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چکيده 

برآن،منيضوصريحشکلبهاخالقنهادينهسازيتأثيرتااستشدهتالشحاضرتحقيقدر•
وشداستفادهليع-توصيفيتركيبيروشازمنظوراينبراي.شودبررسيكاركناننشاطوشادي

شركتكاركناناستفاده،موردآماريجامعه.استشدهآوريجمعپرسشنامهطريقازنيزهاداده
.استشدهاستفادهplsافزارنرمازهادادهتحليلوتجزيهبراي.ميباشندسايپاگام

•



تحقيقاتازهآمددستبهنتايجباكهنمودتأييدراتحقيقنظريچارچوبآمده،دستبهنتايج•
وصريحکلشبهوطوركليبهاخالقسازينهادينهتأثيرتحقيقايندر.استسازگارپيشين
سازيهادينهنكهاستآنازحاكيهمچنيننتايج.شدتأييدكاركناننشاطوشاديبرآنضمني
هاييافتهبهتوجهاب.داردآنصريحشکلبهنسبتكاركنانشاديبربيشتريتأثيراخالق،ضمني

فرهنگازينهادينهسبربايدكاركناننشاطوشاديميزانافزايشبرايسازمانهامديرانتحقيق،
.كنندتأكيد(ضمنيوصريح)اخالقي

تأثير نهادينه سازي اخالق



بنابراينست؛ابرخورداربيشترياهميتازاخالقضمنيسازينهادينهتحقيق،نتايجبهتوجهبا•
اعمالازاركنانكشاديزيراباشند؛داشتهخودرفتارواعمالبهبيشتريتوجهبايدسازمانمديران

بيسـتم،رنقروانشناسانمطالعاتآننظايرواخالقيازكدهايتااستمتأثربيشترآنهارفتارو
بـرتـااسـتـهيافتتمركزعاطفياخـتالالتواضـطرابافسـردگي،:نظيـرعـوامليبـربيشـتر

حکمفرماحديتا،شناسيآسيببـرانحصـاريتمركـز.بهزيسـتيوشـادينظيـرمثبتـيهيجانـات
رادگيزنكهاستمثبتيويژگيهـايفاقدكهدادهنتيجهراانسانازاينمونهكهاستشده

سـازدمـيارزشـمند

يافسـردگي، اضـطراب و اخـتالالت عاطف



پشتکار،وپاسخگوئيمعنويت،شجاعت،آينـده،مـورددرتفکـرخالقيـت،فرزانگـي،اميـد،.•
شدهدادهيحتوضدرستترمنفيهـايانگيـزهازشکليتغييرعنوانبهياشدهگرفتهناديده

ماتمايلوسيلهبهمااعمالازيكهـركهاستحاليدراين(2000،7،سيکزنميحالي،سليمن)اند
جودمانوازبخشمركزيتريندرمـا،درونعمـقدرشـادي.اسـتشـدهبرانگيختهشادبودنبه

.(2012،45جيمز،)داردقرار

ـزه تغيير شکلي از انگي
هـاي منفي



تفکـرايـنفانهمتأسـ.چيستشاديكهميدانندميکنند؛فکرمـردماكثركهميکنندادعامحققان•
ـادگيرييوشـاديمطالعهبهكهميشودآنازمانعميشناسند،قبـلازراشـاديموضـوعآنهـاكـه
وفيلسوفانسالهزاران(2012،15برانت،وويليام)بپردازندواقعـيودرسـتشـاديمـورددر

ـياخالقـومنصــفكــهافــراديآيــاكــهكــردهانــدبحـثپرسـشايـنمورددرمحققان
(2009،29جيمز،هاروي،)شادترندنيســتند،اخالقــيكــهافــراديازهســتند



وتوانـاييهـاازخـوداهـدافبـهدسـتيابيجهـتفـردكـهشـودمـيحاصـلزمانيشادي،•
ويجسمذهني،تواناييهايازمجموعـهايشـاملاسـتعدادها.نمايـداسـتفادهخـوداسـتعدادهاي

شاديورضايتاحساسشـوند،گرفتـهكـاربـهاگـركـهاستفردهردروندركهاسترواني
(2005،115همکاران،وليبوميرسکي)كردخواهندايجادماندگار

اسـتعدادها



نجـوريرروانومنفيعواطفافسردگي،ازصريحيهاينشانههماكنونكارشناساناعتقادبه•
خودكشـي،نسـآمـدنپـائين:نظيـرپيامـدهاييكـهمـيخـوردچشمبهصنعتيجوامعازبعضيدر

داشـته،دربـراجتمـاعيروحـيمشـکالتازبسـياريوكـارتـركبزهکـاري،وطـالقافـزايش
اسـتشـدهنآجانشـينفرسودگيوبربستهرختجوامعوكارمحيطازشاديگوياطوريکهبه

پـائين آمـدن سـن خودكشـي،
افـزايش طـالق و بزهکـاري، تـرك كـار و بسـياري از مشـکالت روحـي

اجتمـاعي



عملکـردكـاهشغيبـت،افـزايشوري،بهـرهكاهشباكار،محلدراضطرابغمگيني،استرس،•
عالجي،اسـتمرخصـيافـزايشكـار،درروابـطتضـادوتعـارضحـوادث،خطـرافـزايشكـاري،

بهداشـتيـرايطششغلي،جاييجابهميزانافزايشتحليلرفتگي،بلندمدت،وميانمدتناتوانيهاي
1،(2009،3،وار)اسـتشـدهمـرتبطنـاتواني،وبهداشـتيمراقبتهـايهايهزينهافزايشمختلف،

عواطـفافـزايشجهـتطـوركلـيبـهوبانشاطوپوياسازمانهايوسالمجامعهايايجادبرايلذا
هستيمراهکارهايينيازمندمثبت،

افـزايش عواطـف
مثبت



راافراديزندگوجامعهسازماني،فضـايدرشـادبـودنوشادزيسـتنمهارتهايايجادبابتواندكه•
راوانفتحقيقيخالءهايوجودومذكورمواردبهتوجهعطف.دهدنجاتايستاييوخمودگياز

نيزوالقاخفزايندهاهميتبهتوجهباويادشدههاينظريهتأييدوبررسيجهتوزمينهايندر
بررسيرحاضتحقيقهدفسـازمانهـا،وريبهرهوكاراييتوسعهوبهبودبرايكاركنانشادي

تأثيررايبضميزانسنجشوكاركنـاننشـاطوشـاديبـرسـازماندراخـالقسـازينهادينهتأثير
وحصرينهادينهسازيكـهايـنواسـتسـاختاريمعـادالتسازينمونهكمكباعناصراين

است؟ونهچگتأثيرايـنونـه؟يـاداردتأثيركاركناننشاطوشاديبرسازماندراخالقضمني

نمونه سازي معـادالت
سـاختاري



تعريفها

اردهاياسـتانداعتقـادات،اعمـال،اخالقـي،فرهنـگ"كهكردبيانچنينميتوانسادهطوربه•
،2010:ـاداكانپرسـتاريانجمـن)"برمـيگيـرددرراگروههـاياافرادنادرستودرستبهمربوط

دارائـييـكوكنـدمـيدرگيرراشخصيپذيريمسئوليتاخالق،كهميکنندبيانمحققان(21
(2006،41كريل)استجدانشدنيوشخصيانساني



يكيارزشواخالقيفضايواخالقيسازمان:استتعريـفقابـلچنـيننيـزاخالقـيسازمان•
اقدامات،برحاكمكهدارداشارهاقداماتيباورهاوهنجارهـا،ارزشها،ازمجموعهايبهسازمان
اطمينانعدمازاجتنابواطمينانفضايعنوانتحتفضـاييكهاستسازمانتصميماتوانتخابها

.(1385،48خنيفر)ميسازدفراهم

سازمان اخالقـي



بقـهطضـمنيوصريحهايمؤلفهاساسبرهادرسازماناخالقهايبرنامهتحقيقاتبعضيدر•
قـي،اخالكـدهاي:شـاملاخـالقصـريحبخـشهـايميکنندكـهبيانمحققانانـدشـدهبنـدي

اخـالق،همـايشهـايكارمنـد،آمـوزشهايبرنامهوتجهيزاتسياسي،دسـتورالعملهـاي
باهاامهبرنايناكثر.استاخالقستادهايودرونيواپايشهايسامانهمـديريتسـخنرانيهـاي

در)ندهسـتسـازمانفرهنگذاتيجزءامااندنشدهايجادسازماندرآشـکارطوربهكهاينوجود
.(2008،346سـينگاپاكديووايتـل()دارندوجـودسـازمانفرهنـگدرون

انجزء ذاتي فرهنگ سـازم



تي براي بخـشهاي ضـمني بـه فضـاي كـارياي كـه در آن رفتارهاي اخالقي به عنوان عاملي حيا•
: ظيرساختار و عملکرد سـازمان توسـط كاركنان ادراك مي شود، اشاره دارد و شامل عناصري ن

نجش فرهنگ شركت، نظامهاي تشويق، رفتارهاي ارزشـمند، سياست هاي ارتقا، سامانه هاي س
از زماني كه روانشناس امريکايي، از (. 6، 2007كومنه و ويراكل)عملکرد و رفتار مديريت است

ت مثبت و احساس مثبت، سير)موضوع دوهزارساله بودن علم در حال ظهور روانشناسـي مثبت نگر
اژه روانشناسي مثبت نگر يك و. طرفـداري كـرد، پـنج سـال مـي گـذرد( نهادهـاي مثبـت

است چترمانندي براي مطالعه احساسات مثبت، ويژگيهاي سيرت مثبت و نهادهاي قادرساز
(.   6، 2006كريل)

گراروانشناسـي مثبتن



كيفيتهكميدهدوعدهمثبت،نهادهايومثبـتفـرديويژگيهاينگر،مثبتروانشناسيعلم•
ميدهد،رخزندگيشدنبيحاصلومعنـيبيزمانكهآسيبهاييازوبخشدبهبودرازندگي

مطالعاتدرسالهايكهميرسدنظـربـه.(2000،7وسـيکزنميحاليسـليمن)كندجلوگيري
ترتيب،همينبه.(1386،8همکـارانوصـفايي)اسـتداشـتهچشمگيريافزايششادكامي
:ميشوداشارهآنهاازبرخـيبهكهاستشدهارائهشاديمورددرنيزمتعدديتعريفهاي

•

بي معنـي و بيحاصل
شدن زندگي



ـيدرونرضـايتواجتمـاعيرفتارهايبعددوازكهمثبتيهيجانازاستعبارتشادي-•
.(1386،5خانيرستم)دهدنشانرافردنشاطاحساسميتواندوشدهتشکيل

ـاهآگپـور،علـي)اسـتقائـلخـودبـرايفـرديـككـهاستمثبتيارزشمقدارشادي-•
(.3، 1386هريس، •

ــيشــادي يعنــي احساســات مثبــت زيــاد، رضــايت بــاال از زنــدگي و احساســات منف-



(.112، 2005ليبوميرسکي و همکاران، )نادرداشتن•
ود و خشنود كانت شادي را يك حالت حسي تلقي ميکند يعني به عنوان حالتي كه رضايت از خ-

(.12، 1994وايـك، )بودن را در بر مي گيـرد و بـه عنـوان خوشـبختي توصـيف شـده اسـت



مباني نظري

اخالقسازينهادينه•

فراداوجامعهقبالدرمديريتمسئوليتوتعهدواجتماعيمسئوليتاخالقي،سازمانيكدر
كـهانگونـههمـمثـالطـوربهاست؛بحثموردمديريتيرفتارهايوگيريتصميمهنگامبهجامعه

مسـائليبـهنسبتخودهايگيريتصميمدربايدمديرانكنند،ميتصريحصاحبنظرانومحققان
نبايـدآنهـا.نددهنشانمسئوليتخودازتورموبيکاريفقر،تبعيض،زيست،محيطآلودگيچون
.بگيرندنظردرراخودسازمانياخودمشخصمنافعصرفاً

و يکاري آلودگي محيط زيست، تبعيض، فقر، ب
تورم



افـرادوهجامعـبرسازمانيعملکردهايكهآثاريوجامعهقبالدرزيرسامانهيكعنوانبهسازمان•
ارانهزخدمتدراخالقي،فرهنگهمانيارفتاراصول.داردمسـئوليتمـيگذرانـد،بـاقيآن

كمكلفمختفرهنگهايومناطقازكاركنان،انواعبهمـيتوانـدكههستنيزديگرعمليهدف
هاياليهشمارازتنكاسبادهدميفرصتشركتهابهكنند؛كاربيشتركاراييباوبهترتاكند

دهند؛نشاننشواكبيشتراتحادباوسرعتبهبحرانهنگـامبـهودهنـدادامـهكـاربـهسرپرستي
كهكنندجذبراافراديكندكمكشركتهابهوباشـدسودمندگزينشكاردرميتواندحتي

.(2002،4شيخ)پايبندندجهانترازمعيارهايبـهكـههسـتندشركتهـاييدرخدمتعاشق

راتحاد بيشت رستيكاستن از شمار اليه هاي سرپ



ازي دو دليل اساسي كه سازمانها به طـور فزاينـدهاي بـه اخالق، جوكاري اخالقي و نهادينهس•
خوب اين مطالعه نشان داد كه جو كاري. اخالق توجه دارند، با مطالعه اخير فورچون مشخص شـد

ازمان، جو يك عامل حياتي براي بقاي كاركنان در سـازمان اسـت و بعد برجسته جوكاري يك س
يش دليل دوم گرايش سازمانها به مطالعـه اخالق و نهادينه سازي آن، افـزا. كاري اخالقي است

(.79، 2010سـينگاپاكدي وهمکاران، )مشـکالت اخالقـي در كسـب و كارشـان بـود

ت افـزايش مشـکال
اخالقـي



يـانيمسـاختطريـقازراگروهـيسطحپيامدهايميتواندفرديسطحدراخالقيشخصيت•
فرهنگواخالقمجموع،در.(2008،515همکاران،وشاو)دهدقرارتأثيرتحتاخالقيرهبري
مانهـاسـازوقتـي.شـودمـيايجـادافـرادفعاليتهايوسياستهاارزشها،ازهادرسازماناخالقي
اخالقـيارزشهـايطبقبرماندگارطوربهراخودافرادعمليارفتاركهكنندميايجادمحيطي

ــازيسنهادينــهراخــوداخــالقســازمانهــاايــنمــيکنــد،تنظــيمســازمانوسياســتهــاي
.(2008،12فرانسيس،وآرمسترانگ)اندكرده

ارزشهـاي اخالقـي 
زماوسياســتهــاي ســا



آندركـهاسـتبـامفهوميروانشناسـينظـرازوپايدارشده،تسهيمادراكاتاخالقي،جو•
ـظحفدارنــد،وجـودسـازمانهايشـاندركـهراهـاييسياسـتواخالقـيهـايرويـهكاركنـان
.(2008،12فرانسيس،وآرمسترانگ)مـيکننـد

همهكهكنندميتعريف"مشتركيادراكات"عنوانبهراسازمانيجوصاحبنظران،ومحققـان•
.(2007،4وبر،وشري)گيرندميقرارآنحـولچيزهـا

رويـه هـاي اخالقـي و 
سياسـت هـايي



،غلشدرگيري،تعهدسازمان،شغلرضـايتمثـلمتنوعيپيامدهايباشدهدرككاريجو•
،1388احمدي،وپناهي)استارتباطدرشـغليعملکردوكاريمحيطسازمان،رفتارشهروندي

زندگيفيتكيكسبدررامركزيواصـلينقـشاخالقصاحبنظران،ومحققانگفتهطبق.(35
منبعيعنوانبهرااخالقپژوهشگر،نويسـندگانومحققـان.(2007،5كريل،)ميکندايفاكاري
زندگييفيتكبامرتبطكاريشـرايطعنـوانبـهيـاوكاركنـانكـاريزنـدگيكيفيتبراي

.(20،2007ويراكل،وكومنه)كنندميپيشنهادكاري،

ي كيفيت زندگ
كاري



ـامهوشـياريمـيتوانـدهمچنينوميدهدارتقاهايمانفعاليتدرراماآگاهياخالقي،اصول•
اخالقـيارزشهـاي.(2007،7پـاركر،)دهـدافزايشراجامعهبهنسبتمادوجانبهتعهداتدرباره

نـانكاركرسـميغيرورسـميادراكـاتجـواخالقي،.اسـتفرهنگـيعمـدهبعـديكسازمان
رفتارهـايونگـرشهـاوشـودميشاملراسازمانياستهاييسوهاتيفعالفرايندها،از

.دهدميقرارتأثيرتحتراكاركنـان

ادراكـات رسـمي و 
غير رسـمي



شادي•
شـادي،(. 7، 2011مييـر، )ارسطو ادعا ميکند كه ما هر كاري را براي شادي انجـام مـيدهـيم

د تحقيـقتوجـه فيلسـوفان را از آغـاز تـاريخ نوشـتن بـه خـود جلـب كـرده اسـت، امـا اخيـراً مـور
ـه بـه شـادي وطلـوع روانشناسـي مثبـت نگـر در دهـه گذشـته، توج. روانشناسي قرار گرفته است

.  وضعيتهاي مثبت ديگر را مشروعيت بخشيد



تحقيقانجامبهشروعمحققانوشدهالقامحققانبهنگرمثبتروانشناسيبهتوجهطوركليبه•
داردوجوديمباحثهنوزوجوداينبـاانـد،كردهنگرمثبتسازمانيرفتارونگرمثبتسازماني

استنممکچگونهوميشوندشـاملراچيزهـاييچـهدقيقـاًاصـطالحاتايـناينکـهبرمبني
ـرنگمثبـتروانشناسـيكـهكاملرشتهيكاكنونواقعدر.(2010،386فيشر،)شوندسودمند
ريستوفر،كوفورنهام)استيافتـهاختصـاصانسـان،شـاديفراينـددركبـرايمـيشـودناميـده
2007،439).

ني رفتار سازما
مثبتنگر



طحيك مقياس جامع از شادي س. شادي در كار چيزي بيش از رضايت شغلي را شامل ميشود•
ـاي جنبـه ه. درگيري كاري، رضايت شغلي و تعهد سازماني باشـد: فردي ممکن است شامل

ردي، تجربه هاي زودگذر، نگرشهـاي ثابـت سـطح فـ: شـادي بايد در سطوح چندگانه شامل
مان، نگـرشهـاي جمعي و همراه با تمركز بر جنبه چندگانه مثل رويدادهاي مجزا، شـغل و سـاز

در همه اين سطوح شواهدي وجود دارد كه شـادي پيامـدهاي . مفهـوم سـازي وسنجيده شوند
(.385، 2010فيشر، )مهمـي بـراي افـراد وسازمانها دارد

انهتمركز بر جنبه چندگ



احتمـاالً اما)مختلفيومتمايزانواعكهكردپيشنهادكهشدمطرحمحققانتوسطايايدهاخيراً•
ـدهشكشـفچندگانههوشبهشباهتبيچندگانهمفهوماين.داردوجودشادياز(مرتبط

پيشنهادوشناساييراشادينوع17محققان.(2006،39سيليك،اسکات،)نيستمحققانتوسـط
شـاديـدف،هشـادي:ازعبارتنـدوشـدهمشتقماپويايزمينهپيشازضرورتاًكهكردندكردند

ـاديشفکـري،شـاديجسـماني،وحسـيشـاديژنتيکـي،شـاديرقـابتي،شاديتعـاوني،
شـاديمسـجع،



ـاديشمنفـي،شـاديپارسـامنش،شـاديآرام،شـاديانتخابي،شاديخطرناك،شاديدردناك،•
محققان.(207،450وكريستوفر،فورنهام)اتفاقيشاديومضحكشاديخيالي،شاديشيميايي،

توصيفيتموفقوشاديبامرتبطباالمرتبهشناختينظاميكعنوانبهراخردصاحبنظرانو
واعتقاداتهـا،مهـارتدانـش،موفـقنفـسپيشـرفتسـالهـاپايـهبرخردكهمعتقدندآنها.ميکنند
آنچهادافركهرااياندازهوميخواهند،دارند،كهراآنچهافرادكهاياندازه.ميشودساختهارزشها

هستند،فاوتمتهمـديگربـاشـاديبـاارتباطدرافرادچرااينکهتوضيحبهدارند،ميخواهندكهرا
.(2008،371مکيبان،والرنس)ميکندكمك



ـودهاثبات كرد كه شادي از اراده فـرد خـارج نب( اخالق نيخوماسن)ارسطو در كار قدرتمندش •
ن پرهيزگـاري بلکه براي هر كسي رغبت به ترجيح يك زندگي موافق و مطـابق بـا ارزشـمندتري

خرد متداول و مرسوم پيشـنهاد مـيکنـد كـه، (. 118، 2008كسبير، داينر، )هـا قابل درك است
ت و در شـادي لذتي است كه به عنوان تعقيب صرف تجربيات مطلوب، مفهومسازي شده اس

در همين راسـتا، (. 390، 2010فيشر، )بلندمـدت درصورت نبود شادي اخالقي، ناپايدار است
. نگـرش دانشـمندان مسلمان نيز نسبت به شادي قابل توجه است

ات تعقيب صرف تجربي
مطلوب



ديگرمحققي.ميداندزيبااخالقيوذهنيقدرتيكايجادراشادكاميتجربهراهصاحبنظري•
دستگر،ديصاحبنظريعقيدهبه.ميدانداوشادكاميسببرامخلوقهرخلقتهدفبهرسيدن

نيزمنديدانشواستشادكاميموجبذهنيلـذتوعملـيقدرتوفکريكمالبهانسانهايافتن
اينههمنظردر.ميآوردشماربهاوبندگيوعبـادتخـدا،شـناختدانـش،نتيجـهراشادكامي
فرجام،كنيوفالح)داردوجودمعنويرشـدوتقـواشـادكامي،بـينقـويارتباطيفيلسوفان،

1388،6).

قدرت ذهني و 
زيبااخالقي 



.ـتاسآمـدهوجـودبهكارمحيطدرروحيسالمتاهميتازرشديروبهتصديقوتشخيص•
كــار،ينبنــابراشــود،مــيصــرفكــارمحــيطدرمــازنــدگيبزرگســاليدورانبيشــتر
تنهـاـهنكارمحيطدرشادي.ماستسالمتوشاديبرايكليديهايكنندهتعيينازيکــي
.اسـتيـدمفنيزاجتماعوجامعهسازمانها،كارفرمايان،برايبلکهاستمفيدكاركنـانبـراي

غمگينـياسـترس،

كــار



ش خطـراضطراب در محل كار، با كاهش بهره وري، افزايش غيبت، كاهش عملکرد كاري، افـزاي•
ن مـدت وحوادث، تعارض و تضاد روابط در كار، افـزايش مرخصـي اسـتعالجي، نـاتوانيهـاي ميـا

مختلـف، بلندمدت، تحليل رفتگـي، افـزايش ميـزان جابـه جـايي شـغلي، شـرايط بهداشـتي
(.12، 2009وار، )افـزايش هزينه هاي مراقبتهاي بهداشتي و ناتواني، مرتبط شده است

غليافـزايش ميـزان جابـهجـايي شـ



نهادينهسازي اخالق و شادي

اخالقـياسـتدالل كـرد كـه افـراد بايـد منصـف و( افالطـون)بيش از دوهزار سال پـيش پالتـو•
، افـراد يعنـي افـراد اخالقـي. باشندف زيرا اخالقي بودن تنها منبع شادي واقعي و پايدار است

شـادي
(.3، 2004جيمز و چيميس، )هستند



شــاديهرابــودا،وكريســتهمچـونمـذهبيرهبـرانوارسـطووپالتـوقبيلازفيلسوفاني•
اقضتن"صاحبنظران،ومحققــان.دانســتندمــيبــودناخالقــيوپرهيزگــاريراپايــدار
گرابودنخودجايبهديگرانبهكردنكمكدررابزرگترشاديآندركهرا"پرستيخوشي
توضيحارشاديكـهاساسـينظريـهدودرتنـاقضايـنهـايريشه.كردندارائهميکنند،كسب

بر.((ارسطواخالقيـات)خوشـياخالقيـاتوپرستيخوشيرويکردهاي)استنهفتهميدهد،
يككهاستخشنوديجستجويودردازاجتنابنتيجهشاديپرستي،خوشيرويکرداساس

.مـيکنـدتأكيـدمـاديكاالهـايكسـببـروبـودهخـودگرارويکرد

تيتناقض خوشي پرس



فردكهمييابدافزايشزمانيشاديكهشدهبناايدهاينپايهبرارسطواخالقياترويکـردمقابـلدر•
ارسـطو.کنـدمـيتأكيـدمـاديغيـركاالهـايبـررويکـرداين.باشدآنباتعاملدرواجتمـاعتابع

كهاپيکوروسحتي.(2004،5چيميس،وجيمز)بودخوشياخالقياتديـدگاهطرفـدار
دارايسـت،اشـدهگذاشـتهكنـارافراطـي،پرسـتيخوشـيفلسـفهعنـوانبـهبارهـاحکمـتش

ـنوديخشوشاديباوبودههمبهوابستهشاديوپرهيزگاريكـهاسـتراسـخاعتقـادايـن
وسبيرك)استغيرممکنبودنمنصفوشرافتمندبودنبـودن،محتـاطبـدونكـردنزنـدگي

و"پرهيزگاري"عنوانبهشاديازكالسيكووسـطيقـرونمفاهيم.(2008،120داينر،
ناديـدهاخيـرقـرنهـايدرگسـتردهطـوربه"كمال"

ته پرهيزگاري و شادي وابس•
به هم بوده



عصردريانسانبودنخوبمسئلهازفلسفيهايتلقي.استشدهترجمهمطلقياشدهگرفته•
علـومهـمواجتمـاعيعلومهمكهاستحاليدرايناست؛نادرترگذشتهقرونبهنسبتكنـوني
داينـر،وكسـبير)انـدكـردهموضـوعايـنبهمالحظهقابلتوجهازطرفداريبهشروعرفتـاري

وبودهادنيدرچيزبهترينكهميرسدنظربهپرهيزگارينتيجهوپاداششادي،.(2008،120
اسـتدالللقاباست،پرهيزگاريبامطابقوموافقفعاليتيشادي،اگر.استمباركوخدامانند

بودخواهدمادرچيزبهتريناينوباشدپرهيزگاريترينعاليبامطابقبايـدشـاديكـهاسـت
.(1994،5ارسطو،)

شادي، پاداش و نتيجه 
پرهيزگاري



درك و فهـم مـا نيازمنـد راهنمـاييهـاي. شادي نيازمند درك و فهم براي اداره اعمالمان است•
رك و در نظريـه د. ناشي شده از قوانين طبيعي است كه اخالق يا پرهيزگاري را ياد داده اسـت

فهـم
راي مـاما، اخالق يا پرهيزگاريمان را براي انتخاب عمل درست راهنمايي مي كند و سبب شادي ب

(.4، 2012ويليام و برانت، )ميشود



شاديزندگهموباشدعمليهدفبايـداخـالقمطالعـههـمكـهپذيرنـدميارسطووآكوئيناس•
تأكيدسيرترشدواخالقآموزشبهبيشترارسطوكهحاليدرباشد؛انسانبراينهاييهدفبايد
ماساختنآمادهجهتسيرترشدواخـالقآمـوزشازعميـقتـريهـدفآكوئينـاسكند؛مي

هدفووبيخوكاميابيباالترينعنـوانبهراشاديارسطوكهزماني.داردخداباشدنيکيبراي
االترينبعنوانبهراخداسپسوشـددمسـازوهمـراهاوبـاآكوئينـاسكـرد،شناساييمانهايي
.كردشناساييكاميابيوخوبي



سعکهموماننهاييهدف،خداازشناختمانشاملهمانسانشاديفعاليتآكوئيناسبراي•
.(2009،5دايك،لوسکي،مكديانگ،)استعشقيعنـينهاييهدفآنبهمناسبمانالعمل

ميزانيكهبكهفرديدوشاديميزاندرتفاوتيهيچاسـت،آمدهمحققيكتابدركههمانگونه
اسونسان،)اردندوجودبرند،ميسربهمتفاوتيزندگيشـرايطدرولـيدارنـد،پرهيزگـاريوتقوا

زشهايارچگونهاندگرفتهيادكههستندافراديعمـدتاًشـادترند،كـهافرادي.(2011،239
وشاديبينارتباط.(2012،3برانت،وويليام)كننـدتـرازديگـرارزشهـايبـاراشـاناخالقـي

مارتين،)استشدهبناميشود،ناميدهوابستهمنشـاءكـهواقعيـتازادراكيكاساسبراخالق
2008،3).



دركادميـكآتحقيـقدرطورگستردهبهكهنيستاصطالحيشادي،نادر،موردچنداستثناءبه•
محققـانكـهنيسـتمعنـيبـدانايـن.باشـدشـدهاسـتفادهسـازمانهـا،دركاركنانتجربياتمورد

ازتعداديدموردرزياديتحقيقاتمقابلدر.نبودندمندعالقهكاردركاركنانشاديبهسازماني
آشـکارراشـاديوسيعمفهومبامالحظهايقابلهمپوشانيكهاستشدهمطالعهسالهاساختها،

كـهاسـتشـغليرضـايتمـورد،تـريناسـتفادهموردومركزيترين.(ببينيدرا1جدول)كندمي
تحقيـقدروابسـتهمتغيـرعنوانبههمومستقلمتغيرعنوانبههمتريمدتطوالنيتاريخ

.داردسـازماني

يهمپوشاني





تـر وشادي براي بيرون آوردن بهترينها در انسانها ظاهر ميشود، آنها را اجتماعي تر، همکارانه•
مـاد بـه طـوري كـه كشـورهاي شـادتر امتيـاز بـااليي را در اعت. حتي اخالقي تر مـي سـازد

(.119، 2008ينر، كسبير، دا)عمـومي، نگرشهاي دموكراتيك و فعاليتهاي داوطلبانه كسب كرده اند

اعتمـاد عمـومي،
نگرشهاي دموكراتيك و

فعاليتهاي داوطلبانه



نبـيافـرادازبرخـي.استاخالقيشاديكهداردوجودشاديازنوعيكهنيستذهنازدور•
كانتهكداردوجودمهمياخالقيبخشهاي.ميشوندقائلتمايزاخالقيشاديوفيزيکيشادي
فهـمبلقايااخالقيحالتيكراشاديبخشها،اينميدهد،ارتباطاخالقيخرسنديباراشادي

صـريحطـوربـهكانـت.ميکنندتصنيفمعلومواخالقيحالتبهوابستهشاديراآنحداقلياو
كـهنيسـتچيـزيشـادي":ميکندشناساييمتنايندرفهمقابليااخالقيحالتيكباراشادي
."شودميتصوركهاستچيزياماشود،حس



شدهايجاداخالقياشحالتازشخصخرسنديوسيلهبهشاديكهميشودعيمدكانت•
:وسيلهبهكـهميرسـدنظربهاخالقيشادي.(1994،3وايك،)است

متيسالوجامعـهروابـط،فردي،رشد:شاملخودشان،خاطربهدرونياهدافوارزشهاتعقيب-1•
قـدرت؛وتصورشهرت،دارايي،:شاملبيرونيارزشهايواهدافجايبه

كردن؛عملشدهكنترلومتفاوتقوانينتحتجايبهكردنرفتاراراديورضايتيمستقل،-2
آگاهيحسباعملومتفکربودن-3
ارضااستقالل،وارتباطشايسـتگي،بـهاساسيروانشناسينيازهايكهروشهاييدررفتاركردن-4

.(2010،388فيشر،)شوند

خرسندي 
شخص



پيشينه

انجام داده است، به طـور دقيـق اهميـت تحقيـق در مـورد2005سليمن در تحقيقي كه در سال •
كليـدهايسپاسگذاري و بخشش را بررسي مي كند و شرح ميدهد كه اين پرهيزگاري ها در واقـع

محقـق مـذكور پيشـنهاد مـيکنـد كـه(.5، 2005سليمن، )سالمت روحي و شادي شخص ميباشند
ـدرداني، شادي درست، به وسيله توسعه و اعمال خصيصه هاي پرهيزگاري از قبيل مهربـاني، ق

، 2010فيشـر، )ل ميشـودنيـك بيني، كنجکاوي، بازيگوشي، شوخ طبعي، بيتعصبي و اميدواري تسهي
9.)



ي از آن به رابطه بين پول و شادي به طور شگفت انگيزي ضعيف است كه ممکن است قسمت•
ن چيزهـايي بـه پول به تنهايي شادي نمي آورد؛ ولي با پول مـيتـوا. طريقـه خرج كردن پول برگردد

ارائـه در جامعه كنوني روانشناسان ميتوانند با آموزش و. دسـت آورد كه باعث شادي ميشوند
شان كمك راهکـار، چگونگي صرف پول جهت افزايش شادي به افراد براي باالبردن ميزان شادي

(.117، 2011دان، گيلبرت و ويلسون، )كننـد

چگونگي صرف پول جهت افزايش شادي



ادكامي و در مطالعه اي كه به بررسي رابطه بين عوامل و وجوه الگوي پـنج عاملي شخصيت با ش•
ت سالمت رواني و جسماني پرداخته اسـت، نتـايج حـاكي از آن اسـت كه شادكامي و سالم

منفي دارد و جسماني با برونگرايي و وظيفه شناسي رابطه مثبت و با روان رنجور خـويي رابطه
يالر وفايي، مغـانلو و آگ)شادكامي نيز با سالمت رواني و جسماني ارتباط مثبتي نشان داده اسـت

1388 ،293.)

ي وجوه الگوي پـنج عامل
شخصيت



نمودهرسيبردانشجويانبـيندرراشـادكاميودينـينگـرشبينرابطهكهديگريمطالعهدر•
وجوددينيشنگروشـادكاميبينداريمعنيومثبترابطهكهدادنشانهايافتهونتايجاست،

دانشمياندرايـراندركـهديگريتحقيقدر.(1388،64فرد،نوينعنايتيحيدري،)دارد
بهيدارمعنيرابطـهآكادميـكعامـلهـايوآمـوزاندانـششـاديبـينگرفـت،صورتآموزان

سازينهادينهرابطـهبررسـيبـهكـهديگـريتحقيق.(2013،65همکاران،ودارلياقت)آمددست
نهادينهـايهمؤلفـهبـينكـهدادنشاناستپرداختهكاريزندگيكيفيتبااخالقيفرهنگ

متينعـيزار)داردوجـودداريمعنـيهمبسـتگيكـاريزندگيكيفيتواخالقيفرهنگسازي
.(1390،24همکاران،و

شـادي دانـش آمـوزان و عامـلهـاي آكادميـك



مدل و فرضيه هاي تحقيق

سـازينـهنهاديتـأثيربررسـيبـهتـاميشودتالشتحقيقايندرمذكورنظريمبانيبهتوجهبا•
واخـالقسـازينهادينـهتبيـينبـهمنظـوراينبراي.شودپرداختهكاركناننشاطوشاديبراخالق
.ـودشمـيپرداختـهمطروحههايفرضيهوتحقيقمفهوميچارچوبارائهوكاركناننشاطوشادي

يـككـهميزانـي:كنندميتوصيفزيرصورتبهرااخالقسازينهادينهصاحبنظران،ومحققان
وجـهتخـودگيـريتصـميمفراينـدهايدراخالقـياصـولبـهضـمنيوصريحصورتبهشركت

هنهادينوصـريحسـازينهادينـه:استبعددوشاملسنجهاين.(2007،285وايتل،وسينگاپاكدي)ميکند
وزاتتجهيسياسـي،دستورالعملهاياخالقي،كدهاي:شاملاخالقصريحبخشهايكهضمنيسازي
ودرونيواپايشنظـامهـايمـديريت،سـخنرانيهـاياخـالق،همايشهـايكارمند،آموزشهايبرنامه

آندركـهايكـاريفضـايبـهضـمنيبخـشهـاي.مـيباشـداخـالقسـتادهاي



نـان ادراكرفتارهاي اخالقي به عنوان عاملي حياتي براي ساختار و عملکرد سـازمان توسـط كارك•
رزشـمند،فرهنگ شركت، نظامهاي تشويق، رفتارهاي ا: ميشود، اشاره دارد و شامل عناصري نظير

قيـق محققـانهمچنين نتايج تح. سياستهاي ارتقا، نظامهاي سنجش عملکرد و رفتار مديريت است
تي قابـلدر مورد شادي نشان داد كه شادي در سه بعد پيشرفت و رضايت، لـذت و قـدرت و سـالم

(.923، 2003چنـگ، فورنهـام، )ارائه است

فرهنگ شركت،
نظامهاي تشويق،

رفتارهاي ارزشـمند،
سياستهاي ارتقا، 

نظامهاي سنجش عملكرد
و رفتار مديريت



زيرارائهصورتبهتحقيقهايفرضيهوتحقيـقمفهـوميمـدلشـد،گفتـهآنچـهاسـاسبـر•
:ميشوند



:فرضية اصلي

.نهادينه سازي اخالق به طور كلي مستقيما بر شادي و نشاط كاركنان تاثير دارد•



:فرضيه هاي فرعي

نهادينه سازي صريح اخالق مستقيماً بر شادي و نشاط كاركنان تأثير دارد •
.نهادينه سازي اخالق به طوركلي مستقيماً بر شادي و نشاط كاركنان تأثير دارد•

. قابل مالحظه است، تبيين شد( 1) بنابراين چارچوب مفهومي تحقيق به صورتي كه در شکل •





روش شناسي تحقيق

جامعـهعنـوانبـهباشـند،مـينفـر700بـربـالغكهسايپاگامشركتكاركنانحاضرتحقيقدر•
رمـولفوتصـادفيگيـرينمونـهروشازگيـرينمونهبراي.اندشدهگرفتهنظردرآماري

ميـاندرپرسشـنامه300تعداد.بودنيازموردپرسشنامه249تعدادكهشداستفادهكـوكران
براي.گرفتقراربررسيموردوجمعآوريپرسشنامه295تعداداينازكهشدتوزيـعكاركنـان

دارد؛وجودرايجوسنتيپرسشنامهدوشـادكاميسنجش



آكسفوردشادكاميفهرستهست،نيزتحقيقايندرشاديسنجشابزاركهابزارهااينازيکي•
سنجدميطوالنينسبتاًزمانيدورهيـكدرراشـادكاميكلـيهايجنبهآنمقياسموادكهاست

شاديفهرستمحققان.استروانشـناختيبهزيسـتيسـنجشبـرايايپرسشـنامهواقعدرو
.كردنديمتقسسالمتيوقـدرتلـذت،رضايت،پيشرفت،:شاملشاخصپنجبهراآكسفورد

،10،11،7،2،28،3،4،25،24)هـايموضـوعكهدادنشانآنهاتحقيقدرعامليتحليلنتايج
،18،19،27،22،20،17،23،29)هـايموضـوعرضـايت،وپيشرفتشاخصهايبهمربوط(21

هايشاخصبهمربـوط(12،16،26،13،8،15)هـايموضوعولذتشاخصبهمربوط(9
.(2003،938فونهام،وچنگ)ميباشندسالمتيوقدرت



نتـريموفـقازيکـيبـكآزمـونچون.استشدهتهيهمحققانتوسط1989سالدرابزاراين•
مقيـاسالتجمـتـاشـدندبـرآنبـكبـارايزنـيازپسمجققاناست،بودهافسردگيمقياسهاي
تـاشدافزودهآنهابهماده8سپس،.شدتهيهماده21ترتيب،بدين.كنندمعکوسرابكافسردگي

حاضرتحقيقدردارد،ماده29فهرستنهاييفرمبنابراين،.برگيرنددرراشادكاميهايجنبهساير
.استشدهاستفادهكاركنانشاديسنجشبرايآكسفوردشادكاميفهرستازنيز



قـانمحقمقيـاساز(اخالقـيفرهنـگ)اخـالقسازينهادينهمتغيربرايهادادهگردآوريبراي•
اسـتفادهپرسـش16ازاخـالقسازينهادينهمتغيربعد2برايمذكورپرسشنامهدر.شداستفاده
41الـي33موردهايوصريحسازينهادينهسنجشبرايپرسشنامه32الي25موردهايشـدكه

براساسپرسشي41ايپرسشنامهمجموع،در.شدگرفتهكاربهضمنيسازينهادينهسنجشبـراي
.شـدتدوينموافقكامالًمعنايبه5تامخالفكامالًمعنايبه1ازليکرتگزينهايپنجطيـف

نهـاآنظرمداصالحات،انجاموخبرگانازچندتنيازنظرخواهيازپسسـرانجام،پرسشنامه
تحليلوتجزيهمنظوربهساختاريمعادالتازفنحاضرپژوهشدر.گرفتقراراسـتفادهمـورد

.شـودمـياستفادهسـاختاريروابـط



بهگيريهاندازالگـوي.اسـتشـدهبنـاسـاختاريوگيـريانـدازهالگـويدوپايـهبـرفـنايـن.•
معنيبديندارد،اشـارهنظـريچارچوبگيريشکلدرگيرياندازهمتغيرهايگردآمدننحوه

بينعليابـطرونيـزسـاختاريالگـوي.پـردازدميهاسازهپاياييورواييبهمربوطمسائلبهكه
.دهدمينشانراآنهاتبيينقدرتو(مکنونمتغيرهاي)سازهها

(CR>.,7)كيبـيترپاياييضرايبازپرسشنامهپاياييسنجشبراي:تحقيقابزارپاياييبررسي
ـيمضـرايبايـنمناسـببـودنصـورتدركهاستشدهاستفاده(Alpha>.,7)كرونباخآلفايو

استآمده(2)جدولدرپرسشنامهپاياييسنجشنتايج.پاياستپژوهش،پرسشنامهگفت،توان

دو الگـوي انـدازهگيـري و سـاختاري





PLSـزار ،براي محاسبة شـاخص تناسـب مـدل در نـرم اف: بررسي برازش كلي مدل تحليل مسير•
ميتوان از فرمول زير بهره گرفت 



يافته ها

اخصشعنوانبهشاخصدواينهندسيميانگيناست،واريانسبرمبتنيكهPLSافزارنرمدر
شـاخصميـانگين:شـاخصدوازآزمـوناينانجامبراي.رودميكاربهمدلكليبرازشنيکويي
كـهصـورتيدر.مـيشـوداسـتفادههـا،سـازهبـينهمبسـتگيضـرايبدومتوانميانگينوتجمعي

ـلقابودارمعنـيكلـيصورتبهمدلكهگفتميتوانباشد،0,36ازبزرگتريابرابرGOFمقدار
استشدهمحاسبهزيرصورتبهمقداراينپژوهش،مدلدر.استقبول





دارايمجمـوعدرمـدلكـهگفـتتـوانمياست،0.515بابرابرGOFمقداراينکهبهتوجهبا•
نشـاناسـتانداردحالـتدرراپـژوهشمـدلدرمسـيرهاضـرايب(2)شـکل.اسـتمناسببرازش
.استپذيرامکانمدلضرايبعدديمقايسهاستانداردحالتدر.ميدهد



ضرايب مدل پژوهش در حالت استاندارد2.شكل 



درداريمعنـيحالـتدر.دهـدمـينشـانرامسيرتحليلمدلدرمسيرهاداريمعني(3)شکل•
گيـريتصميممسيرهاضرايبداريمعنيخصوصدرTمقداراساسبرميتوان95%اطمينانسطح
آنصـورتايـنغيـردرودارمعنـيمسـيرآنباشد،1/96ازبزرگترTمقداركهصورتيدر.كرد
.نيستدارمعنيمسير

دارمسير معني دار





درهشپـژوهـايفرضـيهمعنـيداريواسـتانداردضرايبحالتدرمسيرتحليلمدلاساسبر•
.شدهاندبررسي(3)جدول

درـهكگرفـتنتيجهميتوانجدول،وفرمولوشکلهاازآمدهدستبهمقاديربهتوجهعطف
وصـريحسـازينهادينـهاسـت،1/96ازبزرگتـرtآمـارهمقداراينکهبهتوجهبا95%اطمينانسطح

تـأثيركنانكارنشاطوشاديبرمستقيماًكليطوربهاخالقسازينهادينههمچنينواخالقضمني
ازبزرگتـرGOF=0.515)اسـتمناسـبيبـرازشدارايتحقيقمدلاينکهبهتوجهباهمچنين.دارد
تـأثيرمياركنانكنشاطوشاديبرمستقيماًاخالقسازينهادينهكهكرداستنباطميتوان،(است0.36

.گذارد





وشـاديمتغيـرواخالقسازينهادينهمتغيربينضريب(2)و(1)شکلهايبهتوجهبا.دارد•
گرفـتنتيجـهتـوانمـيكـهاست2.4بابرابرآنهابهمربوطtآمارهو0.23بابرابركاركناننشـاط

سـازينهادينـهدرصـد95اطمينـانسـطحدراستبزرگتر1.96ازtآمارهاينکهبهتوجهبـاكـه
توجـهبـاهمچنـين.اسـتدارمعنـيرابطـهايـنوداردتـأثيركاركنـاننشـاطوشـاديبـراخـالق

اخــالقيســازنهادينــهضــمنيوصــريحابعــادبــينرابطــهازآمــدهدســتبــهضـرايببـه
در(2.23و2.37)آنهابهمربوطtآمارههمچنينو(0.18و0.22)كاركناننشــاطوشــاديبــا

وشاديرباخالقضمنيوصريحنهادينهسازيكهگرفتنتيجهتوانميدرصـد95اطمينـانسطح
.استدارمعنيضرايباينپساستباالتر1.96ازآنهاtآمارهچونوداردتـأثيركاركناننشاط



متغيرهـايموضوع جالب و قابل توجه در يافته هاي به دسـتآمـده در ايـن تحقيـق ضـرايب بـين•
ق حاضـر در تحقيـ. نهادينه سازي صريح و ضمني اخالق با متغير شادي و نشاط كاركنان است

تـا حـدي قـويتر از (0,22)تـأثير متغيـر نهادينـهسـازي ضـمني اخـالق بـر شـادي و نشـاط كاركنـان
.  است(0,18)تـأثير نهادينه سازي صريح بر شادي و نشاط كاركنان



سازينهادينهحوزهدرالبتهپيشينتحقيقاتهاييافتهبـامشـابههـايييافتـهبـهحاضـرتحقيق•
شکلبهاخالقسازينهادينهبيشترتأثيرگذاريواهميـتبـرهمچنـين.يافـتدسـتاخـالق
(اخالقيضمنسازينهادينه)زمينهايندرتحقيقـيقـبالًچـونالبتهكرد؛تأكيدآنضمني

.كردمقايسهپيشينتحقيقـاتبـارابخـشايـنتـواننمياست،نگرفتهصورت





نتيجه گيري و پيشنهادها

هموضمنيصورتبههمسازماندراخالقسازينهادينهتأثيربررسيحاضرتحقيقازهدف•
سـالدرنـهزميايـندركهمطالعهايدرمحققان.بودكاركناننشاطشاديبرآنصريحصورتبه

كـهيدندرسنتيجهاينبهدادند،انجامبرزيلومکزيككانادا،متحده،اياالتكشورهايدر2009
.هسـتندشـادترگيرنـد،مـياخالقـيتصـميماتكـهافراديوداردهمبستگيشاديبااخالق

دارداخالق با شادي همبستگي



ايـنبـهدادنـدانجـامشماليآمريکايدر2004سالدرنويسندگانهمانكهديگريتحقيقدر•
هبـودببيشـتر،شـاديايـنودهـدميافزايشرااخالقيتمايالتشادي،كهرسيدندنتيجـه

افـزايشاعـثباخالقيقضاوتهايوتمايالتبهبودبنابراين.شودميسببرااخالقيقضـاوتهـاي
شاديبامديران،نيکويسيرتكهدريافتندمحققانديگريتحقيقدر.ميشودزندگيازرضـايت

تأثيركاركنانشاديبرمديراننيکويسيرتوداردمثبتيومستقيمرابطهكاركنـان
.(1391،62همکاران،ونصراصفهاني)ميگذارد

بهبود تمايالت و قضاوتهاي
اخالقي



انايردركه"مديرانسـازمانيتعهـددرمـؤثرعامـلعنـوانبـهشـادي"عنـوانباايمطالعهدر•
سازمانيتعهدوشاديبينكهداردآنازحکايتنتايجاست،گرفتهصورت

ـزايشافوسـازمانيتعهـدكـهاسـتايـنمـيرسـدنظربهمهمآنچه.داردوجودداريمعنيرابطه
درپيشينمطالعاتبهتوجهعطف(2012،461دهاقي،)دارندشاديباخاصيرابطهوريبهره
.تاسـتراسهـمپيشـينتحقيقاتازحاصلنتايجبانيزحاضرتحقيقنتايجزمينه،ايـن

شادي و تعهد سازماني



وـودوجبـرزمـانيافراد،زيرانبود؛ذهنازدورنتايجاينپژوهشنظريمبـانيبـهتوجـهبـا•
لـيعموبودهآنعلنيوعملياجرايشاهدكهميگذارندصحهاخالقياصـولواخـالقرعايـت

زاراحاضـرتحقيـقآنچـه.باشـندكـردهتجربـهمسـتقيماً خـودرااخالقـياصـولشـدن
واسـتآنضـمنيوصريحشکلدوبهاخالقبنديبخشمـيکنـد،متمـايزمشـابهتحقيقـات

بريشتريبمراتببهتأثيراخالق،ضمنيسازينهادينهكـهدادنشـاننتـايجكـهآنتـرجالـب
.گذاشتخواهدسازمانازكاركنـانخشنودياحساسونشاطوشادي

و بخشبندي اخالق به د
يشکل صريح و ضـمن



پـول،كـار،:قبيـلازعـوامليدارنـد؛شـديدياثرشاديبرمتنوعيمحيطيعواملشكبدون•
رااركنـانكزمـانبيشترينآنمحيطوكاركهآنجاازميانايندر....وفراغتاوقاتفعاليتهاي

نـانكاركنشـاطوشـاديدركـاريمحـيطوكـارنقـشواهميـتمـيدهـد،اختصـاصخـودبه
ونـهگهمـاناخالقـيجووفرهنگسازمانيمحيطمختلفويژگيهايمياناز.ميشودصدچندان

اهميـت و نقـش كـار و 
محـيط كـاري



.دارداركنـانكنشـاطوشـاديدرويـژهايتـأثيرداد،نشـانحاضـرتحقيقومذكورتحقيقاتكه•
نگرفتـهصـورتكاركنـانشـاديبـراخـالقسـازينهادينهمستقيمتأثيرزمينةدرزياديتحقيقات

پـيآناهميـتبـهگذشـتهسـالهـايطـيسـازمانهـاومـديريتانديشمندانومحققانامااست؛
وصريحشکلهبچهاخالقسازينهادينهكرد،تأييدنيزحاضرتحقيقنتايجكههمانگونه.اندبرده
.داردنـانكاركنشـاطوشـاديميـزانافـزايشدرتأثيرگذاريومهمنقشآنضمنيشکلبهچه

قيم تحقيقات زيادي در زمينة تأثير مست
نـان نهادينهسـازي اخـالق بـر شـادي كارك

صـورت نگرفته است 



برالقاخضمنيسازينهادينهاثرميزانحاضر،تحقيقازآمدهدستبهنتايجبهتوجهعطف•
باسازمانهاكهدميرسنظربهبنابراين.استآنصريحشکلبهاخالقسازينهادينهازبيششـادي،

اركنـانكنشاطوشاديميزانميتواننداخالقضمنيسازينهادينهراستايدرتدابيرياتخـاذ
كمتـر،غيبـتباال،شغليرضايتبهآنكنارازودهندافزايشتوجهيقابلميزانبـهراخـود

اتخاذمنظورينبدميتوانندسازمانهاكهتدابيريجملهاز.يابنددست...ورفتگيتحليـلكـاهش
:كرداشارهميتوانزيرمـواردبهكنند،

قنهادينهسازي ضمني اخال



ايجاد يك فرهنگ سازماني حمايتي، سرشار از احترام و سالم• •
تعيين و انتخاب رهبراني شايسته در همه سطوح سازماني• 
فراهم كردن رفتار منصفانه، ايمني و شناسايي• 
شخص  -شخص و سازمان-فراهم سازي تناسب شغل• 



كـهاسـتآنازحـاكيوگرفتـهصورتسايپاگامشركتدرحاضرتحقيقكهاينبهتوجها•
لـذادارد،آنكاركناننشاطوشاديبربيشتريمراتببهتأثيراخالقضمنيسازينهادينه

جـايبـهكلدرواخالقيرفتارهاياجرايجهتدرشركتاينمديريتكهميشودپيشـنهاد
سـازيفرهنـگبهودهدبيشترياهميتاخالقياصولبهعمل،بهاخالقبرظاهريتأكيـدهـاي

عايـتررااخـالقبايـدهركـاريدرسازمانمديرانترروشنعبارتيبه.بپردازدزمينـهايـندر
بودنازفتارراينمشاهدهباكاركنانموضوعاينسوايوقرارگيرندكاركنانسرمشـقتـاكننـد

وبودخواهندخوشحالكند،ميتأييدنيزحاضرتحقيقنتايجكهگونههمانسـازماني،چنـيندر
.شـدخواهـدمنـدبهرهخودكاركنانرضايتونشاطوشادياينازدرنهايتنيزسازمان

فرهنـگ سـازي



تصاب ها، شـركت سـايپاگام بايـد در همـه بخشهاي عملکردي خود از قبيل ارزيابي عملکرد، ان•
ن و تمام تصميم گيري هـا چـه در مـورد كاركنان و غيرآن، چه در صورت آگاهي كاركنان از آ
نان، چه عدم آگاهي آنهـا همـواره اخالقـي عمل نمايد، تا به نتايج ناشي از آن كه رضايت كارك

است، دست يابد... بهره وري بيشتر و 


