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 چکيده
 سازمان به اعتماد و سرپرست به اعتماد بر اخالقی جو ابعاد تاثیر بررسی هدف با حاضر پژوهش

/  توصیفی روش و ماهیت لحاظ به و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش روش است، شده انجام

 و شهر شورای ستادی و اریاد کارکنان کلیه تحقیق، این آماری جامعه. باشد می پیمایشی

 از استفاده با که باشد، می نفر 111 با برابر آنها تعداد که باشد می دورود شهرستان شهرداری

 گیری نمونه روش به نفر n=  97 تعداد ،(1791) مورگان و کرجسی نمونه حجم تعیین جدول

 های پرسشنامه ابزار از ها داده گردآوری برای. اند شده انتخاب نمونه عنوان به ای طبقه تصادفی

 – کلموگروف از ها داده تحلیل و تجزیه برای. است شده استفاده سؤال 97 دارای استاندارد

 نرم کمک به ها فرضیه آزمون جهت مسیر وتحلیلTوآزمون ها داده بودن نرمال برای اسمیرنوف

 اخالقی جو که دهد می نشان پژوهش های یافته. است شده گرفته بهره Smartpls و spss افزار

 اخالقی جو و دارد معکوس یا منفی تاثیر سازمان به اعتماد و سرپرست به اعتماد بر خودخواهانه

 اخالقی جو همچنین دارد، مستقیم یا مثبت تاثیر وسازمان سرپرست به اعتماد بر خیرخواهانه

 بر مبتنی اخالقی جو اما داشته معکوس یا منفی تاثیر سرپرست به اعتماد بر اخالق اصول بر مبتنی

 .ندارد تاثیر سازمان به اعتماد بر اخالق اصول

 سازمان به اعتماد ، اخالقی جو :يديکل واژگان
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 نرگس عظيمی نژاد

 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشجوی1

 
 

 :نویسنده مسئولمیل ی اینام و نشان

 نرگس عظیمی نژاد

     سازمان به اعتماد بر اخالقی جو ابعاد تاثير بررسی

 



 39-39، ص 5931جلد دوم ،تابستان ،  6، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 مقدمه

 جو در که را آنچه و پردازند می سازمان اخالقی مسایل به سازمانی های ارزش. است سازمانی فرهنگ از بخشی اخالقی جو

 غیر و اخالقی رفتارهای ی کننده بینی پیش تواند می سازمان اخالقی جو. کنند می عیینت شود، می محسوب اخالقی سازمان، اخالقی

 و تجربه قابل کارکنان از یک هر برای که کنند ایجاد را اعتماد از محیطی باید مدیران سازمانی، اعتماد افزایش برای .باشد کارکنان اخالقی

 .باشد مشهود

 بیان مسئله

 نزدیک روابط علت به تاثیر این که دهد می قرار تاثیر تحت را کارکنان کاری رفتار از مختلفی های نبهج تواند می مدیر به اعتماد

 افراد که مثبتی انتظارات طریق از سازمان به اعتماد ایجاد. باشد می خود به نسبت کارکنان نگرش حفظ مدیردر قدرت و مرئوس و مدیر بین

 به توجه با(. 9111 استانیوچ، و سیمها) است شده مشخص دارند، ها سیستم و روابط مانی،ساز های نقش در همکاران رفتارهای درباره

 که است، شده تبدیل سازمان هر اندرکاران دست و مدیران برای مهم ای مساله به سازمانها به اعتمادی بی بحث امروزه شده ذکر مطالب

 قابل غیر و مهم نقش شهرداری نظیر عمومی سازمان در آن ابعاد و اخالق مچنینه. دارند قرار هرم این راس در نامعلوم دالیلی به شهرداریها

 سازمان مجموعه کل به اعتماد یا سرپرستان به کارکنان اعتماد بر تواند می موضوع این احتماال و. دارد همدلی و وفاق ایجاد در انکاری

 پرسش این به که شد خواهد تالش پایان در و پرداخت خواهیم موضوع این به میدانی پروژه یک قالب در تحقیق این در لذا. باشد اثرگذار

    دارد؟ تاثیری چه سازمان به اعتماد بر اخالقی جو ابعاد که شود داده پاسخ

 تحقیق ضرورت و اهمیت

 در برانره مهم وظایف از یکی هماهنگ، کاری های تیم ایجاد متالطم، عصر این تحوالت به سریع پاسخگویی ضرورت به توجه با

 که دهد می نشان( 9111)بو و کوه تحقیقات. است سازمان در اعتماد تشویق و تدریجی تزریق فرآیند معنی به واقع در که است ها سازمان

 تصمیم و سازمانی اخالق با ارتباط در که عواملی از را مدیران درك زیرا دارد، فراوانی اهمیت سازمانها در اخالقی رفتار مورد در پژوهش

 در و کرده مشخص را سازمانی عملکرد و اخالقی رفتار بین ارتباط پژوهش نتایج سازمانی سطح در. دهد می افزایش هستند، اخالقی یریگ

 می نشان را مشتری رضایت و عملکرد تعهد، انگیزش، استرس، شغلی، رضایت با کارکنان اخالقی رفتارهای بین ارتباط نتایج، فردی سطح

 صورت در سازمان در کارکنان. است روشن بسیار سازمانها در اعتماد و اخالقی جو به توجه اهمیت شده، ذکر ائلمس به توجه با. دهد

 این در که رسد می نظر به و کنند می بیشتری امنیت احساس سازمانی، تعامالت و ها رویه پیامدها، در انصاف و اخالقی جو وجود احساس

 دورود شهرستان شهرداری و شهر شورای مدیریت در موضوع این تاکنون اما. داشت خواهند سازمانی ایجاد اعتماد برای بیشتری آمادگی جو،

 .گیرد می قرار تایید مورد آن به پرداختن ضرورت که است، نگرفته قرار دقیق بررسی مورد

 تحقیق اهداف

  سازمان به اعتماد بر خودخواهانه اخالقی جو تاثیر بررسی. 1

  سازمان به اعتماد بر خیرخواهانه خالقیا جو تاثیر بررسی. 9

 سازمان به اعتماد بر اخالق اصول بر مبتنی اخالقی جو تاثیر بررسی. 3

 تحقیق های فرضیه

 .دارد تاثیر سازمان به اعتماد بر خودخواهانه اخالقی جو. 1

 .دارد تاثیر سازمان به اعتماد بر خیرخواهانه اخالقی جو. 9

 .دارد تاثیر سازمان به اعتماد بر اخالق لاصو بر مبتنی اخالقی جو. 3

 :تحقیق متغیرهای

 اخالقی جو ابعاد و اخالقی جو: مستقل متغیر

  سازمان به اعتماد: وابسته متغیر

 :تعاریف مفهومی متغيرها

 اخالقی جو

اخالقی  موضوع نکهای و اخالقی صحیح رفتارهای از مشترك ادراکات به سازمان در معتقدند، جو اخالقی( 1799)کالن و ویکتور

 .(1397نجفی و همکاران، )می کند اشاره شود، اداره باید چگونه

  خودخواهانهجو اخالقی 
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 به آیین حداقلی توجه بادون شخصی نیازهای اساس را بر تصمیمات خودخواهانه به جوی اطالق می گردد که در آن اشخاص جو

 (.1،9119ریلش و دبرا)کند می هدایت قوانین حتی یا سازمان نامه های

 خيرخواهانه اخالقی جو
 و عملکردها تاثیر که است افرادی نیازمند و می کند تأکید فردی تمایالت ذاتی از امور بر که است جوی خیرخواهانه، اخالقی جو

 بیشتری افراد رایب را رنج و کمترین لذت بیشترین که است رفتاری شامل جو این. دهند قرار توجه مورد را دیگران بر تصمیم گیریهای خود

 .(9119 شریل، و دبرا)می کند فراهم است، جامعه و سازمان گروه کاری، شامل که

 اصولی جو
سیستم های  سازمان، های رویه و نقشها شده، هدایت ارزشهای تاثیر تحت شخص که این عنوان با را جو این 9کالن و ویکتور

 یک بیشتر تصمیم گیری بوده، مبتنی اصول اخالقی بر جو این در گیری تصمیم . کردند تعریف است، ای حرفه استانداردهای یا قانونی

 (.9119 شریل، و دبرا)پیامد یا و نتیجه یک آیدتا می حساب به قضاوت

 سازمانی اعتماد 

 یطبقه بند بعد دو در می تواند فردی بین اعتماد. می شود موسسه ای و فردی بین اعتماد نوع دو هر شامل سازمانی اعتماد

 ممکن اعتماد این مدیر که و کارکنان بین اعتماد یعنی عمودی؛ اعتماد. ب یکدیگر؛ با کارکنان بین اعتماد یعنی افقی؛ اعتماد. الف: شود

 (.1779، 3کاستیگان و برمان)باشد خیرخواهی و قابلیتصالحیت،  پایه بر است

 پيشينه تحقيق

 :پيشينه داخلی
 دبیران سازمانی تعهد و سازمانی اعتماد با سازمان اخالقی جو وهشی تحت عنوان رابطهدر پژ( 1373)شیرازی و احمدی زهرانی

. دارد وجود معناداری علی رابطه سو دیگر از تعهد و اعتماد میان و سو یک از تعهد و اعتماد و اخالقی جو متوسطه دریافتند میان دوره

 با رابطه بیشترین که این ضمن و دارد رابطه سازمانی اعتماد با فردی یاتمعنو روحیه کارگروهی، دوستی، کارایی، سازمانی، مندی عالقه

 معنویات اجتماعی، مسئولیت کارگروهی، روحیه دوستی، فردی، مندی عالقه. است دوستی و کارایی بعد به مربوط ترتیب به سازمانی اعتماد

 .است دوستی بعد هب مربوط رابطه بیشترین که این ضمن و دارد رابطه سازمانی تعهد با فردی

 بررسی تاثیر جو اخالقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترك خدمت ی بهدر پژوهش (1379)یفرخان کخواهینو  این میرح

سازمان و ابعاد آن می  پذیری عملکرد نمایندگی های فروش و تمایل به ترك خدمت فروشندگان از جو اخالقی پرداخته نتایج گویای تاثیر

و بیشترین تاثیر منفی ( 9,،1)بیشترین تاثیر مثبت را بر عملکرد نمایندگی ها از میان ابعاد جو اخالقی سازمان، اقدامات اخالقی فروش. باشد

 .داشته است - 1،99به ترك خدمت فروشندگان با ضریب استاندارد  را بر تمایل

 پيشينه خارجی
 یک سازماناعتماد به سرپرست و اعتماد در سازمان در  بر یاخالق جو تاثیر در پژوهشی تحت عنوان( 9111),سیمها و استانیوچ 

با اعتماد به  انهرخواهیخ جوکه  ی، در حالدارد یمنف ارتباطخودخواهانه با اعتماد به سازمان و اعتماد به سرپرست  جوکه  دریافتند یلهستان

 .تاثیر نداشت عتماد به سازمان و اعتماد به سرپرستا همچنین جو اصولی بر. رددا میسازمان ارتباط مستق بهسرپرست و اعتماد 

تأثیر ادراك اعتماد سازمانی و حمایت سازمانی بر ترك خدمت در دانشگاه های  "تحقیقی که با عنوان ( 9119)1ارات و همکاران 

ز اعتماد به سرپرست بر ترك خدمت ادراك ا. به این نتیجه رسیدند که ادراك از اعتماد به سازمان بر ترك خدمت تأثیر منفی دارد "ترکیه

 .تأثیر منفی دارد

با  اخالقی جو که، یافتند دست نتایج به این در تحقیقی تحت عنوان تاثیر جو اخالقی بر ترك خدمت(9119) مالکی و همکاران

 .شود شغلی می کردعمل و سازمانی تعهد افزایش و خدمت ترك آمدن نیت پایین به منجر امر این و دارد مثبت ارتباط شغلی رضایت

 می نشان که گرفت انجام نقل و حمل و صنعتی کار، و کسب های شرکت مدیران درمیان تحقیقی 9119 سال در9 وین و اکپارا

 .دارد مثبت تأثیر( کار خود سرپرست، همکاران، ارتقاء، پرداخت، از رضایت) شغلی رضایت مختلف ابعاد بر سازمانی اخالقی جو انواع که دهد
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 وفاداری سازمان، در درگیری سازمان، در هویت) سازمانی تعهد مختلف انواع بر سازمانی اخالقی جو انواع که داد نشان پژوهش این همچنین

 .دارد مثبت تأثیر( سازمان به

که در میان حسابداران  "جو اخالقی، تعارض سازمانی و حرفه ای و تعهد سازمانی "در تحقیقی با عنوان 9117در سال 9شافر 

فردی با تعارض سازمانی و حرفه ای رابطه / فردی، سازمانی و اصول اخالقی/ چینی انجام داد به این نتیجه رسید که جو اخالقی خودپرستی

جو . اجتماعی با تعارض سازمانی و حرفه ای رابطه منفی دارد/ سازمانی و اصول اخالقی/ اجتماعی، اصول اخالقی/ نیک خواهی. مثبتی دارد

جو اخالقی نیک خواهی اصول . فردی با تعهد عاطفی رابطه منفی دارد/ سازمانی و اصول اخالقی/ فردی، خودپرستی/پرستیاخالقی خود

 .تعارض سازمانی و حرفه ای با نعهد سازمانی عاطفی رابطه منفی دارد. سازمانی، اجتماعی با تعهد عاطفی رابطه مثبت دارد/ اخالقی

دریافت که  سازمانی و نیت ترك خدمت، تعهد و شغلی رضایت و رابطه آن با اخالقی جو در پژوهشی تحت عنوان(9111)7چوپکر

 ترك نیت کاهش باعث تواند می مقابل، در همچنین و باشد داشته سازمانی نقش تعهد و شغلی رضایت افزایش در تواند می باال، جو اخالقی

 .شود خدمت

         :   تحقیق مفهومی مدل   
 قیاخال جو ابعاد  

 

 

 
 

 

 تحقیق روش

 ها،کشف واقعیت بررسی برای یافته نظام و( اطمینان قابل) معتبر راههای و ابزارها قواعد، از ای مجموعه تحقیق روش     

 و پژوهش اهداف و موضوع ماهیت به بستگی تحقیق روش انتخاب(. 911ص ،1399 خاکی،) است مشکالت حل راه به دستیابی و مجهوالت

 .دارد آن اجرایی امکانات و وسعت و تحقیق موضوع بر ناظر انسانی و اخالقی مالحظات با شده ینتدو های فرض

 آماری جامعه

 و بوده مشترك صفات دارای پژوهش نظرهای نقطه به مربوط خاص جهات از که شود می گفته افرادی کل به آماری ی جامعه

 عالقمند که فرضی یا واقعی اعضای ی همه از است عبارت محققان اغلب نظر بنابر جامعه ی واژه. باشند نظر مورد پژوهش نتایج مشمول

 دیگران به آنرا بتواند تا کند مشخص آماری ی جامعه چهارچوب باید محقق که آنجایی از. دهیم تعمیم آنها به را پژوهش های یافته هستیم

 .( 1399 ، دالور)  گویند می نیز هدف ی جامعه را آماری ی جامعه. نماید معرفی

 بالغ آنها تعداد که باشد، می دورود شهرستان شهرداری و شهر شورای ستادی و اداری کارکنان کلیه تحقیق، این آماری جامعه

 .باشند می شهرداری کارکنان نفر 111 و شهر شورای کارکنان نفر 11 تعداد این از که. باشد می نفر 111بر

 گیری نمونه روش و نمونه

 آوردن بدست برای(. 1399،99 دالور،)" است آن معرف و شود می انتخاب جامعه کل از که ای  زیرجامعه از است عبارت"  نمونه

 کارکنان از نفر 97 تعداد نفر،  =111Nمقدار به توجه با گردید، استفاده( 1791) مورگان و کرجسی نمونه حجم تعیین جدول از نمونه حجم

 .گردید انتخاب نمونه عنوان به

 آن معرف که نحوی به جامعه افراد از تعدادی انتخاب برای که اقداماتی مجموعه از است عبارت گیری نمونه روش همچنین  

 و اداری کارکنان، طبقه دو در ای طبقه تصادفی گیری نمونه روش از پژوهش این در(. 191 ،1399 نیا، حافظ) پذیرد می انجام باشند،

 .گردید استفاده پرسنل، کل نسبت به نفر 99 شامل شهرداری ستادی و اداری کارکنان و نفر 19 شامل شهر شورای ستادی

 اطالعات گردآوری روش    

 به است، شده استفاده ای کتابخانه روش از پژوهش پیشینه و نظری مبانی به مربوط اطالعات آوری جمع جهت پژوهش این در 

 پژوهش ادبیات و نظری مبانی به مربوط اطالعات تحقیق، موضوع با بطمرت مقاالت و کتب مطالعه و کتابخانه به مراجعه با که طوری

 .است شده استفاده پرسشنامه بر مبتنی و میدانی روش از پژوهش های فرضیه تحلیل جهت های داده آوری جمع برای و. شدند گردآوری

 ها ابزار گردآوري داده

                                                           
 
 Shafer WE 

 
 Schwepker, CH 

 سازمان ماد بهتاع

 سازمان    سازمان

 خودخواهانه

 خیرخواهانه

 اصولي جو
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در این . کند های خود را جهت تحلیل گردآوری می ق یافتهها آغاز فرایندی است که طی آن محق مرحلۀ گردآوری داده     

سؤال می باشد که در جدول زیر جزئیات آن  97به طور کلی پرسشنامه دارای . پژوهش، برای این منظور از پرسشنامه استاندارد استفاده شد

 :به تفکیک ذکر شده است

 ه هاابعاد و گویه هاي مطرح شده براي هر یک از ساز -1-3جدول شماره 

 گویه ها ابعاد مولفه ها

 

 (9111)استانیوچ و سیمها ابعاد جو اخالقی

 ,تا  1 خودخواهانه

 9تا  1 خیرخواهانه

 19تا  7 اصولی

 99تا  13 - (9119)سازمان بوی به اعتماد

 

ها  یاز بندی گزینهدر جدول زیر چگونگی سنجش  و امت. ای لیکرت می باشد الزم به توضیح است مقیاس سنجش پنج گزینه     

 :ارائه شده است

 هاي پرسشنامه چگونگی سنجش گزینه -2-3جدول شماره 

 

 

 

 روایی و پایایی ابزار تحقيق

 : روایی ابزار
 زار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤاالت مندرج در اب

گیرد که در این پژوهش روایی صوری و محتوایی  های مختلف مورد توجه قرار می های از جنبه روایی ابزار گردآوری داده

 .پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور مورد بررسی و تأیید قرار گرفت

 (:پایایی)اعتبار  -3-7-2
گیری که برای  زار که از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر می شود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازهپایایی اب 

سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار بگیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود؛ به 

 (.111، 1399نیا،  حافظ)بزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد عبارت دیگر، ا

 ها مقدار آلفاي کرونباخ براي مولفه: 3-3جدول شماره 

 مقدار آلفا تعداد گویه ها ابعاد

 919/1 19 اخالقی جو ابعاد

 1/ 99 , خودخواهانه

 999/1 , خیرخواهانه

 7/1 9 , اصولی

 999/1 11 سازمان به اعتماد

 

 :فرضيه سه خروجی مدل در حالت معناداري براي

 کامال موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

1 9 3 , 1  



 39-39، ص 5931جلد دوم ،تابستان ،  6، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 معناداري براي سه فرضيه  حالت در مدل خروجی -3-4شکل 

 

 :فرضيه سه خروجی مدل در حالت استاندارد براي

 
 فرضيه سه استاندارد براي حالت در مدل خروجی -4-4شکل 

 :يقبررسی فرضيه اول تحق
H0 : ندارد تاثیر سازمان به اعتماد بر خودخواهانه اخالقی جو. 

H1 : دارد تاثیر سازمان به اعتماد بر خودخواهانه اخالقی جو. 
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 /معنی دار بودن 

 نبودن مسیرها

 ضریب مسیر

(p) آماره (t) مسیر 

 سازمان به اعتماد  خودخواهانه اخالقی جو 3/ 13 -979/1** (معکوس یا منفی)تایید

11/1> P   **11/1> P * 

 جو در مسیر سازه های tبر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب استاندارد و معناداری مدل و با توجه به اینکه مقدار آماره 

 سطح و درصد 77 اطمینان سطح در که کرد بیان چنین توان می 9/ 19بزرگتر از   =t(3/ 13) سازمان به اعتماد و خودخواهانه اخالقی

 . دارد تاثیر سازمان به اعتماد بر خودخواهانه اخالقی جو 11/1 طایخ

 p 11/1) ، برابر با سازمان به اعتماد و خودخواهانه اخالقی های جو با توجه به مقدار ضریب مسیر به دست آمده برای سازه

<،979/-1= β) ، (979/1)باعث کاهش خودخواهانه اخالقی در نتیجه افزایش یک واحدی در متغیر مستقل جو. می باشدمعکوس  یا منفی 

 .سازمان می شود به واحدی در اعتماد

در . توان میزان تاثیر گذاری و تاثیر پذیری هر یک از آنها را مشاهده نمود همچنین با بررسی بار عاملی هر یک از شاخص ها می

کمترین تاثیر را بر 3,7/1شاخص چهارم با شدت  بیشترین تاثیر و7/1 9شاخص اول با شدت  خودخواهانه اخالقی جوهای  میان شاخص

 .سازمان داشته است به اعتماد

 :بررسی فرضيه دوم تحقيق

H0 : ندارد تاثیر سازمان به اعتماد خیرخواهانه بر اخالقی جو. 

H1 : دارد سازمان تاثیر به اعتماد بر خیرخواهانه اخالقی جو. 

 /معنی دار بودن 

 نبودن مسیرها

 ضریب مسیر

(p) ارهآم (t) مسیر 

 سازمان به اعتماد  خیرخواهانه اخالقی جو 1,9/1 111/1** (مثبت یا مستقیم)تایید

11/1> P   **11/1> P * 

 جو در مسیر سازه های tبر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب استاندارد و معناداری مدل و با توجه به اینکه مقدار آماره 

 سطح و درصد 77 اطمینان سطح در که کرد بیان چنین توان می 9/ 19بزرگتر از   =t(1,9/1) سازمان به اعتماد و خیرخواهانه اخالقی

 . دارد تاثیر سازمان به اعتماد بر خیرخواهانه اخالقی جو 11/1 خطای

 p 11/1) ، برابر با سازمان به اعتماد و خیرخواهانه اخالقی های جو با توجه به مقدار ضریب مسیر به دست آمده برای سازه

<،111/1= β) ، (111/1)باعث افزایش خیرخواهانه اخالقی در نتیجه افزایش یک واحدی در متغیر مستقل جو. می باشد مثبت یا مستقیم 

 .سازمان می شود به واحدی در اعتماد

در . ا را مشاهده نمودتوان میزان تاثیر گذاری و تاثیر پذیری هر یک از آنه همچنین با بررسی بار عاملی هر یک از شاخص ها می

کمترین تاثیر را بر 119/1بیشترین تاثیر و شاخص دوم با شدت 1/ 97شاخص چهارم با شدت  خیرخواهانه اخالقی جوهای  میان شاخص

 .سازمان داشته است به اعتماد

 :تحقيق سومبررسی فرضيه 

H0 : ندارد تاثیر سازمان به اعتماد اخالق بر اصول بر مبتنی اخالقی جو. 

H1 : دارد تاثیر سازمان به اعتماد بر اخالق اصول بر مبتنی اخالقی جو. 

 /معنی دار بودن 

 نبودن مسیرها

 ضریب مسیر

(p) آماره (t) مسیر 

 سازمان به اعتماد  اخالق اصول بر مبتنی اخالقی جو 7/1 3 1,1/1 فرضیهرد 

 

 جو در مسیر سازه های tو با توجه به اینکه مقدار آماره  بر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب استاندارد و معناداری مدل

 درصد 71 اطمینان سطح در که کرد بیان چنین توان می 1/ 7کوچکتر از   =t(7/1 3) سازمان به اعتماد و اخالق اصول بر مبتنی اخالقی

 . ضیه فوق رد می باشدفر ندارد و تاثیر سازمان به اعتماد بر اخالق اصول بر مبتنی اخالقی جو 11/1 خطای سطح و

 :خالصه نتایج به دست آمده از تحقيق
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 در مدل تحقيق( p)وضرایب استاندارد( t)خالصه مسير ها آماره  -8-4جدول

 /معنی دار بودن 

 نبودن مسیرها

 ضریب مسیر

(p) آماره (t) مسیر 

 سازمان به اعتماد  خودخواهانه اخالقی جو 3/ 13 -979/1** (معکوس یا منفی)تایید

 سازمان به اعتماد  خیرخواهانه اخالقی جو 1,9/1 111/1** (مثبت یا مستقیم)تایید

 سازمان به اعتماد  اخالق اصول بر مبتنی اخالقی جو 7/1 3 1,1/1 فرضیهرد 

111/1 > P    ***11/1> P   **11/1> P * 

. می باشد 11/1باشد، سطح معناداری آن   197 بزرگتر از tهمچنان که در جدول باال قابل مشاهده است در صورتی که مقادیر 

، 1371حنفی زاده و زارع رواسان، )می باشد  111/1و  11/1سطح معناداری به ترتیب  97/3و  9/ 19بزرگتر از  tهمچنین، برای مقادیر 

17.) 

 :گیری بحث و نتیجه

 :نتيجه گيري فرضيه اول

 .دارد معکوس یا فیمن تاثير سازمان به اعتماد بر خودخواهانه اخالقی جو
 جو در مسیر سازه های tبر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب استاندارد و معناداری مدل و با توجه به اینکه مقدار آماره 

 سطح و درصد 77 اطمینان سطح در که کرد بیان چنین توان می 9/ 19بزرگتر از   =t(3/ 13) سازمان به اعتماد و خودخواهانه اخالقی

 های جو با توجه به مقدار ضریب مسیر به دست آمده برای سازه. دارد تاثیر سازمان به اعتماد بر خودخواهانه اخالقی جو 11/1 خطای

در نتیجه افزایش یک واحدی در . می باشدمعکوس  یا منفی ، (p <،979/-1= β 11/1) ، برابر با سازمان به اعتماد و خودخواهانه اخالقی

 یافته های این تحقیق با یافته های .سازمان می شود به واحدی در اعتماد (979/1)باعث کاهش خودخواهانه اخالقی متغیر مستقل جو

 ،(9119)  همکاران و ارات ،( 1379)فرخانی نیکخواه و نیا ، رحیم(9111)  استانیوچ و سیمها ،(1373)زهرانی احمدی و شیرازی

 .همخوانی دارد (9111)شافر

 :نتيجه گيري فرضيه دوم

 .دارد مستقيم یا مثبت تاثير سازمان به اعتماد بر خيرخواهانه اخالقی جو

 جو در مسیر سازه های tبر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب استاندارد و معناداری مدل و با توجه به اینکه مقدار آماره 

 سطح و درصد 77 اطمینان سطح در که کرد بیان ینچن توان می 9/ 19بزرگتر از   =t(1,9/1) سازمان به اعتماد و خیرخواهانه اخالقی

 های جو با توجه به مقدار ضریب مسیر به دست آمده برای سازه. دارد تاثیر سازمان به اعتماد بر خیرخواهانه اخالقی جو 11/1 خطای

در نتیجه افزایش یک واحدی در  .می باشد مثبت یا مستقیم ، (p <،111/1= β 11/1)، برابر با  سازمان به اعتماد و خیرخواهانه اخالقی

 یافته های این تحقیق با یافته های .سازمان می شود به واحدی در اعتماد (111/1)باعث افزایش خیرخواهانه اخالقی متغیر مستقل جو

 و اکپارا ،( 9119)  همکاران و ارات ،( 1379)فرخانی نیکخواه و نیا ، رحیم( 1373)زهرانی احمدی و شیرازی ،(9111)  استانیوچ و سیمها

 .همخوانی دارد (9119)وین

 :نتيجه گيري فرضيه سوم

 .ندارد تاثير سازمان به اعتماد بر اخالق اصول بر مبتنی اخالقی جو
 جو در مسیر سازه های tبر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب استاندارد و معناداری مدل و با توجه به اینکه مقدار آماره 

 درصد 71 اطمینان سطح در که کرد بیان چنین توان می 1/ 7کوچکتر از   =t(7/1 3) سازمان به اعتماد و اخالق صولا بر مبتنی اخالقی

یافته های این تحقیق با .فرضیه فوق رد می باشد ندارد و تاثیر سازمان به اعتماد بر اخالق اصول بر مبتنی اخالقی جو 11/1 خطای سطح و

 .همخوانی دارد(9111) ، شافر(9111)  استانیوچ و سیمها یافته های

 :پيشنهادهاي مبتنی بر فرضيه هاي تحقيق

 :پيشنهادهاي مبتنی بر فرضيه اول
دارد، بر این اساس پیشنهاد  معکوس یا منفی تاثیر سازمان به اعتماد بر خودخواهانه اخالقی نتایج تحقیق نشان می دهد که، جو

 :می گردد
اول و دوم، به مدیران شورای شهر و شهرداری پیشنهاد می شود، که در انتصاب مدیران سازمان  با توجه به مقدار بار عاملی سئوال -1

به این امر توجه داشته باشند، که سطح نیازهای کارکنان با توجه به سلسله مراتب نیازهای مازلو، فراتر از نیازهای اولیه می باشد 
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سود سازمان، باعث افزایش بی اعتمادی در کارکنان می شود، لذا نفع شخصی و توجه صرف به  شامل که و  خودمحوری اخالقی

 . تالش شود که از انتصاب مدیرانی که بیشتر گرایش به خود محوری دارند در مشاغل کلیدی خودداری شود

 رفع و اجتماعی و فردی اخالق آموزش و کدهای اخالقی و اخالقی منشور از به مدیران سازمان پیشنهاد می شود، با استفاده -9

 .دهند سوق باالتر نیازهای سمت به را آنها توجه و داده کاهش مدیران در میان را خودمحوری ابتدایی، و مادی نیازهای

 :پيشنهادهاي مبتنی بر فرضيه دوم
هاد دارد، بر این اساس پیشن مستقیم یا مثبت تاثیر سازمان به اعتماد بر خیرخواهانه اخالقی نتایج تحقیق نشان می دهد که، جو

 :می گردد

به مدیران سازمان پیشنهاد می شود، در مسایل مربوط به سازمان و کارکنان سازمان دلسوزی و تعهد،خیرخواه باشند، زیرا این عامل  -1

 .می تواند خیرخواهی و دلسوزی را به کارکنان سازمان سرایت دهد و در نتیجه رفتارهای فرانقش را در سازمان تقویت شود

شهر و شهرداری دورود پیشنهاد می شود، ضمن رعایت مسئولیت اجتماعی در قبال کارکنان، سازمان و به مدیران شورای  -9

. شهروندان، و توجه به آن به عنوان یک اصل اساسی، به تقویت جو خیرخواهانه و به تبع آن اعتماد در سازمان کمک نمایند

، توجه به سالمت کارکنان سازمان، اهمیت سالمت اقداماتی نظیر دفع زباله های شهری با رعایت مسایل زیست محیطی

 .  شهروندان برای سازمان و اقداماتی از این قبیل می تواند به تقویت جو خیر خواهانه و اعتماد سازمانی کمک نماید

 : پيشنهادهاي براي تحقيقات بعدي
در این مطالعه،  دورود شهرستان شهرداری و شهر شورای ستادی و اداری با توجه به اینکه در تعیین حجم نمونه از کارکنان -1

استفاده گردید، لذا بهتر است،مشابه تحقیق فوق در سطوح بیشتری از کارکنان، صورت گیرد و نتایج به دست آمده با نتایج این تحقیق 

 .مقایسه گردد

 . گیرد سعی شود در مطالعات بعدی تاثیر ابعاد جو اخالقی بر بهره وری سازمان مورد مطالعه قرار -9

 :محدودیتها و موانع تحقيق

 : هایی وجود داشت از جمله در این پژوهش محدودیت

دورد به دلیل تخصصی بودن  شهرستان شهرداری و شهر شورای ستادی و اداری کارکنان محدود نمودن جامعه مورد مطالعه به

 .موضوع و محدودیت زمانی و مالی محقق
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