطتعستزان اویعت یعهی ستااساج میردس عسمحیطسکیعسااتس سمحققیهسراه

س( 13)س ه او شایهسمدسرهسمیهیاتسهتناتساتااا س عسمحایطسکایعسرلیقاه
ااات سسایامیهس عریعۀسایامیهسارضی سهی  گاشسشیملس9ایامی دهتنت
سچ س عساج مایردسراا یسناکسر تاهراهسعاسخت سایامیهسارضی سگت هان که
سااسعاسخات سهایآهسچگت اهس سک  اومدسمعاتدسخت سریا  دسمحیطسریساعتبیط

س نژردسایامی دهتنتس. ا  ومدسم فی تسعقبیساینا سمحاتع یسهای همیه
( سکیعک ی دسکهسار یسسهتناتس14)سااتسایامیهسنکسهینواع س ستمینز 

خت س اع ویسار یاشیهسااسخت س عسقیلبسهتنتسایامیهسریش ا سریسایامیهس
ر تاهسنکسای  مستعبیااستتا وسرهایامی دسمدهتنتس( 15)سشت تعان سمد

ر تاهسهی سمش اکس سنیسراها سااسش یختر تاهسمجمتره ستف یاس سنیسره
اایامی دیسا عاکادس عسماتع ساریهس سعت یعسمش اکس گان  هسشات  سهتنت

بیاااس ستف اایاسارضاای سااایامیهسااسمت ااتریتسااایامیهسااااتس س عستع
ک وساا ااتژنکدسکهسایامیهسریسآهسع را اتس فتذسکا س سآهسعاسهوانتسمد

 سارضاایسعاسراااا سرمینااتس سهشاا یبی دسااساهااوافساااا ااتژنکسااایامیهس
س سهاای گاشسعت یعهااییسااسر ااییع سراایسااایامی د( سهتنت16)سا گیااز رامد

س عسمحاتع س قشدس سااتساعتبیطس عسکیع (س  عی د)سا امی هسم غیاهی 
س( 19)سک ومدسانفیسایامیهسارضی س8عت یع سه جیعهی ست ظیم

ک و؛سانااسریایهسعاسرهسار قی س اش نسرهس نگااهستعان سمدس7محققدسار می س
هی سخت س ار  هسرهس نگااهسه ا یم سکهسراا سعایوهسرهسختاا هسک ومد

ا سهتنیسااتسر می سهونوی هوسکهساتعیعن سم  تعس عسریبسار می س شیهسمد
تتا  وس عسایختسطاردسهی سمخ لفدسکهسمدکهسرهسک شسم قیرلس سریمل

رینوسراهسااهسر  ااسس11ااسار می سم ثاسریش و س عستعان سار می سرینستا  
( س18)ستتجهسکا :سهییموهی سش یخ دسریلقتی؛س ار  گدس سار ایسسام یات

ایاسریلیسمشکلیس عرینک وسامهییموهی سش یخ د؛سار می سعاسریاهمیتسمد
 ا  اوساات سرعضدسااسمحققیهسهییماوهی سشا یخ دسعاسناکسعن اکسمد

هاریلسک  و سراهکهسرعضدس نگاسآهسعاسرهسرومساطمی یهستعان سمد عریلد
محققیهسمع قو وسکهستعیملیتسآ گییس ییام وسار می سااتسکهس  ینجسش یخ دس

لساات سشامیع سااسطافسمقیرممکنسریشو س ار  گد؛سار می س ار  گدسره
طافس ییام اوس ار ا گدسک  او سارااسناکمحققیهسرهساننساماساشایعیسمد

س( 17)سطافس نگاس بیشوسرهس  سار می س ختاهوسکا ره
سریایهس سرقیاویساظهایعس سمشایعکتسانجی سعاهکیعهی ساخیایسهی ایلس ع

سرهس ظاات س11تجایع سهاذنا عقیرتسراا سهیشبا  سعاهبا سر تاهکیعک یه
سااسر تاهسآ کهسراا  سااتسقااعرات هسمونااهسمو ظاسم یرعسونانتمس سری ک
سلیامساا فی یسکیعک یهسهی انویس س ظاات س سم یاابسر ا استایساااتسکا 

سریستااهمسلیامسهی اناایخت سرا یماهسااپهسری اکسان کاهسراهستتجاهسشت  
سرااا سری اکسعاایلتسعاا ی س عسا  ی دسم یرعسریسم طبقس سهتنیسعاهبا  
سآ ا سراا اسم ظتعراهس ظاااتسریایهس سمشایعکتس عساتااا سلتمینساتزانش
سااط سراهس  تا  ا هساااتستیک تهسااتس لدس مت یستو ننسعاس12ایامی د
سهمواتهسراتاملدسع  سا  ظایعمدسلاذاسرااوسکیعک یهسآ ا سااسا  ظیعسمتع 
سعهبا سایامی دسار می سایامی دیهتنت سرا اساخلیقدس  سکیعک ایهسآ ا س ع

سراینسکاهساااتسانانسشات مدسمطاحسکهسا الدسآخاسع سریش و ستأثیارذاع
سکیعک یهسریساخلیقدسعهبا  س قشس سایامی دسهتنتسسمیی جدس قشسریسآ ا 
رل ا یهسسااا یهسااپهسری اکسایامی دس عسمیایهسکیعک ایهسار می ستعونلد
س اع ؟س جت سا عارطه
س
س
س
س
س
س
س
س
س

 : مدل مفهومی پژوهش0نگاره 
س

 روش
دسهمب ا گدس سمب  ادسرااس  سع شساننسهژ هشسااس تعسمطیلعیتستتصیف

کلیهسسریشو سجیمعۀسآمیع ساننسهژ هشیا س سمیوا دسمدمطیلعیتسک یرخی ه
سریش وسکهس عمجمتعمدس1375رل  یهس عسایلسساا یهساپهسکیعک یهسری ک

سریا  مت اهسع شسااایسسرااس فااس181ا وس سااساننسمیایهس فاسرت یس341

آ ا س
 کیعک یه

ار مااای س
 ایامی دس

هتناااتس
 ایامی د

عهبااا س
 اخلیقد
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س مت هسر تاهج دس سمتعریهسرها س سریساا فی یسااسجو لسکات ی تدسطبقه
 فااسس42(سماا س س%99 فاس)س137شو و س عساننس مت هسآمیع ستعوا سسا  خیب

یتستح ایلساط  فا(یسس181 ه وریهس)(ساهسمدسریش و سااسکلسهیاخ23%)
(سلی ای  س س%54)س فاس78 نپلمیس(ستتق%17)س فاس35 نپلمیسس(%6 فاس)س11
ریلاایتامدسریشاا و سراااا سسلی اای  س (س اعا سمااوعکستتق%21)س فاااس39
س5ااسهااشا یمهسااا ی واع س عسطیا سسکیعریا سارازاعسم یاابستحقیاقیره

ا السس6ریشوس)ا السمدس24شویسااتسکهس اعا سا سلیکاتساا فی یرزن ه
س6ا السآهسمارتطسراهسعهباا ساخلایقدیسس6ایامی دیسآهسمارتطسرهسهتنت

طسراهسآ ا ساا السآهسماراتس6ا السآهسماراتطسراهسار مای ساایامی دس س
سم ظتعسراعادسهینیندسااس اانبسآلفای سکا  بایخی( سره23-21کیعک یه(س)

رت یسااتسکهسریی گاسهینیندسمطلتبسس9/1اا فی یسشوسکهسمقواع سریش اسااس
سع شسااستحقیاقتا ییتسراعادسارزاعستحقیقساات س عساننستحقیقسراا 

س ااتسشویاا فی یsmart-plsاتزاع امسایخ یع س سمعی لیت
س

 فته هایا
  ینجسمعییعسآلفی سکا  بیخس سهینیندستاکیبدسم غیاهی سه هیهستحقیقس عس

سشویساات:جو لساناس شیهس ا ی

 نتایج معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی :0جدول 
ضریب آلفای  متغیرهای مکنون

 کرونباخ
(Alpha>0.7) 

ضریب پایایی 

 ترکیبی
(CR>0.7) 

س999522/1س957342/1 هتنتسایامی د

 848819/1 س974788/1 عهبا ساخلیقد

س999617/1س959336/1 آ ا سایامی د

 983414/1 982521/1 ار می سایامی د

س9/1ریستتجهسرهسان کهسمقواعسم یابسراا سآلفی سکا  بیخس سهینیندستاکیبدس
هی سجو لستتقساننسمعییعهیس عسمتع سم غیاهی سااتس سمطیرقسریسنیت ه

سات سم یابدسعا س مت یمک تهسمقواع سمدخیذ تتاهسم یابسرت هس  عیتسا وی
سراااشسمول سراعاد ساا س  م سمعییع س مت   ستأنیو سعا سهژ هش هی سهینیند

ریا یسع اندسهمگااسااتسکهسرهسراعادسمیزاهسهمب  گدسهاسایایسا واای
سها اا  هی(سخت سمدریسا الیتس)شیخص

س

 نتایج روایی همگرا :1جدول 
 میانگین واریانس متغیرهای مکنون

 استخراجی

(AVE>0.5) 

CI 581157/1س

EL 585686/1 

VS 5111217/1 

OT 587877/1 
س

س

-ااتس سمطیرقسریسنیت هس5/1یسAVEریستتجهسرهسان کهسمقواعسم یابسراا 

سم غیاهی سمک تهسمقواعسم یابدسعاس هی سجو لستتقساننسمعییعس عسمتع 
س مت ی ساتخیذ سهژ هش سهمگاا  سع اند سرت ه سم یاب س ع  یجه تأنیوسا وی

سشت  مد
س ام ساا ساا فی ی ساننسق متسرهسراعادسآامتهستا ییتستحقیقسری اتزاعس ع

PLSسشت  ها اخ هسمدس

س

س
 : ساختاری تحقیق همراه با ضرایب بارهای عاملی1نگاره 
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 T : مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرایب معناداری3نگاره 

 مستقیم و ضرایب معناداری رابطه نتایج :3جدول
ضریب  بط علیروا

 مسیر

آماره 
t 

نتیجه 

 آزمون
 تیئیوس531/4 636/1سسایامی دهتنتسسسسسسسسسسسسساخلیقدسعهبا 

 تیئیوس626/3س551/1سکیعک یهسآ ا سسسسسسسسسسسسسایامی دسهتنت

 تیئیوس827/2س415/1سسکیعک یهسآ ا سسسسسسسسسسساخلیقدسعهبا سسسسسس

 تیئیوس725/4س864/1سم غیاستعونلسرا

 

 بحث
سااا ی واع هی ستتااعۀسراهس ییاسکهسااتسعهبا سااسشکلدساخلیقدسعهبا 
سکااا هسرملاادسرااهس س اع سکیعک اایهسعت یعهاای سمااونانتس ساخلاایقد

سرلمادسهای سنیت ه( س24)ها اا سمدسعت یعهینشیهسریساخلیقدساا ی واع هی 
س سم ایئلستیسک وسمدسکمکسمونااهسرهسکیعک یهسآ ا سکهس ه وسمدس شیه

ست ااهیلسعاسااایامی دس ااتآ ع س سش یااایندسعاسکاایعسراایسماااتبطسمشااکلیت
سیسمحاتع سهای س نژرادسهمایهساایامی دسهتناتسهمو این( س25ک  و)
سمدسرییهس نگامحققدسطاتدساا( 14)ااتسایامیهسنکسهینواع س ستمینز 
ستتجاهساهتاتسمدسار می یسری سشت سمدستاسآایهسخیلدسا وردسار می یسک وسری
سان کاهستایس ا ساخ  ای سهیسیلیتتعسااس ایعدسخیلدس سر  ایسرهسعاسخت 
س( 26) اشتسسمی وهسار میلساتءظنسااسهاسمحیطسنکس عسر تاه

اایامی دسماتع سهتنتس ساخلایقدسعهبا ستا یهسا لسمب  دسراسعارطۀسرین
هیسریسک  ویسریسآهتیئیوس اقعسشو سعهبااهساخلیقدسااسهیا اهسخت سمااقبتسمد

ک  اوسکاهسراهس ظااسخیذسمدک  وس ست میمیتدساتروالتس سار اامسعت یعسمد
عاوساصتلدساات س ع  یجهسهیا اهسریش اسریسعهبااهس سایامیهسار یسسمد

( س  اینجس15)س ه اوک  وس سعت یعهی سمشیعک دسااسخت سرا اسمدهتنتسمد
جهااتسهااژ هشسری اااسراایس  ااینجستحقیقاایتسهیشااینسهم ااتس سهم

 یهس( سلذاسهیش هی مدسشت سمونااهسری کسااپهسااا یهسرل ا5ی15ریشو)مد
تتجهسریش ا سرهسع شهیندس اش هسریش وسکهسااسطانقسآ هیسعهبا ساخلایقدس
 عساتاا ساعتقیسمدسنیرو آ هیس عسار واسرینوساعدسک  اوسعهباا ادسعاسااا خوامس
ک  وسکهساخلیقدسه   و سش یایندسعهباااهساخلایقدسمادستتا اوسااسطاناقس

 س عجهسصتعتسرگیاا  سرعاوسااسآهسآماتاشسهایس361تاان وهی ساعانیردس
سعهبا سراا ستقتنتسمهیعتسهی ساخلیقدسعاسراا سآ یهستواعکسربی  و 

کیعک ایهسسآ ا س ساایامی دتا یهس  مسمب  دسراس جت سعارطۀسرینسهتنتس
متع ستیئیوس اقعسشو ستیثیاسمثبتسهتنتسایامی دسراسآ ا سکیعک ایهس شایهس
مدس هوسکهستتاعهس ستقتنتسار ایسسهتناتسکیعک ایهسرایسایامی شایهیس

 یابدسراا ستشتنقسکیعک یهسراا سراا اسعت ایعسآ اسمادسریشاو ستیک یکسم
اایامی دسایامی دسریلایتاسریشا اسااساتااا س اعا سهتنتکیعک ی دسریسهتنت

شات وسکاهسهاوفسآهسرهبات سرملکاا سهای سآ اسمدتاس عریاستعیلیتهینین
ایامی دسریلایس عس عجاهسا لس عریااساتاا س اعا سهتنتسریشو مدس13ایامیه

ر تاهسارضای سشت وس سخت شیهسعاسراهاعتبیطدس عسایامیهسمدستاان وهی 
رت اهسع  ساننریا و س  مسان کاهسا  ظایعسمادتأثیارذاعسایامیهس عس ظاسمد
هایسیسآه14هیس سه جیعهی سایامیهسریسخت سه واعیاتاا سرهسرلتسا غیمساعاش

سر یرااننس عسه گیمسمتاجههسریسمشکلدسکهسرهسعاسمب ی سکیعسخت سقااعس ه و 
ایامی دسریلایستمینالسریشا ا سراهس اعسایامیهسااتیساتاا س اعا سهتنت

  یجهساننستا ایهسرایس  اینجستحقیقایتسهیشاینسس( 29)ساخنسرف نس اع و
ا وااسخات سهماتاعیسهیش هی مدسشت سمونااهس عسچشامس( سلذا5هم تساات)

اهوافسری کسعاسمو ظاسقااعس ه وس ستلیشسک  وسکهساهوافسشخ دساتااا س
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ماونااهسهماتاعیسرااسسهمو اینیس ی ساهوافسری کسقاااعس ه او عاس عسعاا
هایس عسری اکسهی سچ و ستأکیوسک  وس سراس هی ن هسشاوهسآهساعاشاعاش

ستأکیوس عا و 
تتاهسکیعک یهسمدسآ ا س ساخلیقدساایسس جت سعارطۀسمثبتسرینسعهبا سرا

ک  اوسکاهس عسعهبااهساخلیقدسجت سری لی هسعاسانجی سمدسرفتسکهسااآ جیکه
متع تتجاهسه ا  وسر ایرااننسس15اا ی واع هیسع شنس سعت یعهی ساخلیقدسآه

چ اینسچاتهس ه او سهمکیعک یهسرهسشیتیسمثبتسرهساننسماتاع سهیااخسمد
صواقتسخت سعاسراهسهیاا اهسااسطاناقستتجاهسراهس ظاااتسسعهبااهساخلیقد

 ه وسهیس شیهسمدریا هیس عست میمهی سآههیا اهس ساا فی یسااسهیش هی 
 یهستمینلسریش ا سراا س عریاسشوهس عسعت یعسآ اسااسخات سراا اسه سکیعک

( س  ینجسهژ هشسری اسریس  اینجستحقیقایتسهیشاینسهم اتسس28)س ه ومد
سهیش هی مدسشت سمونااهساات  س ستقتنتسک  اوسری کس عسعاساخلیقدسجتسلذا
ستایسقاااعسخات سکیعهای سااالترهسعاساخلیقدسم شتع ستاتیابسراوننس ه او

سشت سری کس عساخلیقدساا ی واع هی  سماونااهسا  خایبسهمو این س هی ن ه
س سعت یعهای سراهسهی اشساا خوامیسه گیمس عساخلیقد ساایا مولساخلایقد

اتاا سسکهسک ومدسکیع سکمکسمحیطس ستوا مساا قااعسرهسعت یعهی ساخلیقد
س خت  اع وسهیش هی هی ساعائهستمینلسره

طااهسرااینسراااساااایسس جاات س قااشستعااونلدسار ماای سااایامی دس عسعار
ایامی دس سآ ا سکیعک یهسرینوسرفتسکاهسعت ایعسآ اسعت ایع سهمااایسهتنت

عن کساات سراساایسس جت سعن کسکیعک یهستمینالس اع اوستایسااکتتس
ار می سرات یس سهیشهسک  وسامیساراسکیعک یهسار یسسک  وسکهسایامیهسقیرل

 ایعسآ اسریشوسآ گییسعتعت یعسآ انشیهسامنسرت یس س اعا سمزانیندس عسآن ویسمد
تتاهسرفتس  اینجسهاژ هشسری ااسرایس( سلذاسمد15)س ه وااسخت سرا اسمد

شت سمونااهسری اکسریشو سهیش هی سمدجهتسمد  ینجستحقیقیتسهیشینسهم
ار مای یسسایامی دس عسکیعک ایهیاپهساا یهسرل  یهسااسطانقسانجی سهتنت

نسامااستعهویسا گیزیس سع ینتسآ یهسعاس  بتسرهسری کساتزانشس ا یسکهسانا
شات ستتا وسریرثساتزانشسآ ا سکیعک یهسشت  سهمو اینسهیشا هی سمدمد
سعهبااهسریسکیعک یهساعتبیطسآهس عسکهسرا  سانجی سریا ساعتبیطدسهی کی یل
سرهسهمو ین سرگیا سصتعتستاای ی سخات سهی رلعایسکهسکیعک ی دسهی اش
سمدس عسعهبااهسریسعا سشاکلستتا ومدسرذاع ومییه سیعک ایهکسآ ا سریا راه

س کمکسک و
س

 گیرینتیجه
  ینجستحقیقس شایهس ا سکاهسعهباا ساخلایقدسااسطاناقس قاشسمیای جدس

چ ینسامی دسکاهسکیعک ایهسایامی دسریسعت یعسآ اس عساعتبیطساات سهمهتنت
تا سریسعت یعسآ اسایامی دسعارطهسقت ار می سریلیندسرهسایامیهس اع ویسهتنت

همدس عستاان وهی سعهباا سانفایسایامی دس قشسمطتعکلدیسهتنت اع  سره
تمینلسرهسشا یوهسسک و سهیا اهسار می سریلیندسرهسعهبااهساخلیقدس اع وس مد

ک  اوسهی سکیعک یهس اع وس ع  یجهسشاانطدسعاستااهمسمد ظااتس س گاا د
تیسکیعک یهس ظااتسخت سعاسرییهسک  و س لدسعت یعسآ اسهماایسریسعن کساات س

می دسراهسانانس لیالس جات س اع  سکیعک ایهسک  ویسار می سایا قشستعونل

امی دستمینلسرهساخنسرف نس اع اوسکاهسار ایسسک  اوسعت ایعسآ اسراو هس
سهیسرهس  بیلسختاهوس اشت عن کسااتس سمزانیندس عسآن ویسراا سآه

س

 های اخلاقیملاحظه
 اع سمتع اا فی یساصلساخلیقدسامی اتساعدسرا نویسااتسریسمعاتدسم یرع

شاویس ه وریهس یزس عس ظاسرات هاننیسع ینتسهیاخسراعرینتسرا   سرلی یس
 اات 

س

 سپاسگزاری
 عسهینیهسلیامسااتسااسکلیاهسکیعک ایهسری اکسااپهسااا یهسرل ا یهسکاهس

سا وستشکاس سقوع ا دسرهسرملسآنو  عنغسریسرا یسهژ هشس اش ههمکیع سرد
س

 هنام واژه
 Voice behavior .1سعت یعسآ ا

 Voice, Exit, Loyalty .2سآ ایسخا جس س تی اع 
 Employee voice .3سآ ا سکیعک یه
 Ethical leadership .4سعهبا ساخلیقد

 Ethical standards .5ساا ی واع هی ساخلیقد
 Ethical values .6ساعاشسهی ساخلیقد
 Organizational identity .7سهتنتسایامی د

 Behavioral norms .8سه جیعهی سعت یع 
 Trust .9سار می 

 Interpersonal trust .10سار می سرینستا  
 Business competetivenes .11ستجیعتسعقیرتسهذنا

 Organizational voice .12سآ ا سایامی د
 Organizational performance .13سرملکا سایامی د

 Self concept .14سخت ه واعی
 Ethical behavior .15سعت یعساخلیقد

س
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