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 نقش میانجی تعهد عاطفی در ارتباط بین اخلاق کاری و شادکامی
 

 *یزیعز ، احمدیقنبر روسیدکترس

 گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان 
 (41/41/79: رشیپذ خی، تار41/8/79: افتیدر خیتار)

 

 

 سرآغاز

اعی حسوا    مموا نز نظام آموزش عالی به عنوون  کون نظوام ن   و
 اکگاه خاصوی بخخووارنا ن و    را صوواوی خونوون ووننسو      وه 
خط خی ان که به ر ش آنما ن   به نحو نحسن ننجام رون، که نز ن خ ی 

(. 1ننسانی اشن کاف ه نی، بخخوارنا    ازمانی  الا   پوکا رنشو ه باشون 
 م عمن، ا کااکن مما وخکن عامل مزک  اقاب ی بخنی نظام آموزش عالی،

 (. 2ن    شنا ، شار، خوربا ا   نخلاق مننا بخننگ خ ه،     ه
به عنون  ککی نز مما وخکن ن ازوای ا ننوی بروخ، بوه رل ول  1شارکامی

واث خنت ع نه نی که بخ شکل گ خی شخص   آرمی   مج وعه زننگی 
(. 3ننسا  رنار، و  ره ذون پژ ورگخن  ان به خور مرغول کخره ن و  

 یمخ ل و یوواان بوه ا ش یشوارکام ،یپژ ورگخن  ن   واعفلا  ه   
. بخخی را وعخکف خور نز شارکامی ب وا  موی رنانون کوه نننکخره فکوعخ

خرا،  :شارکامی ککی نز شش و جا  ن ا ی ننسا  ن   که عبااونن نز
(. بخخی نز پژ ورگخن  شارکامی 4وخ ، ون خ، وعجب، ناانح ی   شاری 

نز ک     زننگی خور وعخکوف موی کننونه بوه ان نازکابی کلی ذونی فخر 
عباات رکگخ، فخنکنن خورنازکابانه ی نحسا ی   شوناخ ی فوخر نز محو   

 (. 6، 5ننگ زشی خوش می باشن 
 
 
 

 
و اننون  یشوارکام کوی،گخن لذت یوانگاهکر ن ب یبننا وقس نکبزاگ خ

 یوانگاهککه را مقابل آ  ر (.7 مطلوب ن   ی  رن ا ننکنحسا  خوشا
ن و  کوه بوا  یقخنا رنار   شامل ننجوام کواا یشارکام 2کیگخن ل  ضف

بووره  یشخص با معن یباشن   بخن ح صح یبوره   نز نظخ نخلاق ل  فض
 ق  خور  نکر خ نمخ زه نفخنر ب نکهکوو ه به ن با(. 8شور   ی  باعث وخق

 ،رنش ه باشنن یبا نراط یکاا   نگخ مح کننن،یم یوا  پخان را  ازما 
عامول را  نک. مم  وخ(9 منن شوونننز آ  بمخه یناش یاکنز مزن ووننننیم

بوه  ننرواک  ا  عکبه  قا شارکام نفخنر. باشنینفخنر نراط م 3ی لام  ا نن
   کننونیوجخبه مو یک  خ یفراا ا نن رونن،یپا خ م یوخنحو منا ب

 نز شوارکامی. (11 ن   وخیوا نسب  به نفخنر ناشار قوآ  ی نکن س ا  
ووا آ    موفق شکنحسا ات مثب  را کااکنا  مو ب نفزن جارکن قکطخ

بوه حضووا را  یرو خ ب لکونفخنر با نحسا وات مثبو  و ا (.11 شوریم
کااووا  خ وراگ یثخوخونحوو مورنانون   بوه  نکو ن  ک  شوخن وا  موقع

 (.12 شوننیم
(،  وبن 13مطالعات نرا  می رون عونملی و چو   ولام  معنووی  

 (، 16 4ازی نخلاقوو(، نمارکنه  15ازی  ووو(، وونن نن  14وای اوبخی 
 
 

 چکیده
ما بخا ی عونمل موثخ بخ شارکامی می ووننن به طوا موثخی را پ ربخر نوننف نظام آموزش عالی نقش موثخی ان نک ا کنن، با راک نکن مزمینه: 

 . ننجام شنه ن  پژ وش حاضخ با ونف انبطه نخلاق کاای   شارکامی با نقش م انجی وعمن عاط ی 

 ن خ نز کااکنا  218، می باشن کااکنا  رننرگاه بوعلی   نا و نن  امعه آماای شامل کل ه  و بس گی ن  . -ووص  ی  ا ش وحق ق روش:

ن  انننار پخ رنامه   همطالعه نن خاب شننن. بخنی گخرآ ای رنره وای پژ وش نز   م وصارفی طبقه نی ا ش ن ونه گ خی نز با ن   اره 
نز ضخکب و بس گی پ خ و    وحل ل مس خ رنره وای وحق ق پس نز   ع آ ای با ن   اره  نخلاق کاای، شارکامی   وعمن عاط ی ن   اره شن.

 وحل ل شننن.  LISREL, SPSSنخم نفزناوای آماای را 

 اکج بخا ی نرا  رنر که نقش  ن طه نی وعمن عاط ی را ناوباط ب ن نخلاق کاای   شارکامی مثب    معنی رنا می باشن.ن  یافته ها:

 را ن  جه بخنی نکجار شارکامی را م ا  کااکنا  می باکس  به نبعار نخلاق کاای   وعمن عاط ی وو ه کخر.نتیجه گیری: 
 

  ی.نخلاق کاای، شارکامی، وعمن عاطواژگان: کلید
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(، وعموون 18 5(، معنوکوو 17(،  ووخماکه ن   وواعی  3فخونووس  ووازمانی 
(، 21  6(، معنوک  را مح   کاا21(، ننعطاف پذکخی را کاا  19 ازمانی 
( بوخ شوارکامی 24 7(، خوش ب نوی  وازمانی23(، نوآ ای  22رکنننای 

  نثخگذنا می باشنن.
با  عامل بالا، 8با نخلاق کاای ننسانی ن خ ی پژ ورگخن  نع قار رنانن که

وو عه نخلاق را رننرگاه ووا    اشن  م  را پاکا  بی  خماکه   نازش
(. را مقابل ککی نز مرکلاوی که نمخ زه  وازما  ووا  بوا آ  25وس نن  

مون مه وس نن مرکلات نخلاقی ن  ، بسو اا نز  وازما  ووا بوه خواطخ 
نکن اقاب    ن ل به  ورآ ای   بمخه  ای مخوکب نع ال غ خ نخلاقی ور

 (. 26می شونن  
کا نخلاق پژ وی رننری ن   که نز نصوول   نازش ووای  9فلس ه نخلاق

نخلاقی بحث می کننه نازش واکی که نا خ به اف ااووا   صو ات نانری 
 مخرما    و اکز آنما نز ح ث خووبی   بونی، شاکسو گی   ناشاکسو گی،

(. نخلاق وات نز 28، 27ن کوکی   زش ی   باکس گی   نباکسو گی وسو نن 
 اخ ااوا   منا بات، فخونس، رکن، نظام وای ونجاای   حقوقی، نظام 
خانونره، کارگ خی ن   اعی، نک ا ، وجااب   نگخش وای مخرما  وواث خ 
می پذکخر. و ا  گونه کوه موی ووون  نز نخلواق را  وطح کلوا  نظوام 

نخلاق را  طح فخری بحث کخر، نخلاق را  طح زکوخ نظوام ن   اعی کا 
نخلاق کاا م عمن شن  وون  ذونی، ا ننی     (.29وا ن ز موضوع   رنار 

 س انی فخر کا گخ ه به نننکره   عی را  م  نخذ قون   ن  عننر را نی 
 یمعنو بوه کاا نخلاق(. به عباات رکگخ 31گخ ه   فخر بخنی وو عه ن   

 نارا   وخک   را   ننجام   کاا   مح را نارا   نز را   شناخ 
. نخلاق کاای، ونجاا فخونگی ن   که به ننجام کاا منا ب   (31. ن  

خوب را  امعه، نزاش معنوی مثب  می رون   بخ نکن با ا ن   که کاا 
(. نو    نخلاق کاا را بعن فوخری بوا 32فی ن سه کن نازش ذنوی رنار 

و وامی نبعوار زنونگی کواای، خوانونرگی   وو ه به نثوخ گوذنای آ  را 
ن   اعی، آگاوی کلوی    زکوی،  نقع و  بن واری آ  ان ضوخ ای موی 

(. را مقابل ن ز نبعار  ازمانی نخلاق کاا می ووننن  خف و  ووای 33کنن 
(. مطالعات نرا  موی 34فکخی   حجا  خماکه ننسانی ان وو عه بخرن 
نی مثب    وام ن  لام ی رون نخلاق کاای را نکجار  ضع   ا حی   ا ن

نفخنر موثخ ن   که نکن مما را نثخبخری   کاانکی  ازما  واث خ مثب    
 (.35معنی رنای رنار 

را مقابل وعمن  ازمانی را  ال ووای نخ وخ موضووعی محبووب بوخنی 
(. وعمون کون 36وحق ق را نگخش وای کاای   اف واای بووره ن و   

باکون را کااکنوا  پوخ اش ک     مطلوب کا  طحی نز وعامل ن   که 
کنن. (. وعمن  ازمانی، به نگخش نفخنر نسب  به  ازما  نشااه می37کابن  

نکن نگخش، کن پ ونن ا ننی را انبطه ب ن کااکنا     ازما  ن     نز 
وای  ازما  ان می شنا نن   ولاشی که نی که نفخنر نوننف   نازشرا ه

نرا  می رونن   م لی کوه  نز خور بخنی ر   ابی به ونف وای  ازما 
(. ککی نز  وازه ووای 38شور به باقی مانن  را  ازما  رنانن، م اثخ می

، 11(. وعمون عواط ی39نصلی وعمن  ازمانی، بعن عواط ی آ  موی باشون 
رلبس گی عاط ی کااکنا  به  ازما  می باشن، که وو و  خرونوری نز 

نکون نوو   (. را41 ازما    و اکل به مانن  را آ  مرخص موی شوور 

وعمن، نفخنر نرنمه کاا را  ازما  ان     ه   وکل ف خور می رنننن   نرنمه 
(. نفوخنری 41و کاای با  ازما  ان نرنی رکن به  ازما  ولقی می کننن 

که رنانی  طح بالاکی نز وعمن عاط ی وس نن، نحسوا  موی کننون کوه 
ور کوه مو  نن را  ازما  فعلی باقی ب اننن. وعمن عاط ی مو ب می ش

کااکنا  به عل  نحسا   فارنای کا     ه را  وازما  بواقی ب اننون   
نحسا  کننن که کاا آنما ننجام رنر  کن کاا صح ح ن و . نکون نوو  
وعمن را پی فرااوای را نی که نز ونجااوا ناشی می شور، نفزنکش می 

 (.42کابن   باعث نکجار وعمن بلنن منوی بخنی  ازما  می گخرر 
نچه مطخح شن می وون  ن  جه گخف  شارکامی ن از ضوخ ای بخ ن ا  آ

بخنی  ازما  ن     نز   له ن ا ی وخکن پوژ وش ووا بخا وی بوخنی 
ا  ن  به شارکامی را  ازما  وا بخ مبنای رننش   شخنک  بومی ن  ، 
را نکن ب ن ککی نز مساکلی که  ازما  وا با آ   خ  کاا رنانن ن واز بوه 

ن   وا ب ونننن با نفزنکش بمخه  ای را  وازما   نفزنکش کاانکی کااکنا 
را فضای اقاب ی موفق   ب ر خی کسب ن اکنن، لازمه وحقق نکن وونف 
شنا اکی عونمل موثخ بخ شارکامی ن  . بخا ی کلی نز رننروگاه مووار 

 یشوارکاممطالعه نرا  می رون،  ضع   فعلی به گونه نی ن و  کوه  
زم نه نکجار ناونجاای    بوره  کاوش  فزنکننه نی ا  بهطوا  به کااکنا 

بخ و  ن ن ا  ککوی  .کااکنا  مرمور می باشن کاوش بمننش  ا ننی
نز چالش واکی که رننرگاه با آ  مون مه ن   مسئله شارکامی کااکنا  
می باشن. بخ ن ا  آنچه که مطخح شن ونف پژ وش حاضخ پا خگوکی 

رکامی با نقش م وانجی به نکن  ونل ن   که آکا ب ن نخلاق کاای   شا
 وعمن عاط ی انبطه معنی رنای   ور رنار؟

را ان  ای ا  ن  به ونف نصلی پژ وش نلگوی م مومی پوژ وش را 
 ن اکش رنره شنه ن  . 1نگااه 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 : مدل مفهومی پژوهش9نگاره 

 روش
ا ش وحق ق پژ وش حاضخ ووص  ی نز نوو  و بسو گی بوا ن و  اره نز 

ن خ نز کااکنا   781اشن.  امعه آماای پژ وش شامل وحل ل مس خ می ب
ن خ  218رننرگاه بوعلی   نا و نن  ن  . با ن   اره نز فخمول کوکخن  

به طوا وصارفی به عنوون  ن ونوه نن خواب شوننن. ا ش ن ونوه گ وخی 
وصارفی طبقه نی م نا ب با حجا وخ طبقه بوور. ا ش مووار ن و  اره 

 نخلاق کاای

 وعمن عاط ی

 شارکامی
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کوکخن  بور. بخنی گوخرآ ای رنره ووای بخنی بخآ ار حجا ن ونه فخمول 
 پژ وش نز پخ رنامه ن  انننار به شخح زکخ ن   اره شن.

بوخنی  ونجش نخلواق  کواای نز پخ رونامه  پخ رنامه نخلواق کواای:
گوکه   چماا بعن  51(. نکن پخ رنامه رنانی 43ن  انننار بمخه گخف ه شن 

، ا نبو   والا   12، پر کاا    نک  را کواا11رلبس گی   علاقه به کاا 
ان بوخ ن وا   (14، ا ح   عی   مروااک  را کواا13ننسانی را محل کاا

ط ف پنج را ه نی ل کوخت موی  ونجن. نکون پخ رونامه را مطالعوات 
مخ ل ی را نکخن  موار بخا ی   نع بااکابی قخنا گخف ه ن   نز   لوه را 

 (. پاکواکی پخ رونامه را29گزناش شن  92/1پژ وری پاکاکی پخ رنامه 
به ر   آمون کوه  85/1پژ وش حاضخ بخ ن ا  ضخکب آل ای کخ نباخ 

 نرانگخ پاکاکی منا ب آ  ن  . 

بوخنی  ونجش وعمون عواط ی نز پخ رونامه  :پخ رنامه وعمون عواط ی

گوکه بوخ ن وا   9(. نکن پخ رنامه رنانی 44ن  انننار بمخه گخف ه شن  
عات مخ ل ی ط ف پنج را ه نی ل کخت می باشن. نکن پخ رنامه را مطال

را نکخن  موار بخا ی   نع بااکابی قخنا گخف ه ن   نز   له را پژ وری 
(. پاکواکی پخ رونامه بوخ ن وا  42گزناش شن  91/1پاکاکی پخ رنامه 

به ر   آمن که نرانگخ پاکاکی منا وب آ   89/1ضخکب آل ای کخ نباخ 
 ن  . 

ننار : بوخنی  ونجش شوارکامی نز پخ رونامه ن و انپخ رنامه شارکامی
گوکه بخ ن ا  ط ف  29(. نکن پخ رنامه رنانی 45نکس وار ن   اره شن 

پنج را ه نی ل کخت می باشن. نکن پخ رنامه را مطالعوات مخ ل وی را 
نکخن  موار بخا ی   نع بااکابی قخنا گخف ه ن و  نز   لوه را پژ وروی 

(. پاکواکی پخ رونامه بوخ ن وا  3گوزناش شون  84/1پاکاکی پخ رنامه 
به ر   آمن که نرانگخ پاکاکی منا وب آ   91/1ل ای کخ نباخ ضخکب آ

 ن  . 
   SSPS18وجزکه   وحل ل رنره وا با ن   اره نز نخم نفزناوای آماای 

LISREL    را ر   طح ووص  ی   ن و نباطی ننجوام شون. را  وطح
ووص  ی نز آمااه وای م انگ ن، ننحخنف ن  انننار، کجی   کر نگی   را 

نز آزمو  وای ضخکب و بس گی پ خ و  بموخه گخف وه   طح ن  نباطی
شنه ن  ، و چن ن بخنی وع  ن انبطه ب ن م غ خوای پژ وش نز وحل ل 

 ن   اره شنه ن  . LISRELمس خ بخ ن ا  نخم نفزنا آماای 
 

 یافته ها
پژ ورگخن  پ رنمار می کننن که را منل کابی علی، ووزکع م غ خوا باکن 

  قنا مطلق چولگی   کر نگی م غ خوا به نخمال باشن. بخ نکن ن ا
قنا  1(. با وو ه به  ن ل ش ااه 46ب ر خ باشن  11   3وخو ب نباکن نز 

مطلق چولگی   کر نگی و امی م غ خوا ک  خ نز مقارکخ مطخح شنه می 
باشن. بنابخنکن نکن پ ش فخض منل کابی علی کعنی نخمال بور  ون 

 م غ خی بخقخنا ن  . 
 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش : شاخص9جدول 
انحراف  میانگین متغیرها

 معیار

 کشیدگی کجی

 -33/1 18/1 73/1 68/2 رلبس گی   علاقه به کاا

 -11/1 29/1 84/1 18/3 پر کاا    نک  را کاا

 11/1 37/1 74/1 71/2 ا نب   الا   ننسانی را کاا

 98/1 18/1 81/1 79/2 ا ح   عی   مرااک  

 42/2 13/1 52/1 94/2 وعمن عاط ی

 27/2 75/1 68/1 62/2 شارکامی
 

 .ماوخکس و بس گی م غ خوای پژ وش نانئه شنه ننن 2را  ن ل ش ااه 
، انبطه ب ن مول ه وای نخلاق کاای   وعمن عاط ی با 2با وو ه به  ن ل 

مثب    معنی رنا می باشن. آزمو  نلگوی  11/1شارکامی را  طح 
با رنره وای گخرآ ای شنه، با ا ش وحل ل  نظخی پژ وش    بخنزش آ 

 2ننجام شن. را نگااه   8/8مس خ   با ن   اره نز نخم نفزنا ل زال نسخه 
 نلگوی آزمو  شنه پژ وش حاضخ نانئه شنه ن  

 

 

 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش9جدول 
 7 6 5 4 9 9 متغیرها

      1 رلبس گی   علاقه به کاا

     1 35/1** ا کااپر کاا    نک  ر

    1 52/1** 42/1** ا نب   الا   ننسانی را کاا

   1 61/1** 52/1** 46/1** ا ح   عی   مرااک  

  1 61/1** 55/1** 55/1** 41/1** وعمن عاط ی

 1 66/1** 67/1** 56/1** 41/1** 48/1** شارکامی

15/1 >p                     * 11/1> p** 
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 گوی آزمون شده پژوهش: ال9نگاره

 

 مسیرهای آزمون شده در مدل : 9جدول
 مسیر ها اثرات مستقیم اثرات غیر مستقیم Tآماره 

 بر روی تعهد عاطفی از 

 رلبس گی   علاقه به کاا 28/1** - 22/4

 پر کاا    نک  را کاا 26/1** - 18/4

 ا نب   الا   ننسانی را کاا 19/1** - 73/2

 ح   عی   مرااک  ا  31/1** - 39/4

 بر روی شادکامی از 

 وعمنعاط ی 67/1** - 71/12

 رلبس گی   علاقه به کاا - 18/1* 49/2

 پر کاا    نک  را کاا - 17/1* 39/2

 ا نب   الا   ننسانی را کاا - 12/1* 18/2

 ا ح   عی   مرااک   - 21/1** 13/4

  p≤0/01                                   **  *p≤0/05 

 

 
که مقارکخ  X2/d.fشاخص وای بخنزش بخنی وحل ل مس خ شامل 

قابل پذکخش وس نن، شاخص مجذ ا م انگ ن مخبعات خطای  3ک  خ نز 

نرانگخ بخنزش منا ب  18/1( که مقارکخ ک  خ نز RMSEAوقخکب  
نرانگخ بخنزش  15/1نلگوی وس نن،  طح معنی رنای منل که بزاگ خ نز 

 (.46مو  شنه ن   منا ب منل آز

 

 : شاخص های برازش انطباق4جدول 

RMSEA /df2X P 
17/1 88/2 12/1 

 

 بحث
وجزکه   وحل ل فخض ه وای پژ وش نرا  رنر که نقش م وانجی وعمون 
 ازمانی را ناوباط ب ن رلبس گی   علاقه به کاا، پر کاا    نک  را کاا، 

اک  را کواا   ا نب   الا   ننسانی را محول کواا، ا ح   عوی   مروا
شارکامی مثب    معنی رنا می باشن، را مطالعه نی مروخص شون کوه 

بوا  15نقش م انجی ننگ زش را نی را انبطوه بو ن نخلواق کواا ن ولامی
(. را 47مثبو    معنوی رنا موی باشون  اضاک  شغلی   وعمن  وازمانی

  ووکو   وازمانی بوا  16انبطه  و نخلواقیمطالعه رکگخ گزناش شن که 
(. 48مثب    معنی رنا می باشون نی وعمن  ازمانی قش  ن طهوو ه به ن

را مطالعه نی رکگخ مرخص شن که اف اا نخلاقی منکخن  بوا اف ااووای 
مخنقب ی پخ  اان  با نقش  ن طه نی  وو نخلواقی    فوارنای  وازمانی 

(. نکن ن اکج می ووننن و سوو بوا کاف وه ووای 49مثب    معنی می باشن 
  ن اکج به ر   آمنه موی ووون  ب وا  کوخر کوه پژ وش باشن. بخ ن ا

نی ن   وجخب ات کاای را طول زننگی کاای فخر به عنون  عامل ع نه
باشونن   که بخ م زن   نبس گی ا ننی کااکنا  به  ازما  واث خ گذنا موی

را بخ ز اف ااوای نخلاقی را کااکنا  ن اکا  خونون شن. بخ نکون ن وا  
 نه نی فخنوا می آ ار که کااکنا  را مح   رلبس گی   علاقه به کاا زم

کاا رق ق اف اا کننن،  کاا ان با نح  اط   مخنقب  کامل ننجام رونن، و ام 
ووش   حون  خور ان به کاا م و ه کننن، نحسا  گخمی نسب  به کواا 
رنش ه باشنن   را مح   کاا نقش مما   موثخی به عنون  نفخنر کاای   
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نن، بعن پر کاا    ونک  را کواا زم نوه نی ان کااآمنی نز خور نرا  رو
فخنوا می آ ار که کااکنا  م ل   اغب  زکاری به کاا رنشو ه باشونن   
 کژگی ووای     وه شنا وی،  وخ  کوشوی، آزنری ع ول، نب کواا   
نحسا  مسئول   ان را آنما وو عه می رون، را کنواا نکون مموا ا نبو  

شنا ی، شاری   خوش ا کی  الا   ننسانی را محل کاا بس خ  از قنا 
را کااکنا  می باشن، نکن مما  شخنکطی ان نکجار می کنن کوه نفوخنر بوا 
و کاان  خور اف اای ر   انه رنش ه باشنن، ک ن کاا   کواای ا وانی 
بخنی و نکگخ باشنن   م انه ا ی   خضو  فخری به و وخنه آان و گی   

مروااک  را کواا مخوبی ان نز خور نرا  رونن. را نماک  ا ح   عوی   
 ازگاای   مننان ان وخ کج می رون، ا ح ه   عوی، وابع و  نز مقوخانت، 
نظا   نظامات ان را  طوح مخ لف  ازما  وو عه می رون   زم نه نی 
ان فخنوا می آ ار که نفخنر را ان  ای چرا ننوننز  وازما  بوه صووات 

اای ان گخ وی فعال   کننن.  ق ی که کااکنا  را اف ااوا خور نخلواق کو
اعاک  می کننن، نسب  به شغل خور نحسا  مثب ، خرنوری   اضاک  

شور. می کننن به و ا  نسب  بخ م زن  وعمن عاط ی کااکنا  نفز ره می
وون  گ   نخلاق کواای بوه عنوون  پو ش شوخط وعمون عواط ی لذن می

شور. را مقابل را بس خی که وعمن عاط ی فخنوا موی آ ار محسوب می
حضوا فعال کااکنا  را  ازما  بوره م وزن  و اکول بوه  می وون  شاون

نرنمه فعال   را مو سه نفزنکش کابن   رانماک  ع لکخر شغلی کااکنوا  
شور. بخ ن ا  نقش وعمن عاط ی به عنون  کن  ن طه می ووننن وخ ب ش

 زم نه نکجار شارکامی بخ ن ا  نبعار نخلاق کاای ان فخنوا آ ار.
 ازمانی موی ووننون گوامی  ا پخوو مطالعات اف ااپخرنخ ن به شارکامی ر

موثخ را ان  ای شناخ    نکجار رننش نظوخی   وجخبوی را نکون حووزه 
باشن که را نکن پژ وش موار بخا ی قخنا گخفو . بوخ نکون ن وا  بوه 
پژ ورگخن  بعنی پ رنمار می شور بخنی نفزنکش وع  ا پوذکخی کاف وه 

  بوا ن ونوه ووای رکگوخ مووار وا، نکن وحق ق ان را  ازما  وای رکگخ 
بخا ی قخنا رونن، و چن ن پ رنمار می شور که بوه شنا واکی عونمول 
موثخ بخ شارکامی، نخلاق کاای   وعمن عاط ی بخ ن ا  شواخص ووای 
  ع   شناخ ی بپخرنزننن   را نماک  فخونس  ازمانی م کن ن   بوخ 

ی که انبطوه گخررم غ خوای موار مطالعه وأث خ رنش ه باشن. پ رنمار می
را  فخونس  ازمانی ان با م غ خوای پژ وش مووار وحق وق قوخنا رونون.

ان  ای ن اکج به ر   آمنه پ رنمار می شور که با  ذب   به کاا گ خی 
ن خ ی ننسانی نخلاق مننا   وو ه به اشن نخلواقی آنموا را طوول مسو خ 

آ اره شغلی زم نه وای وو عه نخلاق کواای را م وا  کااکنوا  فوخنوا 
شور. و چن ن به منکخن  پ رنمار می شور که به وو عه فضاکی و وخنه 
با نحسا  نط  نا ، نع  ار، و ناری، نحسوا  ل اقو    شاکسو گی را 
ب ن کااکنا  بپخرنزننن. را ان  ای وعمن عواط ی کااکنوا  بوه  وازما  
پ رنمار می شور که شخنکطی فخنوا گخرر که کااکنا  با نوننف، چروا 

ی  ازما ، بخنامه وای کوواه منت   بلنون مونت آشوناکی کابنون، ننننزوا
شخک  را  لسات وص  ا گ خی م نا ب با  طوح شغلی را نکن زم نوه 

 پ رنمار می شور.

 

 گیرینتیجه
ن  جه کلی وحق ق نرا  رنر که نقش  ن طه نی وعمن عاط ی را ناوباط 

نگوامی کوه ب ن نخلاق کاای با شارکامی مثب    معنی رنا می باشون. و
 ازما  وا طخنحی می شونن، گاوی نفوخنر نارکونه گخف وه موی شوونن   
ب ر خ و خکز   وو ه بخ  اخ اا   طخنحی آ  قخنا می گ خر، نکن را حالی 
ن   که  ازما  وا به و ا  ننننزه که بخنی ا  ن  بوه نووننف وع و ن 

 وز شنه مسئول   رنانن، بخنی پا خگوکی به ن از وای ننسانی کااکنا  ن
می باکس  خور ان مسئول بننننن. ننسا  وا رنانی مج وعه نی نز ن از وا 
وس نن که مو ب نکجار ننگ زه را آنما می شور، را ن  جه   ور شوخنک  
مح طی کاای منا ب بوخنی ناضوای ن ازووای مخ لوف ننسوا  بووکژه 
شارکامی کن شخط ضخ ای ن  ، نکن مما بوخنی رننروگاه ووا، نقوش 

وای نصلی وو عه   پ رخف  کنن چخن که ککی نز وس ه مم ی ان نک ا می
را رننرگاه وا ان کااکنا  ورک ل می رونن   وو عه منن م فخری آنا  نز 
شاخصه وای نصلی کن رننرگاه موفق می باشن. را نماکو  موی ووون  
ب ا  کخر که وو ه به شارکامی را مح   کاا می ووننون گوامی مووثخ را 

 نوا   بخ نننر رننرگاه وا باشن. م  بمبور   وو عه فخنکن
 

 های اخلاقیملاحظه
به منظوا اعاک  ملاحظات نخلاقی آزمورنی ووا کون رنشو نن   محخمانوه 
مانن  نطلاعات   نصل انز رنای اعاک  شن. و چن ن موضوعات نخلاقی 
و چو ه  خق  نربی، اضاک  آگاوانهه نن راا چننگانه   ... را پوژ وش 

 خف ه ننن.حاضخ موار وو ه قخنا گ
 

 سپاسگزاری
گخ ه پژ وش بخ خور لوازم موی رننون کوه نز کل وه مونکخن    کااکنوا  
رننرگاه بوعلی   نا و نن  که ص   انه گخ ه پژ وش ان را ننجام نکون 

 پژ وش کاای رنرنن، نماک   پا    قنارننی ان به ع ل آ ار.
 

 هنام واژه
 Happiness .1 شارکامی

 Virtuosity .2 فض ل  گخنکی
 Mental health .3  لام  ا ن 

 Institutionalization of morality .4 نمارکنه  ازی نخلاق
 Spirituality .5 معنوک 

 Spirituality in the workplace .6 معنوک  را مح   کاا
 Organizational optimism .7 خوش ب نی  ازمانی

 Work ethics .8 نخلاق کاای
 Ethics philosophy .9 فلس ه نخلاقی
 Emotional commitment .10 وعمن عاط ی

 Attachment and interest work ..11 علاقه   رلبس گی به کاا
12. Dedication and seriousness work 

 پر کاا    نک  را کاا

13. Healthy and human relationships at work 
 ا نب   الا   ننسانی را مح   کاا
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14. Collective spirit and participation in work 
 ا ح   عی   مرااک  را کاا

 Islamic labor ethics .15 نخلاق کاا ن لامی
 Moral atmosphere .16  و نخلاقی 
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