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چکیده
رویکردهای اخالق کار اسالالی و اادی در یحیط کار ،به کارکنان کمک ی کنند تا در
یحیط سالالالانیالا بهخوب فرصالالال ها را تشالالال یص داده و ان آنها بهرهبرداری کنند و با ایجاد
احسالالات تق و و کاها احامات ترخ خدی کارکنان ،عم کرد االالی خود را افیایا دهند.
هدف اص این پژوها ،بررس قا ییا ج تقهد سانیا در ارتباط بین اخالق کار اسالی
و االادی در یحیط کار با عم کرد ای ی بااد .این یطالقه ان ظر هدف ،کاربردی و برحسب
یاهی و روش توصالیی  -ع و ان وع پیمایش اس  .جایقه آیاری پژوها تمای یدیران و
کارکنان اداره صالالنق و یقدن و تجارا اسالالاان یید یشالالام بر  012یر بود د که ان این تقداد
 022یر باله پرسالالالشالالالنایهها پاسالالالا داد د .تجییهوتح ی دادهها به روش یدتسالالالانی یقادالا
سالالاخااری با رمافیار  Smart PLS3ا جاماالالده اسالال  .اایو پژوها شالالان ی دهد که تمای
یسالیرها و فرضالیهها تأیید گردید و اادی در یحیط کار بیشارین تأثیر را بر تقهد سانیا دارد.
یافاهها ی پژوها شالان داد اخالق کار اسالی و اادی در یحیط کار در خدی راد و تقال
ا سالالان اس ال و قا یهم در افیایا تقهد سالالانیا و عم کرد االالی یدیران و کارکنان در
سالالانیانها اییا ی کند؛ بنابراین هادینه کردن اخالق کار اسالالالی و اادایاا االالادی در یحیط
کار در اداره صالالالنق و یقدن و تجارا اسالالالاان یید ینجر به افیایا عم کرد االالالی کارکنان
ی االود و به یواناا آن تقهد سالانیا را افیایا داده که خود ینجر به افیایا عم کرد ای
کارکنان ی اود.
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 .1مقدمه
ارتقای عملکرد شغلی به دلیل افزایش بهرهوری در سازمان ،یکی از مهمترین اهدافی
استت که مدیران ستازمانها در پی آن میباشتند .چراکه همه عناصر و زیرمجموعههای
سازمان را تضمین میکنند .هر کاری که کارکنان در هر سطحی انجام میدهند ،در تحقق
اهداف کلی ستتتازمان مندرندن بنابراین مدیریت عملکرد شتتتغلی به آنچه کارکنان انجام
میدهنتد ککار آنان ،،نحوه انجام آن کار کرفتار آنان ،و آنچه به دستتتت میآورند کنتایج
آنان ،مربوط میشود ( .)Armestrong, 2006با توجه به اهمیت عملکرد شغلی و نقشی
که منابع انسانی در بهبود آن ایفا میکند ،الزم است سازمانها عواملی را که بستر مناسب
برای بهبود عملکرد شغلی ایجاد میکنند را شناسایی کرده و با تأمین شرایط و بستر الزم
سعی در اعتالی دستیابی به عملکرد شغلی باال را داشته باشند ( .)Tettik, 2016ازجمله
عواملی که بر عملکرد شتتغلی کارکنان تأدیر میگذارد اخالق کار استتالمی ،شتتادی در
محیط کار و تعهد سازمانی میباشد.
اخالق کار استالمی بهموازاز مفهوم مدنیت در استتالم با تأکید بر مشتتارکت در کار
بهعنوان روشتی بهمنظور غلبه بر موانع و پیشگیری از وقوع مشکالز کاری و نیز راهی
برای کامروایی نیازها و برقراری تعادل در زندگی فردی و اجتماعی به شتتمار میرود و
مهم ترین فرض آن ،انجتام دادن کتارهتا با کداکتر توان برای رضتتتای خداوند استتتت
( .)Komar and Rose, 2010از دیگر عوامل مهم تأدیرگذار بر عملکرد شتغلی شادی در
محیط کار محستتوم میشتتود .ازآنجاییکه شتتادی از عوامل مندر برای بقا و پایداری
جریان توستعه ستازمان و کفظ ستالمت و پیشرفت در بلندمدز بهکسام میآید ،در
متون مدیریت جایگاه ویژهای پیداکرده است .شادی ازیکطرف باعث افزایش عواطف
متبت کارکنان و از ستتویی باعث کاهش عواطف منفی آنان و درنتیجه افزایش بهرهوری
عملکرد شتتتغلی میگردد کبزمآراء و شتتتیخ استتتماعیلی .،0930 ،یکی دیگر از عوامل
نامحستو

مندر بر عملکرد شتغلی کارکنان ،تعهد ستازمانی آنان استت .نیروی انسانی
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یک ستتازمان که یک نظام را میستتازند با عملکرد خود بهصتتورز زنجیروار بقای کل
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وفادار و سازگار با اهداف و ارزشهای سازمانی ،کاضر است فراتر از وظایف مقرر نیز
فعالیت نماید و میتواند عامل مهمی در ادربخشی سازمانی باشد .افرادی که دارای تعهد
سازمانی باال میباشند بر این باورند که کار در سازمان برایشان مهم است و آنها اکتماالً
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 111باارزشهای ستازمانشان موافق بوده و خود را بهعنوان بخشی از سازمان کس کرده ،در
انجتام وظتایف محولته دتابتتقدم هستتتتند و تجارم کاری مهم را جهت رفاه خود و
ستتازمانشتتان کستتب میکنند .تعهد ستتازمانی منبع قوی انگیزشتتی برای تقویت عملکرد
شتغلی کارکنان و نیز متقاعد ساختن آنها برای ادامه کار در شرایط دشوار نظیر تنش و
فشارهای مرتبط باکار است (.)Al Zefeiti & Mohamad, 2017

چالشها و اختالالز مداوم که ستازمانها طی چند سال اخیر تجربه کردهاند نیاز به
پویایی مدیریت جدید دارد که بتواند نیروی انستانی را به اصلیترین عامل تمایز تبدیل
کند ( .)Semedo et al., 2019همچنین ازآنجاکه ماهیت اخالق کار اسالمی جهانی است
برای هر جامعهای بهرغم تفاوز در نژاد ،رنگ پوست ،دین و  ...کاربردی است .مباکث
اخالقیاز کار استتتالمی ،تعهد ستتتازمانی و شتتتادی در محیط کار هرکدام از مهمترین
موضتوعاتی استت که هنگام سترمایهگذاری در منابع انسانی سازمانها باید مدنظر قرار
گیردن چراکه در فرهنگستتتازمانی قوی و پایبند به ارزش هاستتتت که کارکنان درنتیجه
مشتارکت در تمتمیمگیریها ،استقالل عمل و اکسا

مهم قلمداد شدن برای سازمان،

گرایش به مستئولیتپذیری و تعهد در میان آنان افزایش و در پی آن ،رضتایت از شغل
بیشتر و فرصت برای عرضه خدماز و درنهایت عملکرد شغلی کارکنان افزایش مییابد.
با توجه به اینکه پژوهشهای زیادی در این زمینه انجامشتتتده اما هنوز کلقههای مفقود
فراوانی در تبیین دقیق این رابطهها و همچنین اقداماز اخالق کار استالمی و شادی در
محیط کاربر عملکرد شتتغلی در ستتازمان وجود دارد .لذا ،پژوهش کاضتتر باهدف تبیین
رابطه شتتادی در محیط کار و اخالق کار استتالمی بر عملکرد شتتغلی کارکنان با نقش
میانجی تعهد سازمانی در اداره صنعت و معدن و تجارز استان یزد انجام گرفته است و
قمتتد دارد به بررستتی این موضتتوع بدردازد که آیا شتتادی در محیط کار و اخالق کار

استتتالمی از طریق تعهد ستتتازمانی بر عملکرد شتتتغلی کارکنان و مدیران تأدیر معنادار
میگذارد.

 .2مبانی نظری
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توجه به عملکرد شتتغلی پدیدهای استتت که بهعنوان بزرگترین و مهمترین ستترمایه
سازمانی در دهه های اخیر موردتوجه قرارگرفته است کمنتظری و فردوسی پور.،0930 ،
عملکرد شغلی ارزشهای کلی مورد انتظار سازمان از بخشهای مختلف سازمانی است
و به تفکیک افراد فعال در بخشها در طول دورهای مشخص انجام میشود کآذرنیوشان
و همکاران .،0930 ،کارایی و ادربخشتتتی در انجام وظایف محوله را عملکرد شتتتغلی
مینامند .بهعبارزدیگر عملکرد شتتغلی فعالیتهای نیروی انستتانی در خمتتوج انجام
وظایف شتتغلی استتت و تعیینکننده میزان تالش و موفقیت کارکنان در انجام وظایف و
تکتالیف کتاری استتتت که با تولید کاال یا ارامه خدماز همراه استتتت .در اغلب موارد
عملکرد بهعنوان انجام وظایف شتتناخته می شتتود .درواقع بهبود عملکرد شتتغلی باعث
رسیدن به اهداف سازمانی و پیشرفت جامعه میشود .فشار روانی یا استر

بر عملکرد

شتغلی مندر استت و افزایش یا کاهش آن باعث افت عملکرد میشتتود کدیانتنسب و
همکاران .، 0939 ،طبق نظر روانشناسان عملکرد شغلی نتیجه رفتارها ،انگیزه و نیازهای
افراد استت که منجر به رشد و توسعه اقتمادی می شود .عالوه بر این از طریق عملکرد
شغلی میتوان کارکنان موفق را از ناموفق متمایز ساخت کفقیهآرام و همکاران.،0930 ،
عملکرد شتغلی تابع چهار منلفه بهبود کار ،همکاری در کار ،اکستا

مسئولیت در

کار و رعایت نظم و انضباط در کار است-0 :بهبود کار :فرآیندی است که باعث تقویت
عملکرد می شتود و به افراد در تقویت و اصال ضعفهایشان کمک میکند که این امر
نهایتاً منجر به افزایش ادربخشتتتی و بهرهوری میشتتتود -0 .همکاری در کار :فرآیندی
فکری -عملی استت به این صتورز که کارکنان با کمک مدیر و همکارانشان اهداف را
تعیین کرده و ستتتدس در جهت اجرای برنامههای عملی در مراکل مختلف و ستتتطو
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عملکرد شغلی

مشتخص تالش مینمایند -9 .اکسا

مسئولیت در کار :همان مسئولیتپذیری و تعهد

نستبت به کار است و درواقع نوعی پاسخگویی اخالقی و قانونی در کار است -0 .نظم
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و انضباط در کار :هماهنگی نیروی انسانی با قوانین و مقرراز و استانداردهای سازمانی
به عبارتی نوعی آموزش است و هدف آن اصال رفتارهای انسانها بهگونهای که تمایل
بیشتتری به رعایت قوانین و مقرراز و استتانداردهای ستازمان داشته باشند کمنتظری و
فردوستتی پور .،0930 ،از استتتراتژیهای عملکرد شتتغلی میتوان برای بهبود عملکرد
انستانی در ستازمانها استفاده کرد .این استراتژیها شامل استخدام و انتخام ،آموزش،
توستعه و ایجاد انگیزه استت .فراهم کردن فرصت های مناسب برای مشارکت سازمانی
میتواند به طور مستتقیم بر عملکرد تأدیر گذارد .عملکرد شغلی ارزش کلی مورد انتظار
ستازمان و ستاماندهی قستمت های رفتاری گستستته است که فرد در طول دوره زمانی
استاندارد انجام میدهد.

اخالق کار اسالمی
کار مجموعه عملیاتی استت که بر انستان وزندگی او تأدیرگذار است .اسالم ،کار را
عمل صتتتالی می داند و با توجه به آیاز قرآن ستتته ویژگی عمده آن ایمان ،تقوا و عمل
صتالی است کرجبیپور میبدی و دهقانی فیروزآبادی .،0930 ،با پیچیده شدن سازمانها
و باالرفتن میزان ک ارهای غیراخالقی ،غیرقانونی و غیرمستتئوالنه توجه مدیران و رهبران
به موضتوع اخالق کار و مدیریت اخالق جلب شده است .مدیریت اخالق شناسایی و
اولویتتبنتدی ارزش ها برای هدایت رفتار و اعمال کارکنان ستتتازمان استتتت .درواقع
سازمانها از طریق برنامههای اخالقی میتوانند در شرایط بحرانی عملکرد اخالقی خود
را کفظ کنند .در مفهوم اخالق کار دو نوع نیروی کاری داریمن  -0کستتانی که به کار و
فعالیت و تالش عالقهمندند و به دنبال شتکوفا کردن فضتتایل اخالقی خود هستتتندن -0
کستتانی که عالقه و تمایلی به کار ندارند و بهزور و اجبار مشتتغول به کارند کرجبیپور
میبدی و دهقانی فیروزآبادی.،0930 ،
اخالق کار شتتامل ویژگی ها و رفتارهایی استتت در جهت رعایت شتترایط کاری که

افراد تعهد کرده اند .این رفتارها همان نگرش افراد نستتبت به کار استتت و نقشتتی که در
جهت تحقق اهداف جامعه دارد کعلیشتتتاهی و همکاران،0931 ،ن و شتتتامل اصتتتول و
استتانداردهای رفتاری انستانهاست که مشخصکننده طرز رفتار و عمل افراد است در
قیمومیت نوع کار ،نتایج کار برای جامعه ،عدالت و انمتتاف ،همکاری و همیاری و کار
بهعنوان تنها منبع مالکیت است و از این میان نیت کار مهمترین بعد اخالق کار اسالمی
استتتت کعلیشتتتاهی و همکاران .،0931 ،یکی از عوامل مندر در پیشتتترفت و موفقیت
ستازمانهای کشورهای اسالمی ،اخالق کار اسالمی است .اخالق کار اسالمی انتظاراز
استالم را نستبت به رفتار فرد در محل کار شامل تالش ،فداکاری ،همکاری ،مسئولیت،
روابط اجتماعی و خالقیت نشتان می دهد .اخالق کار اسالمی انتظاراز اسالم نسبت به
فرد در محیط کار استتت و شتتامل تالش فرد ،تعهد ،همکاری ،مستتئولیتپذیری ،روابط
اجتماعی و خالقیت میشود کاردالن و همکاران.،0939 ،

شادی در محیط کار
شتتادی در محیط کار در دهه  0397-0307موردتوجه پژوهشتتگران ستتازمانی قرار
گرفت و بیان کردند عملکرد ،رفاه کارکنان و ستتتبک رهبری به یکدیگر وابستتتتهاند و
یکدیگر را تقویت میکنند .شتتادی مفهوم پیچیده ای استتت که شتتامل باورهای متفاوز،
کاالز ،عقاید شتخمتی و شرایط درگیر است .در کوزه سازمانی ،پژوهشهای پیشین
رویکردهای متفاوتی برای بیان فرایند انگیزشتتتی مطر کردند ( Salas-Vallina et al.,

 .)2018افراد با خواستتته ها و آرزوهایی که در ستتردارند وارد ستتازمان میشتتوند و اگر
سازمان با این آرزوها هماهنگ و همسو باشد باعث ایجاد شادی در افراد میشود و این
امر منجر بته نوآوری ،خالقیتت ،افزایش تولید و خدماز و وفاداری شتتتده و درنتیجه
ستازمان از ستالمت و پویایی برخوردار میشود .انسان از طریق شادی میتواند خود را
بشتتناستتد و برای آینده کاری آماده شتتود .در محیط کاری شتتاد و خرستتند میزان تولید،
اشتتغال و اقتمتاد افرایش خواهد یافت و استعدادها شکوفا میشود .شادی باعث بروز

بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در ارتباط بین اخالق کار اسالمی و شادی در محیط کار با عملکرد شغلی

اسالم ساختار نظری کلی برای اخالق کار اسالمی پیشنهادشده است که شامل نیت کار،
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عواطف متبت و کاهش عواطف منفی شده و این امر منجر به بهرهوری میشود کانماری
و همکاران.،0930 ،
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وار و اینسئوگلو 0ک ،0700بیان کردند :عدم مقایسه بین سازهها منجر به شادی در
محیط کار می شود .با بررسی مفهوم شادی در محیط کار مفاهیم جدیدی شامل شادی
لذز جویانه و شادی هدفمند یافته شد .شادی در محیط کار ساختاری گسترده و سهبعدی
دارد که شغل ،ویژگیهای شغل و اکسا

تعلق به سازمان را اندازهگیری میکند و دو

مفهوم شادی لذزجویانه و شادی هدفمند را به تمویر میکشد .شادی در محیط کار
شامل ساختارهای مشارکت ،رضایت شغلی و بعد عاطفی تعهد سازمانی است .مشارکت
با ادربخشی متبت مرتبط با کار مانند عالقه ،شور و اشتیاق یا انرژی ارتباط دارد (Salas-

 .)Vallina et al., 2018شادی در محیط کار به معنی لذز بردن فرد از کاری است که
انجام میدهد .طبق نظر مامناپوتی 0ک ،،0770شادی در محیط کار به معنی موقعیتی است
که کارکنان از کار خود راضی هستند و اکسا

نمیکنند که این تنها یک کار است،

کارآمد هستند و به دنبال رسیدن به اهدافشان هم در سطی فردی و هم در سازمانی هستند.
پنج عاملی که منجر به شادی در محل کار میشوند -0 :انگیزه شغلی :کارکنان از شغل
خ ود راضی هستند و قادرند به اهدافشان دست یابند -0 .ارزشهای مشترک سازمان:
رفتارهای جمعی و فرهنگ سازمان -9 .روابط :تعامل بین افراد ،پیوند گروهی و پذیرش
بین همکاران -0 .کیفیت زندگی کاری :رابطه بین سه عنمر یعنی محیط کار ،مشارکت
کارکنان و تعالی کار .ایجاد تعادل مناسب بین این سه عنمر منجر به رضایت جمعی
می شود که منجر به باالترین سطی کارایی میشود -1 .رهبری :مدیران و رهبران سازمان
وقتی برای کارکنانشان ایجاد انگیزه ،آگاهی و فداکاری میکنند ،شادی را به کارکنانشان
هدیه میدهند .رهبری دوطرفه ارتباط شفافی با کارکنان خوددارند و جو مناسبی برای

Warr & Inceoglu
Maenapothi

1
2

کارکنان ایجاد میکنند (.)Chaiprasit & Santidhiraku, 2011

تعهد سازمانی
تعهد ستازمانی وابستتگی روان شتناختی فرد به ستازمان است و به باور قوی فرد به
به ماندن بهعنوان عضتتوی از ستتازمان اشتتاره دارد .فرد متعهد بهاکتمالزیاد در ستتازمان
میماند و برای رستیدن به اهداف سازمانی انگیزه قابلتوجهی دارد و کتی بیش از توان
خود برای موفقیت سازمان تالش می کند .تعهد فرد محدود به عقاید و نظراز او نیست
و میتوان آن را از فعالیتهای روزمرهاش متوجه شتد .تعهد ستازمانی راهکلی استتاسی
برای رفع گرایش به جابهجایی شتغلی استت ( .)Liu & Bellibas, 2018تعهد سازمانی
عامل اصتلی دباز یا تعهد استت که مسیر رفتار فرد را مشخص میکند .کارکنان متعهد
یک مزیت رقابتی برای ستازمان هستند ( .)Messner, 2017درواقع تعهد باعث استمرار
عمل میشتتتود کتی اگر فرد باانگیزه و نگرشهای متعارض روبرو شتتتود .بهعنوانمتال
ممکن استتتت افراد گتاهی مجبور شتتتونتد بتهگونتهای رفتتار کننتد که برخالف منافع
شتخمتی شتان باشتد .شخص متعهد با رضایت شغلی ،کضور ،عملکرد شغلی و رفتار
سازمانی فرا اجتماعی رابطه متبت و با تمایل به ترک شغل رابطه منفی دارد .ادراز تعهد
ستتازمانی به چهار گروه تقستتیمشتتدهاند که شتتامل الف ،ویژگیهای شتتخمتتی ،م،
ویژگیهای شتتتغل یا ویژگی های مرتبط با شتتتغل ،ت ،تجربیاز کاری ،د ،ویژگیهای
ساختاری کحقیق

ینیرد و همکاران.)1831 ،

تعهد کارکنان باعث افزایش تمایل کارکنان برای کفظ عضویت در سازمان میشود.
تعهد سازمانی را می توان قدرز نسبی هویت فرد با کضور در سازمان تعریف کرد .سه
مفهوم ویژه این تعریف شتتامل :باور قوی به اهداف ستتازمانن شتتور و عالقه در جهت
تالش برای ستازمان و تمایل به ماندن در ستازمان است کنوروزی سید کسینی و کالته
سیفری.،0930 ،
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پذیرش اهداف و ارزش های سازمان ،تمایل به انجام بهترین کار برای سازمان و اشتیاق
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پیشینه پژوهش
باقری و همکاران ک ،0930در پژوهشتتی با عنوان بررستتی نقش میانجیگری نشتتاط
ستتازمانی در رابطه با معنویت ستتازمانی و تعهد ستتازمانی به مطالعه نقش میانجیگری
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 121نشتتاط ستتازمانی در رابطه با معنویت ستتازمانی و تعهد ستتازمانی در دانشتتگاه شتتیراز
پرداختهاند .روش پژوهش توصتیفی -پیمایشی است .جامعه آماری آن کارکنان دانشگاه
شتیراز میباشتد .ابزار گرداوری دادههای پژوهش پرسشنامههای استاندارد بوده و برای
تجزیهوتحلیل از نرمافزار استتمارز پی ال ا

استتتفادهشتتده استتت .نتایج کاصتتل از

تحلیلهای آماری نشان داد که معنویت سازمانی بر نشاط سازمانی و تعهد سازمانی تأدیر
داشته و نشاط سازمانی نقش میانجیگری در رابطه با معنویت سازمانی و تعهد سازمانی
ایفا میکند.
محمدیفاتی و همکاران ک ،0931در پژوهشی به بررسی تأدیر اخالق کار اسالمی بر
عملکرد شتغلی فردی با در نظر گرفتن نقش واستطه گرایی رضتایت شغلی و انگیزش
درونی در بین کارکنان سازمان دبتاکوال استان همدان پرداختند .پژوهش ازنظر ماهیت
و روش در دستته تحقیقاز همبستگی قرار دارد و ازلحاظ هدف شناختی یک پژوهش
کتاربردی و مبنتای پژوهش کمی استتتت .جتامعته آمتاری این پژوهش تمامی کارکنان
دبتاکوال میباشند.
کیدری نیا ک ،0939در پژوهشتی به بررسی اخالق اسالمی کار و فرهنگسازمانی بر
رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارمندان بخش اداری دانشگاه زاهدان پرداختند .جامعه
آماری این تحقیق شتامل تمام کارمندان شاغل در بخش اداری دانشگاه است که از میان
آنها  087نفر با استتفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخام شدند .روش تحقیق،
توصیفی از نوع همبستگی است و برای گردآوری اطالعاز از پرسشنامه مای است اندارد
استتفاده شتتد .بهمنظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون اندازهگیری شتتده در الگوی
مفهومی از روش الگویابی معادالز ستاختاری استتفاده شد .یافتههای تحلیل همبستگی
میان متغیرهای پژوهش نشتتتان میدهد میان این متغیرها ،همبستتتتگی متبت و معناداری

وجود دارد ،همچنین در این تحقیق ،نقش میانجی تعهد ستتتازمانی در رابطه بین اخالق
استالمی کار و رضتایت شتغلی و در رابطه بین فرهنگسازمانی و رضایت شغلی مورد
تأیید قرار گرفت.
ستتتازمتانی در عملکرد کارکنان را انجام دادند که نتایج این مطالعه که از طریق مرور و
توصتیف مطالعاز سازمانی مختلف در ارتباط با شادی کار صورز گرفت نشان داد که
شتتادی ستتازمانی موجب افزایش تعهد ،ستتالمت ،نوآوری ،نگرش متبت ،تعلقخاطر،
کتاهش تأخیر ورود و خروت ،غیبت و جابجایی و همچنین به افزایش ستتتطی عملکرد
کارکنان منجر میگردد.
فیلد و بوتندانچ ک ،0700در پژوهشی به تعیین رابطه بین شادکامی ،درگیری شغلی و
تعهد ستازمانی کارکنان ستادی در آفریقای جنوبی پرداختند .نتایج پژوهش آنها بیانگر
ارتباط متبت بین شتادی و تعهد ستازمانی استت .همچنین آنها شادی در محیط کار را
عامل پیشبین برای تعهد سازمانی میدانند.
شتیخی فینی و آبمال ک ،0700تحقیقی با عنوان بررستی رابطه بین شادی سازمانی و
معنویت سازمانی با تعهد سازمانی در مدیران و معلمان انجام دادند .جامعه آماری تحقیق
کلیه معلمان مرد و مدیران شهر بندر خمیر در سال  0939و روش نمونهگیری ،تمادفی
ستاده بوده استت .نتایج تحقیق آنان نشتان داد که یک رابطه متبت معناداری بین شادی
سازمانی و تعهد سازمانی وجود دارد.
الضتفیتی و محمد ک ،0700در پژوهشتی به بررستی تأدیر تعهد ستازمانی بر عملکرد
شغلی در چارچوم سازمانهای دولتی عمان پرداخته است .برای سنجش تعهد سازمانی
از پرستشتنامه تعهد سازمانی استفاده شد .نمونهای از  991مدیر متوسط در سازمانهای
خدماز عمومی عمان برای پاستخ به این ابزار انتخام شتد .نتایج تجربی نشان میدهد
که تمام زیرمجموعههای تعهد ستتازمانی کعاطفی ،هنجاری و تداوم ،تأدیر معنیداری بر
ابعاد عملکرد شغلی دارند.
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بزمآرا و شتیخ استتماعیلی ک ،0930پژوهشتی با عنوان بررستی مروری نقش شتتادی
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امام و همکاران ک ،0709در مقالهای با عنوان تأدیر اخالق کار استتتالمی بر عملکرد
کارکنان ،آزمایش دو مدل شخمی  Xو شخمی  .Yبه بررسی رابطه اخالق کار اسالمی
با عملکرد کارکنان میپردازد و دو مدل متفاوز از شتخمیت کاری  Xو شخمیت Y
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 122را مورد آزمایش قرار میدهد .آزمایش مدل با استتتفاده از مدل معادالز ستتاختاری
انجامشتتتده و این پیشتتتنهاد را ادباز کرده که اخالق کار استتتالمی میتواند بهطور
قابلتوجهی بر عملکرد کارکنان تأدیر بگذارد .عالوه بر این ،اخالق کار استتالمی نیز بر
شتخمتیت کارکنان تیپ  Xو شخمیت  Yتأدیر میگذارد که بر عملکرد کارکنان تأدیر
قابلتوجهی میگذارد .این مطالعه نشتتان میدهد که دیدگاه استتالمی با دو مدل متفاوز
شتخمتیت  Xو شتتخمتیت  Yمیتواند همراه با ویژگیهای کارکنان به درک عملکرد
کارکنان بیفزاید.
اطهر و همکاران ک ،0700در مقالهای تحت عنوان تأدیر اخالق کار استتالمی بر تعهد
ستتازمانی ،نقش میانجی رضتتایت شتتغلی بر تأدیر اخالق کار استتالمی ک ،IWEبر تعهد
سازمانی ک ،OCو رضایت شغلی ک ،JSتمرکز دارد .همچنین سعی میشود نقش میانجی
رضتایت شغلی در رابطه بین اخالق کار اسالمی و تعهد سازمانی را دریابد .نتایج نشان
میدهد که بین اخالق کار استتالمی ،رضتتایت شتتغلی و تعهد ستتازمانی رابطه متبت و
معناداری وجود دارد .نتایج همچنین نشان میدهد که رضایت شغلی نقش میانجی رابطه
بین اخالق کار اسالمی و تعهد سازمانی است.
مدل مفهومی پژوهش
برای پاستخ به سناالز پژوهش ،با مرور ادبیاز مختلف پیرامون روابط میان اخالق
کار اسالمی و شادی در محیط کار با تعهد سازمانی و عملکرد شغلی -با توجه به اینکه
رابطه بین متغیرهای موردبررستی پیش ازاین در یک مدل جامع موردبررسی قرار نگرفته
استت  -مدل زیر بامطالعه و بررسی الگوهای مرتبط پیشین و روابط فیمابین متغیرهای
تحقیق و در قالب یک مدل تلفیقی ارامه شد.
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با توجه به مدل ،این پژوهش به دنبال آزمون و بررسی فرضیههای زیر میباشد:
 .0شادی در محیط کار و اخالق کار اسالمی از طریق نقش میانجی تعهد سازمانی
بر عملکرد شغلی کارکنان تأدیر معناداری دارد.
 .0شادی در محیط کاربر تعهد سازمانی کارکنان تأدیر معناداری دارد.
 .9اخالق کار اسالمی بر تعهد سازمانی کارکنان تأدیر معناداری دارد.
 .0شادی در محیط کار بر عملکرد شغلی کارکنان تأدیر معناداری دارد.
 .1اخالق کار اسالمی بر عملکرد شغلی کارکنان تأدیر معناداری دارد.
 .0تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان تأدیر معناداری دارد.
 .0شتتادی در محیط کار از طریق میانجی تعهد ستتازمانی بر عملکرد شتتغلی تأدیر
معناداری دارد.
 .8اخالق کار استتالمی از طریق میانجی تعهد ستتازمانی بر عملکرد شتتغلی تأدیر
معناداری دارد.

 .3روش پژوهش
پژوهش کاضتر ازلحاظ جهتگیری و هدف پژوهش کاربردی  -توصیفی ازنظر
استتتراتژی پژوهش پیمایشتتی استتت .جامعه آماری پژوهش شتتامل تمامی مدیران و

بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در ارتباط بین اخالق کار اسالمی و شادی در محیط کار با عملکرد شغلی

شکل  )1مدل مفهومی پژوهش

کارکنان اداره صتتنعت ،معدن و تجارز استتتان یزد بود که از این تعداد  007نفر با
توجه بهقاعده سترانگشتی  97نمونه به ازاء هر متغیر و به روش در دستر
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در این

پژوهش مشارکت داشتند .ابزار گردآوری دادهها تلفیقی از چهار پرسشنامه استاندارد
اخالق کار اسالمی علی و الکاظمی ک ،،0770شادی در محیط کار ساال

و همکاران

ک ،،0700تعهد ستتازمانی آلن و می یر ک ،0337و عملکرد شتتغلی پاترستتون ک،0307
است .در پژوهش کاضر با توجه به توزیع غیرنرمال دادههای پژوهشن برای بررسی
و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو روش مدلیابی معادالز ساختاری و
نرمافزار  Smart PLS-3انجامشده است.
جدول  )1توزیع جمعیت شناختی پاسخدهندگان

طبقه

فراوانی

درصد معتبر

مرد

111

12/1

زن

11

21/1

جمع

211

111

 .0یافتهها
ارزیابی مدل اندازهگیری
جهت ستتنجش برازش مدل اندازهگیری از پایایی شتتاخص ،روایی همگرا و روایی
واگرا استفاده گردید .پایایی شاخص برای سنجش پایایی درونی ،شامل سه معیار آلفای
کرونباخ ،پایایی ترکیبی و ضرایب بارهای عاملی است.

آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا:
آلفای کرونباخ شتاخمی کالسیک برای تحلیل پایایی و نشاندهنده یک سنت قوی
در معادالز ستتاختاری استتت که برآوردی را برای پایایی بر استتا

همبستتتگی درونی

معرفها ارامه میدهد و مقدار مناستتب برای آن ،مستتاوی و بزرگتر از  7/0میباشتتد

ککرونباخ .،0310 ،بهمنظور محاستتبه پایایی معیار دیگری نیز وجود دارد که برتریهایی
را نستتبت به روش ستتنتی محاستتبه آن کآلفای کرونباخ ،را به همراه دارد و به آن پایایی
ترکیبی ک ،CRگفته میشتود .برتری پایایی ترکیبی نسبت به آلفا در این است که پایایی
میگردد .همچنین برای محاستبه آن ،شتاخصهای با بار عاملی بیشتر ،اهمیت زیادتری
دارند .درنتیجه برای ستتنجش بهتر پایایی ،هردوی این معیارها استتتفاده میشتتوند .برای
پایایی مرکب میزان مساوی و باالی  7/0مناسب ذکرشده است ک .،Nunnally, 1978روایی
همگرا معیار دیگری استتت که برای برازش مدلهای اندازهگیری درروش مدلستتازی
معادالز ستتاختاری بکار برده میشتتود .فورنل و الرکر 0ک ،0380استتتفاده از متوستتط
واریانس استتخراتشتده ک ،AVEرا بهعنوان معیاری برای اعتبار همگرا پیشنهاد کردهاند.
معیاری که برای مطلوم بودن  AVEتعیینشده است ،باالتر از  7/1است.
جدول  )2گزارش معیارهای؛ آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا

پایایی

آلفای

آلفای

ترکیبی ()CR

کرونباخ spss

کرونباخ pls

1/111

1/111
1/111

متغیر

AVE

اخالق کار اسالمی

1/111

1/111

شادی در محیط کار

1/111

1/111

1/112

تعهد سازمانی

1/111

1/111

1/121

1/112

عملکرد شغلی

1/111

1/111

1/121

1/111

با توجه به مقادیر آلفای کرونباخ و پایای ترکیبی گزارششده در جدول  0همانگونه
که مشتاهده میشود تمامی متغیرهای پنهان دارای مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
باالی  7/0میباشتتند که نشتتاندهنده این استتت که مدل دارای پایایی مناستتبی استتت.
همچنین مقدار متوسط واریانس استخراجی ک ،AVEبرای متغیرهای مکنون باالتر از 7/1

Fornell & Larcker

1
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ستازهها نه بهصتورز مطلق ،بلکه با توجه به همبستگی سازههایشان با یکدیگر محاسبه

121

است ،بنابراین روایی همگرای مدلهای اندازهگیری نیز مطلوم میباشند.

121

بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه،
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سنجش بارهای عاملی سنجهها و روایی واگرا
محاستبه و مقدار مناستب آن برابر و یا بیشتر از  7/0است ک .،Hulland, 1999درواقع بار
عاملی مناستتب بیانگر این مطلب استتت که واریانس بین ستتازه و شتتاخصهای آن از
واریانس خطای اندازهگیری آن ستازه بیشتر بوده است .بارهای عاملی کاصل از اجرای
مدل که با استتفاده از نرمافزار استمارز پی ال ا

استخراتشدهاند ،در جدول  9نشان

دادهشتتده استتت و بیانکننده آن استتت که همه ستتنجهها دارای بارهای عاملی مناستتب
میباشند.
جدول  )3بارهای عاملی سنجههای مدل

اخالق کار اسالمی

متغیر

گویه

بار عاملی

آماره t

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/112
1/121
1/111
1/112
1/112
1/111
1/111
1/111

11/121
11/111
11/111
11/111
21/112
11/111
11/111
12/111
1/121
12/211
12/111
1/111
1/111
1/111
11/111

متغیر

Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
گویه

تعهد سازمانی

Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q37
Q38
Q39
Q40
Q41
Q42

بار عاملی

آماره t

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/112
1/111
1/111
1/111

11/111
11/111
21/211
11/111
11/111
21/211
22/112
21/111
11/111

بار عاملی

آماره t

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/112
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

11/111
11/121
11/111
11/121
21/111
11/112
11/111
1/111
11/111
11/122
11/111
11/121
11/111
1/111
11/111

121
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شادی در محیط کار

متغیر

Q16
Q17
گویه

1/111
1/111

12/121
11/111
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متغیر
عملکرد
شغلی

Q43
Q44
Q45
Q46
Q47
Q48
Q49
Q50
گویه

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

11/111
11/112
11/112
11/221
1/111
11/221
11/111
11/111

بار عاملی

آماره t

Q51

1/111

1/111

Q52
Q53
Q54
Q55
Q56
Q57
Q58

1/121
1/111

11/111
1/111

1/1111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/112
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

11/122
12/111
12/111
1/111
1/112
1/121
1/111
12/111
11/111
11/111
12/111
11/121

Q59
Q60
Q61
Q62
Q63
Q64
Q65

جهت بررسی روایی واگرای مدل اندازهگیری ،از معیار فورنل-الرکر استفاده گردیده
استت .بر اسا

این معیار ،روایی واگرای قابلقبول یک مدل کاکی از آن است که یک

ستازه در مدل ،نستبت به سازههای دیگر تعامل بیشتری با شاخصهایش دارد .فورنل و

الرکر ک ،0380بیان میکنند که روایی واگرا وقتی در ستتطی قابل قبولی استتت که میزان
 AVEبرای هر ستازه بیشتتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازههای دیگر در مدل
بررسی این امر بهوسیله ماتریسی کاصل میشود کجدول

باشتد .در اسمارز پی ال ا
 AVEمربوط به هر سازه است.

1/111
1/111
1/211

1/111

1/111

1/121

1/211

1/121

1/111

1/211

1/111

1/111

1/112

1/221

1/111

1/111

اخالق کار اسالمی

1/111
1/111

1/111

ععمععلکرد

1/111

شادی در محیط کار

1/111
1/111

تعععععهععد

1/111

تعهد سازمانی

1/121

تعععععهععد

1/111

تعهد عاطفی

تعععععهععد

1/111

تعهد هنجاری

تعععععهععد

1/111

تعهد مستمر

شادی در

اسالمی
محیط کار
سازمانی
عاطفی
هنجاری
مستمر
شغلی

1/111

اخالق کار

عملکرد شغلی

جدول  )4همبستگیهای میان متغیرهای مکنون و مقادیر AVE
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 ،0که خانههای این ماتریس کاوی مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها و جذر مقادیر

121

همان گونه که در جدول فوق مشتخص استتت مقدار جذر  AVEمتغیرهای مکنون در
پژوهش کاضتتر که در خانههای موجود در قطر اصتتلی ماتریس قرارگرفتهاند ،از مقدار
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111

همبستگی میان آنها که در خانههای زیرین و چپ قطر اصلی ترتیب دادهشدهاند ،بیشتر
استت .ازاینرو می توان اظهار داشت که در پژوهش کاضر ،متغیرهای موردپژوهش در
مدل تعامل بیشتری باهم دارندن و بهبیان دیگر روایی واگرایی مدل در کد مناسبی است.
ارزیابی مدل ساختاری
پس از سنجش روایی و پایایی مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری از طریق روابط بین
متغیرهای مکنون ،مورد ارزیابی قرار گرفت .در مقاله کاضتتر از ستته معیار ضتتریب
معناداری ( ،)T-Valuesضریب تعیین ( )R2و ضریب قدرز پیشبینی ( )Q2استفادهشده
است .اولین و ابتداییترین معیار برازش مدل ساختاری ،ضرایب معناداری است .بررسی
این معیار نشتان میدهد که ضرایب معناداری تمامی فرضیههای پژوهش از  9/00بیشتر
هستند که این امر معنادار بودن تمامی سنجهها و روابط بین سازهها را در سطی اطمینان
 33/3درصتد نشتتان میدهد .نتایج بهدستتآمده از تحلیل مدل ستاختاری ،مقادیر معیار
 )R Squares(R2و  )Stone-Geisser criterion(Q2را برای هر یتک از متغیرهای
درونزای مدل را نشان میدهد .براسا

بررسی چین ک ،،0338نتایج معیار ک ،R2کاکی

از آن است که برازش مدل ساختاری بهطورکلی «قوی» و در کد بسیار خوبی بوده است
کداوری و رضازاده .،0930 ،همچنین براسا

پژوهشهای هنسلر و همکاران 0ک،0773

و بتا مالکظه نتایج این معیار در جدول  1میتوان نتیجه گرفت که مدل از قدرز
پیشبینی قوی برخوردار است.

Henseler and et al

1

جدول  )5ضریب تعیین و ضریب قدرت

اخالق کار اسالمی

-

-

شادی در محیط کار

-

-

تعهد سازمانی

/111

قوی

عملکرد شغلی

/111

قوی

برای برازش کلی مدل در تحلیل معادالز ستاختاری با نرمافزار اسمارز پی ال
ا

 ،0از معیاری تحت عنوان  GoFاستفاده گردیده است .بدین معنی که توسط این

معیار ،محقق میتواند پس از برازش بخش اندازهگیری و ساختار مدل کلی پژوهش،
برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید (.)Tenenhaus and et al, 2004
GOF =√Communalities × R2
معادله  )1فرمول محاسبه برازش کل درروش PLS

بهمنظور توضتتیی در رابطه با اجزا فرمول فوق ،باید اذعان کرد کهCommunalities

نشتانه میانگین مقادیر اشتتراکی هر ستازه میباشتد که برای بررسی برازش بخش مدل
اندازهگیری مدل به کار گرفته میشتتود و برای ارزیابی کیفیت مدلهای اندازهگیری از
این معیار استتتفاده میشتتود .این معیار نشتتان میدهد که چه مقدار از تغییرپذیری
شاخصها کسناالز ،توسط سازه مرتبط با خود تبیین میشود R2.نیز میانگین مقادیر

R

 Squaresستازههای درونزای مدل میباشتد که برای بررسی برازش بخش ساختاری
مدل بکار گرفته میشتود و نشتان از میزان قوز سازههای درونزا با دیگر سازهها دارد
کداوری و رضتتازاده .،0930 ،با توجه به اینکه معیار نامبرده در این مدل برابر 7/018
میباشتد ،پس بنا بر پژوهشهای وتزلز و همکاران 0ک ،0773برازش کلی مدل در کد "

Wetzels and et al

1
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متغیر

R2

شدت R2

111

معیار قوی" مورد تأیید قرار میگیرد.
آزمون فرضیههای پژوهش
پس از بررستتی برازش مدلهای اندازهگیری و مدل ستتاختاری و داشتتتن برازش
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 112مناستتب مدلها ،به بررستتی و آزمون فرضتتیههای پژوهش پرداخته میشتتود .لذا نتایج
کاصتل از ضترایب معناداری برای هریک از فرضیهها ،ضرایب استانداردشده مسیرهای
مربوط به هر یک از فرضیهها و نتایج بررسی فرضیه ،در جدول  0مطر شده است .الزم
به ذکر استت که تمامی فرضتیهها بهصورز کامل در یک جدول خالصهشده تا قابلیت
مقایسه خروجیهای پژوهش به سهولت امکانپذیر باشد.
جدول  )6آزمون فرضیات

متغیرها

ضریب مسیر

آماره t

نتیجه تأثیر

اخالق کار اسالمی← تعهد سازمانی

1/111

1/111

پذیرش

اخالق کار اسالمی← عملکرد شغلی

1/111

1/121

پذیرش

تعهد سازمانی← عملکرد شغلی

1/211

2/111

پذیرش

شادی در محیط کار ← تعهد سازمانی

1/111

1/111

پذیرش

شادی در محیط کار ← عملکرد شغلی

1/111

2/221

پذیرش

111
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شکل  )2ضرایب معناداری مدل پژوهش
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شکل  ،9ضرایب مسیر مدل پژوهش

همانگونه که در شکل  9مشخص است مقادیر بارهای عاملی متغیرهای آشکار برای
تمتامی متغیرها بهجز گویه  90تعهد عاطفی در مدل کلی باالی  7/0استتتتن بنابراین با
کذف ستتنال تعیینشتتده مدل با ر دیگر ران شتتده استتت و لذا پس از کذف ستتناالز
مربوطته ،تمتامی مقتادیر بارهای عاملی متغیرها استتتتاندارد بوده و درنتیجه تمامی مدل
اندازهگیری پایایی الزم را داشته و تأیید میگردد.

 .5بحث و نتیجهگیری
این پژوهش باهدف بررسی رابطه نقش میانجی تعهد سازمانی در ارتباط بین اخالق
کار اسالمی و شادی در محیط کار با عملکرد شغلی در سازمان صنعت ،معدن و تجارز
استان یزد اجرا شد .نتایج کاصل از مدل تحلیل عاملی تأییدی ،بیانگر مناسب بودن مدل
برای بررستی رابطه بین متغیرهای مشتاهدهشده و مشاهده نشده پژوهش می باشد .تأدیر
متبت شتتادی در محیط کار بر تعهد ستتازمانی کفرضتتیه  ،0در پژوهش فیلد و بوتندویچ

ک ،0700مورد تأیید قرار گرفت .هدف این پژوهش بررستتتی رابطه بین شتتتادی و تعهد
ستتازمانی بود و تعیین اینکه آیا شتتادی پیشبینی کننده تعهد ستتازمانی استتت یا خیر.
سازمانها الزم است به نیازهای کارکنان خود توجه کنند .ازجمله توجه به مواردی مانند
میشتود .طبق یافته ها رابطه متبت و معناداری بین تعهد ستازمانی و شادی وجود دارد.
شتتادی یک پیشبینیکننده مهم برای تعهد ستتازمانی استتتن بنابراین ستتازمانها باید به
پیتادهستتتازی هر برنامهای برای کل این رابطه تنظیم کند .منوریان و همکاران ک،0930
تأدیر متبت اخالق کار اسالمی بر تعهد سازمانی کفرضیه  ،0را در مطالعه خود بررسی و
مورد تأیید قراردادند .اخالق کار استالمی به بررسی عواملی میپردازد که اگر بهدرستی
اجرا شتود کارکنان راکتتر و راضیتر خواهند بود و اگر کارکنان سازمان راضی باشند
آن ها تعهد بیشتری به سازمان خواهند داشت .اخالق کار اسالمی نقش مهمی در افزایش
سطی تعهد کارکنان دارد .تعهد سازمانی یک وضعیت روان شناختی است که کارکنان را
بهطورجدی به ستتازمان متمتتل میکند .تعهد ستتازمانی قدرز نستتبی در شتتناخت و
دل بستتگی کارکنان به ستازمان خاصتی استت .مسئولیت اصلی سازمان این است که از
کتارکنتان خود کمتایت نمایند تا بتوانند برای مدز طوالنی در ستتتازمان بمانند .تعهد
هویت شتخمی کارکنان است و اصول ارزش افراد را آشکار میسازد .یافتهها کاکی از
آن استتت که هر ستتازمان میتواند به طور مندر و کارآمد کار خود را با اتخاذ چارچوم
اخالقی بر استتا

ارزش های استتالمی انجام دهد که این امر منجر به تعهد ستتازمانی

می شتود .نتایج نشتتان داد اخالق کار استالمی بر تعهد ستتازمانی تأدیر متبت و معناداری
دارد .اخالق کار استتالمی و تعهد ستتازمانی اجزای کیاتی هر ستتازمان هستتتند و بدون
قدرز این عناصر سازمان نمیتواند مندر و کارآمد باشد .تأدیر متبت و معنادار شادی در
محیط کار بر تعهد سازمانی کفرضیه  ،9در مطالعاز شیخی فینی و آبمال ک ،،0700دلفیو
و همکاران 0ک ،0700و فیلد و بوتنداچ ک ،0700ادباز گردید .هدف این پژوهش بررسی
Delle fave et al

1

بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در ارتباط بین اخالق کار اسالمی و شادی در محیط کار با عملکرد شغلی

شتتتادی در محیط کتار که منجر به افزایش نتایج ستتتازمانی متبت مانند تعهد کارکنان

111

رابطه بین شتتادی و تعهد ستتازمانی در بین معلمان مرد بود .یکی از عواملی که کارایی
سازمان را افزایش می دهد نیروی انسانی متعهد آن است .باوجود نیروی انسانی متعهد به
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ستازمان میتوان بی طرفی ،تأخیرها و جابجایی را کاهش داد و باعث افزایش چشتمگیر
عملکرد شتد .نتایج نشت ان داد در مورد تأدیر شتادی بر تعهد هیچ تفاوتی ازنظر جنسیتی
بین زن و مرد وجود ندارد .بر اسا

بررسیهای امام و همکاران ک ،0709تأدیر متبت و

مستتتقیم اخالق کار استتالمی بر عملکرد شتتغلی کفرضتتیه  ،0مورد تأیید واقع شتتد .این
پژوهش اخالق کار اسالمی را بهعنوان ویژگی فردی ک ارکنان که بر عملکردشان ادرگذار
استتت در نظر گرفت .این پژوهش ستتعی در تحلیل رابطه بین اخالق کار استتالمی و
عملکرد کارکنان با توجه به دو نوع متفاوز شتتخمتتیت  xو  yدارد .مطالعه اخالق کار
اسالمی می تواند عملکرد کارکنان و استانداردهای اخالقی سازمانی را بهبود بخشد .طبق
یافته ها بین اخالق کار استالمی و عملکرد شغلی کارکنان همبستگی باالیی وجود دارد.
در مطالعاز الضتتتفیتی و محمد ک ،،0700کاستتتیمر و همکاران 0ک ،،0700فلورانستتتو و
همکاران 0ک ،،0700ضتتیاءالدین و خان 9ک ،0707تأدیر متبت تعهد ستتازمانی بر عملکرد
شغلی کفرضیه  ،1پذیرفته شد .هدف این پژوهش بررسی تأدیر تعهد سازمانی بر عملکرد
کتارکنتان استتتت .در کال کاضتتتر توجه به عملکرد به دلیل رقابت بین ستتتازمانها،
جهانی ستازی ،انتظاراز فزاینده شهروندان افزایشیافته است .سطی باالی تعهد کارکنان
به ستازمانها کمک می کند تا به اهدافشتان برستند .درواقع تالش سازمان برای افزایش
تعهد ستتازمانی باعث میشتتود کارکنان به طور مستتتمر ادربخش باشتتند .تعهد ستتازمانی
به عنوان متغیری امیدبخش پدیدار گشته و پلی به عملکرد شغلی میزند .تمام منلفههای
تعهد سازمانی در افزایش عملکرد کارکنان تأدیرگذار هستند و هر سه منلفه ادر متبتی بر
عملکرد زمینهای دارند .درنهایت مدل مفهومی پژوهش و مطالعاز انجامگرفته در رابطه

Casimir et al
Folorunso et al
Zia ud & Khan
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با تأدیر متغیرها نشان داده شد .با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداز زیر مطر میشود:
دین استالم دستورالعمل کاملی برای زندگی انسانها عرضه کرده است .اخالق کار
در استالم به انتظاراز روابط بین فردی همچون اعمال تالش ،مسئولیتپذیری ،روابط
رابطهای نزدیک با خداوند میتواند نگرشها و رفتارهایی مطابق با قوانین ستتتازمان
داشته باشد.
با توجه به تأدیر تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان به مدیران سازمان پیشنهاد
میشتتود برای افزایش بهرهوری کارکنان ،فرهنگ مبتنی بر اعتماد ،مشتتارکت و تعامل و
اکترام به اکساساز و عواطف کارکنان در همه کارکنان ایجاد کنند ،طوری که کارکنان
کس کنند به ستتتازمان تعلقخاطر دارند .برای ایجاد کس تعلق در کارکنان باید مدیران
سازمانی بهبود وضعیت امنیت شغلی و تفویض اختیار و اعطای تسهیالز رفاهی به هر
یک از کارکنان را در نظر بگیرند.
پیشنهاد میشود که مشاوران و روانشناسان تربیتی در اداره صنعت و معدن و تجارز
استتان یزد با تشتتکیل کارگاههایی مدیران و کارمندان را با جنبش روانشتتناستتی متبت و
مهارزهای زندگی آشتتنا کنند و اهمیت ایجاد شتتادکامی و خودکارآمدی را در کارکنان
خاطرنشان سازند.
اولین معیار برای ایجاد یک محیط امن و داشتن کارکنان سالم ،بهره گیری از مدیران
صادق ،بیریا ،قابل اعتماد و وفادار به کارکنان است .مدیران باید از بهکارگیری روشهای
مبتنی بر زور ،اجبار و توبیخ در محیط کار اجتنام کنند.
پیشنهادهای پژوهشی
 .0به محققان آتی پیشتنهاد میشتود همین پژوهش در اداراز خموصی و نیز
سایر استانها انجام گیرد.
 .0بتا توجته بته اینکه اعتماد کارکنان به ستتتازمان نیز میتواند نقش مهمی در
ارتقای پیامدهای رفتاری متبت داشته باشد و همچنین درصورتیکه اقداماز
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صحیی میتواند اعتماد سازمانی را در کارکنان ایجاد کند پیشنهاد میشود به
بررستتی ارتباط این متغیر با شتتادی در محیط کار و ادراز آن بر پیامدهای
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رفتاری پرداخته شود.
 .9عوامل مندر دیگر بر ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان در سازمان را شناسایی و
ارتباط آن را با عملکرد شغلی و بهرهوری بررسی نمایند.
محدودیتهای پژوهش
 .0هر پژوهشتی بهنوبه خود با موانع و مشکالتی مواجه است .پژوهش کاضر
نیز از این امر مستتنا نیست مواردی از محدودیتها به شر زیر میباشد.
 .0وجود تعداد انگشتتتتشتتتمار هر نوع پژوهش کاربردی درزمینه متغیرهای
پژوهش در داخل و خارت از کشتتور این متغیر را بهطور کاربردی پوشتتش
نداده است .این امر امکان مقایسه نتایج این پژوهش را با دیگر پژوهشهای
مشابه محدود ساخته است.
 .9تر

کارکنان از پاستخ دادن به ستتناالز پرستتشتتنامه محدودیت دیگر این

پژوهش است .برداشتی که کارکنان نسبت به سناالز مرتبط با این پژوهش
داشتتتند ،این بود که پاستتخ به این ستتناالز بر کار آنها و روابط آنها با
مسئول مستقیماً تأدیر منفی خواهد داشت .بدین معنی که اگر مشخص شود
که آنان نمره اقداماز سازمان و سرپرستشان را پایین ارزیابی کنند ،موقعیت
شتغلی و مزایای آن ها به خطر خواهد افتاد و با ستترپرستتتشتتان دچار تنش
شوند.
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