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بررسی نقش تعدیلکنننده فضیلت سازمانی در رابطه بین اخالق کار اسالمی و
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منیره کتابچی
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیلکنننده فضیلت سازمانی در رابطه بین اخالق کار اسالمی و درگیری
شغلی کارکنان انجام شد .این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه پژوهش کارکنان اداره امور مالیاتی
استان اصفهان در سال  087( 79 13نفر) بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد  195نفر با روش نمونهگیری
تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزارهای جمعآوری دادهها شامل پرسشنامههای اخالق کار اسالمی علی و الکاظمی
(  ،) 2007درگیری شغلی شافلی و بکر ( ) 20 40و فضیلت سازمانی کامرون و همکاران (  ) 2004بودند .در پژوهش
حاضر پایایی با روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامههای اخالق کار اسالمی  ،0/ 90درگیری شغلی  0/ 94و فضیلت

سازمانی  0/ 87محاسبه شد .دادهها با روش مدلسازی معادالت ساختاری با نرمافزارهای  SPSSو  Amosتحلیل
شدند .یافتهها نشان داد که اخالق کار اسالمی بر فضیلت سازمانی ،اخالق کار اسالمی بر درگیری شغلی و فضیلت
لکننده
سازمانی بر درگیری شغلی تأثیر معنادار مستقیم و مثبت داشت .همچنین اخالق کار اسالمی با نقش تعدی 
فضیلت سازمانی بر درگیری شغلی تأثیر معنادار غیرمستقیم داشت .عالوه بر آن مدل برازش مناسبی داشت
(  .)P>0/ 05بنابراین برای افزایش درگیری شغلی باید اخالق کار اسالمی و فضیلت سازمانی را از طریق کارگاههای

آموزشی افزایش داد.
کلید واژهها :اخالق کار اسالمی ،فضیلت سازمانی ،درگیری شغلی.
دریافت مقاله139 8/2/ 27 :

پذیرش مقاله89 13 /4/4 :

 -1مربی ،گروه مدیریت دولتی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه پیام نور ،ایران
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مقدمه
در عصر حاضر سازمانها به بخش مهمی از زندگی بسیاری از افراد جامعه تبدیل شدند .مشاغل
سازمانیافته شدند و افراد با استخدام شدن و عضویت در سازمانها ساعات زیادی از عمر خود را
یکنند .چگونگی و کیفیت گذران این ساعات نسبت ًاًا طوالنی مسالهای
در این مکانها سپری م 
است که به طور مستقیم با اثرگذاری بر روحیه کارکنان و به صورت غیرمستقیم در تعاملی که
این افراد با خانواده و جامعه برقرار میکنند بسیار بااهمیت است .اگر افراد در سازمان با شور،
شوق و عالقه کار کنند و نسبت به شغل و سازمان متبوع خود دلبستگی و تعلق داشته باشند و در
کل اشتیاق و درگیری کافی در زمینه شغل خود داشته باشند نه تنها سازمان در نیل به اهداف
خود موفقتر خواهد بود ،بلکه جامعه نیز از نشاط برخوردار خواهد شد (شهیدنیک.)49 13 ،
کارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی آن سازمان بستگی دارد
گتر باشند ،مشکالت آنها بیشتر خواهد شد .در دنیای امروز نیروی
و هر چقدر سازمانها بزر 
یتوانند
انسانی کلید موفقیت سازمانها است .زیرا گرداننده اصلی سازمانها ،انسانها هستند که م 
طبق میل و اراده خود منابع را در جهت درست یا نادرست بکار گیرند .در صورتی که کارکنان
با موانعی در زمینه خواستههای شغلی خود مواجه شوند ،دچار سرخوردگی شغلی و فرسودگی
یباشد (بنیسی .)79 13 ،در
شغلی خواهند شد و نقطه مقابل فرسودگی شغلی ،درگیری شغلی 1م 

ثها و
سالهای اخیر توجه به درگیری شغلی بهعنوان یک مؤلفه روانشناختی در سازمانها بح 
مطالعات بسیاری را بوجود آورده است .درگیری شغلی مفهومی است که با پیامدهای مثبت
همچون عملکرد شغلی ،تقویت رفتارهای مدنی سازمانی و خشنودی شغلی رابطه مستقیم و با

قصد ترک شغل رابطه معکوس دارد (تسور ،هسو و لین .) 2019 ،2درگیری شغلی بهعنوان یک

یکند .هرچه سطح درگیری
نگرش متغیر مهمی است که به افزایش اثربخشی سازمان کمک م 
شغلی کارکنان یک سازمان باالتر باشد اثربخشی آن نیز بیشتر خواهد شد .به منظور افزایش
نکنندههای آن نگاهی واقعگرایانه و همه جانبه داشته
سطح درگیری شغلی باید در مورد تعیی 
باشیم (میرهاشمی .)1783 ،درگیری شغلی یک مفهوم روانشناختی مثبت به معنای میزان انرژی،
یشود .درگیری شغلی به حالت نافذ ،پایدار و مثبت
دلبستگی به شغل و اثربخشی حرفه تعریف م 
. work engagement
. Tsaur, Hsu & Lin
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یگردد .شوق
با کار مرتبط است و با سه مؤلفه شوق داشتن ،وقف و جذب شغل شدن مشخص م 
فپذیری ذهنی هنگام کار کردن ،اشتیاق به
داشتن به کار با سطوح باالی انرژی ،انعطا 
سرمایهگذاری و مقاومت در رویارویی با مشکالت توصیف میشود .جذبه در کار با تمرکز
عمیق فرد نسبت به کار و به سختی جدا شدن از کار ،گذشت سریع زمان و فراموش کردن همه
یشود .وقف شدن با ادراک احساس معناداری از
چیزهای اطراف در حین انجام کار اطالق م 
شانگیز بودن کار توصیف
انجام کار ،داشتن حس اشتیاق و غرور از انجام کار و احساس چال 

میشود (سورتیکس ،دیتریچ ،چوی و سالمیال-آرو .) 2013 ،1کارکنان درگیر یا مشتاق به طور
یدهند و در
کامل مجذوب شغل خود میشوند ،تکالیف شغلی خود را به طرز مطلوبی انجام م 

یزنند (پریرا ،وسیکا ،گرانزیرا و مکلوین.) 2018 ،2
شغل خود دست به خالقیت و ابتکار عمل م 

یکی از عوامل مرتبط با درگیری شغلی ،اخالق کار اسالمی 3است .یکی از مسائل مهم در

سازمانهای مختلف بحث اخالق و مولفههای اخالقی است .امروزه با توجه به پیچیدهتر شدن
روزافزون سازمانها و افزایش رفتارهای غیراخالقی و غیرمسئوالنه متغیر اخالق بهعنوان یکی از
شها و
مهمترین متغیرها در موفقیت سازمانها شناخته شده است و به سازمان در جهت کاهش تن 
افزایش توفیق در تحقق اهداف کمک میکند .رعایت اخالق در تمام شئون سازمان و تأثیر آن
بر کارایی و اثربخشی سازمان مورد توافق محققان است (دزفولی ،احمدی و احقر.)79 13 ،
کناپذیر زندگی انسان و زیرمجموعهای از فلسفه علمی است که در
اخالق بخش تفکی 
جستجوی رفتارهای درست و نادرست و تبیین آن در شرایطی معین است .به بیان دیگر اخالق
شهایی است که بر رفتارهای فردی و جمعی تحت عنوان درست و نادرست
شامل اصول و ارز 
حاکمیت دارد و مجموعهای از اصول است که اغلب بهعنوان منشوری برای راهنمایی و هدایت
بکار میرود (مشایخیپور .)09 13 ،اخالق کار یک هنجار فرهنگی است که به انجام کار مناسب
ینفسه دارای یک
یدهد و بر این باور است که کار ف 
و خوب در جامعه ارزش معنوی مثبت م 
ارزش ذاتی است .اخالق کار اسالمی نیز بهعنوان مجموعهای از اصول اخالقی و معنوی در بافت
یسازد (حیاتی و کانیاگو .)2 01 2 ،4اخالق کار
اسالمی است که درست را از نادرست متمایز م 

1

. Sortheix, Dietrich, Chow & Salmela-Aro
. Perera, Vosicka, Granziera & Mcllveen
3
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4
. Hayati & Caniago
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یدهد و بیان
یک هنجار فرهنگی است که به انجام مناسب و خوب در جامعه ارزش مثبت م 
یکند که کار در میان نیازهای شخصی از خصیصه اخالقی نیز برخوردار است و مسلمان باید
م 
کار خود را بر اساس راهنمایی و دستورات الهی انجام دهد .همچنین اخالق کار اسالمی را
شهای اخالقی بر اساس آموزههای قرآن و سیره اهل بیت علیهم
یتوان مجموعه قوانین و ارز 
م 
السالم شامل انتظارات مذهبی با توجه به رفتار فرد در محیط کار تعریف کرد که تالش،
خالقیت ،مسئولیتپذیری ،همکاری ،از خود گذشتگی ،روابط اجتماعی سازنده و رشد
یشود (جان مشایخ .)19 13 ،اخالق کار اسال شیارگ یم
یهای فردی و گروهی را شامل م 
توانای 
و تمایل نسبت به کار و کار را بهعنوان یک فضیلت در زندگی بشر دیدن است .سرچشمه اخالق
کار اسالمی قرآن و گفتار و رفتار پیامبر گرامی اسالم و ائمه اطهار هستند .همچنین مبنای اخالق
ًال باید در خصیصه اخالقی گریزناپذیری همه اعمال بشر و مسئولیتی که یک
کار در اسالم را ک ًال
موجود انسانی دارد جستجو کرد .این مسئولیت در مقابل اعمال خود فرد (چه زن و چه مرد) نه
تنها نسبت به کارفرما یا کارگر بلکه همچنین در رابطه با خود کار در حد توانایی عامل یا کارگر
وجود دارد (انصاری و شاکر اردکانی .)29 13 ،اخالق کاری در اسالم توقعاتی را شکل میدهد
یشود فرد در محیط کار پرتالش ،فداکار،
که فرد قابل احترام باشد .چنین نگاهی باعث م 
یگردد فرد
تپذیر ،خالق و دارای روابط اجتماعی باشد .اخالق کاری اسالمی موجب م 
مسئولی 
در سازمان با تمام وجود وظیفهاش را به خاطر خدا به خوبی انجام دهد .همانگونه که آموزههای
یدهد بسیار دوست دارد
دینی بیان کردند خداوند کسی که کارش را کامل و به درستی انجام م 
(اسدی و شیرزاد.)19 13 ،
یتواند بین اخالق کار اسالمی و درگیری شغلی نقش میانجی داشته
یکی از متغیرهایی که م 
بوکار از اقبال
باشد ،فضیلت سازمانی 1است .واژه فضیلت در میان واژههای مرتبط با کس 

یشود که به
عمومی برخوردار نبوده است و عالوه بر آن در مطالعات سازمانی و مدیریتی دیده م 
جای توجه به مسائلی نظیر شکوفایی و جنبههای زندگیبخش سازمانها بیشترین توجه به حل
مسائل ،غلبه بر موانع ،مبارزه با رقبا ،دستیابی به اثربخشی و کارایی ،سودآوری و رفع شکاف
کسری بودجه بوده است .از این رو مفهوم فضیلت در زندگی سازمانی بهعنوان یک پدیده مثبت

. organizational virtue
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فبیگی،
و مطلوب نسبت به پدیدههای نامطلوب سازمانی کمتر بررسی شده است (نج 
یخانی ،دانشفرد ،دالور و همراهی .)39 13 ،فضیلت در سازمان به معنای ایجاد ،ترویج،
موس 
حمایت و پرورش رفتارها ،عادات ،اعمال و تمایالت رفیع و متعالی از قبیل انسانیت ،صداقت،
بخشش ،اعتماد و وفاداری در سطح فردی و جمعی در یک سازمان است .بنابراین هرگونه اعمال
تهای جمعی ،ویژگیهای فرهنگی و یا هر فرایندی که باعث ترویج و تداوم
فردی ،فعالی 

فضیلت در یک سازمان شود ،ممکن است به فضیلت سازمانی منجر شود (فابیان.)2 01 2 ،1

تنگر گرفته
فضیلت سازمانی از جمله مفاهیم مهم و جدید سازمانی است که از روانشناسی مثب 
تگرایی در کار و سازمان توصیف کننده تجربه کارکنانی است که در کارشان
شده است .فضیل 
یکنند (پاینی ،بریقام ،بروبرگ،
پرحرارت و پرانرژی هستند و معنا و هدف کارشان را درک م 

شبینی به معنای اعتقاد اعضای
موس و شورت .) 2011 ،2فضیلت سازمانی دارای پنج بعد خو 

یرغم وجود مشکالت عمده ،اعتماد به معنای رواج ادب و
سازمان در دستیابی به موفقیت ،عل 
مهربانی ،احترام گذاشتن و رعایت دیگران را کردن در سازمان ،همدردی به معنای رواج اعمالی
مانند مراقب همدیگر بودن ،نگران هم بودن در سازمان ،انسجام به معنای رواج صداقت ،اعتماد و
مپور و
درستکاری در سازمان و بخشش به معنای بخشیدن اشتباههای دیگران است (ابراهی 
تهای جمعی ،ویژگیهای فرهنگی یا هر
ساربان .) 2017 ،بنابراین هرگونه اعمال فردی ،فعالی 
فرایندی که باعث ترویج و تداوم فضیلت در یک سازمان شود ممکن است به فضیلت سازمان
تگیری مثبتی در خصوص فضیلت
منجر شود .فضیلت سازمانی به این معناست که سازمان جه 
یشود که فراتر از
دارد .به عبارت دیگر فضیلت در سازمانها منجر به بهبود اخالق اجتماعی م 
منافع شخصی است و به فایده رساندن به دیگران بدون داشتن انگیزه دریافت پاداش تمرکز دارد

(ریگو ،ریبیرو ،کانها و جسواینو.) 2011 ،3

شهای بسیار اندکی به بررسی رابطه اخالق کار اسالمی ،فضیلت سازمانی و درگیری شغلی
پژوه 
مترین آنها اشاره میگردد .حیاتی و کانیاگو ( )2 01 2ضمن
پرداختند که در این بخش به مه 
پژوهشی با عنوان اخالق کار اسالمی :نقش انگیزش درونی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و
1
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عملکرد شغلی به این نتیجه رسیدند که اخالق کار اسالمی بر انگیزش درونی ،رضایت شغلی،
تعهد سازمانی و عملکرد شغلی تأثیر مثبت و معناداری داشت .رضایی شریف ،کریمیانپور،
مرادی و کریمیانپور (  )79 13ضمن پژوهشی با عنوان بررسی نقش میانجی اشتیاق شغلی در
رابطه بین اخالق کاری و تعهد به تغییر در بین معلمان مقطع ابتدایی به این نتیجه رسیدند که
اخالق کاری به صورت مستقیم بر تعهد بر تغییر و اشتیاق شغلی و به صورت غیرمستقیم از طریق
اشتیاق شغلی بر تعهد به تغییر تأثیر داشت .همچنین اثر مستقیم اشتیاق شغلی بر تعهد به تغییر
مزاده ( )6931ضمن بررسی رابطه
معنادار بود .در پژوهشی دیگر زبانی شادباد ،حسنی و قاس 
درگیری شغلی و تناسب شغلی با اخالق حرفهای و تمایل به ترک خدمت گزارش کردند که
بین درگیری شغلی و تناسب شغلی با اخالق حرفهای رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.
همچنین بین درگیری شغلی و تناسب شغلی با تمایل به ترک خدمت رابطه منفی و معناداری
وجود داشت .عالوه بر آن هاشم مطوری ( )6931ضمن پژوهشی با عنوان عدالت سازمانی
یگری فضیلت سازمانی به این نتیجه رسید که عدالت
کشده و اشتیاق شغلی :نقش میانج 
ادرا 
سازمانی با اشتیاق شغلی و فضیلت سازمانی و فضیلت سازمانی با اشتیاق شغلی رابطه مثبت و
معنادار داشت .همچنین رابطه عدالت سازمانی با میانجی فضیلت سازمانی بر اشتیاق شغلی معنادار
بود .علیپور و عزیزی (  )59 13ضمن پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین اخالق کاری اسالمی با
رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و نیت ترک خدمت در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران
به این نتیجه رسیدند که بین اخالق کاری اسالمی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه
معناداری وجود داشت ،اما بین اخالق کاری اسالمی و نیت ترک خدمت رابطه معناداری وجود
نداشت .نیکپی و ملکیان مفرد (  )59 13ضمن پژوهشی با عنوان تأثیر رهبری اخالقی مدیران
مدارس بر فضیلت سازمانی معلمان با میانجیگری اعتماد و تعهد سازمانی به این نتیجه رسیدند که
رهبری اخالقی با فضیلت سازمانی رابطه معناداری دارد و این رابطه بهویژه هنگامی که متغیرهای
میانجی اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی وارد معادله شوند از استحکام بیشتری برخوردار است .به
یتوان گفت که اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی شدت تأثیر رهبری اخالقی را بر
بیان دیگر م 
فضلت سازمانی افزایش میدهد .در پژوهشی دیگر عالمه و آقایی (  )49 13ضمن بررسی و تحلیل
تأثیر اخالق اسالمی کار بر تنش شغلی و رضایت شغلی گزارش کردند که اخالق اسالمی کار به
صورت مثبت و معنادار بر رضایت شغلی کارکنان و به صورت منفی و معنادار بر تنش شغلی
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آنها تأثیر دارد .اردالن ،قنبری ،فیضی ،سیفپناهی و زندی (  )39 13ضمن پژوهشی با عنوان
رابطه اخالق کار اسالمی با درگیری شغلی به این نتیجه رسیدند که بین اخالق کار اسالمی و
مولفههای آن با درگیری شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.
با توجه به اهمیت درگیری شغلی و نقش برجستهای که در بهرهوری فردی و سازمانی دارد ،لزوم
شآمدها و عوامل ایجادکننده آن در جهت
بررسی دقیق و موشکافانه این متغیر و شناسایی پی 
یشود .همچنین درگیری شغلی کارکنان منافع
تحقق اهداف سازمانی بیش از پیش احساس م 
زیادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای سازمان و افراد در پی دارد و این منافع در سطوح
یگردند،
یشود .برخی از منافع فقط در محیط داخلی سازمان هویدا م 
مختلفی از سازمان نمایان م 
در حالی که برخی از منافع تأثیر مستقیم بر ذینفعان خارجی سازمان نیز دارند .مزایای داخلی
درگیری شغلی بهبود مدیریت ،کاهش غیبت کارکنان ،بهبود روحیه کارکنان ،افزایش ایمنی،
نپروری ،کاهش جابجایی
قابلیت استفاده بیشتر از داوطلبان داخلی با استفاده از برنامههای جانشی 
یباشد .مزایای خارجی درگیری شغلی افزایش سود و درآمد،
کارکنان و افزایش انگیزه آنها م 
یباشد .این
افزایش سطح وفاداری مشتریان ،افزایش جذب کارکنان بااستعداد خارج از سازمان م 
اثرات و مزایای داخلی و خارجی نه تنها به نفع سازمان ،بلکه به نفع همه کارکنان است .عالوه بر
شهای اندکی به بررسی نقش اخالق کار اسالمی و فضیلت سازمانی در درگیری شغلی
آن پژوه 
لکنننده فضیلت سازمانی در رابطه بین
پرداختند ،لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدی 
اخالق کار اسالمی و درگیری شغلی کارکنان انجام شد.
سؤاالت تحقیق
 )1اخالق کار اسالمی بر فضیلت سازمانی اثر مستقیم دارد.
 )2اخالق کار اسالمی بر درگیری شغلی اثر مستقیم دارد.
 )3فضیلت سازمانی بر درگیری شغلی اثر مستقیم دارد.
لکنندگی فضیلت سازمانی بر درگیری شغلی اثر غیرمستقیم دارد.
 )4اخالق کار اسالمی با تعدی 
روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه
پژوهش کارکنان اداره امور مالیاتی استان اصفهان در سال  79 13به تعداد  087نفر بودند که بر
اساس فرمول کوکران حجم نمونه  195نفر محاسبه که با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب
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شدند .در این روش نمونهگیری پس از تهیه لیست کارکنان و اختصاص کد به هر یک از آنها
نگونه که
تعداد  195نفر با کمک جدول اعداد تصادفی انتخاب شدند .نحوه اجرای پژوهش ای 
پس از بیان هدف ،اهمیت و ضرورت پژوهش برای رئیس و معاون اداره امور مالیاتی استان،
اجازه پژوهش و همکاری با پژوهشگر گرفته شد ،سپس لیست همه کارکنان تهیه و نمونهگیری
انجام شد و در نهایت افراد نمونهگیری شده پس از شنیدن اصول اخالقی در انجام پژوهش از
جمله رازداری ،محرمانه ماندن اطالعات شخصی ،حفظ حریم آزمودنیها ،تحلیل دادهها به
صورت کلی و غیره به ابزارهای زیر پاسخ دادند.

پرسشنامه اخالق کار اسالمی :1این ابزار توسط علی و الکاظمی ) 2007 ( 2طراحی شد که
ًال مخالفم تا =5کام ًال
ًال
دارای  17گویه است و با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت (=1کام ًال
موافقم) نمرهگذاری میشود ،لذا دامنه نمرات بین  17تا  85است .نمره این ابزار با مجموع نمره
یباشد .علی و الکاظمی
یآید و نمره باالتر بهمعنای اخالق کار اسالمی بیشتر م 
گویهها بدست م 
(  ) 2007روایی ظاهری و محتوایی ابزار را تأیید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ 0/ 92

گزارش کرد .پرسشنامه درگیری شغلی :3این ابزار توسط شافلی و بکر ) 2004 ( 4طراحی شد

که دارای  18گویه است و با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت (=1بسیار کم تا =5بسیار
یشود ،لذا دامنه نمرات بین  18تا  90است .نمره این ابزار با مجموع نمره
زیاد) نمرهگذاری م 
یباشد .شافلی و بکر ( ) 2004
یآید و نمره باالتر بهمعنای درگیری شغلی بیشتر م 
گویهها بدست م 
شهای مختلف در دامنه  0/ 91تا  0/ 96گزارش
پایایی ابزار با روش آلفای کرونباخ در پژوه 
یپور و نیسی (  )09 13روایی ابزار را با روش تحلیل عاملی تأیید و
کردند .همچنین نعامی ،تق 
پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ  0/ 94گزارش کردند .پرسشنامه فضیلت سازمانی :5این

ابزار توسط کامرون ،برایت و کازا ) 2004 ( 6طراحی شد که دارای  15گویه است و با استفاده از
ًال درست) نمرهگذاری میشود ،لذا دامنه
ًال غلط تا =6کام ًال
مقیاس شش درجهای لیکرت (=1کام ًال
یآید و نمره باالتر
نمرات بین  15تا  90است .نمره این ابزار با مجموع نمره گویهها به دست م 
1

. Islamic work ethic questionnaire
. Ali & Al-Kazemi
3
. work engagement questionnaire
4
. Schaufeli & Bakker
5
. organizational virtue questionnaire
6
. Cameron, Bright & Caza
2
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یباشد .کامرون و همکاران (  ) 2004پایایی ابزار را با روش
بهمعنای فضیلت سازمانی بیشتر م 
آلفای کرونباخ  0/ 91گزارش کردند .همچنین خشوعی و نوری (  )29 13پایایی ابزار را با روش
آلفای کرونباخ  0/39گزارش کردند .در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامههای اخالق کار اسالمی
 ،0/ 90درگیری شغلی  0/ 94و فضیلت سازمانی  0/ 87محاسبه شد .برای تحلیل دادهها در سطح
توصیفی از شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی و در سطح استنباطی از روش مدلسازی
معادالت ساختاری با نرمافزارهای  SPSSو  Amosاستفاده شد.
يافتهها
یشود.
در بخش یافتهها ابتدا نتایج یافتههای توصیفی و سپس نتایج یافتههای استنباطی گزارش م 
در جدول  1فراوانی و درصد فراوانی وضعیت جنسیت ،سابقه خدمت ،سن و تحصیالت
کارکنان گزارش شد.
جدول  .1فراوانی و درصد فراوانی وضعیت جنسیت ،سابقه خدمت ،سن و تحصیالت کارکنان
متغیرها

فراوانی

درصد فراوانی

وضعیت جنسیت
مرد
زن
مجموع

134

68 / 72

16

31 / 28

195

100

وضعیت سابقه خدمت
22

11 / 28

 6- 10سال

46

23 / 59

کمتر از  5سال
 11 - 15سال

57

29 / 23

46

23 / 59

24

12 / 31

195

1 00

 61- 20سال
بیشتر از  20سال
مجموع
وضعیت سن
کمتر از  30سال
 31 -04سال
 41 - 50سال
بیشتر از  50سال
مجموع

30

15 / 38

421

63 / 59

35

17 / 95

6

3/ 08

195

100

وضعیت تحصیالت
دیپلم

30

15 / 38

کاردانی

29

14 / 87

کارشناسی

112

57 / 44

کارشناسی ارشد

23

11 / 80

دکتری تخصصی

1

مجموع

195

0/ 51
100
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بر اساس نتایج جدول  1بیشتر کارکنان یعنی  134نفر (معادل  68 / 72درصد) مرد ،بیشتر کارکنان
یعنی  46نفر (معادل  23 / 59درصد) دارای سابقه خدمت  6- 10سال و  61- 20سال ،بیشتر
کارکنان یعنی  421نفر (معادل  63 / 59درصد) دارای سابقه سن  31 -04سال و بیشتر کارکنان
یعنی  112نفر (معادل  57 / 44درصد) دارای تحصیالت کارشناسی بودند .در جدول  2میانگین،
انحراف معیار و ضرایب همبستگی اخالق کار اسالمی ،فضیلت سازمانی و درگیری شغلی
کارکنان گزارش شد.
جدول  .2میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی اخالق کار اسالمی ،فضیلت سازمانی و درگیری شغلی کارکنان
میانگین

متغیرها

انحراف معیار

اخالق کار اسالمی

 .1اخالق کار اسالمی

17 / 24

3/ 29

1

فضیلت سازمانی

 .2فضیلت سازمانی

59 / 30

9/ 75

**

0/ 46

1

 .3درگیری شغلی

62 / 71

9/ 60

**

0/ 34

**

0/93

**p<0.01

درگیری شغلی

1

بر اساس نتایج جدول  2بین اخالق کار اسالمی ،فضیلت سازمانی و درگیری شغلی کارکنان
ششده رابطه بین
صهای برازندگی مدل براز 
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .در جدول  3شاخ 
لکنننده فضیلت سازمانی گزارش
اخالق کار اسالمی و درگیری شغلی کارکنان با نقش تعدی 
شد.
صهای برازندگی مدل برازششده رابطه بین اخالق کار اسالمی و درگیری شغلی کارکنان با نقش
جدول  .3شاخ 
صها
شاخ 
آماره
حد پذیرش

تعدیلکنننده فضیلت سازمانی

χ2/df

GFI

2/ 78

0/ 96

کمتر از 3

بیشتر از 0/9

RMSEA
0/ 046

کمتر از 0/ 05

CFI

RMR

0/79

0/ 01

بیشتر از 0/9

کمتر از 0/ 09

بر اساس نتایج جدول  3شاخصهای برازندگی مجذور کای به درجه آزادی ) ،(χ2/dfشاخص
نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ( ،)RMSEAشاخص
یمانده ( )RMRحاکی از برازش
برازش مقایسهای ( )CFIو شاخص ریشه میانگین مربعات باق 
مناسب مدل بودند .در جدول  4تأثیر اخالق کار اسالمی ،فضیلت سازمانی و درگیری شغلی
کارکنان گزارش شد.
جدول  .4تأثیر اخالق کار اسالمی ،فضیلت سازمانی و درگیری شغلی کارکنان
اثرهای مستقیم و غیرمستقیم

ضریب مسیر

T

معناداری

 .1اثر مستقیم اخالق کار اسالمی بر فضیلت سازمانی

0/ 37

5/ 20

p<0/ 05

 .2اثر مستقیم اخالق کار اسالمی بر درگیری شغلی

0/ 29

4/ 56

p<0/ 05

 .3اثر مستقیم فضیلت سازمانی بر درگیری شغلی

0/ 32

4/88

p<0/ 05

لکنندگی فضیلت سازمانی بر درگیری شغلی
 .4اثر غیرمستقیم اخالق کار اسالمی با تعدی 

0/ 12

3/40

p<0/ 05

بررسی نقش تعدیلکنننده فضیلت سازمانی  /...کتابچی

1 24

بر اساس نتایج جدول  4اخالق کار اسالمی بر فضیلت سازمانی ،اخالق کار اسالمی بر درگیری
شغلی و فضیلت سازمانی بر درگیری شغلی تأثیر معنادار مستقیم و مثبت دارد .همچنین اخالق
لکننده فضیلت سازمانی بر درگیری شغلی تأثیر معنادار غیرمستقیم
کار اسالمی با نقش تعدی 
ششده با ضرایب استاندارد مسیرها گزارش شد.
دارد .در شکل  1مدل براز 

ششده رابطه بین اخالق کار اسالمی و درگیری شغلی کارکنان با نقش تعدیلکنننده فضیلت سازمانی با
شکل  .1مدل براز 
ضرایب استاندارد مسیرها

بحث و نتیجهگیری
درگیری شغلی دارای منافع زیادی برای فرد و سازمان است و بررسی آن و شناسایی عوامل مؤثر
بر آن نقش مهمی در ارتقای آن خواهد داشت .در نتیجه پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش
تعدیلکنننده فضیلت سازمانی در رابطه بین اخالق کار اسالمی و درگیری شغلی کارکنان انجام
شد.
نتایج نشان داد که اخالق کار اسالمی بر فضیلت سازمانی و درگیری شغلی کارکنان اثر معنادار
شهای حیاتی و کانیاگو (،)2 01 2
مستقیم و مثبت داشت .این نتایج از جهاتی با نتایج پژوه 
یپور و عزیزی
رضایی شریف و همکاران (  ،)79 13زبانی شادباد و همکاران ( ،)6931عل 
کپی و ملکیان مفرد (  ،)59 13عالمه و آقایی (  )49 13و اردالن و همکاران ( )39 13
(  ،)59 13نی 
همسو بود .اخالق کار اسالمی بر فضیلت سازمانی و درگیری شغلی کارکنان اثر مثبت و
یتوان انتظار داشت تا با افزایش اخالق کاری اسالمی
معناداری داشت .این بدان معنا است که م 
در سازمانهای مورد مطالعه میزان فضیلت سازمانی و درگیری شغلی را افزایش داد .در نتیجه
بها و دورههای آموزشی
یتوان با ارائه برنامههایی همچون برنامههای مذهبی ،ارائه متون و کتا 
م 
مرتبط با اخالق کاری افزون بر تقویت اخالق اسالمی در فضیلت سازمانی و درگیری شغلی
یتواند بهعنوان
کارکنان نیز مداخله کرد و آنها را ارتقا و بهبود بخشید .همچنین اخالق م 
یدهد.
مجموعهای از ارزشهای اخالقی تعریف شود که کار درست را از نادرست تشخیص م 
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یانجامد و موجب اعتراض همگان
رفتار غیراخال م نامزاس تسکش هب یراک طیحم رد یق ی 
یگردد .اخالق کار اسالمی متعهد شدن توان ذهنی ،روانی و جسمانی فرد یا گروه به اندیشه
م 
جمعی در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فراد برای توصعه به هر نحو معرفی شده است.
عالوه بر آن اخالق کار اسالمی گرایش به کار با رویکرد معنوی است .اخالق کاری اسالمی را
یتوان منشأ اخالق کاری اسالمی
یتوان بر اساس مفاهیم قرآن و سنت تبیین کرد .قرآن را م 
م 
یکند در خود وفاداری
دانست به صورتی که کتاب مقدس قرآن به همه انسانها سفارش م 
داشته باشند و اینکه باید درگیر کار بود و به کار تعهد داشت و در مقابل مسلمانان را از ارتکاب
ینتیجه برحذر
تهای ب 
رفتارهای غیراخالقی کاری از جمله تنبلی ،هدر دادن زمان و انجام فعالی 
یتوان انتظار داشت که با افزایش اخالق کار اسالمی میزان فضیلت سازمانی
یدارد .در نتیجه م 
م 
و درگیری شغلی کارکنان افزایش یابد.
همچنین نتایج نشان داد که فضیلت سازمانی بر درگیری شغلی کارکنان اثر معنادار مستقیم و
مثبت داشت .این نتایج از جهاتی با نتایج پژوهش هاشم مطوری ( )6931همسو بود .فضیلت
سازمانی ادارات شامل ویژگیهیا شخصیت اخالقی سازمان است که بهعنوان رفتار برتر سازمان
یشک هر چه ادارات از فضائل سازمانی باالتری برخوردار باشند میزان این
یشوند .ب 
نیز شناخته م 
یشود ،بیشتر خواهد بود ،اما برای بیشتر شدن
رفتارها که از آن بهعنوان رفتارهای شهروندی یاد م 
این رفتارها کارکنانی که در ادارات با فضائل سازمانی باال مشغول به کار هستند ،باید بخشش و
یهای اخالقی فطری
شبینی باالیی نیز داشته باشند .همچنین فضیلت سازمانی اشاره به شایستگ 
خو 
یگردد .فضیلت به طور
تهای انسانی منجر به بهبود اخالق اجتماعی م 
دارد که از طریق فعالی 
یشود ،ولی در حال حاضر از نظر تئوری و ساخت در تحقیقات سازمانی
عمده در فلسفه بحث م 
استفاده میگردد .از عملکردهای مثبت فضیلت سازمانی گسترش توانایی سازمان در مقابله با
یشود و گسترش فضیلت سازمانی از تاثیرات
مشکالت عمدهای است که سازمان با آن مواجه م 
یکاهد .در نتیجه با افزایش فضیلت سازمانی ،درگیری شغلی کارکنان
منفی این مشکالت م 
افزایش و فضیلت سازمانی بر درگیری شغلی کارکنان اثر معنادار مستقیم و مثبتی دارد.
لکننده فضیلت سازمانی بر
عالوه بر آن نتایج نشان داد که اخالق کار اسالمی با نقش تعدی 
درگیری شغلی کارکنان اثر معنادار غیرمستقیم و مثبت داشت .این نتایج از جهاتی با نتایج
کپی و ملکیان
شهای رضایی شریف و همکاران (  ،)79 13هاشم مطوری ( )6931و نی 
پژوه 
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لکنند
مفرد (  )59 13همسو بود .اثر اخالق کار اسالمی بر درگیری شغلی کارکنان با نقش تعدی 
یگردد که از مهمترین
فضیلت سازمان با واسطه مکانیسمهای شناختی و انگیزشی انجام م 
یتوان به باورهای درباره دین ،دنیا و آخرت ،اعتقاد به مبانی اسالمی و
مکانیسمهای شناختی م 
باور به نقش انجام آموزههای اسالمی در سالمت فرد ،خانواده و جامعه و از مهمترین
یتوان به تمایل جهت انجام اعمال مذهبی و اسالمی ،ارزش قائل شدن
مکانیسمهای انگیزشی م 
شها و آموزههای اسالمی اشاره کرد .از آنجایی که
برای دین و اسالم و عالقه به دفاع از ارز 
فضیلت سازمانی به معنای ایجاد ،ترویج ،حمایت و پرورش رفتارها ،عادات ،اعمال و تمایالت
رفیع و متعالی از قبیل انسانیت ،صداقت ،بخشش ،اعتماد و وفاداری در سطح فردی و جمعی در
یک سازمان است .همچنین با توجه به اینکه هرگونه اعمال فردی ،فعالیتهای جمعی،
یهای فرهنگی و یا هر فرایندی که باعث ترویج و تداوم فضیلت در یک سازمان شود،
ویژگ 
لکننده فضیلت
ممکن است به فضیلت سازمانی منجر شود .پس اخالق کار اسالمی با نقش تعدی 
یتواند بر درگیری شغلی کارکنان اثر معنادار داشته باشد .در نتیجه فضیلت سازمانی
سازمانی م 
یباشد.
متغیر تعدیلکننده مناسبی بین اخالق کار اسالمی و درگیری شغلی کارکنان م 
منابع
فپناهی ،حامد و زندی ،خلیل .)39 13 ( .رابطه اخالق کار
اردالن ،محمدرضا؛ قنبری ،سیروس؛ فیضی ،کاوه؛ سی 
اسالمی با درگیری شغلی .فصلنامه اخالق زیستی. 75 - 95 ،) 13 (4 ،
اسدی ،محسن و شیرزاد ،مهران .)19 13 ( .نقش اخالق کاری اسالمی در فرهنگ و تعهد سازمانی .دوفصلنامه
اسالم و مدیریت. 133 -051 ،)2(1 ،
انصاری ،محمداسماعیل و شاکر اردکانی ،محمد .)29 13 ( .اخالق کار اسالمی و تعهد سازمانی در میان کارکنان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی. 86 - 98 ،)2(6 ،
بنیسی ،پریناز .)79 13 ( .رابطه سکوت سازمانی و عدالت سازمانی با اشتیاق شغلی با میانجیگری سالمت روان در
کارکنان آموزش و پرورش .فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. 41 - 57 ،)2( 12 ،
جان مشایخ ،پری .)19 13 ( .بررسی رابطه بین اخالق کار اسالمی و خالقیت کارکنان ادارات شهرستان کازرون.
دوفصلنامه اسالم و مدیریت. 149 - 162 ،)1(1 ،
خشوعی ،مهدیهسادات و نوری ،ابوالقاسم .)29 13 ( .ساختار عاملی فضیلت سازمانی و نقش رفتار شهروندی سازمانی
در آن .دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. 27 - 35 ،)4( 14 ،
دزفولی ،حسین؛ احمدی ،آمینه و احقر ،قدسی .)79 13 ( .تأثیر سالمت سازمانی بر شایستگی اخالقی کارکنان
(مطالعه موردی) .فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. 141 -551 ،)4( 12 ،
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رضایی شریف ،علی؛ کریمیانپور ،غفار؛ مرادی ،گلنما و کریمیانپور ،ابراهیم .)79 13 ( .بررسی نقش میانجی
اشتیاق شغلی در رابطه بین اخالق کاری و تعهد به تغییر در بین معلمان مقطع ابتدایی .فصلنامه مشاوره شغلی
و سازمانی. 64 -97 ،) 34 ( 10 ،
مزاده ،ابوالفضل .)6931( .رابطه درگیری شغلی و تناسب شغلی با
زبانی شادباد ،محمدعلی؛ حسنی ،محمد و قاس 
اخالق حرفهای و تمایل به ترک خدمت .فصلنامه اخالق در علوم و فناوری. 77 - 84 ،)2( 12 ،
شهیدنیک ،محمد .)49 13 ( .رابطه بین مدیریت استعداد و تعهد حرفهای با اشتیاق شغلی معلمان
مدارس ابتدایی .پایاننامه کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی.
عالمه ،سیدمحسن و آقایی ،مهدی .)49 13 ( .تحلیل تأثیر اخالق اسالمی کار بر تنش شغلی و رضایت شغلی.
فصلنامه مدیریت اسالمی.551- 174 ،)4( 23 ،
علیپور ،عثمان و عزیزی ،بیستون .)59 13 ( .بررسی رابطه بین اخالق کاری اسالمی با رضایت شغلی ،تعهد سازمانی
و نیت ترک خدمت در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران .مجله مدیریت ورزشی- 693 ،)5(8 ،
.186
مشایخیپور ،محمدعلی .)09 13 ( .مبانی اخالق کار از دیدگاه امام علی (ع) .مجله مدیریت اسالمی. 37 - 66 ،1 ،
شبینی کنندههای درگیری شغلی در استادان دانشگاه آزاد اسالمی .مجله
میرهاشمی ،مالک .) 1387 ( .پی 
روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی). 235 - 244 ،) 15 (4 ،
یخانی ،مرتضی؛ دانشفرد ،کرماهلل؛ دالور ،علی و همراهی ،مهرداد .)39 13 ( .طراحی الگوی
فبیگی ،رضا؛ موس 
نج 
مطلوب جهت ارتقاء فضیلت سازمانی در سازمانهای دولتی ایران .مجله پژوهشهای مدیریت عمومی،
. 47 - 66 ،) 24 (7
یپور ،آذین و نیسی ،عبدالکاظم .)09 13 ( .رابطه فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی ،اشتیاق
نعامی ،عبدالزهرا؛ تق 
شغلی و رفتارهای نوآوارنه با میانجیگری توانمندسازی روانشناختی .مجله علوم رفتاری.523- 333 ،)4(5 ،
کپی ،ایرج و ملکیان مفرد ،مرجان .)59 13 ( .تأثیر رهبری اخالقی مدیران مدارس بر فضیلت سازمانی معلمان با
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