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شغلی اشتیاق روی بر اخالقی فضای تاثیر بررسی  

 (تهران تحقیقات و علوم واحد آزاد دانشگاه اساتید مطالعه مورد)
 

 2 مصلحی اصفه ،1 شهنیانی احمدرضا

 کبسرٍى ٍاحذ اسالهی اساد داًطگبُ هیکزٍبیَلَصی، گزٍُ 1

 لن ٍاحذ اسالهی اساد داًطگبُ رٍاًطٌبسی، ارضذ کبرضٌبسی 2

 

 چکیده

ایي تحمیك، بزرسی رابطِ بیي فضبی اخاللی ٍ اضتیبق ضغلی است. ایي پضٍّص اس ًظز ّذف کبربزدی ٍ اس ًظز رٍش، ّذف 

حجن ًوًَِ بز  تَصیفی ٍ اس ًَع پیوبیطی است. جبهعِ آهبری ضبهل اسبتیذ داًطگبُ آساد ٍاحذ علَم ٍ تحمیمبت تْزاى است.

ّب  ًفز سى هَرد هطبلعِ لزار گزفت. جْت گزدآٍری دادُ 56ًفز الب ٍ 156ِ ًفز ک 220ًفز بزآٍرد ضذ. 220اسبط فزهَل کَکزاى 

ٍ سٌجص فضبی اخاللی بب استفبدُ اس  UWES1اس پزسطٌبهِ استفبدُ ضذ. سٌجص اضتیبق ضغلی بَسیلِ پزسطٌبهِ 

دُ اس تحلیل عبهلی ّب اس رٍایی هحتَایی ٍ رٍایی سبسُ بب استفب اًجبم گزفت. جْت بزرسی رٍایی پزسطٌبهِ ECQ2پزسطٌبهِ 

ّب ٍ  بذست آهذکِ بیبًگز ّوبٌّگی درًٍی گَیِ 7/0تبییذی استفبدُ ضذ.ضزیب آلفبی کزًٍببخ ًیش بزای کلیِ هتغیزّب ببالتز اس 

یببی هعبدالت سبختبری بب  ّب اس رٍضْبی تحلیل عبهلی تبییذی ٍ هذل بوٌظَر آسهَى فزضیِ ّب بَد. تأییذ پبیبیی پزسطٌبهِ

استفبدُ ضذ. ًتبیج ایي تحمیك، رابطِ لَی بیي اخاللی کبری ٍ اضتیبق ضغلی را ًطبى  2شار اسوبرت پی ال اط اف کبربزدًزم

کٌذ. ّوچٌیي، در  ّبی کبری را هطخص هی دادکِ ایي اهز اّویت تَجِ بِ اخالق ٍ هفَْم جَ اخاللی در سبسهبًْب ٍ هحیط

در فضبی اخاللی اثز لَیتزی ًسبت بِ دٍ بعذ دیگز یعٌی لَاًیي ٍ  بزرسی رٍابط بیي ابعبد هتغیزّب، بعذ هسئَایت اجتوبعی

ای ٍ اخالق ضخصی، بز رٍی اضتیبق ضغلی دارد. بعالٍُ، اثز هسئَلیت اجتوبعی بز بعذ جذبِ کبر در اضتیبق ضغلی  کذّبی حزفِ

 بیطتز اس دٍ بعذ دیگز آى یعٌی ٍلف کبر ضذى ٍ ضَق بِ کبر بَد.

 

 اللی، اضتیبق ضغلی، هسئَلیت اجتوبعی، جذبِ کبر، داًطگبُ، اسبتیذفضبی اخهای كلیدی:  واژه

 

                                                           
1 -Utrecht Work Engagement Scale 
2-Ethical Climate Questionnarie 
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