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 چكيده

پژوهش . گرفت پژوهش با هدف ارائة مدل تأثير هوش اخالقي بر سالمت سازماني با تأكيد بر نقش واسط اعتماد سازماني صورت اين
نفر  281شامل كارشناسان وزارت ورزش بود كه  آماري جامعة. ها توصيفي از نوع همبستگي بودحاضر از نظر روش گردآوري داده

 ايو پرسشنامه طراحي پژوهش اولية مدل سپس شدند، شناسايي پژوهش، متغيرها پيشينة بررسي با. عنوان نمونه انتخاب شدند به
هاي پايايي دروني نيز براي پرسشنامه. نظران از طريق تكنيك تحليل عاملي تأييد كردند آن را جمعي از صاحبساخته شد كه روايي 

براي  .محاسبه شد 855/0و  810/0، 825/0ترتيب  از روش آلفاي كرونباخ به با استفادههوش اخالقي، اعتماد سازماني و سالمت سازماني 
نتايج نشان داد كه هوش اخالقي داراي ضريب اثر . مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شد ها از ضريب همبستگي و روشتحليل داده

. دست آمد به 64/0همچنين ضريب اثر اعتماد سازماني بر سالمت سازماني . بر سالمت سازماني است 61/0بر اعتماد سازماني و اثر  44/0
-در نتيجه مديران و برنامه. ازماني را از طريق اعتماد سازماني تأييد كرددر اين پژوهش تأثير هوش اخالقي بر سالمت س شده ارائهمدل 

توانند توسعة سالمت سازماني در وزارت ورزش را فراهم هوش اخالقي و اعتماد سازماني احتماالً ميريزان با فراهم كردن زمينة ايجاد 
   .آورند

 

  هاي كليدي واژه

  .مديريت ورزشي، هوش اخالقي يابي،اعتماد سازماني، سالمت سازماني، مدل
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 مقدمه

 براي راهبردي ايسرمايه عنوان به مندي اخالق

- فعاليت شرط شيپ و است مطرح سازماني هاي مجموعه

 عصر در). 18(دهد مي شكل را كارامد هاي سازماني

 مسائل و مشكالت بروز مديران نگراني و دغدغه حاضر

 اخالقي اصول رعايت نشدن در اثر است كه ايپيچيده

 زمينه مؤثرترين اين در .آيدوجود مي به ردستانيز توسط

 و مسائل يراهگشا و مديران ياور تواندمي كه اي پديده

 براساس شواهد .است ياخالق هوشباشد،  مشكالت

 سازمان موفقيت در مهمي نقش هوش اخالقي بسياري

 همراه و باشد پيوسته صادق رهبر كه هنگامي. كندمي ايفا

 عملكرد نوعاً كند، عمل اخالقي هايو ارزش اصول با

  .)15( كندمي ايجاد بااليي را

 درست درك توانايى و ظرفيت معني به اخالقى هوش

 و آنها به عمل و قوى اخالقى اعتقادات خالف، داشتن از

 دنياي در ).7، 21(درست است  و صحيح جهت در رفتار

 باال اخالقي هوش با مديران و كاركناني تنها امروز،

 مبنايي كه كنند ايجاد تعهد و اعتماد سازمان در توانند مي

 مديران هاي تجربه. است درست و گسترده تجارت براي

 و خصوصي مؤسسات از بسياري و ژاپن آمريكا، در تجاري

 اخالقي رفتار كه است داده نشان كارآفريني هاي شركت

 .است درست كار انجام بلكه نيست، كار درست انجام تنها

 شركت 100 از بيش در هگرفت انجام تحقيقات همچنين

 عملكرد بر قوي بسيار تأثير اخالقي هوش كه داد نشان

 )2005( 1كيل و لنيك زعم به ).20( دارد سازمان مالي

 مداوم فقيتوم براي اخالقي هوش از زير اصل چهار

  : است ضروري شخصي و سازماني

 آن به آنچه بين هماهنگي ايجاد :درستكاري. 1

 دانيممي آنچه انجام؛ كنيم مي عمل آن به آنچه و معتقديم

 .2. هازمان تمام در راست حرف گفتن و است درست

                                                           
1 . Lennick & Kiel 

 دارد، بااليي اخالقي هوش كه كسي: پذيري مسئوليت

 همچنين اعمال، آن پيامدهاي و خود اعمال مسئوليت

 توجه :دلسوزي .3. پذيردمي را شهاي شكست و اشتباهات

 به نسبت اگر. است متقابل تأثير داراي كه ديگران به

 ما با نياز موقع نيز آنان باشيم، دلسوز و مهربان ديگران

 و عيوب از آگاهي :بخشش. 4. كنند مي همدردي

  .)12( ديگران و خود بخشيدن و ديگران و خود اشتباهات

 در پژوهشي بيان كردند) 2016(و همكاران  2شانون

 گيري اعتماد در در شكلهاي اخالقي كه اخالق و ويژگي

 و ارتباطات سازمان تأثيرگذار است و به بهبود فرايند

 ). 19(شود سازماني منجر مي

 فرايندهاي ،مديريت ويژه به هارشته ساير هايپژوهش

 و مشاركت راهبرد، اتحاد ،سازماني هايمحيط در را اعتماد

 سازمان در هرچه كنند ومي فراگير توصيف سازماني رفتار

 تعهد اين و بيشتر است تغيير به تعهد باشد، بيشتر اعتماد

 تغيير از پس را شغل ترك به تمايل و غيبت تغيير، به

 اين به اعتقاد را، اعتماد) 2000( 3شاو). 8(دهد مي كاهش

 ،انتظاراتمان به دستيابي براي كه كندمي تعريف موضوع

 اعتماد كاركنان به مديران در واقع .يما وابسته ديگران به

 دارند، نياز كه انجام دهند را كاري اينكه براي كنند،مي

 دهدمي اجازه سازمان به اعتماد وجود). 16(گيرد  انجام

 عنوان به تواندمي و كند تمركز بلندمدت هاي فعاليت بر كه

 سازماني ايفاي نقش تغيير اثربخشي در ضروري عنصري

 خشنودي همكاري، و موجبات بهبود ارتباط،) 10( كند

  ). 22(آورد را فراهم  شهروندي رفتارهاي و شغلي

 و سازمان اعضاي بين اعتماد سازماني بيانگر اعتماد

 ميان طريق تعامل از اعتماد نوع اين .است سازمان خود

 و آيد مي  وجود به سازمان رهبري و سرپرستان همكاران،

 بين اعتماد مبين سازماني اعتماد). 17(يابد مي پرورش

  اعتماد سازماني .است غيرشخصي اجتماعي مقررات و افراد
                                                           
2. Shannon 
3. Shave 
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 سطح به فردي سطح از سازمان كنترل از جهت تغيير در

 در اعتماد از شكل اين .دارد جمعي، ريشه تصميمات

 از طريق اجتماعي عامل يك كه شودمي نمايان جايي

 خصوص در مقدماتي تعهد يك خاصي، نهادي ترتيبات

 مقررات و مشترك مباني اي ازمجموعه بنيانگذاري

 ديگر عامل به ها،سازمان درون رفتار به مربوط هنجاري

 و است مجرد مفهومي سازمان عبارت بهتر، به. دهدمي

 و عامالن كارگزاران به اعتماد به وابسته سازماني اعتماد

 اعتماد حس تواند مي سرپرست به اعتماد حس است و آن

 با) 2016( 1ناهنگ فليز و). 13(دهد  شكل را سازماني

 بررسي نقش واسط اعتماد سازماني در رابطه با محيط كار

 شده و سازماني و تعامل كار بين حمايت سازماني ادراك

 شده از تعامل كار، نشان دادند كه حمايت سازماني ادراك

 طريق اعتماد سازماني بر كاركنان و تعامالت آنان با

 ).9(قيم و مثبتي دارد شان تأثير مستوظايف شغلي

 نيز در پژوهشي با) 2016(و همكاران  2جوجيانگ

 تعهد و يسازمان اعتماد ،يسازمان عدالت نيب روابط«عنوان 

 عنوان متغير نشان دادند كه عدالت سازماني به» يسازمان

 تواندوابسته بر اعتماد سازماني تأثيرگذار است و مي

 همچنين. تبيين كندواريانس مربوط به اعتماد سازماني را 

 اعتماد سازماني و عوامل آن بر تعهد سازماني تأثيرگذار

 ).23(است 

 بر عالوهاي است و سالمت سازماني مفهوم تقريباً تازه

 شــامل ،طور مؤثر توانايي سازمان براي انجام وظايف به

 ناظران در. دشوبهبود نيز مي وتوانايي سازمان براي رشد 

 باشناس،  هاي سالم كاركناني متعهد و وظيفهسازمان

 يابند وهاي ارتباطي باز و موفقيت باال ميباال، كانال ةروحي

 خواهند در آنجاسازمان سالم جايي است كه افراد مي

 مانند و كار كنند و به آن افتخار كنند و خود افراديب

 شعباني بهار و همكاران). 14،4( سودمند و مؤثرند
                                                           
1. Filiz & Nhung 
2. Zhou Jiang 

 سالمت رابطة ميزان ژوهشي با هدف تعييندر پ) 1389(

 كارشناسان ستادي ادارات ديدگاه وري بهره با سازماني

 وري بهره و سازماني ورزش نشان دادند كه بين سالمت

 همچنين. دارد وجود دار معنا و مستقيم رابطة كارشناسان،

 سازماني سالمت متغير داد نشان رگرسيون تحليل نتايج

 را كارشناسان وري بهره بيني توانايي پيش داريمعنا طور به

  ). 2(دارد 

 بررسي قاًيدقمديران بايد عملكرد خود و ديگران را 

 هاي سالمت سازماني وكنند، چراكه با شناخت شاخص

 استفاده از قدرت ذهن و هوش افراد و تكيه بر آنها مديران

 توانند سعي بر توسعه و حفظ روابط عميق داشته مي

  .هت بهبود هرچه بهتر سازمان گام بردارندباشند و در ج

 در اداراتي كه از سالمت سازماني برخوردارند، همه اعم

 دانند هدف چيست،طور كلي مي از كاركنان، و مردم به

 ي اخص باورهاي راهنما را در ذهن خودا گونه بهكاركنان 

 ي آنها را در رفتار روزمرة خودراحت بهتوانند  دارند و مي

 ).11(گيرند كار  به

پذيرد كه سالمت سازماني از عوامل بسياري تأثير مي

تواند در دستيابي به اهداف سازمان مؤثر واقع شود و به مي

ي و سوددهاثربخشي سازمان منجر شود و در نهايت در 

 كه يطور به ).6(بازدهي سازمان كارايي داشته باشد 

اخالق در پژوهشي با هدف بررسي تأثير ) 2016( 3نيا امين

بر سالمت مديران، با استفاده از مدلسازي معادالت 

ساختاري نشان داد كه اخالق بر سالمت و تحقق اهداف 

  . سازماني تأثيرگذار است

ي، پشتكار، روابط انساني ازخودگذشتگهمچنين ابعاد 

سالم و ايمن و مشاركت در كار بر سالمت روان مديران 

و همكاران  4طاهرادر همين زمينه ). 5(گذارد  تأثير مي

در پژوهش خود نشان دادند كه امنيت شغلي ) 2016(

توسط كاركنان بر سالمت سازماني تأثيرگذار است و درك 
                                                           
3. Aminnia 
4. Tahira 
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 توسط سؤاالت بررسي و مشاوره جلسه چندين

ن مديريت خبرگا نظر اخذ نظران دانشگاهي، صاحب

بومي  هاپرسشنامه ،ورزشي و كارشناسان وزارت ورزش

 در قالب چهار بعد اخالقي،هوش  كه يطور بهند، دش

، اعتماد )ي، دلسوزي و گذشتريپذ تيمسئولدرستكاري، (

اعتماد جانبي، اعتماد عمودي و (سازماني در قالب سه بعد 

و سالمت سازماني در قالب پنج بعد ) اعتماد نهادي

ي، تعهد و استقالل، مسير هدف، ريگ ميتصممشاركت در (

در مقياس ) توسعه و كارايي و يگانگي و سازگاري

 سنجش براي .سنجيده شده استليكرت اي  گزينه پنج

 سازه روايي محتوا و پژوهش، روايي اين در سؤاالت روايي

- كه روايي محتوا براي پرسشنامه شد گرفته قرار مدنظر

هاي هوش اخالقي، اعتماد سازماني و سالمت سازماني 

نظران دانشگاهي تعيين و تأييد  توسط جمعي از صاحب

ي دييتأشد و روايي سازه نيز با استفاده از تحليل عاملي 

منظور تأييد كفايت نمونه، از  همچنين به. صورت گرفت

و براي بيان همبستگي بين متغيرها از  KMOآزمون 

تلت استفاده شد كه نتايج آن در جدول آزمون كرويت بار

  . آورده شده است 1

 نتايج آزمون كيزر مايراكلين و بارتلت. 1جدول 

  آزمون بارتلت KMO  متغيرها
001/0  809/0  هوش اخالقي  
001/0  905/0  اعتماد سازماني  
001/0  875/0  سالمت سازماني  

  

براي كفايت حجم نمونه نيز از مقياس كيزر مايراكلين 

  بيشتر بود،  80/0استفاده شد كه با توجه به اينكه از 

همچنين . توان گفت حجم نمونه كفايت الزم را داشتمي

ها را در سطح آزمون كرويت بارتلت مناسب بودن داده

0001/0P> توسط آمده دست در ادامه نتايج به. نشان داد ،

افزار ليزرل برازش  ي و با استفاده از نرمدييتأاملي تحليل ع

ها همبستگي بااليي با  آن نشان داد همة سؤال جينتاشد و 

بار عاملي در تمامي موارد باالتر (متغير مكنون خود دارند 

هاي پايايي دروني نيز براي پرسشنامه). بوده است 7/0از 

 باهوش اخالقي، اعتماد سازماني و سالمت سازماني 

و  810/0، 825/0ترتيب  از روش آلفاي كرونباخ به استفاده

ميزان بار عاملي و ضريب آلفاي . محاسبه شد 855/0

گزارش  2در جدول  ها مؤلفهكرونباخ مربوط به هر يك از 

  .شده است

  
  ي پژوهش ها مؤلفهي و ضريب آلفاي كرونباخ بار عامل. 2جدول 

  آلفاي كرونباخ  بار عاملي  ها مؤلفه  متغيرها

  هوش اخالقي

  82/0  76/0  درستكاري
  79/0  73/0  يريپذ تيمسئول

  81/0  74/0  دلسوزي
  77/0  73/0  گذشت

  اعتماد سازماني
  82/0  71/0  اعتماد جانبي
  80/0  78/0  اعتماد عمودي
  84/0  79/0  اعتماد نهادي

  سالمت سازماني

  79/0  75/0  يريگ ميتصممشاركت در 
  83/0  71/0  تعهد و استقالل
  81/0  71/0  مسير هدف

  79/0  70/0  توسعه و كارايي
  82/0  74/0  يگانگي و سازگاري
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-تكنيك از هاهداد ليوتحل هيتجز براي پژوهش نيا در

 سطح در .شد استنباطي استفاده و توصيفي آماري هاي

 به معيار انحراف و ميانگين از طريق محاسبة توصيفي

 پاسخ به منظور به است و شده پرداخته اطالعات توصيف

 همبستگي پيرسون و براي تعيين آزمون ابتدا ؤاالتس

 Spssافزار  ها، از نرمجهت و شدت رابطة بين متغير

 در ادامه از مدل معادالت ساختاري. استفاده شده است

 استفاده شده است، بدين ترتيب Lisrelافزار  ة نرمليوس به

 كه تأثير هوش اخالقي بر سالمت سازماني با تأكيد بر

 نقش واسط اعتماد سازماني از طريق ضريب استاندارد و

 هاي عدد معناداري سنجش شده و براساس آن به پرسش

  .پژوهش پاسخ داده شده است

  
  هاي تحقيقنتايج و يافته

 كه متغير دهدمي نشان 3جدول  هاي توصيفييافته

 ،25/1و انحراف معيار  95/2ميانگين  دارايهوش اخالقي 

 و انحراف 92/2داراي ميانگين اعتماد سازماني متغير 

 98/2داراي ميانگين سالمت سازماني و متغير  12/1معيار 

 همبستگي پيرسون آزمون نتايج. هستند 38/1و انحراف 

 ةدهند نشان ضرايب اين .شده است منعكس 1 جدول در

 و يكديگر با متغيرهاي پژوهش ميان همبستگي معناداري

  .است 99/0 اطمينان فاصلة در

  
  پژوهش متغيرهاي ميان همبستگي ضرايب .3جدول 

  سالمت سازماني  اعتماد سازماني  هوش اخالقي M SD  هامتغير

      1  25/1  95/2  هوش اخالقي

    1    571/0  12/1  92/2  اعتماد سازماني

  1  618/0  583/0  38/1  98/2  سالمت سازماني

  

  : مدل ساختاري
ي ريگ اندازههاي  پس از اطمينان يافتن از صحت مدل

تحليل عاملي تأييدي هوش اخالقي، اعتماد سازماني و (

، سؤاالت اصلي پژوهش آزمون شدند، )سالمت سازماني

عبارت ديگر، رابطة علي هوش اخالقي و سالمت  به

نقش اعتماد سازماني با هم سنجيده سازماني با تأكيد بر 

ضرايب (شد كه در ذيل مدل در حالت تخمين استاندارد 

  .نشان داده شده است 2در شكل ) استاندارد

  :بررسي ارتباط بين متغيرها
هوش (هاي مدل  براي بررسي رابطة بين متغير

از مدل ) اخالقي، اعتماد سازماني و سالمت سازماني

هاي  طور مشخص، از مدل بهمعادالت ساختاري و 

شايان ذكر است . استفاده شد) تحليل مسير( ساختاري 

هاي پژوهش از ضرايب استاندارد و  براي پاسخ به پرسش

 همچنين براي كلية .شود اعداد معناداري استفاده مي

 درصد 5درصد و سطح خطا  95مسيرها ضريب اطمينان 

 اثر هوشنشان داده شده،  4كه در جدول طور همان. است

 اخالقي بر سالمت سازماني كارشناسان وزارت ورزش با

  .توجه به نقش واسط اعتماد سازماني معنادار بوده است
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دهد كه  نشان مي 5در جدول  آمده دست بهمقادير 

مدل رياضي پژوهش از برازش خوبي برخوردار است و 

روابط علي يا تأثيرگذاري هوش اخالقي بر سالمت 

سازماني با تأكيد بر نقش واسط اعتماد سازماني تأييد 

ميانگين مجذور خطاهاي مدل  كه يطور به. شده است

و د همچنين نسبت كاي .است 08/0از  تر كوچك) 055/0(

. است 3از  تر كوچك) 33(به درجة آزادي ) 88/88(

و  035/0نشان داد مقدار اين شاخص  RMR بررسي 

. رو در حد قابل قبول قرار دارد ، ازايناست 05/0كمتر از 

، =95/0AGFI= ،93/0GFI(ها بررسي ساير شاخص

94/0CFI= ،95/0TLI= ،90/0NFI=(  نيز نشان  

وده و در حد قابل قبول ب 9/0دهد كلية مقادير باالي مي

در نتيجه مدل داراي برازش و تناسب بااليي . قرار دارند

ة متغيرها شد ميتنظدهد كه روابط  مي نشانو  است

  .چارچوب نظري پژوهش منطقي بوده است براساس

  
 يريگ جهينتبحث و 

 براي امروزي پوياي محيط در هاي ورزشيسازمان

 مديران بايد بخشند، اهداف سازماني را تحقق بتوانند اينكه

فراگيري  و اخالقي اصول رعايت به ملزم را خود كاركنان و

 با ريزان وزارت ورزش و برنامه مديران. كنند اخالقي هوش

- مي باال، اخالقي هاي افزايش هوشي زمينهساز فراهم 

كاركنان،  عملكرد كردن بهينه و يساز سالم با توانند

هدف  رو نيازا .كنند تضمين موفقيت سازمان را و موقعيت

ارائة مدلي از تأثير هوش اخالقي بر اصلي پژوهش حاضر 

سالمت سازماني با تأكيد بر نقش واسط اعتماد سازماني 

  . در وزارت ورزش و جوانان بود

نتايج حاصل از اين مدل نشان داد كه هوش اخالقي 

. بر سالمت سازماني در وزارت ورزش و جوانان تأثير دارد

نتايج نشان داد كه هوش اخالقي تأثير مستقيم همچنين 

اعتماد  كه خود و معناداري بر اعتماد سازماني دارد

سازماني نيز تأثير مستقيمي بر سالمت سازماني در وزارت 

 )5) (2016(نيا  طوركه امين همان. ورزش و جوانان داشت

اند، هوش بحث كرده) 11) (2014(و همكاران  1و لي

ي آن بر افزايش سالمت سازماني در ها مؤلفهاخالقي و 

اين يافته به اين . وزارت ورزش و جوانان تأثيرگذار است

نكته اشاره دارد كه كاركنان داراي اعتقادات اخالقي قوي 

اگر به رعايت اصول اخالقي تمايل و توانايي داشته باشند و 

غير از مسائل شخصي را در  ي و مسائلي بهرشخصيغاهداف 

تواند به جام دهند، احتماالً اين امر ميفضاي سازمان ان

. هاي سالمت سازماني منجر شودافزايش شاخص

در پژوهشي با هدف ) 5) (2016(نيا  امين كه يطور به

بررسي تأثير اخالق بر سالمت مديران، با استفاده از 

مدلسازي معادالت ساختاري نشان داد كه اخالق بر 

همچنين . ر استسالمت و تحقق اهداف سازماني تأثيرگذا

ي، پشتكار، روابط انساني ازخودگذشتگنشان داد كه ابعاد 

سالم و ايمن و مشاركت بر كار بر سالمت روان مديران 

 شده ارائهبا بخشي از نتايج مدل  تأثيرگذار است؛ اين يافته

مبني بر تأثير هوش اخالقي بر سالمت سازماني 

 .ستهمراستا

كه هوش اخالقي نتيجة ديگر پژوهش بيانگر آن است 

 رگذاريتأثبر اعتماد سازماني در وزارت ورزش و جوانان 

اين يافته به اين نكته اشاره دارد كه ادراك از فضاي . است

هاي منصفانه و اخالقي در سازمان در شرايطي كه رفتار

تواند جوانمردانه در سازمان وجود دارد، احتماالً مي

 كه يطور بهورد، وجود آ موجبات اعتماد در سازمان را به

و همكاران در پژوهش خود نشان ) 19) (2016(شانون 

گيري  هاي اخالقي در شكلدادند كه اخالق و ويژگي

و  اعتماد در سازمان تأثيرگذار است و به بهبود فرايند

 .شودارتباطات سازماني منجر مي

                                                           
1. Lee  
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براساس نتايج اين پژوهش يكي از پيشايندهاي 

ارت ورزش و جوانان، اعتماد كليدي سالمت سازماني در وز

اين يافته به اين نكته اشاره دارد كه . سازماني است

هاي سازماني و صداقت در رفتار بين دارندگان نقش

هاي سازماني احتماالً درستكاري و اعتماد به اصول و ارزش

 كه يطور به. تواند سالمت سازماني را موجب شودمي

تمايل دارند در سازمان بمانند و كار كنند و كاركنان  

نتايج حاصل از اين سؤال با . ي سودمند و مؤثر باشندافراد

، )9) (2016(فليز و ناهنگ  بخشي از نتايج پژوهش

و طاهرا و همكاران ) 23) (2016(جوجيانگ و همكاران 

هاي طور مثال يافته به. ستهمراستا )20) (2016(

نشان داد كه ) 23) (2016(ان پژوهش جوجيانگ و همكار

عنوان متغير وابسته بر اعتماد سازماني  عدالت سازماني به

تواند واريانس مربوط به اعتماد تأثيرگذار است و مي

همچنين نشان داده شد كه اعتماد . سازماني را تبيين كند

فليز . سازماني و عوامل آن بر تعهد سازماني تأثيرگذار است

نيز نشان دادند كه حمايت سازماني ) 9) (2016(و ناهنگ 

شده از طريق اعتماد سازماني بر كاركنان و تعامالت  ادراك

  .تأثير مستقيم و مثبتي دارد شان يشغلآنان با وظايف 

هوش اخالقي بر اعتماد  راتيتأثدر اين پژوهش  اگرچه

و سالمت سازماني در وزارت ورزش و جوانان نشان داده 

عنوان يك  ها بايد بهمتغير شد، پايين بودن هر يك از

. مديران وزارت ورزش و جوانان قرار گيرد مدنظرهشدار 

شود هوش اخالقي و ابعاد آن مورد بنابراين توصيه مي

هاي ارتقاي سالمت توجه و مطالعه قرار گيرد تا زمينه

 سازمان، درون اعتماد ايجاد براي. سازماني فراهم شود

 همكاران با ارتباط صادقانه برقراري در بايد سازمان اعضاي

 توسعة براي اين حال، با. كنند امنيت احساس مديريت و

 انتظارات از كاركنان و مديريت كه است اعتماد الزم

 از آكنده ايجاد وضعيتي منظور به و باشند آگاه يكديگر

 است آن اين مسئله دليل. بدانند مسئول را خود اعتماد،

 و مديران بين موفق كاري روابط كليدي جزء اعتماد كه

 در. آوردمي فراهم را همكاري وسيلة كه است كاركنان

 عنوان به شودنتيجه به مديران وزارت ورزش پيشنهاد مي

 درستكار، كه و ريپذ جامعه اصول اخالقي، به پايبند افرادي

 سازماني را اعتماد ،رنديگ يم خوب و متعادل تصميمات

  .تقويت كنند

 هاي حاصل از اين مدليافتهدر نهايت با توجه به 

 ريزان در وزارت ورزش باشود مديران و برنامهپيشنهاد مي

 مناسب براي هاي ش آموز آوردن فراهم منظور به تالش

 شايستة وظايف، انجام براي الزم منابع تأمين كاركنان،

 با محيطي صميمي ايجاد ي،سازمان درون ارتباطات تسهيل

 افزايش ضمن كاركنان از حمايت نيز و متقابل احترام

 سازماني افزايش سالمت موجب اعتماد كاركنان، سطح

 سازماني اعتماد افزايش و تقويت منظور همچنين به .شوند

 از اخالقي مديران وجود سالمت سازماني، و كاركنان

 اخالقي، مديران وقتي به اين معنا كه ضروريات است؛

 كنندمي برقرار ارتباط پيروانشان با اصول اخالقي پيرامون

 و هاپاداش از و تنظيم را اخالقي شفاف و معيارهاي

 آنها اعتماد ميزان گام در اولين كنند،مي استفاده ها تنبيه

  .برندمي باال را
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