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  سرآغاز

کارکنان فروش بیش از گذشته قـدرتی پویـا در دنیـاي تجـارت              
  هـا اثـر مـستقیم بـر فعالیـت      هاي آن  شوند و تالش   محسوب می 
ــازمان ــا دارد س ــع   . ه ــروش درواق ــان ف ــشتریان کارکن ــر م ازنظ

کنـد تـا مـشتري        سازمان تالش مـی   . نمایندگان سازمان هستند  
 کارکنـان فـروش     محصوالتش را بخرد و این تالش در عملکرد       

شود که بتوانند این محصوالت را به فروش برسـانند           خالصه می 

)1.(  
وکار موجب افزایش     هاي کسب   سال گذشته رسوایی   25در طول   

ایجاد فضاي .  شده است 1آگاهی از اهمیت فضاي کاري اخالقی       
. ها و همۀ کارکنان مهـم اسـت      کاري اخالقی براي تمام سازمان    

اي  ع براي کارکنان فـروش اهمیـت ویـژه        وجود، این موضو    بااین
کننـد و    کارکنان فروش اغلب بدون نظارت مستقیم کار می       . دارد

  )مقالۀ پژوهشی (

  تحلیل رابطۀ فضاي کاري اخالقی و عملکرد کارکنان فروش
  ، دکتر میثم شیر خدایی∗آتنا بلبل امیري، دکتر مرتضی موقر

  اداري، دانشگاه مازندران گروه مدیریت اجرایی، دانشکده علوم اقتصادي و
  

  25/7/95: ، تاریخ پذیرش2/5/95: تاریخ دریافت (
  چکیده
توانند نقش مهمـی   مدیران با ایجاد فضاي کاري اخالقی در این بخش، می  . کارکنان بخش فروش حلقه اتصال سازمان و مشتریان هستند         :زمینه

 کـاري اخالقـی و عملکـرد         فـضاي  هدف از تحقیق حاضر تحلیـل رابطـۀ       . در ایجاد نتایج مثبت براي کارکنان، مشتریان و البته سازمان ایفا نمایند           
  .اي تعهد سازمانی و استرس شغلی بوده استکارکنان فروش با در نظر گرفتن اثر واسطه

  

هـاي پوشـاك اسـتان       جامعه آماري متشکل از کارکنان بخـش فـروش فروشـگاه          . روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده است         :روش
هـاي   ها از پرسـشنامه  آوري داده  جمع در.اند انتخاب گردیده اي گیري خوشه عنوان نمونه و از روش نمونه  نفر به411از بین آنها  اند که مازندران بوده

بـراي  . استرس شغلی، تعهد سازمانی و عملکـرد کارکنـان فـروش، بـا روایـی و پایـایی مـورد تائیـد اسـتفاده شـد           اخالقی،   يفضاي کار : استاندارد
 . استفاده شدSPSS 19 و AMOS 22افزارهاي  اختاري و نرمها از مدل معادالت س وتحلیل داده تجزیه

  

. بین فضاي کاري اخالقی با تعهد سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان بـوده اسـت           دار   مثبت و معنی   روابط     نتایج حاکی از وجود    :ها یافته
فضاي کاري اخالقی با استرس شغلی و بین اسـترس    منفی بین    سو و روابط    وجود رابطه مثبت بین فضاي کاري اخالقی با عملکرد کارکنان از یک           

  .هاي این پژوهش هست یافتهترین  دیگر مهمشغلی با عملکرد کارکنان فروش از سوي دیگر از 
  

ن ایجاد فضاي کاري اخالقی در فروشگاه منجر به افزایش تعهد سازمانی، کاهش استرس شغلی و درنهایت بهبود عملکرد کارکنـا                    :گیري نتیجه
  .فروش خواهد شد

  

  فضاي کاري اخالقی عملکرد کارکنان فروش، تعهد سازمانی، استرس شغلی، :کلید واژگان
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هـا    طـور مـستقیم بـه آن        براي دسـتیابی بـه بهتـرین نتـایج بـه          
هـا بیـشتر      بنـابراین ممکـن اسـت آن      ؛  شود هایی داده می   پاداش
. فشار باشند و کارهاي غیراخالقی بیشتري را انجـام دهنـد            تحت
که کارکنان فروش نماینـدگان شـرکت هـستند، تعهـد             جاییازآن
ها براي انجام رفتارهاي اخالقی براي موفقیت سازمان مهـم            آن
دهنـد کـه کارکنـان       عالوه بر آن برخی شواهد نشان مـی       . است

دهند و یا    بینانه می   هاي غیرواقع  فروش به مشتریان احتمالی قول    
  ).2(ویند گ ها دروغ می براي فروختن کاالي خود به آن

محققان روي اهمیت مطالعۀ فضاي کاري اخالقی سازمان تأکید       
زیرا این عامل روي رفتار و نگـرش کارکنـان و نتـایج             ؛  کنند می

رفتارهاي اخالقـی توسـط افـراد در        ). 3(گذارد   سازمانی تأثیر می  
هاي مختلف و در سطوح مختلـف سـازمان موجـد فـضاي               حرفه

 1987ي اولین بـار در سـال         اخالقی برا   جو .کاري اخالقی است  
عنـوان   دانـشمندان فـضاي کـاري اخالقـی را بـه     . معرفی گردید 

درك مشترك از اینکه چه رفتاري ازنظر اخالقی درست اسـت           «
در ). 4(کردند  تعریف »و چگونه با مسائل اخالقی باید رفتار شود       

ي  کننـده  تعریفی دیگر آن را نوعی از فضاي کاري کـه مـنعکس          
قوانین و سروکار داشتن آن با نتایج اخالقی است      ها،   دستورالعمل

  دهنـده   وجود چنـین فـضایی در سـازمان نـشان         . اند  عنوان نموده 
هاي اخالقی، انتظارات رفتاري و نشانگر تائید اخالقیات بر          ارزش

هـاي   تصمیمات اعضاي سازمان بوده و به معنـاي وجـود گزینـه           
ها و    روش اخالقی جهت انتخاب و عمل کارکنان و درك کلی از         

بعــضی از ). 2(عملیــات ســازمان بــا محتــواي اخالقــی هــست  
نظران آن را برداشت و درك صحیح از قانون و تخلفـات              صاحب

و تدوین هنجارها براي پذیرش یا عـدم         در محیط کاري سازمان   
و برخـی دیگـر درك کامـل         پذیرش رفتارهاي کاري در سازمان    

 بـه سـازمان،   کارکنان از قبول مسئولیت، تعصب داشـتن نـسبت        
پذیرش یا عدم پذیرش رفتـار همکـاران و درگیـر سـاختن خـود         

انـد    براي مواقع بحرانی به وجود آمده در سازمان، تعریف نمـوده          
  ).23 و 5، 3(

فــضاي اخالقــی ســازمان بــا تــدوین اســتانداردها و معیارهــاي  
پژوهـشگران تأکیـد    . گـذارد  اخالقی، بر رفتارهاي افراد اثـر مـی       

هاي بـا فـضاي اخالقـی مناسـب، تمـام            ازمانکنند که در س    می
صـورت درسـت و اخالقـی         هـاي سـازمان بـه      فرایندها و فعالیت  

شده است و این امر، خـود بـر تعهـد افـراد بـه سـازمان و                    انجام
تـر   رفتارهاي اخالقی آنان تـأثیر گذاشـته و کارکنـان را اخالقـی      

ــد مــی ــه ســازمان  ســوي دیگــر، ایــن از.کن ــدوین  گون ــا ت هــا ب
ردهاي اخالقی مـدون، افـراد را بـه رفتارهـاي اخالقـی،              استاندا

  ).6(کنند  رهنمون می
ازجمله متغیرهاي رفتاري متأثر از فضاي کاري اخالقـی کـه در             

ویژه رفتار سازمانی توجه زیادي را بـه خـود معطـوف              مدیریت به 
طـور    تنها مطالعاتی که به     نه.  هست 2 یسازمان  تعهد نموده است، 

طـور   باشـند بـه    ایجاد تعهد و نتـایج آن مـی        مستقیم در ارتباط با   
یافته است بلکه در اغلـب مطالعـاتی کـه تأکیـد              ی افزایش فراوان

عنوان یک متغیـر مـدنظر       ها بر تعهد نبوده نیز، تعهد به        اصلی آن 
دهد کـه    نسبت به سازمان هنگامی رخ می      تعهد .قرارگرفته است 

کـه در   کنـد    دانـد و آرزو مـی      هایش را معرف خود مـی      فرد هدف 
بین تعهد سازمانی، غیبت و جابجایی      . عضویت آن سازمان بماند   

برخـی محققـین آن را    ). 7(کارکنان رابطه معکـوس وجـود دارد        
هاي یک سـازمان،     حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزش       

اي  وسیله(هاي ابزاري آن  به خاطر خود سازمان و دوري از ارزش     
برخی دیگر آن را نوعی تمایـل  و  )براي دستیابی به اهداف دیگر    

گیري نسبت به سازمان که هویـت فـرد را بـه سـازمان               و جهت 
اگرچه درباره تعهـد سـازمانی      ). 8(اند   دهد، عنوان نموده   پیوند می 

 هاي برخی محققـین     شود ولی در یافته    تعاریف متعددي یافت می   
مشخص شد که هر یک از تعاریف تعهد سازمانی به یکی از سه             

احساس « و   »ها  درك هزینه «،  »وابستگی عاطفی « موضوع کلی 
  ).9(گردد   برمی»تکلیف

ویـژه کارکنـان فـروش را در          موضوع دیگري که کارایی افراد به     
دهـد اسـترس شـغلی        ایفاي وظایف شغلی تحت تأثیر قـرار مـی        

کـه    با توجه به ایـن    .  جزئی از زندگی هر فرد است       استرس .است
شـود و از     ار سـپري مـی    سوم عمر افراد در محیط کـ        حداقل یک 

هـا در طـی       طرفی بـسیاري از روابـط و مناسـبات اجتمـاعی آن           
 یشغلاسترس ناشی از کار یا استرس . گیرد ساعات کار شکل می   
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ویژه بر عملکـرد     ها و به   تواند در سالمت و خشنودي انسان        می 3
در حال حاضر، استرس مرتبط با شـغل در هـر           ). 10 (افتدیبمؤثر  
ي گذشته در حال رخ دادن اسـت و   از یک دهه  اي و بیشتر     حرفه
  ).11(عنوان موضوعی جدي در ارتباط با سالمتی مطرح است  به

 اسـترس   4شغل  بر اساس تعریف موسسه ملی سالمت و ایمنی         
هـا و   دهد که بین نیازهاي شغلی باقابلیـت       شغلی هنگامی رخ می   

 دیگـر، وقتـی آنچـه در        بیان  به. هاي فرد هماهنگی نباشد    خواسته
رود بـا آنچـه موردعالقـه و خواسـته           یک شغل از فرد انتظار می     

تر یک آسـیب جـسمی و        صورت ساده   به. اوست هماهنگی نباشد  
اي از تـضاد   دهد و نتیجـه  یا روانی است که فرد از خود نشان می 

عـدم توانـایی در     و یـا     برانگیـز در شـغل      هاي چـالش   یا موفقیت 
د تناسـب بـین   شـدن بـا فـشارهاي شـغلی بـه دلیـل نبـو            مواجه
 و 12(هـست   هاي شخصی و شـرایط و نیازهـاي کـاري          توانایی

هـاي   اي شایع و پرهزینه در محیط      امروزه این امر به مسئله    . )13
هاي اخیر به    اي که اغلب پژوهش     گونه  به. شده است   کاري تبدیل 
موسـسه جبـران غرامـت کارمنـدان در         . یافته است   آن اختصاص 

 شـمار  1988 تا 1979هاي  ین سال کند که ب   کالیفرنیا گزارش می  
  ).12(یافته است   درصد افزایش700قربانیان استرس شغلی 

بنا بر آنچه گفته شد، فضاي کاري اخالقی یک مفهوم چندبعدي        
تواند بر نگـرش شـغلی کارکنـان بازاریـابی      است که ابعاد آن می 

محققان دریافتند که رضایت شغلی و تعهد سازمانی     . تأثیر بگذارد 
 فضاي کاري اخالقـی و قـصد تـرك شـغل قـرار        ان رابطۀ در می 
ها حاکی از آن است که فضاي کاري اخالقی     یافته). 5(گیرند   می

. داري بر رضایت شغلی و تعهد سـازمانی دارد         تأثیر مثبت و معنی   
دهند که تعهد سازمانی باال منجر بـه         ها نشان می   همچنین پاسخ 

). 14(شـود    میافزایش رضایت شغلی و کاهش قصد ترك شغل         
محققان با بررسی این موضوع در میان پرسـتاران دریافتنـد کـه             

داري بین درك پرسـتاران از فـضاي کـاري           رابطه مثبت و معنی   
شده، تعهد سازمانی و رضـایت        اخالقی با حمایت سازمانی ادراك    

داري بـین قـصد       منفی و معنی   رابطۀهمچنین  . شغلی وجود دارد  
شـده، تعهـد      ت سـازمانی ادراك   ترك خدمت پرستاران بـا حمایـ      

 مثبـت  رابطۀهمچنین  ).15(سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد  
داري بین استرس شغلی و قصد تـرك شـغل وجـود دارد              و معنی 

ها مبـین ایـن اسـت کـه اسـترس         نتایج در برخی پژوهش   ). 16(
شود، لذا محققین    شغلی منجر به کاهش عملکرد هر شخص می       

ها براي بهبـود عملکـرد بـه ایجـاد           مانکنند که ساز    پیشنهاد می 
آمیـز و محیطـی دوسـتانه از طریـق کـار             هاي مسالمت  همکاري

اولـین پـژوهش تجربـی کـه در آن           ).17(تیمی مبادرت نماینـد     
زمان استرس شغلی و نگرش شغلی موردبررسی قـرار           طور هم  به

گرفتند نشان داد که فضاي کاري اخالقی شدید منجر به کاهش      
محققان ). 18(شود   و افزایش عملکرد شغلی می    قصد ترك شغل    

 قوي میان تعهد سازمانی و عملکرد  در یک تحقیق به یک رابطۀ    
هــاي  یکــی از پــژوهش ).19( دســت یافتنــد 5فــروش نیــروي 

هـاي فـروش و      بازاریابی گویاي تأثیرپذیري عملکـرد نماینـدگی      
تمایل به ترك خدمت فروشندگان از جو اخالقی سازمان و ابعـاد    

از میان ابعاد جو اخالقی سـازمان، اقـدامات اخالقـی           .  هست آن
ها و بیشترین  فروش بیشترین تأثیر مثبت را بر عملکرد نمایندگی     

تأثیر منفی را بر تمایل به ترك خدمت فروشندگان داشته اسـت            
)20.(  

شـده شـامل     نوع جو اخالقی شناخته4برخی پژوهشگران ارتباط   
 و جـو   8 یاصـول جـو حقـوقی و      ،  7 یقانون، جو   6 یدوست جو نوع 
 را با پیامدهاي مهم سازمانی شامل خـشنودي شـغلی،           9مستقل  

  سـه  ).21(تعهد سازمانی و قصد ترك شغل مورد تائید قراردادند          
بستگی و عالقـه، پـشتکار و جـدیت، روابـط             دل(بعد اخالق کار    

هـاي معنـاداري بـراي       بینـی کننـده    پیش) سالم و انسانی در کار    
بـستگی و عالقـه،    دل(دو بعد دیگر اخالق کـار      رضایت شغلی و    

هـاي معنـاداري بـراي       بینی کننده  پیش) پشتکار و جدیت در کار    
  ).22(روند  استرس شغلی به شمار می

اگرچه در برخی از تحقیقات روابط بین تعدادي از متغیرهاي این           
زمـان همـه ایـن        تحقیق موردمطالعه قرارگرفته اما بررسـی هـم       

ســطح کارکنـان فــروش موردتحقیـق واقــع   متغیرهـا خاصـه در   
  .ها پرداخته شد نگردیده که در پژوهش حاضر به آن

با توجه به مبانی نظـري و پیـشینۀ پـژوهش، الگـوي مفهـومی               
عنوان  تحقیق با در نظر گرفتن تعهد سازمانی و استرس شغلی به          

  . ارائه گردیده است1متغیرهاي میانجی در نگاره 
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   روش

 تحقیقات کـاربردي     سب هدف، در زمره   روش تحقیق حاضر برح   
 تحقیقات توصیفی و ازنظر روش نیز     و بر اساس ماهیت، در زمره     

جامعه آماري این تحقیق . در دستۀ تحقیقات همبستگی قرار دارد 
هـاي پوشـاك در شـهرهاي         کلیه کارکنـان فـروش فروشـگاه       را

 در) شهر بابل، بابلسر، آمل، ساري و قائم(منتخب استان مازندران 
تعداد افراد جامعه به دلیـل فقـدان        . دهند   تشکیل می  1394سال  

 توجه به جدول مورگان      با .آمار دقیق نامحدود در نظر گرفته شد      
 450 نفر هست که تعـداد       384تعداد نمونه براي جامعه نامحدود      
  .اي توزیع گردید گیري خوشه پرسشنامه با استفاده از روش نمونه

ــنجش متغ    ــت س ــر جه ــق حاض ــژوهش از  در تحقی ــاي پ یره
ها در فراینـد      هاي استاندارد که البته روایی و پایایی آن         پرسشنامه

شـامل پـنج     شده کـه    این پژوهش مورد تائید قرار گرفت استفاده      
  :باشند بخش و به شرح زیر می

با (سن : دهندگان مشتمل بر اطالعات فردي پاسخ .1
با اکثریتی (، تحصیالت ) سال30 تا 20اکثریتی بین 

 درصد مرد و 53با (، جنسیت ) دیپلم درصد43معادل 

 ) درصد مجرد و مابقی متأهل73با (تأهل ، )بقیه زن
 .بوده است)  سال5با کمتر از (و سابقه کار اعضاء 

 14 بعد و 4با پرسشنامه استاندارد فضاي کاري اخالقی  .2
، )هی گو7(10 یتیمسئولاعتماد : اند از گویه که عبارت

 3(12 یاخالق، هنجارهاي )هی گو1(11همکاران رفتار 
روایی و . )هی گو3(13مدار و فروش اخالق ) هیگو

ها مورد تائید پژوهشگران قرارگرفته و  پایایی آن
 ).23 و 3(است  بوده 97/0آمده  دست میزان آلفا به

 بعد و 3که داراي  تعهد سازمانی آلن و مایرپرسشنامه  .3
، )هیگو 8 (14 یعاطفبعد تعهد :  گویه است شامل20

 يهنجار، بعد تعهد )هیگو 6 (15 مستمربعد تعهد 
ها مورد تائید  یی و پایایی آن روا).هیگو 6(16

آمده  دست پژوهشگران قرارگرفته و میزان آلفا به
 .)26 و 24،25(است  بوده 87/0از باالتر 

:  گویه10 بعد و 3پرسشنامه استرس شغلی که داراي  .4
 4 (18شغل ، تضاد ) گویه3 (17 یکیزیفمحیط 
روایی و . هست)  گویه3 (19نقش و ابهام ) گویه

 مقدار آلفا  کهها توسط پژوهشگران تائید، پایایی آن
شده به ترتیب براي سه بعد  کرونباخ محاسبه

که  91/0 و 86/0، 93/0:اند از الذکر عبارت فوق
 ).28 و 27(نشانگر پایا بودن پرسشنامه مذکور هست 

 

فضاي کاري 
 اخالقی

عملکرد کارکنان 
 فروش

تعهد 
 سازمانی

استرس 
 شغلی

H2 

H3 

H1 

H5 

H4 

 
  الگوي مفهومی رابطه بین متغیرهاي پژوهش: 1 نگاره
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بعدي و  که تک پرسشنامه عملکرد کارکنان فروش .5
 گویه هست و پژوهشگران در کار پژوهشی 6داراي 

خود از آن استفاده کرده و روایی آن را مورد تائید 
ها میزان آلفا را جهت تائید  همچنین آن. اند قرارداده
  .)30 و 29(آوردند  به دست 93/0پایایی 

 گانـه لیکـرت     5براي سـنجش متغیرهـاي پرسـشنامه از طیـف           
 در آن موافقـت افـراد در مـورد هـر یـک از        استفاده گردیـد کـه    

و ) 4 (ادیز،  )3(متوسط  ،  )2(کم  ،  )1(کم  صورت خیلی     سؤاالت به 
  .تنظیم گردیده است) 5 (ادیزخیلی 

افــزار  وســیله نــرم هــا در تحقیــق حاضــر بــه پایــایی پرســشنامه
SPSS19   ،همـه   کـه  و با انجام آزمون آلفاي کرونباخ محاسـبه 

قبـول بـودن ابـزار سـنجش          انگر قابـل   بوده بی  7/0مقادیر باالي   
ــت ــماره   . اس ــدول ش ــا در ج ــه متغیره ــایج حاصــل از هم  1نت
  .مشاهده است قابل

  
 میزان آلفاي کرونباخ: 1جدول 

تعــــــداد  نام متغیر ردیف
 سؤاالت

مقدار آلفـاي   
 کرونباخ

ــان  1 عملکــرد کارکن
 فروش

6 95/0 

 85/0 14 فضاي کار اخالقی 2

 82/0 20 تعهد سازمانی 3

 82/0 10 استرس شغلی 4

  

 در  وطور تصادفی انتخاب،   شهر به  5ها ابتدا     آوري داده   براي جمع 
 شهر منـاطقی بـا بیـشترین مراکـز خریـد پوشـاك              5هر یک از    

 4هایی که داراي حداقل        مرحله بعد فروشگاه    در .مشخص گردید 
  درنهایــت وصــورت تــصادفی انتخــاب، انــد بــه فروشــنده بــوده

هـا توزیـع      ام کارکنان فروش ایـن فروشـگاه      ها بین تم    پرسشنامه
ــد ــع . گردی ــس از جم ــداد  آوري، پ ــحیح  411تع ــشنامه ص  پرس

  .مورداستفاده قرار گرفت
ها از روش مدل معادالت ساختاري و با  وتحلیل داده تجزیه

  انجامAMOS22  وSPSS19افزارهاي  استفاده از نرم
  .شد
  

  ها یافته

هـاي   تـا ابتـدا مـدل   هاي معادالت ساختاري الزم اسـت         مدل در
دهنده بارهاي عاملی    گیري براي هر متغیر مکنون که نشان       اندازه

شده براي هر متغیر مکنون است موردبررسـی         متغیرهاي مشاهده 
هـاي   منظور بررسی برازش این مدل باید از شاخص      به .قرار گیرد 

ها در جدول زیـر       پرکاربردترین این شاخص  . شودبرازش استفاده   
هـا   بر اساس یک قاعده کلی مقـدار ایـن شـاخص   . اند آورده شده 
البته مقـادیر   .  خواهند بود  95/0 تا   9/0هاي خوب بین     براي مدل 

دهنده برازش به نـسبت خـوب یـا متوسـط              نیز نشان  8/0باالي  
گیـري   هـاي انـدازه    هاي رایج در مدل    شاخص). 31(مدل هستند   

  .تشده اس ارائه) 2(براي چهار متغیر مکنون تحقیق در جدول 

 

 استرس شغلی

 عملکرد کارکنان فروش اخالقی فضاي کاري

 تعهد سازمانی

E2 

E1 

E3 

18/0 

03/0 

17/0 

16/0 

16/0- 17/0- 

29/0 

43/0 

 
  آزمون تحلیل مسیر استانداردشده: 2نمودار 
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 گیري متغیرهاي مکنون تحقیق هاي اندازه هاي برازش مدل شاخص: 2جدول 
 متغیر مکنون شاخص برازش

CFI  TLI IFI RFI NFI GFI RMR RMSEA CMIN/DF 
 74/1 013/0 06/0 906/0 927/0 912/0 916/0 926/0 906/0 عملکرد کارکنان فروش

 36/1 022/0 018/0 825/0 814/0 861/0 846/0 887/0 843/0 استرس شغلی

 59/1 081/0 05/0 892/0 831/0 895/0 868/0 835/0 866/0 تعهد سازمانی
 13/2 045/0 61/0 873/0 802/0 858/0 838/0 800/0 836/0 فضاي کار اخالقی

  
دهنده ارتبـاط بـین       مدل ساختاري تحقیق که نشان    ) 2(در نگاره   

 با اسـتفاده از     شده است که    متغیرهاي مکنون تحقیق است، ارائه    
  .هاي تحقیق پرداخت توان به بررسی فرضیه آن می

  ) 3(هاي برازنـدگی مـدل کـه در جـدول            همچنین نتایج شاخص  
  

شده حاکی از این اسـت کـه درمجمـوع کلیـت مـدل                نشان داده 
داري  معادله ساختاري پژوهش مورد تائید بـوده و بـرازش معنـی           

  .دارد
  
  
  

  هاي برازندگی مدل شاخص: 3جدول 
  شاخص برازش

CFI  TLI IFI RFI NFI GFI RMR RMSEA CMIN/DF 
998/0 985/0 998/0 950/0 992/0 998/0 002/0 031/0 39/1 

  
 مشاهده) 4(در این بخش وهمان طور که در جدول 

شود نتایج حاصل از آزمون فرضیات و ضرایب مسیر  می
ها بر تائید  افتهی .شده است صورت خالصه نمایش داده به
  . فرضیه تحقیق حکایت داردپنج

  
  ها نتایج آزمون فرضیه: 4جدول 

 نتیجه فرضیه معناداري ضریب مسیر ها فرضیه
 تائید فرضیه *** 29/0 .داري وجود دارد مثبت و معنی بین فضاي کاري اخالقی و عملکرد کارکنان فروش رابطه: 1فرضیه 

 تائید فرضیه *** 43/0 .داري وجود دارد مثبت و معنیبین فضاي کاري اخالقی و تعهد سازمانی رابطه : 2فرضیه 

 تائید فرضیه *** -17/0 .داري وجود دارد بین فضاي کاري اخالقی و استرس شغلی رابطه منفی و معنی: 3فرضیه 

 تائید فرضیه *** 17/0 .داري وجود دارد بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان فروش رابطه مثبت و معنی: 4فرضیه 

 تائید فرضیه *** -16/0 .داري وجود دارد بین استرس شغلی و عملکرد کارکنان فروش رابطه منفی و معنی: 5ضیه فر

  
  بحث

با توجـه بـه   .  موردبررسی قرار گرفت هی پژوهش پنج فرض   نیدر ا 
 نی بي مثبت و معنادارۀ رابطکی اول، وجود هی آزمون فرضتیجهن

 مـورد تائیـد قـرار        و عملکرد کارکنان فروش    ی کار اخالق  يفضا
 پژوهشگران دیگر نیز به این نتیجـه رسـیدند کـه حـاکم         .گرفت

بودن جو اخالقی در سـازمان پیامـدهاي مهمـی بـراي افـراد و               

توانند با ایجاد چنـین      ها می  بنابراین، سازمان .  در پی دارد    سازمان
جوي در محیط کار باعث بروز پیامدهاي مثبت فردي و سازمانی         

  ).31(وري سازمان شوند  ش بهرهو درنتیجه افزای
داري بـین   فرضیه دوم تحقیق بر وجود یک رابطه مثبت و معنـی   

 با ایـن     همسو .فضاي کاري اخالقی و تعهد سازمانی داللت دارد       
نتایج در پژوهشی دیگر محققین دریافتند ایجـاد فـضاي کـاري            
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اخالقی و وجود تناسب فرد و سـازمان، منجـر بـه ایجـاد تعهـد                
گرایـی   کارکنان و متعاقب آن منجر به بهبود مشتري       سازمانی در   

  .)32(کارکنان خواهد شد 
شده، فرضیه سوم یعنی وجود یـک رابطـه        بر اساس آزمون انجام   

دار بین فضاي کاري اخالقی و استرس شـغلی نیـز    منفی و معنی 
 با نتایج پژوهش حاضـر محققـین در          مشابه .مورد تائید واقع شد   

ه فضاي کاري اخالقی شـدید منجـر   پژوهشی تجربی دریافتند ک   
شـود   به کاهش قصد ترك شغل و افزایش عملکـرد شـغلی مـی            

)18(.  
داري بـین تعهـد سـازمانی و         وجود یـک رابطـه مثبـت و معنـی         

عملکرد کارکنان فروش ازجملـه نتـایج مـورد تائیـد در تحقیـق              
 یکسان از سوي پژوهشگرانی بـه دسـت         جی نتا .حاضر بوده است  

.  پرداختنـد دبعدي رابطه میان این دو متغیـر      تحلیل چن آمد که به    
 قوي میـان تعهـد سـازمانی و    ۀرابطها در این تحقیق به یک    آن

  ).19(عملکرد نیروي فروش دست یافتند 
دار  درنهایت فرضیه پنجم این تحقیق کـه تـأثیر منفـی و معنـی             

استرس شغلی بر عملکرد کارکنان فروش بوده، نیـز مـورد تائیـد     
شده که اسـترس      هشی در پاکستان نشان داده    در پژو . قرار گرفت 

شـود و پیـشنهاد    شغلی منجر به کاهش عملکرد هر شخص مـی       
هـا بـراي بهتـر شـدن عملکـرد بـه ایجــاد        کردنـد کـه سـازمان   

آمیـز و محیطـی دوسـتانه از طریـق کـار             هاي مسالمت  همکاري
  .)17(تیمی بپردازند 
ر هاي چندي در پژوهش حاضر مطرح بوده کـه در زیـ      محدودیت

  :شود ها اشاره میبه آن
پژوهش حاضر به دلیل محدودیت زمانی، تنها در جامعه کارکنان          

گرفته اسـت و      فروش پوشاك در چند شهر استان مازندران انجام       
پذیري بیشتر این تحقیق الزم است کـه در سـطحی        براي تعمیم 

 .تر و یا در جوامع آماري دیگر نیز مورد آزمون قرار گیرد وسیع

هاي ایـن پـژوهش ایـن اسـت کـه عملکـرد               دودیتیکی از مح  
که   صورت ذهنی سنجیده شده است درصورتی       کارکنان فروش به  

صورت عینی موردسـنجش قرارمـی گرفـت شـاید نتـایج              اگر به 
  .آمد بهتري به دست می

در پایان موارد زیر جهت تقویت فضاي کاري اخالقـی پیـشنهاد            
  :گردد می

 کارکنـان فروشــگاه،  تـدوین قـوانین اخالقــی مناسـب در میــان   
هاي آموزشی جهت آموزش مفاهیم اخالقـی بـه          برگزاري کارگاه 

هـاي پوشـاك، انتخـاب و انتـصاب          مدیران و کارکنان فروشـگاه    
مداري جهت سرپرستی واحد فروش،       مدیران و سرپرستان اخالق   

تقویت جو اخالقی مناسب مبتنی بر اعتمـاد در محـیط کـاري و              
کارکنان به فروشگاه، توجه بـه      پرورش احساس تعهد و وفاداري      

عنوان یک مزیـت وبرتـري رقـابتی در میـان             اي به   اخالق حرفه 
کارکنان براي تصدي پست باالتر مانند سرپرستی واحد فـروش،          
تنظیم سیستم پاداش بر اسـاس رفتارهـاي اخالقـی کارکنـان و             

  .دادن جایزه به کارکنان
و ادامه  شود یسوي مسیري جدید باز م با انجام هر تحقیق، راه به

 تحقیقـات  که ازآنجایی. راه، مستلزم انجام تحقیقات دیگري است  
شـده   اندکی در زمینه مفهوم فضاي کاري اخالقی در ایران انجام       

هـا   تواند راهگـشاي سـایر پـژوهش    است، لذا پژوهش حاضر، می 
ــی     ــاري اخالق ــضاي ک ــوع ف ــنجش موض ــی و س ــت بررس جه

اتـب و در ادامـه نتـایج        مر  بـا توجـه بـه     . مورداستفاده قرار گیـرد   
هـاي بیـشتر      تحقیقات حاضر، موارد ذیل بـراي انجـام پـژوهش         

  :گردد پیشنهاد می
هاي  بررسی فضاي کاري اخالقی در سایر مشاغل و رده .1

 .شغلی

 .اي هاي بزرگ و زنجیره  در فروشگاه بررسی موضوع .2

بررسی متغیرهاي میانجی دیگري بجاي استرس شغلی  .3
ار شهروندي، رضایت شغلی و تعهد سازمانی مانند رفت

 .و غیره

با توجه به این موضوع که عملکرد کارکنان فروش در  .4
طور  ها به این پژوهش به دلیل یک سري محدودیت

توان این موضوع را  ذهنی سنجیده شده است می
 .صورت عینی موردبررسی قرارداد به
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  گیري نتیجه

روي گـذاري     دهد کـه سـرمایه      هاي ما نشان می     مجموع، داده  در
طورکلی حمایت از فضاي کاري اخالقی مثبت       و به  تی تقو ایجاد،

تواند باعـث افـزایش سـطح عملکـرد در            براي انجام وظایف می   
همچنین نتایج این پژوهش نـشان داد کـه ایجـاد           . سازمان شود 

تواند منجر به     هاي پوشاك می    فضاي کاري اخالقی در فروشگاه    
ی در کارکنـان    افزایش تعهد سـازمانی و کـاهش اسـترس شـغل          

ها شود که درنهایت این دو تغییـر منجـر      فروش در این فروشگاه   
به افزایش عملکرد کارکنان فروش، جذب بیشتر مشتري و بهبود 

  .وري سازمان خواهد شد بهره
شود اعضاي  به همین منظور، خلق یک فضاي اخالقی باعث می        

-تنظیم سیاسـت . صورت متحد با یکدیگر عمل نمایند سازمان به 

منظور   هاي اخالقی باهدف تمرین مدیریت اخالق در سازمان به        
ایجاد جو اخالقی مناسب منجر به افزایش انگیزه و رضایت افراد           

نوبـه خـود باعـث بهبـود          گردد کـه ایـن امـر بـه          از فروشگاه می  
  ).32(شد وري فروشگاه و افزایش عملکرد کارکنان خواهد  بهره

  
  هاي اخالقیمالحظه

 معرفـی منـابع مورداسـتفاده، اصـل اخالقـی           در این پژوهش بـا    
داري علمی رعایت و حـق معنـوي مـؤلفین آثـار، محتـرم                امانت
کننـدگان    همچنین حقوق و انتظارات مشارکت    . شده است   شمرده

تـا بـه ایـن       شده اسـت    ها در نظر گرفته     جهت تکمیل پرسشنامه  
وسیله پژوهشگران متعهد شوند تمام آنچه در پرسـشنامه توسـط     

شود، بدون ذکر نـام و بـا          کنندگان تکمیل و تحویل می     مشارکت
  .داري ثبت و ضبط شود رعایت اصول و ضوابط امانت

  
 سپاسگزاري

هــاي پوشــاك اســتان  فروشــگاهمحتــرم  و مــدیران از کارکنــان
انـد    در اجراي این پژوهش، محققان را یاري نمـوده         مازندران که 

  .شود صمیمانه تشکر و قدردانی می
  

  
  نامه  واژه

 Ethical Work Climate .1  ضاي کار اخالقیف

2. Organizational Commitment 
  تعهد سازمانی

 Job Stress .3  استرس شغلی

4.National Institute of Occupational Safety & 
Health (NIOSH) 

  موسسه ملی سالمت و ایمنی شغل

5.Salesperson Performance 
  عملکرد نیروي فروش

 Caring Climate .6  دوستی جو نوع

 Rules Climate .7  جو قانونی

  جو حقوقی و اصولی
8. Law and Code Climate 

 Independence Climate .9  جو مستقل

 Responsibility Trust .10  اعتماد مسئولیتی

 Peer Behavior .11  رفتار همکاران

 Ethical Norms .12  هنجارهاي اخالقی

 Ethical Sale .13  فروش اخالق مدار

 Emotional Commitment .14  تعهد عاطفی

 Continued Commitment .15  تعهد مستمر

 Normative Commitment .16  تعهد هنجاري

 Physical Environment .17  محیط فیزیکی

 Work Conflict .18  تضاد شغل

 Role Ambiguity .19  ابهام نقش
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