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  تأثیر جو اخلاق نیروی فروش بر هویت سازمانی:

 نقش میانجی شادکامی سازمانی و همدلی
 

 3الله یار بیگی فیروزی، 2زهرا کاظمی، 1حسین رحیمی کلوردکتر

 رانیا ل،یاردب ،یلیدانشگاه محقق اردب ،یدانشکده علوم اجتماع ،یبازرگان تیریگروه مد .1

 رانیور واحد تهران غرب ، تهران، ان امیدانشگاه پ ،یبازگان تیریگروه مد .2

 رانینور، ا امیدانشگاه پ ،یو حسابدار تیریدانشکده مد ،یبازرگان تیریگروه مد .3
 (00/20/99، تاریخ پذیرش:02/20/99تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

های بیمه  ز  هااهههای ماها مها م خ م درهت هی  درهیت شرکت
خزحدهای زق رهاهی خ یها  سرمای  هس ند ک  خدمات بسیای م نوعم یز ب 

(. فرخشهنداا  به  عنهوز  2خ1ههند )هی سطح خره ب  زشداص زیزئ  مم
کنند ک  ب وزهنهد مهمب برقهرزیی های بیم   لاش ممهماینداا  شرکت

زی باط بلند مدت با مشه ریا   مصرهو ات شهرکت خهوه یز به  فهرخش 
 برساهند. هی طول زیب فرآیند کایکنا  فرخش که  زللهب بهدخ  هتهایت

 کنند خ برزی هس یابم ب  با ریب ه ایج ب  طوی مس قیا ب  مس قیا کای مم
 
 
 

 
شوه؛ ممکب زست خوه یز  صت فشای ببیننهد خ هایم هزهه ممها پاهزشآ 

-های لیر خزقه برزی فرخخ ب مصرو ات خوه ب  مش ریا  زح ما م قول

یز زهجها   زی بدهند  هیخغ بگویند خ یا کایهای لیر زخلاقم بیش ریبیناه 
زههدز  ها با  وسع  جو کایی زخلهاقم  ششها(. مدیرز  سا ما 4خ 3ههند )

کنند ک  هی آ  هدف هاایم  هدام کایی مدزی یز زیجاه ممسا ما  زخلاق
زی ز  زهگیه ش خ شاهکامم ذهنم خ شغلم زسهت که  هی حقیقهت آمیه ه

 زحساسات خوشایند هی سا ما  زیجاه ارهه. 
 
 

 چکیده
بصث جو زخلاقم هیرخی فرخش  مین  سا  همد م خ شاهکامم کایکنا  فرخش خ عاملم مصویی هی  عییب هویت آها  زست. ز  زیب یخ زمینه: 

   أثیر جو زخلاقم هیرخی فرخش بر هویت سا ماهم آها  با هی هتر ارف ب هقش میاهجم شاهکامم سا ماهم خ همد م هدف زصلم زیب مطا ع
 باشد.مم

ی جامع باشد. میدزهم مم -زیها  ک ابداه پیمایشم خ ز  هتر ارهآخیی هزهه -زیب مطا ع  ز  هتر هدف کایبرهی  ز  هتر یخش  وصیفم روش:

باشد. ب  ه یل هفر مم 242ها باشد ک   عدزه کل هیرخی فرخش آ زی خروصم زس ا  آذیبایجا  شرقم ممبیم های آمایی شامل شرکت
بر  هاپرسشنام یخزیم  .زست ز ک رخهیکم زب زی جم  آخیی زطلاعات پرسشنام ایری زهجا  هگرفت. ی آمایی  هموه پاییب بوه   عدزه زفرزه جامع 
 Smart PLS زف زی  های  صقیق با هر   آ مو  فرمی همگرز خ پایایم آ  با مریب آ فای کرخهباخ رز خ  خزازساس یخزیم سا ه   شدیرم

 بریسم ارهید.

های پژخهش هشا  هزه ک  جو زخلاقم هیرخی فرخش بر شاهکامم سا ماهم  همد م خ هویت سا ماهم  أثیر معناهزی مثب م هزیهد. یاف   ها:یافته

بیب جو زخلاقم هیرخی فرخش خ هویت سا ماهم هقش میاهجم هزیه. همچنیب همد م هی یزبطۀ بیب جو زخلاقم  شاهکامم سا ماهم هی یزبطۀ
 کند.هیرخی فرخش خ هویت سا ماهم هقش میاهجم زیفا مم

نداا  جو زخلاقم هیرخی فرخش ها ب  صویت مس قیا خ ز  طریق زی قای همد م خ شاهکامم سا ماهم بر هویت سا ماهم فرخشگیری: نتیجه

 هایم برزی بابوه جو زخلاقم هیرخی فرخش هس ند.یی یها هیا مند برهام موثر زست.  ذز مدیرز  شرکت

 

 هویت سا ماهم  صنعت بیم  شاهکامم سا ماهم  همد م جو زخلاقم هیرخی فرخش   :کلیدواژگان

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 hrk6809@gmail.comهویسندۀ مسئول: هشاهم ز ک رخهیکم: 

 

http://cbs.uok.ac.ir/?_action=article&au=414610&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B1
http://cbs.uok.ac.ir/?_action=article&au=414610&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B1
http://cbs.uok.ac.ir/?_action=article&au=414610&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B1
http://cbs.uok.ac.ir/?_action=article&au=414610&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B1
http://cbs.uok.ac.ir/?_action=article&au=414609&_au=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7++%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C
http://cbs.uok.ac.ir/?_action=article&au=414609&_au=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7++%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C
http://cbs.uok.ac.ir/?_action=article&au=414577&_au=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%DB%8C%D8%A7%D8%B1++%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C+%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C
http://cbs.uok.ac.ir/?_action=article&au=414577&_au=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%DB%8C%D8%A7%D8%B1++%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C+%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C
http://cbs.uok.ac.ir/?_action=article&au=414577&_au=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%DB%8C%D8%A7%D8%B1++%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C+%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C
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زی بسیای ماا هی زی بهاط بهیب فرخشهنداا  مقو   ز  طرف هیگر همد م
شرکت خ مش ریا  خوزهد بوه. زی باط همد اه  بیب مش ری خ فرخشنده با 

 وزهد ز  طریق زیجاه اذشت خ بدشندام همرزه خوزهد بوه خ همد م مم
کننهده هی یخزبه    عاملهات همسویم زحساسات خ زفکای زفهرزه مشهایکت

(. پژخهشهگرز  همهد م بهر آمهده ز  6خ2)زج ماعم هماهنگم زیجاه کند 
  9  8   7هزهنهد )زخلاق یز عامل مامم هی  عیهیب هویهت سها ماهم مهم

زفهرزه هزیه.  تیههی موفّق ممام ری أث م هی شاهکام(. 14خ 13  12  11 11
که  شهامل  مذهنه ییز بعنوز  شهاه مهزیهد شاهکام لیپژخهشگرز   ما

 جربه  زحسهاس مثبهت خ  خجوه  مز   هدا تیز  یما مس  بدش بی رک
(. 17خ  16  12کننهد ) مزسهت  لقه معد  خجوه  جرب  زحساسهات منفه

 بر  یاهی  أثیر خ سا ما  زست برزی ماا زیمسئل  سا ماهم یابمهویّت

های هزیه. زیب زمر ب  خروص برزی شرکت سا ماهم زثربدشم خ عملکره
زخقهات بیم  ک  کایکنا  فرخش ب  عنوز  زعضای سها ماهم که  بیشه ر 

کنند ماا زست خ عجیب کایی خوه یز هی مصی  بیرخ  شرکت سپری مم
 18ها با هویت شرکت بیم  برزی زی قای عملکره حیا م زست )شد  آ 

 یه  زهیزک سا ماهم با  ها  یابمهویّت زینک  خجوه با (.21خ  21  19 

شرکت بیم  خوه ب  منتوی یف  بسهیایی ز    علق ب  زحساس ز  فرخشنده
 خ هزخل هی ی بسیای زهدکمهاپژخهش   عملکرهی فرخش زست  زمّاموزه

 یهابمهویّت با یز جو زخلاقم هیرخی فرخش ک  هزیه خجوه کشوی ز  خایج

  صقیقا م   مینۀ زیب خ ههد همد م خ شاهکامم پیوهد سا ماهم ز  طریق

 زهمیهت به   وجه  بها خ ه یهل همهیب هزیه, ب  هیا  بیش ری بریسم ب 

 أثیر جو زخلاقم هیرخی فهرخش  شناسایم  صقیق  زیب  ز هدف موموع 
بر هویت سا ماهم با هی هتر ارف ب هقش میاهجم شهاهکامم سها ماهم خ 

باشد. برزی هیل ب  هدف زصلم پژخهش یعنم بریسم  أثیر جو همد م مم
زخلاقم هیرخی فرخش بر هویت سا ماهم آها  بها هی هتهر اهرف ب هقهش 

 1مد م  مدل مفاومم پژخهش هی هگایه میاهجم شاهکامم سا ماهم خ ه
 هشا  هزهه شده زست.

 

 

 

 

 

 
 : مدل مفهومی پژوهش1نگاره 

 روش

آخیی پژخهش حامر ز  هتر هدف پژخهشم کایبرهی زست خ ز  هتر جم 
های ی آمایی شامل شرکتجامع  باشد.پیمایشم مم -ها   وصیفمهزهه
 عدزه کل هیرخی  باشد ک زی خروصم زس ا  آذیبایجا  شرقم ممبیم 

ایری زهجا  هگرفت خ ز  بیب باشد. ک  هموه هفر مم 242ها فرخش آ 
پرسشنام  مویه زس فاهه قرزی  221پرسشنام   کمیل شده   عدزه  242

جو زخلاق هیرخی فرخش شامل های ایری مو ف ب  منتوی زهدز هارفت. 

های ا یتشاای بعد پاسدگویم  یف ای همکایز   هنجایهای زخلاقم خ فع
سنجش همد م با زس فاهه شد.  (22ی  پژخهش )ز  پرسشنام  فرخش 

های مربوط ب  بعد همد م پرسشنام  هوش هیجاهم زس فاهه ز  پرسش
( خ سنجش هویت سا ماهم با زس فاهه ز  پرسشنام  23) هترز صاحب

شباهت زهجا   خ خفاهزیی عضویت  بعد س  با (24مصققا  پیشیب )
شامل  شاهکامم سا ماهمهای ایری مو ف نتوی زهدز هب  مارف   زست. 

ی  ز  پرسشنام  پیوس گم شاای بعد فی یکم  یخزهم  معنوی خ ب  ها
ب  منتوی زی یابم یخزیم خ پایایم پرسشنام  خ زس فاهه شد. ( 22) مطا ع 

  PLSآ مو  مدل پژخهش ز  یخش حدزقل مربعات ج یم خ هر  زف زی
 ها  مقاهیره ایج هی مویه  مامم اوی س بر زسازس فاهه شده زست. 

ب یا ر ب  هست زمده زست.  2/1بایهای عاملم ز  سطح زس اهدزیه 
برزی بریسم سا ه برخویهزی زست. بنابرزیب سوز ات پرسشنام  ز  یخزیم 

الدزش ایب زس فاهه  -ها ز  مریب هیلو پایایم مرکب هر ی  ز  سا ه
خ زیب ه یج  هشا   زست 7/1ز   آمده با ا ر ب  هستشده زست ک  مریب 

هی زیب بریسم برزی شناخت  ههنده پایایم مناسب برزی هر سا ه زست.
های مفاهیا  صقیق ز  آ فای کرخهباخ زهسجا  هیخهم )پایایم( اوی 

ها مویه زس فاهه شد ک  مرزیب آ  هی برزی  مامم م غیرهای پرسشنام 
هیخهم  زهسجا  ا بوه  می ز  بوه ک  زیب هشاهگر با 7/1زس فاهه  بیش ر ز  

 .زستها اوی 
 

 یافته ها
 ریب معیایها جات بریسم برز ش مدل ساخ ایی عبایت ز  یکم ز  ماا

برزی م غیر هویت سا ماهم  برزبر  2R( زست. 2Rمعیای مریب  عییب )
ب  هست آمده زست. بنابرزیب مدل هی مجموع ز  برز ش ساخ ایی  49/1

آمایه  م  ایج مرزیب مسیر همرزه با مقاهیرمناسبم برخویهزی زست. ه 
 هشا  2خ  1خ سطح معناهزیی هی جدزخل    آمایه آ مو  سوبلزس یوههت

 هزهه شده زست. 

 های اول تا پنجم: نتایج آزمون فرضیه1جدول 

  هاهیفرض
ضریب 

 مسیر
 نتیجه t آماره

1H     أیید 113/2 113/1* : جو زخلاقم       شاهکامم سا ماهم  

2H         أیید 614/2 136/1** : جو زخلاقم       همد م  

3H أیید 222/3 129/1** : جو زخلاقم       هویت سا ماهم  

4H أیید 317/7 478/1** : شاهکامم سا ماهم          هویت سا ماهم  

5H أیید 694/3 237/1** : همد م        هویت سا ماهم  

 هیصد معناهزی زست. 1یصد خ ه 2ب   ر یب هی سطح **خ  *

 
هشا  هزه ک  جو زخلاقم هیرخی فرخش  1ایج ب  هست آمده هی جدخل ه 

بر  129/1خ  136/1  113/1 أثیر مثبت خ معناهزی با مریب زس اهدزیه 
م کایکنا  هزیهد. بنابرزیب سا ماهشاهکامم سا ماهم  همد م خ هویت 

یب بر زساس ه ایج زیزئ  فرمی  زخل  ا سو  مویه  أیید قرزی ارفت. همچن
شده شاهکامم سا ماهم خ همد م  أثیر مثبت خ معناهزی با مریب 

 جو زخلاقم
 هیرخی فرخش 

 هویت سا ماهم

شاهکامم 
 سا ماهم

 همد م

http://cbs.uok.ac.ir/?_action=article&au=414610&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B1
http://cbs.uok.ac.ir/?_action=article&au=414610&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B1


 یانجی شادکامی سازمانی و همدلینقش م تأثیر جو اخلاق نیروی فروش بر هویت سازمانی:همکاران:  و حسین رحیمی کلوردکتر 

 

 181 

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خلا
ه ا

ام
صلن

ف
ل 

سا
م

ده
انز

پ
ه 

مار
 ش

،
4 ،

99
11

 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 

اه
وت

ک
 

بر هویت سا ماهم کایکنا  هزیهد. بنابرزیب  237/1خ  478/1زس اهدزیه 
 فرمی  شاای  خ پنجا مویه  أیید قرزی ارفت. 

 

 های ششم و هفتم: نتایج آزمون فرضیه1جدول 
 نتیجه بلآزمون سو ضریب مسیر هاهیفرض

6H جو زخلاقم * شاهکامم سا ماهم : أیید 136/2 (113/1*487/1=122/1) * هویت سا ماهم  

7H  جو زخلاقم * همد م : أیید 991/1 (136/1*237/1=132/1) * هویت سا ماهم  

 
برزی  بیهیب هقهش  2مقدزی ب  هست آمده ز  آ مو  سوبل مطابق جدخل 

م هی زی باط بیب جو زخلاقم با هویهت میاهجم شاهکامم سا ماهم خ همد 
زست  بنابرزیب فرمی  ششا خ هف ا مویه  أیید   96/1سا ماهم بیش ر ز  

 قرزی ارفت. 
 

 بحث
 أثیر جو زخلاقم هیرخی فرخش بر شاهکامم سا ماهم بهوه.  ز ه ایج حاکم 

ز   کند.هدزیت ممبا ا  مکایکنا  یز ب  سم هی مصی  کای   یشاهزحساس 
های بتیکاهش ل ها ن یب  کاهش ه   وز مکایی م  یمص شنیبمناف  
کایکنا   میزح  شیآل خ زف ز دهیخیی زب  سطح باره اف بیهست   کایی

(. 27خ  26زیب ه یج  با  صقیقهات اذشه   همدهوزهم هزیه )زشایه هموه. 
همههد م خ یعایههت کههدهای زخلههاقم بهها همههدیگر هی زی بههاط هسهه ند خ 

ههای زخلهاقم خهوه یز هی  وزهند مسئو یتفرخشنداا  بدخ  همد م همم
قبال مش ریا  زهجا  ههند. همچنیب مطهابق پژخهشهم زجهرزی صهصیح 

شهناخ م یخز  زخلاقیات خ حساسیت هسبت ب  مسائل زخلاقم به  خیژاهم
(. یاف   هیگر هشا  هزه جو زخلاقم هیهرخی 28ها خزبس   زست )همد م آ 

یب ه یج  با ه هایج پهژخهش م آها  موثر زست. زسا ماهفرخش بر هویت 
(. هیگر یاف ه  زیهب پهژخهش  هأثیر مثبهت خ 29هیگری همدوزهم هزیه )

معناهزی شاهکامم سا ماهم بر هویت سا ماهم زست. سطح با ا ر خلاقیهت  
ها خ خزحدهای سا ماهم  شوی خ زشه یاق هی مصهی  زف زیم بیب بدشها

ه یج  بها پهژخهش   وزهد شاهکامم سا ماهم یز بابوه ببدشد. زیبکای مم
(. فرمی  پهنجا حهاکم ز   هأثیر همهد م بهر 31هیگری همدوزهم هزیه )

هویت سا ماهم کایکنا  فرخش زست. همد م ب  کایکنا  زیب زمکها  یز 
ها  هنجایها خ زه تهایزت سها ماهم به  ههد ک  ممب آااهم ز  زی شمم

ی یه  ( ه31خ  13های )هیخهم سا ی آ  بپرهز هد. زیب ه یج  با پژخهش
های ششا خ هفه ا هشها  هزه که  جهو زخلهاق یزس ا زست. ه ایج فرمی 

-هیرخی فرخش ب  طوی مس قیا بر هویت سا ماهم فرخشنداا   أثیر مم

اذزیه خ خجوه هخ م غیر همد م خ شاهکامم سا ماهم زیب زی باط یز  قویت 
کند.  ذز با بابوه جهو زخلهاقم هیهرخی فهرخش  همهد م خ شهاهکامم مم

-ا  بابوه یاف   خ هویت سا ماهم شکل ارف   ک  کایکنا  ممفرخشندا

 وزهند ب   لاش برزی سا ما  ب  خوه ببا ند. مصققا  ممب زهجا  پژخهش 
پم برههد ک  هی زیب  صقیق م غیرهایم هیگری هماهند مدیریت یخزبه  خ 

هها باشند خ بریسهم هقهش آ  راذزیی أث وزهس ند خوهآااهم ز  یخزب  مم
هی مطا ع  کم  کننده باشند. هبوه زیب هسه   ز  م غیرهها هی  وزهست مم

های پژخهش حامر بوه  هی زیب یزس ا پیشهنااه مدل  ز  جمل  مصدخهیت

ارهه مصققا  آ م هی زیب  مین   صقیقم یز زهجا  ههند خ مدل خوه یز مم
 با زیب پژخهش مقایس  همایند.

 وه:شها پیشنااه ممبر زساس ه ایج پژخهش ب  سا ما 
« زصول زخلاقم هی فرخشهندام»های آمو شم با عنوز  . برا زیی هخیه1

ب  فرخشنداا  خ  اکید بر یعایت زصول زخلاقم ب  عنوز  یکم ز  شاخت 
 زصلم زی قای شغلم فرخشنداا .

. زمکا  برقرزیی زی باط یخزب  لیر یسهمم خ هخسه اه  میها  کایکنها  2
یکم ز  با ریب یزهکایههای  فرخش هی یزس ای  وسع  یخزب  همد اه  ک 

 های خی شم خ  فریصم زست.هس یابم ب  آ ؛ برا زیی برهام 

 هیرخههایم خ هااههها ز  فرهنگم مصی  :سا ماهم قوی فرهنگ زیجاه. 3

 خ هاسلیق  ها پندزشت زصو م  هایزی ش بر  وزهدمم ک  شوهمم  شکیل
 خ کننهدمم یشهد خاصهم جامعه  هی مهره . بگذزیه زثر جامع  یف ایهای
 یز ههاآ  ههایزی ش خ باخیهها  یربنهای جامعه  زیهب خ یابندمم پرخیش
 ایهرهمم قهرزی مویهبصهث که  فرهنگهم ههایخیژام. هههدمم  شکیل

 زعضههای خهاص طویبهه  بگذزیههد زثههر هازهسها  شههاهکامم بهر  وزههدمم
 هزشه   یز شهاهکامم ز  مد لفهم زههوزع زسهت ممکب خاص هایفرهنگ
 برزی یز ذهنم شاهی ز  م فاخ م شرزی  خ مناب   وزهدمم فرهنگ خ باشند

 .کنند  وصیف زعضایشا 
 ز  زسهه فاهه بهها ذهنههم شههاهی زیجههاه خ کایکنهها  ییخحیهه  . زی قههای4

 مثبت یخزهشناسم
 

 گیرینتیجه
 وز  بیا  کره ک  صنعت بیم  با پویایم یقاب م بسهیایی طوی کلم ممب 

های بیم  ز  کایکنا  فهرخش تهمرزه زست خ هی زیب فضای یقاب م شرک
زه تای هزیههد ب وزهنهد سهاا بیشه ری ز  بها زی یز کسهب کننهد خ ب وزهنهد 
مصرو ات بیش ری یز ب  مش ریا  بفرخشند. فرخشنداا  ک  ز  زیب طریق 

بینند ممکب زست ب  کایهای لیهر زخلهاقم ماهنهد خوه یز  صت فشای مم
 عمهد اً م ک   صمیل مصرو ات شرکت خوه ب  مش ری  فرخش مصرو

م یت یقاب م هسبت ب  یقبا هدزیه خ یا سهایر یف ایههای لیرزخلهاقم یخی 
های بیمه  به  منتهوی بابهوه برقهرزیی بیاخیهد. هی شنیب فضایم شرکت

زی باطات بلندمدت با مش ریا  خ سوهآخیی پایدزی مرخیی زست زقدز  ب  
کهره بابوه فضای کایی زخلهاقم هماینهد.  ها ب وزهنهد مهمب بابهوه عمل

زی هی شهرکت زیجهاه هماینهد خ خوه  فضای شاه خ همد اهه  فرخشنداا 
 فرخشنداا  خوه یز با شرکت  عییب هویت همایند.

 
 
 

http://cbs.uok.ac.ir/?_action=article&au=414610&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B1
http://cbs.uok.ac.ir/?_action=article&au=414610&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B1
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 های اخلاقیملاحظه
زیب پژخهش با ذکر زیجاعات مویه زس فاهه خ مجو های  ا   برزی  و یه  

های زخلاقم خ قاهوهم هی  دخیب  صقیهق یز یعایهت ها  شاختپرسشنام 
 رهه زست. ک
 

 سپاسگزاری
 مطرزحه»»طرح حامر برارف   ز  طرح هیخ  هزهشگاهم  صهت عنهوز  

کایکنا  با زس فاهه ز  یخش  مموثر بر شاهکام مسا ماه مدل جام  عوزمل
 مهاهم یه  سهال  صهت حمایهت مها م  زست ک  هی بها ه «بیفرز  رک

معاخهت مص ر  هزهشگاه مصقق زیهبیلم زهجا  شده زست. هی زیب یزس ا ز  
پژخهشم هزهشگاه خ هزهشکده علو  زج ماعم مرز ب  شکر خ قدیهزهم به  

های بیم  هی زسه ا  آید. همچنیب ز  مدیرز  خ کایکنا  شرکتعمل مم
آذیبایجا  شرقم ک  با پاسدگویم ب  سوز ات  زمکا  زهجا  زیب  صقیهق 

 ارهه.یز فرزها هموههد   شکر خ قدیهزهم مم

 

 هنام واژه
1. Workplace Ethic Climate  جو کایی زخلاقم 

2. Salespeople        فرخشنداا 

3. Happiness       شاهکامم 

4. Wellbeing  یفاه ذهنم 

5. Empathy      همد م 

6. Organizational Identification       هویت سا ماهم 

7. Empathetic Relationship       یخزب  همد اه 

8. Values  ها   زی ش 

9. Norms        هنجایها 

10. Social interactions    عاملات زج ماعم  

11. Mental Happiness    شاهکامم یخزهم 

12. Spiritual Happiness       شاهکامم معنوی 

13. Seller Perception    زهیزک فرخشنده 

14. Loyalty      خفاهزیی 

15. Insurance Industry      صنعت بیم 
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