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Abstract 

Dealing with the work conscience of employees can be one of the important issues for which 

organizations, especially education and training, should think of suitable mechanisms for 

development. The current research has been conducted on the impact of ethical organizational 

culture on supporting employees with the mediation role of transparent communication in 

education in Alborz province. This research is of applied and survey type and the method of 

collecting information is field. The statistical population of this research includes 248 

managers, assistants and education experts of Alborz province in different categories, and 

Cochran's formula was used to calculate the statistical sample size due to the limited statistical 

population and 196 people were selected as a sample. The tool for collecting information is a 

questionnaire. In this research, indicators were first identified and hypotheses were developed 

based on these indicators, and finally, using statistical techniques and Smart Pls software, all 

the hypotheses were proved. The results showed that there is a significant relationship 

between ethical organizational culture on supporting employees with the mediating role of 

clear communication; According to the obtained standard coefficient and significance 

coefficient, it shows that the higher the value of the relationship between the mechanisms of 

the variables expressed in the organization is higher than 0.4 for the standard coefficient and 

higher than 1.96 for the significance coefficient, the better the quality of development in 

Alborz province education. 
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 چکیده

وپرورش باید برای آن سازوکارهای مناسبی در  ویژه آموزش ها به تواند از مسائل مهمی باشد که سازمان پرداختن به وجدان کاری کارکنان می
اخالقی بر حمایت از کارکنان با نقش میانجیگری ارتباط سازمانی  پژوهش حاضر درباره بررسی تأثیر فرهنگ .جهت توسعه اندیشیده باشند

صورت  باشد و روش گردآوری اطالعات به گرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی و پیمایشی می وپرورش استان البرز انجام شفاف در آموزش
های مختلف  زش پرورش استان البرز در ردهنفر از مدیران، معاونان و کارشناسان آمو 184میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 

عنوان نمونه  نفر به 291بوده و برای محاسبه حجم نمونه آماری با توجه به محدود بودن جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده شد و 
ها  فرضیات بر اساس این شاخصها شناسایی شدند و  باشد. در این تحقیق ابتدا شاخص می  انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه

شده به اثبات رسیدند.  تمامی فرضیات مطرح Smart Pls افزار های آماری و با استفاده از نرم تدوین گردید و در نهایت با استفاده از تکنیک
اداری وجود دارد؛ با توجه سازمانی اخالقی بر حمایت از کارکنان با نقش میانجیگری ارتباط شفاف رابطه معن نتایج نشان داد که بین فرهنگ

شده در سازمان برای ضریب  دهد که هرچقدر مقدار روابط مکانیزم متغیرها بیان آمده نشان می دست به ضریب استاندارد و ضریب معناداری به
 .شود هتر میباشد، کیفیت توسعه در آموزش پرورش استان البرز ب 91/2و برای ضریب معناداری باالتر از  8/4استاندارد باالتر از 

 
 

 یاز کارکنان، ارتباط شفاف، روش معادالت ساختار تیحما ،یاخالق یسازمان فرهنگ واژگان کلیدی:

 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.
 

 

 مقدمه 

مؤثر است و  اریها بس سازمان یکه امروزه در بقا یازجمله عوامل
عامل مهم  رد،یگ یقرار م نیهمواره مدنظر مسئول

عبارت است از  یسازمان است. فرهنگ یسازمان فرهنگ
ها و اعتقادات مشترك که در  ارزش ها، فرض شیاز پ یا مجموعه

و به اعضای  ابدی یسازمان انعکاس م یها تیاهداف و فعال

 ابندیرا در فهیوظ تا نحوه عمل و انجام دینما یسازمان کمک م
مناسب رفتار در درون سازمان  وهیش کی یسازمان فرهنگ

مشترك  یها فرهنگ متشکّل از اعتقادات و ارزش نیو ا باشد یم
 نیکارکنان است که توسط رهبر سازمان مربوطه مع انیم
 دایمختلف، توسعه پ یها روش قیطر ازو سپس  شوند یم
ادراکات، رفتارها و درك  ت،یدرنها شوند؛ یم تیو تقو کنند یم

 یاساس ارینقش بس تواند یو م دهند یکارکنان سازمان را شکل م
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داشته باشد. امروزه،  یاخالق سازمان شرفتیرا در پ یو مهمّ
. در باشد یجامعه سالم م کیضرورت و الزمه  یاخالق سازمان

سازمان  یاخالق یها ارزش ایاستانداردها  که یراستا، هنگام نیا
 شیافزا یسازمان تیشود، موفق جیافراد را نیب یا طور گسترده به
 ای یاز اخالق کاربرد ینوع ،یان. منظور از اخالق سازمابدی یم

را   یمشکالت اخالق ای یاست که اصول اخالق یا اخالق حرفه
 (.[2د]کن یم یبررس ند،یآ یم جودبه و یسازمان طیمح کیکه در

 شود یاِعمال م یرفتار سازمان یها عالوه، اخالق در تمام جنبه به
عنوان  سازمان به نیو کارکنان آن و همچن تیریو به رفتار مد

خوب و بد را مشخص  انیکل مربوط است. اخالق تفاوت م کی
کند تا در  یم ییها را راهنما کارکنان سازمان نیو همچن کند یم

مورد از  نیحداقل بهتر ایدرست  ی نهیکه انتخاب گز یطیشرا
که  رندیبگ میموجود سخت است، بتوانند تصم یها نهیگز نیب

اصل  کی تواند یم یکار را انجام دهند. اخالق سازمان نیبهتر
 یمسائل اخالق زانیباشد که دامنه و م یفیتوص ای یهنجار

 یاجتماع یها با ارزش یسازمانکار  رتیمغا زانیکننده، م منعکس
بر تعهّد سازمان به ارتقاء  یاست. اخالق سازمان یراقتصادیغ

اصول اخالق . [1]دارد دیتأک یراقتصادیغ یاجتماع یها ارزش
ها در  آن تیاست که رعا ییواال یها بار و ارزش یدارا یا حرفه

 باشد یو کارا م همم اریها بس سازمان یهنجارها و اثربخش تیرعا
احترام  میکارکنان آن سازمان و تکر نیدر ب یو باعث اثربخش

 .[3]شود یمآنان 
 یرفتار شهروند یعنوان نوع از کارکنان که قبالً به تیحما

طور داوطلبانه  است؛ که در آن کارکنان به شده فیتعر یسازمان
 تینظران حما از صاحب یاری. بسکنند یم هیتوص کنند، یم غیتبل

تظاهرات داوطلبانه : »کنند یم فیتعر گونه نیاز کارکنان را ا
دفاع از  ای هیتوص ت،یحما یرکالمیغ ای( یو گفتار ی)کتب یشفاه

عموم  یکارمند برا کیمحصوالت آن توسط  ایسازمان  کی
وجود  یمدت طوالن یمفهوم برا نی. اگرچه ا«یخارج ای یداخل

ها را به خود  توجه سازمان راًیاز کارکنان اخ تیداشته است، حما
با درك  توان یعالقه را م نیا ،یادیجلب کرده است. تا حد ز

از  تیداد که حما حیو متخصصان ارتباطات توض ها سازمان نیب
 جیاز نتا یا گسترده فیطور مثبت بر ط به تواند یکارکنان م

از  تیاز برند، حما یآگاه شیبگذارد. عالوه برافزا ریتأث یسازمان
 هیشهرت سازمان، جذب سرما شیبا افزا تواند یکارکنان م

و درآمد، به  دبر رش یرگذاریحفظ کارکنان و تأث شیافزا ،یانسان
 تیفیادراك از ک یبه معنا تیشفاف سازمان کمک کند. یاثربخش
طور آگاهانه از جانب فرستنده اطالعات به  است که به یاطالعات

شده است. برخالف آنچه اکثر پژوهشگران تصور  اشتراك گذاشته
 یبیمفهوم ترک نی. استین یبعد سازه تک کی تیشفاف کنند، یم

اطالعات، وضوح اطالعات  یهمچون آشکارساز ییها یژگیاز و

معموالً به  تیشفاف ،یاطالعات است. در بافت سازمان و صحت
 تیبه اطالعات است. شفاف یباز بودن و سهولت دسترس یمعنا

 یآشکارساز قیاز طر ییپاسخگو نیتضم ندیرا فرا یسازمان
 یبه معنا یسازمان تی. شفافکنند یم فیموقع اطالعات تعر به

 مانبا کارکنان ساز یاطالعات مثبت و منف کیو تشر میتسه
 یخنث ای ی. اطالعات خواه مثبت، منفباشد یصورت روشن م به

 نیگذاشته شود. بر اساس ا انیبا کارکنان سازمان در م دیباشد با
شکست سازمان هستند؛  ای تیکارکنان مسئول موفق دگاهید

آن آگاه باشند. هر چه  یدر مورد مسائل درون دیبا نیبنابرا
خود  شتریداشته باشند، ب یدر مورد سازمان آگاه شتریکارکنان ب

علوم  اتیمفهوم که از ادب نی. ادانند یاز آن سازمان م یرا جزئ
خود  گاهیجا تیریمد یها یشده است در تئور وام گرفته یاسیس

 یسازمان تیبتوان ادعا کرد وجود شفاف دیاست. شا داکردهیرا پ
محور  دولت یدر اقتصادها ژهیو به یاسیس تیشفاف ساز نهیزم
 .دباش یم

 یسازمان به نام فرهنگ یقدرتمند یروین ،یکنار فرهنگ مل در
را دارد که  نیا ییتوانا نیهمچن یسازمان وجود دارد. فرهنگ

 نیکننده، در شرکت شما عمل کند. ا هماهنگ یرویعنوان ن به
که  کند یصدق م دیجد یها در مورد استخدام ژهیو موضوع، به

به سازمان وارد  یمتفاوت یاغلب اوقات افراد با طرز فکرها
همراه خود به فرهنگ آن سازمان  زیرا ن یدیو افکار جد شوند یم

از شکل پوشش تا  زیچ فرهنگ همه نی. اکنند یوارد م
در  دنینوش یتا آداب چا ها لیمیسبک نوشتار ا ، یشناس وقت

 طیخارج از مح یتا رفتارها یشغل نیاوقات استراحت و عناو
 کیدرواقع  ،یسازمان . فرهنگکند یم کتهیرا به افراد د یشغل

و  جادیکه ا شود یافراد محسوب م یبرا کننده تیهدا یروین
 یبرا ریانکارناپذ یضرورت یاخالق یسازمان حفظ فرهنگ

ها،  ارزش ،یسازمان نوع فرهنگ نیاست. در ا یامروز یها سازمان
که سازمان بر  یا فلسفه یها و روش یطیمح یاخالق یباورها

 یو رفتار یساختار یندهایفرآ هیکل ده،یردگ سیاساس آن تأس
 یسازمان اتیقرار داده و در قالب عمل ریسازمان را تحت تأث

 .شود یمتبلور م
 یسازمان فرهنگ نیارتباط ب نهیدر زم یتوجه قابل قاتیتحق

 تیحما یفرهنگ در راستا نیتوجّه کردن به ا جهیو نت یاخالق
که  یتجرب جیتوجه به نتا با. [5، 8]کارکنان صورت گرفته است

بر  یخالقا یسازمان فرهنگ نیبر رابطه مثبت و معنادار ا دیتأک
وپرورش  آموزش نهیمتأسفانه در زم یکارکنان دارد، ول تیحما

 یرا برا یدغدغه فکر نیا رو نیشده است و ازا یکم یتوجه
 یسازمان فرهنگ ریتأث یکرده است تا به بررس جادیمحقق ا

ارتباط شفاف  یگریانجیاز کارکنان با نقش م تیبر حما یاخالق
 ( بپردازد.لبرزوپرورش استان ا )موردمطالعه آموزش
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 یاخالق یسازمان فرهنگ
است که در سازمان است و همه اعضاء  یا دهیپد یسازمان فرهنگ

رفتار  یافراد را در جهت نوع دایناپ کدستینظر دارند که  اتفاق
که فرهنگ  یزی. شناخت و درك چکند یم تیهدا ینامرئ

تا  کند یو دوام آن به ما کمک م جادیا وهیش سازد، یسازمان را م
. [1]میکن هیرفتار افراد در سازمان را توج میبهتر بتوان

مشخص  ریو ساختار غ یهمان شالوده درون یسازمان فرهنگ
 ها، استیساختار، س ،یسازمان است کـه بر اساس اهداف، فناور

 نیو آشکارتر ابدی یم یعملکرد و محصوالت سازمان تجل
. [0]مشاهده کرد  توان ینمودش را در رفتار کارکنان م

 یباورها ،یدیکل یها از ارزش یا مجموعه» یزمانسا فرهنگ
سازمان مشترك  کی یاسـت که در اعضا ییها راهنما و تفاوت

 .[4]«است
 دار¬هیطال یاخالق یسازمان فرهنگ های¬بحث راًیاخ 

 یو اقتصاد یعالقه، بحران مال نیرشد ا یاصل لدلی. اند¬شده
عمده در  یواسطه تخلفات اخالق به 1449-1444 یجهان

. [9]است  یبزرگ و مؤسسات مال یتیچندمل یها سازمان
 ،یراخالقیرفتار غ ،را به فساد یمختلف فرهنگ اخالق قاتیتحق

افشاگرانه، کشاکش  یها و قضاوت اتین ،یاخالق یها قضاوت
 وندیپ یو منطق اخالق یپندار اخالق ،ییآل گرا دهیا ،یاخالق

 کننده نییاز عوامل مهم تع ،یاخالق یسازمان . فرهنگدهند یم
شده است. از  ها در نظر گرفته در سازمان یراخالقیغ یرفتارها

ازنظر دور  یاخالق یسازمان فرهنگ ثبتم یکارکردها یطرف
 شیسبب افزا یغن یفرهنگ اخالق کیاز  ینمانده و برخوردار

 ی. فرهنگ اخالقشود یم وری¬و بهره یسازمان های¬ینوآور
دارد و بر  یاریبس تیاهم یسازمان یراهبردها شبردیجهت پ

ها در کنار  ها و عملکرد آن بر قضاوت ات،یافراد از اخالق یآگاه
نادرست  ایدرست  یانجام کارها فرد و بر گرید یها تیفعالتمام 

 .[24]است.  رگذاریتوسط کارکنان تأث
دارد. رفتار  یینقش بسزا یرفتار اخالق یدر ارتقا یاخالق فرهنگ

درست در  ایعنوان خوب  است که به یزیدر عمل آن چ یاخالق
. شود یم رفتهیپذ یاجتماع نهیزم کینادرست در  ایمقابل بد 

 یطیاست که در مح یرفتار یگفت رفتار اخالق توان یپس م
در مقابل بد  حیحعنوان رفتار خوب و ص خاص از طرف عموم به

 تیفیبه ک  یاخالق یسازمان است. فرهنگ شده رفتهیو نادرست پذ
از  هایی¬عنوان جنبه اشاره دارد که به یکار طیمح کی یاخالق

. با زدیرا برانگ یرفتار اخالق تواند یکه م شده فیتعر یکار نهیزم
آن و  ریدر سازمان، توجه مد یتوجه به نقش مهم رفتار اخالق

 . [22]است شده معطوف آن بر مؤثر عوام به نظران¬صاحب
 اتیعمل قیاست که از طر یندیاخالق فرا سازی نهینهاد

و عبارت است از  شود یم جیمستمر سازمان ترو یاخالق

اخالق را در  یو ضمن حیطور صر که سازمان به ای¬درجه
اخالق  یضمن بی. ترککند یخود وارد م یریگ میتصم یندهایفرا

و  باشد یم نشده انیب ماًیمستق ایکاررفته  به یرفتار اخالق یبه معن
اخالق بدان معناست  حیصر بیاست. ترک یو اساس یاتیح اریبس

است.  شده انیو بدون ابهام ب یطور رسم به یکه رفتار اخالق
 یاخالق شامل رهبر سازی¬نهینهاد یضمن های¬شکل
شامل اصول  حیصر های¬. فرمباشد یو ارتباطات باز م یاخالق
 .[21]باشد یو آموزش اخالق م یاخالق

 

 از کارکنان تیحما
است  یتیریمد اتیدر ادب یمهم اریمفهوم بس یسازمان تیحما

نحوه برخورد سازمان با  نیرابطه ماب تواند یمفهوم م نیا رایز
کارمندان و نگاه و رفتار کارمندان نسبت به شغلشان و سازمان را 

 انگریتوسط کارمندان ب یسازمان تیحما زانیدهد. م حیتوض
و توجه سازمان  راقبتکارکنان در رابطه با م یاحساس درون

 یخوب که احساس کنند از طرف سازمان به یاست. کارمندان
به  ازیاحساس ن طیدر شرا کنند یواره فکر مهم شوند، یم تیحما
موقع و  سازمان متبوعشان به ،یزندگ ایکار  یبرا یبانیپشت
 تیخواهد کرد. اشکال مختلف حما تیها حما از آن یخوب به

صورت خودکار کارها  که به کند یم قیشوکارمندان را ت ،یسازمان
 شیباعث افزا تیدرنها نیو ا ندینما یو رهبر تیریرا مد
 خواهد شد. یسازمان یور بهره

داشتن  نگه یعملکرد و راض شیافزا یبرا رانیاز مد یاریبس
 نیحال ا نیبا ا کنند، یاستفاده م یمال یها کارکنان از پاداش

 ی. مشکالتستیارتقا عملکرد ن یکارکنان برا کننده بیتنها ترغ
ها احساس  آن رانیاست که مد نیدارند، ا یکنون یها که سازمان

حال،  نیبا ا شود؛ یحل م ولکه همه مشکالت تنها با پ کنند یم
 یازهایمهم تراز ن دیدارند که شا زین یگرید یازهایکارکنان ن

بر  رگذاریتأث یرهایاز متغ گرید یکی یسازمان تیباشد. حما یمال
مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته  راًیاست که اخ یعملکرد شغل

 است.
 یاحساس و باورها ،یسازمان تیراستا منظور از حما نیهم در

راستا است که سازمان نسبت به  نیافراد در ا افتهی میتعم
ارزش قائل است و  شیاعضا تیو مساعدت و حما یهمکار

که  یها است. کارکنان آن ندهیو آ ینگران و دلواپس خوشبخت
دارند  رااحساس  نیا کنند، یرا تجربه م یادیز یسازمان تیحما

در سازمان  یمناسب یها با توجه به رفتارها و نگرش دیکه با
منافع سازمان  یها در راستا نقش کنند تا عمل آن یفایا

. از ندیسازمان را جبران نما تیحما لهیوس نیمتبوعشان باشد و بد
عبارت است از اعتقاد کارمند به  یسازمان تیحما زین یطرف

ر جهت برآورده کردن اهداف د یو یها سازمان از تالش که نیا
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آن ارزش قائل  یو برا گذارد یآگاه بوده، به آن احترام م یسازمان
 است.

 

 شفاف ارتباط
شکست سازمان دارند،  ای تیدر موفق یدینقش کل کارمندان

ها مرتبط  و با آن گذرد یآنچه در شرکت م انیدر جر دیبا نیبنابرا
 ست،یکه اطالعات در سازمان شفاف ن یاست، باشند. زمان

هست که از آن  یزیچ کنند یاحساس م شهیکارمندان هم
. از طرف برد یم نیموضوع اعتمادشان را از ب نیو ا خبرند یب
و روابط  شود یم جادیو کارمندان ا ریمد نیب یقیشکاف عم گرید

. رود یم نیدر سازمان وجود داشته باشد، از ب دیکه با یا مانهیصم
است و  ادیز یسازمان تیشفاف تیاهم دهد یموضوع نشان م نیا

 .کند یم جادیا یعدم وجود آن مشکالت مختلف
 یو برا  داشته یدرجات مختلف تواند یم  یسازمان تیشفاف

به  یطورکل داشته باشد، اما به یمتفاوت یمشاغل مختلف، معان
نکردن اطالعات ارزشمند از کارمندانتان است. اعم  یمخف یمعنا

به  یسازمان تیبودن اطالعات. شفاف یخنث ای یاز مثبت، منف
 رایاست، ز کارکنانبه اشتراك گذاشتن و مشمول ساختن  یمعنا
 تیسازمان اهم تیو موفق تیشما به وضع ی اندازه به زیها ن آن
 رند،یامور قرار گ انیدر جر شتری. هرچه کارمندان شما بدهند یم
 د،یده یکه انجام م یاز کار یکه بخش کنند یاحساس م شتریب

 . [23]هستند
با  ایدارند  یکارمندان در مورد روند کار در محل کار مشکل یوقت

طور  به کنند، یبه شما مراجعه م یدر مورد اهداف سازمان یسؤال 
که  ییتا جا دیبا ن،یچن هم د؛یها پاسخ ده موقع به آن مناسب و به

. با حذف دیباش قیدق دیده یکه م ییها ممکن است در پاسخ
 ی جلسه ی. برگزاردینکن دارا ف تیاطالعات مهم، شفاف

با کارمندان خود را در برنامه قرار  تیپاسخ بدون محدود و پرسش
را که  یکه هر سؤال دهد یامکان را م نیها ا کار به آن نی. ادیده

 ر،یعنوان مد ت، بپرسند و به شما، بهکرده اس ریذهنشان را درگ
پاسخ  باره کیآن سؤاالت را  ی که همه دهد یفرصت را م نیا

فقط  همه مهم باشند، نه یبرا دیها با گذشته، پاسخ نی. از ادیده
امر به  نی. اکند یکه آن سؤال را مطرح م یکارمند یبرا

ارزش  یسازمان تیشفاف یکه شما برا دهد یکارمندان نشان م
 یرا که برا یاطالعات نیچن و هم دیقائل هست یاریبس

ارشان قرار یدارند، در اخت ازیها ن سخت به آن یریگ میتصم
 .دیده یم

اوقات،  ی. برخستیآسان ن شهیهم یسازمان تیشفاف داشتن
 نیداشت. در چن دیپاسخ دادن خواه یبرا یسؤاالت سخت

دارد.  تیاهم شتریب یحت یسازمان تیاست که شفاف یمواقع
ممکن است باعث شود که  یسازمان تیسطح شفاف شیافزا

 د،یا آن درگذشته گرفته ریمد ریسا ایکه شما  یخاص ماتیتصم
پاداش کارمندان  دیمثال، اگر مجبور یشوند. برا برده  ؤالس ریز

قادر  دیبا د،یفشرده کاهش ده یسال مال کیخود را در طول 
 ی هیته ییشرکت توانا دیکن یچرا فکر م که نیدر مورد ا دیباش

 ن،یچن هم د؛یداشته باشد( بحث کن دیرا دارد )با ینیمع ی  پروژه
 افتهی کاهش زیآن ن ریمد پاداش ایآ که نیدر مورد ا دیبتوان دیبا

وجود ندارد  یلیدل چی. هدینه با کارمندان خود صحبت کن ایاست 
 تیو شفاف دیپنهان کن یسازمان را از کس یمال یها تیکه واقع
 نیا ی درباره یخوب که به دی. مطمئن شودیرا فدا کن یسازمان

 نیابه  دیتوان یکه چگونه بهتر م دیتا بدان دیکن یم قیمسائل تحق
 .دیسؤاالت دشوار پاسخ ده

ابتدا  د،یرا بهبود ببخش یسازمان تیسطح شفاف دیقصد دار اگر
با  تواند یامر م نی. ادیسطح ارتباطات را بهبود ببخش دیبا
و  ریمنظم آغاز شود. به مد یگر یمکالمات مرب یساز ادهیپ

اعتماد را در  ی هیمعتبر و بر پا یا که رابطه دیکارمند اجازه ده
و  کند یم لیرا تسه نظر ادلکار تب نیمحل کار برقرار کنند. ا

 کند؛ یم یشتریب یکارمند در طرح سؤال، احساس توانمند
که  دیبپرداز یا یطارتبا یابزارها یبه معرف دیبا ن،یچن هم

 یمعادل امروز وهیش نی. اکنند یم قیبازخورد و ارتباط را تشو
 تر عیسر یتر و حت راحت اریاست، اما بس« در باز» استیس

  . [28]است

 [3]لیهاو مفهومی مدل: 2شکل

 

 روش تحقیق  -2
 یشیمایو از نظر روش پ یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد

 ران،یمد هیحاضر کل قیتحق یباشد. جامعه آمار یم یهمبستگ
 یها معاونان و کارشناسان آموزش پرورش استان البرز رده

با توجه به  یمحاسبه حجم نمونه آمار ی. براباشد یمختلف م
 فادهاز روش فرمول کوکران است یمحدود بودن جامعه آمار

ه عنوان نمون نفر به 291و  باشد ینفر م 184. کل جامعه شود یم
ها از پرسشنامه استفاده  داده یگردآور ی. براگردد یانتخاب م

ابتدا  قیتحق نی. در اگردد یانجام م شیمایپ وهیو به ش شود یم



 نیتی
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 نیو پرسشنامه بر اساس ا گردد یها مشخص م شاخص
و  دیاسات نیب ییروا دیتائ یو برا گردد یم نیها تدو شاخص

کرونباخ  یاز آلفا زین ییایپا نییتع یبرا گردد؛ یخبرگان پخش م
و اگر  دیایبه دست ب 4.0 یباال ستیبا یکه م گردد یاستفاده م

گفت که  توان یم د،یایبه دست ب 4.0 یکرونباخ باال یآلفا
 یها شاخص ریها و ز هیو گو باشد یقبول م پرسشنامه قابل

مورد  کرتیل فیو با ط باشد ی( م2جدول ) تپرسشنامه به صور
 .ردیگ یقرار م یبررس

 
  [2]رهایکرونباخ متغ ی: آلفا2جدول

 آلفای کرونباخ عوامل

 051/4 ی اخالقیسازمان فرهنگ

 054/4 حمایت از کارکنان

 013/4 روابط شفاف

 013/4 ی درك شدها رابطهی گذار هیسرما

 

ها از تکنیک معادالت ساختاری استفاده  داده لیوتحل هیتجز برای
 Smart PLSافزار مورد استفاده در این تحقیق  و نرم شود یم

 .باشد یم
 

 یافته های تحقیق -3
نفر  229% مرد و 3/39حدود  یعنینفر  00نشان داد تعداد  جینتا
 یعنینفر  38دهندگان زن هستند.  % پاسخ0/14حدود  یعنی

 یعنینفر  59سال هستند.  34% افراد کمتر از 3/20معادل 
% 9/24 یعنینفر  30سال سن دارند.  84تا  34 نی% افراد ب2/34

سال به باال  54% 0/33نفر معادل  11سال سن و  54تا  84افراد 
 2/34معادل  یعنی تر نییو پا ینفر کاردان 59سن دارند. تعداد 

درصد، تعداد  8/14معادل  یعنی ینفر کارشناس 84درصد، تعداد 
 یلی% افراد مدرك تحص13 یعنیدهندگان  نفر از پاسخ 85

دهندگان معادل  نفر از پاسخ 51ارشد دارند. تعداد  یکارشناس
. باشند یم یلیتکم التیمدرك تحص یارا% افراد که د5/11

% افراد در سابقه کمتر 9/24 یعنیدهندگان  نفر از پاسخ 30تعداد 
سال، تعداد  5-3% در سابقه 84نفر معادل  98سال، تعداد  2از 
نفر  28سال و  24-5سابقه  ی% درصد دارا58ادل نفر مع 52

 .باشند یسال م 24 یسابقه باال ی% دارا2/0معادل 
و  اریو انحراف مع نیانگیشامل م یفیتوص های¬( آماره1) جدول

 یرهایاز متغ کیهر  یبرا  رنوفیاسم-آزمون کلموگروف
 یا رابطه یگذار هیسرما ،یشامل ابعاد فرهنگ اخالق قیتحق

 .دهند یاز کارکنان نشان م تیدرك شده، روابط شفاف و حما
 
 

-آزمون کلموگروف جیو نتا اریو انحراف مع نیانگی: م1 جدول
 منبع: نگارنده قیتحق یرهایمتغ رنوفیاسم

یر
متغ

ین 
نگ

میا
یار 
مع

ف 
حرا

ان
 

ون
زم

ه آ
مار

آ
 

 یمعن
دار

ی
 

جه
نتی

 

 نرمالغیر 442/4 415/4 315/4 42/8 ی اخالقیسازمان فرهنگ

 نرمالغیر 441/4 413/4 151/4 31/1 حمایت از کارکنان

 رمالنغیر 441/4 411/4 818/4 19/3 روابط شفاف

ی ا رابطهی گذار هیسرما
 درك شده

 نرمالغیر 441/4 411/4 085/4 41/3

 
موارد مقدار آماره  ی( تمام1مندرج در جدول ) جیبر اساس نتا

 یها داده عیتوز جهیآمده است درنت دست به 45/4آزمون کمتر از 
از  توان یم نینرمال است؛ بنابرا ریاز ابعاد غ کیسنجش هر

 استفاده کرد. کینا پارامتر یها آزمون
 

 
بر  یاخالق یسازمان فرهنگ ریتأث یبررس یبار عامل بی: ضر1شکل 

  [25]ارتباط شفاف یگریانجیاز کارکنان با نقش م تیاحم
 

 
ی سازمان فرهنگ تأثیربررسی  t-value : ضریب معناداری3شکل 

 [25]میانجیگری ارتباط شفافاخالقی بر حمایت از کارکنان با نقش 

 
 منبع: نگارنده Redundancy اری: مع3جدول 

 Communality عوامل

 825/4 ی اخالقیسازمان فرهنگ

 831/4 حمایت از کارکنان

 143/4 روابط شفاف

 804/4 ی درك شدها رابطهی گذار هیسرما

 
و  دیابداع گرد (1448و همکاران ) 2تِنِنهاستوسط  GOF اریمع

 :گردد یمحاسبه م ریطبق فرمول ز
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را  31/4-4.415-4.42( سه مقدار 1449)و همکاران 1وتزِلس
 یمعرف GOF یبرا یمتوسط و قو ف،یضع ریعنوان مقاد به

 نموده اند.

 
 R2 =548/4 ؛یفرهنگ اخالق

 
 R2 =934/4روابط شفاف؛

 
 R2 =952/4از کارکنان؛  تیحما

 
 یدهنده قو پروژه نشان تیموفق GOFآمده   دست و مقدار به
  .باشد یم یریگ و اندازه یساختاربودن مدل  حیبودن و صح

 
 مورداستفاده، منبع: نگارنده اسی( مقی)مدل ساختار یدییتأ یعامل لیتحل جی: خالصه نتا8 جدول

 یریگ جهینت معناداری بارعاملی فرضیات تحقیق

 دیتائ 552/1 051/4 فرهنگ اخالقی رابطه مثبتی با روابط شفاف دارد.

 دیتائ 419/4 441/4 ی درك شده دارد.ا رابطهی گذار هیسرماروابط شفاف رابطه مثبتی با 

 دیتائ 144/1 112/4 شفاف رابطه مثبتی با حمایت از کارکنان دارد.روابط 

 دیتائ 824/1 040/4 ی درك شده رابطه مثبتی با حمایت از کارکنان دارد.ا رابطهی گذار هیسرما

 441/4 .کند میروابط شفاف بر حمایت از کارکنان را میانجیگری  تأثیری درك شده تا حدودی ا رابطهی گذار هیسرما
044/4 

419/4 
144/1 

 دیتائ

 دیتائ 858/8 024/4 ی درك شده دارد.ا رابطهی گذار هیسرمافرهنگ اخالقی رابطه مثبتی با 

 دیتائ 419/4 484/4 فرهنگ اخالقی رابطه مثبتی با حمایت از کارکنان دارد.

 011/4 .کند میی درك شده را میانجیگری ا رابطهی گذار هیسرمافرهنگ اخالقی بر  تأثیری تا حدودروابط شفاف 
024/4 

552/1 
858/8 

 دیتائ

 

 نتیجه گیری  -4
و  آورد یرا به وجود م یاخالق در سازمان، ارتباطات اثربخش

در کارکنان و  یشغل تیو رضا یسازمان یور موجب بهره
. اصول و شود یسازمان م شرفتیو پ یموجب تعال ت،یدرنها

عدالت  ،یآزاد لیاز قب ییها و مقوله یا اخالق حرفه یارهایمع
 ریو نظا یدو فر یحقوق اجتماع ،یدار انصاف، امانت ،یاجتماع

وپرورش تحقق  درست آموزش یزیر برنامه قیآن فقط از طر
اخالق، وابسته به فرهنگ است.  یا و حرفه ینی. مسائل عابدی یم
و شکل  ندیآ یبه وجود م یفرهنگ نیمع یها نهیمسائل در زم نیا
مذکور  یها نهیها توجه به زم در حل و رفع آن رو، نی. از اابندی یم

 ییها شناسا ابتدا شاخص قیتحق نیدارد. در ا ییبسزا تیاهم
و  دیگرد نیها تدو شاخص نیبر اساس ا اتیشدند و فرض

 اتیفرض یتمام یآمار یها کیبا استفاده از تکن تیدرنها
 .دیاستخراج گرد ریز جیو نتا دندیرس شده به اثبات مطرح

با  یرابطه مثبت یفرهنگ اخالق ریدو متغ نینشان داد که ب جینتا
 یمعنادار بیو مقدار ضر 051/4 یبارعامل بیروابط شفاف با ضر

 ریمتغ نیموردقبول است. ب بیضر نیرابطه وجود دارد و ا 552/1
درك شده با  یا رابطه یگذار هیبا سرما یروابط شفاف رابطه مثبت

رابطه  414/4 یمعنادار بیضر ارو مقد 441/4 یبارعامل بیضر
روابط شفاف  ریمتغ نیموردقبول است. ب بیضر نیوجود دارد و ا

و  112/4 یبارعامل بیاز کارکنان با ضر تیبا حما یرابطه مثبت
 بیضر نیرابطه وجود دارد و ا 144/1 یمعنادار بیمقدار ضر

رابطه درك شده رابطه  یگذار هیسرما ریمتغ نیموردقبول است. ب
و مقدار  040/4 یبارعامل بیاز کارکنان با ضر تیبا حما یمثبت
 بیضر نیرابطه وجود دارد و ا 824/1 یمعنادار بیضر

 موردقبول است.
روابط  ریتأث یدرك شده تا حدود یا رابطه یگذار هیسرما ریمتغ

 – 441/4 یبارعامل بیاز کارکنان را با ضر تیشفاف بر حما
 یگریانجمی 144/1 – 419/4 یمعنادار بضری مقدار و 044/4

 یفرهنگ اخالق ریموردقبول است. دو متغ بیضر نیو ا کند یم
 بیدرك شده با ضر یا رابطه یگذار هیبا سرما یرابطه مثبت

رابطه وجود  858/8 یمعنادار بیو مقدار ضر 024/4 یبارعامل
 یفرهنگ اخالق ریموردقبول است. دو متغ بیضر نیدارد و ا

و  484/4 یبارعامل بیاز کارکنان با ضر تیبا حما یرابطه مثبت
 بیضر نیرابطه وجود دارد و ا 419/4 یمعنادار بیمقدار ضر

فرهنگ  ریتأث یشفاف تا حدود طرواب ریموردقبول است. دو متغ
 بیدرك شده را با ضر یا رابطه یگذار هیبر سرما یاخالق

 – 552/1 یمعنادار بضری مقدار و 024/4 – 011/4 یعاملبار
 موردقبول است. بیضر نیو ا کند یم یگریانجمی 858/8
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 یآمده برا دست به یمعنادار بیاستاندارد و ضر بیتوجه به ضر با
 یسازمان فرهنگ نینشان داد که ب جینتا رها،یمتغ نیرابطه ب

ارتباط شفاف  یگریانجیاز کارکنان با نقش م تیبر حما یاخالق
 دهند ینشان م بیضرا نیا نیوجود دارد و همچن یرابطه معنادار

در سازمان  شده انیب رهایمتغ زمیکه هرچقدر مقدار روابط مکان
 یمعنادار بیضر یو برا 8/4استاندارد باالتر از  بیضر یبرا

توسعه در آموزش پرورش استان  تیفیباشد، ک 91/2باالتر از 
 یرهایمتغ یبرا GOF یقدار برازش نکوئ. مشود یالبرز بهتر م

را نشان دادند که  31/4 یباال یقبول و قو اعداد قابل قیتحق
 .باشد یپروژه م تیو موفق یینها هیدییتأ دهنده خود نشان

اخالق  نامه نییشود منشور و آ یم شنهادیپ جیتوجه به نتا با
 تیگردد. در ترب نیوپرورش تدو در آموزش ای¬حرفه

توجه شود؛  ای¬اخالق حرفه نامه¬نییپژوهشگران به اصول آ
در حوزه اخالق  شتریب یو کاربرد ینظر های¬پژوهش یاجرا

اخالق  یارهایو پرورش؛ گنجاندن مع  در آموزش ای¬حرفه
پرورش و ارتقاء کارکنان.  نش،یدر جذب، گز ای¬فهحر

وپرورش  در آموزش ای¬اخالق حرفه تیجهت تقو هایی¬کارگاه
چون  یسازمان فرهنگ یارزش های¬زار شود. به شاخصبرگ

 هیروح تیتوکل به خدا در انجام کار، تقو ،یخداحافظ و خدا ناظر
 یعاطف های¬توجه گردد؛ به شاخص ها¬یمقاومت در سخت

 توجه شود. شیازپ شیبه کار، عالقه به سازمان ب القهچون ع
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