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بررسی رابطه رضایت شغلی اسالمی و تمایل به ترک خدمت با نقش میانجی تعهد
سازمانی و تعدیلکنندگی اخالق کار اسالمی (مورد مطالعه :اداره کل امور اقتصادی و
دارایی خراسان رضوی)
وحید میرزایی ،1محمد بیات
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 1استاديار ،گروه مديريت ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بجنورد ،ايران (نويسنده مسئوول)
 2دانشجوي دكتري مديريت دولتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بجنورد ،ايران

چکیده
حفظ و نگهداري نیروي انسانی متخصص اهمیت و جايگاه ويژهاي در تحقق اهداف سازمانها دارد .از اين رو سازمانها بايد
تدابیر الزم بهمنظور حذف عوامل اثرگذار بر تمايل كاركنان به ترک خدمت را بیانديشند .هدف از اين پژوهش بهبود و تقويت
انگیزه كاركنان جهت ماندگاري در سازمان است .در اين تحقیق رابطه رضايت شغلی اسالمی و تمايل به ترک خدمت با نقش
میانجی تعهد سازمانی و تعديلكنندگی اخالق كار اسالمی بررسی شده است .اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از لحاظ
ماهیت و روش ،توصیفی  -همبستگی است .جامعه آماري اين تحقیق را كاركنان ستادي اداره كل امور اقتصادي و دارايی
خراسان رضوي تشکیل دادند .به علت محدود بودن جامعه ،از روش سرشماري استفاده گرديد .روش گردآوري دادهها
پرسشنامه بود ،بدين منظور از چهار پرسشنامه استاندارد استفاده شد .روايی و پايايی پرسشنامه با بهكارگیري روشهاي پايايی
مركب و آزمون هاي روايی همگرا بررسی و تايید شد .براي تجزيه و تحلیل آماري اطالعات جمع آوري شده از مدل سازي
معادالت ساختاري و نرمافزار  AMOS 24استفاده شد .نتايج بدست آمده حاكی از آن بود كه بین رضايت شغلی اسالمی و
تعهد سازمانی با تمايل به ترک خدمت كاركنان رابطه معکوس و معناداري وجود دارد .همچنین نتايج نشان داد؛ تعهد سازمانی،
نقش میانجی در رابطه رضايت شغلی اسالمی و تمايل به ترک كا ر دارد .از سويی مشخص شد كه اخالق كار اسالمی اثر رضايت
شغلی و تعهد سازمانی بر تمايل به ترک خدمت را تعديل نمیكند .با توجه به يافتههاي اين پژوهش میتوان نتیجه گرفت كه با
ايجاد عوامل رضايت شغلی اسالمی ،تعهد سازمانی كاركنان افزايش يافته و در نهايت تمايل كاركنان به ترک شغل كاهش پیدا
میكند.
واژههای کلیدی :رضايت شغلی اسالمی ،تعهد سازمانی ،اخالق كار اسالمی ،تمايل به ترک خدمت.
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مقدمه
در عصر دانش و با رقابتهاي فزاينده و پیچیدگیهاي نوظهورش ،هر روز تعداد بیشتري از پژوهشگران و مديران درمیيابند كه
مزيت رقابتی پايدار سازمانها ،كاركنان متعهد ،متخصص و باانگیزه هستند .از اين رو در طی سالهاي اخیر مسائل و موضوعات
سازمانی مربوط به كاركنان اهمیت فزايندهاي يافته و فعالیتهايی براي حفظ و بهبود روحیه ،نگرش و رفتارهاي مثبت كاركنان
در محیط سازمانها انجام شده است (كوشازاده و كوشازاده ،1393 ،ص .)67نیروي انسانی بهعنوان اولین عامل توسعه جوامع
شناخته شده است .كشورهاي زيادي هستند كه با وجود ثروت و منابع سرشار طبیعی ،به دلیل فقدان نیروي انسانی كارآمد در
فقر نسبی به سر میبرند و در مقابل ،كشورهايی با فقر منابع طبیعی ،به دلیل وجود نیروي انسانی كارآمد ،در بهترين وضعیت
توسعهيافتگی قرار گرفتهاند .باوجود جايگاه مهم نیروي انسانی ماهر در سازمانها ،بعضا ديد میشود كه افراد تمايل به ماندن در
سازمان را نداشته و تحت شرايط و عوامل مختلف قصد ترک شغل و حرفه را دارند )آلطه و اكبري ،1400 ،ص .)38ترک شغل
كاركنان ،پس از يکصد سال تحقیق و هزاران مطالعه منتشرشده ،همچنان يک موضوع مهم است(ممون و همکاران،2018 ،
ص .)289اين موضوع بهعنوان يک پديده اجتنابناپذير در چرخه عمر سازمانی مطرح است (لوين و دكر  ،2008 ،ص.)74
سازمانها بايد بهصورت يک مسئله جدي به مقوله ترک خدمت كاركنان رسیدگی كنند (گوپتا و همکاران  ،2017 ،ص.)67
تمايل به ترک خدمت پیشبینی مهم و قابلتوجهی از ترک خدمت واقعی است و مرحله شناختی است كه پیش از ترک خدمت
4
واقعی رخ میدهد و به فکر يا تصمیم ذهنی در مورد ماندن يا ترک شغل اشاره دارد (آلشوتوي  ،2017،ص.)4
بايد توجه داشت كه تمايل كاركنان به خروج (قصد ترک شغل) به نتايج ارزيابیهاي هر فرد در مورد ادامه رابطهاش با
سازمان بستگی دارد و اين در حالی است كه ممکن است اين ارزيابیها در عمل بهدرستی انجام نشوند (محمد ،2019 ،ص.)52
تمايل به ترک شغل كاركنان ،يکی از مهمترين متغیرهاي وابسته سازمانی است كه فهم چرايی اين پديده براي مديريت
سازمانها امري ضروري است (جو و همکاران  .)2018 ،اين اهمیت بهخاطر 5ازدستدادن استعدادها ،استخدام مضاعف ،آموزش
و همچنین تفاوت بین عملکرد كسانی كه از سازمان خارج میشوند و عملکرد تازهواردان است (كیم و نري  .)2019 ،قصد ترک
خدمت همیشه تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند رضايت شغلی ،تعهد سازمانی ،رهبري ،عملکرد شغلی ،تعارض كار  -خانواده،
حقوق ،ارتقاء ،حجم كار و غیبت است (يوتینگ و همکاران  ،2019 ،ص .)4اخیرا حفظ 7
كاركنان بهطور فزايندهاي دشوار شده
8
روزافزون
است و بهعنوان يک مشکل در بسیاري از سازمانها مطرح شده است (گانگوانی و همکاران  ،2016 ،ص .)41تعداد
سازمانهايی كه به دنبال كاركنان ماهر ،آگاه و بااستعداد میگردند ،رقابتی را در بازار كار براي چنین كاركنانی ايجاد كرده و در
دسترس بودن آنها را نیز محدود كرده است (ويملوان و پوجا  ،2020 ،ص .)91از اين رو 9
حفظ استعدادها بهعنوان يک چالش
بزرگ براي سازمانها در سراسر جهان ظاهر شده است (لیم و همکاران  ،2017 ،ص .)31اطالع از اي 0
ن موضوع كه چه عواملی
میتواند در تمايل به ترک كار كاركنان تأثیرگذار باشد ،در توانايی سازمانها براي حفظ نیروي انسانی بسیار حیاتی است
(سلطانی و همکاران ،1396 ،ص .)554محققان يکی از مهمترين عوامل و پیشايندهاي مؤثر بر تمايل به ترک خدمت را تعهد
1
دارند ،مسئولیتپذيري
سازمانی بیان كردهاند (مروان و همکاران  ،2020 ،ص .)1362كاركنان1ی كه تعهد سازمانی بااليی
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باالتري در محل كار دارند و احتمال ترک سازمان توسط آنها كاهش پیدا میكند (اليلی و همکاران  ،2021 ،ص.)618
كاركنان مهمترين بخش هر سازمان هستند و از رضايت شغلی بهعنوان يکی از مهمترين عوامل كه در تمايل به ترک سازمان
1
رضايت شغلی با قصد
مؤثر است ،نام برده شده است (آلیا و محمد  ،2019 ،ص .)168مطالعات 3زيادي در مورد رابطه پديده
ترک خدمت انجام شده است بهعنوان نمونه (حسین و همکاران2015 ،؛ كانوار و همکاران 2012 ،؛ عباسی4 .)2015 ،
در
كشورهاي اسالمی ،از جمله عوامل تاثیرگذار بر رضايت شغلی ،موارد معنوي است .اين در حالی است كه در نظريههاي رضايت
شغلی مرسوم چنین مولفههايی ناديده گرفته شدهاند .بهطوركلی ،مطالعات متداول رضايت شغلی ،فقط جنبه بیرونی رضايت
شغلی فرد را بررسی میكنند ،نه جنبه درونی و روحی فرد را ،درحالیكه اسالم به هر دو جنبه اهمیت میدهد .يکی از عوامل
مهم كه میتواند رابطه بین رضايت شغلی و تعهد سازمانی با تمايل به ترک خدمت را تحت تاثیر قرار دهد ،اخالق كار اسالمی
است (مروان و همکاران ،2020 ،ص .)1364اخالق كار را میتوان بهعنوان يکی از عوامل اصلی كه به عملکرد موفق در يک
محیط رقابتی منجر میشود و بیتوجهی به آن میتواند مشکالت درخور توجهی براي سازمان به وجود آورد ،در نظر گرفت
(ثاقباسماعیلپور و همکاران ،1398 ،ص .)54اخالق كار بیانگر قدر و منزلتی است كه هر فرد براي كار میشناسد .نیروي
انسانی متعهد به اخالق كاري و ارزشهاي سازمانی نهتنها عاملی براي برتري سازمانهاست ،بلکه يک مزيت رقابتی محسوب
می شود .در واقع سازمانهايی موفقاند كه داراي كاركنان توانمند ،متعهد و اخالقمدار باشد .برخی محققان ،اخالق كاري را
بهعنوان مجموعهاي از باورها و نگرشهاي منعکسكننده ارزشهاي اساسی كار تعريف كردهاند كه ريشه در نظام ارزشی
اجتماعی و هنجارها و آداب و رسوم جامعه با سیستم ارزشهاي شخصی ،باورهاي دينی و تجارب گذشته دارد (محرم زاده و
همکاران ،1398 ،ص.)101
اسالم به كار بهعنوان مکانیسمی نگاه میكند كه براي نزديک شدن انسانها به خدا مورد نیاز است و میتواند نوعی عبادت
و اطاعت از اوامر پروردگارشان باشد .اين جنبه معنوي توسط بسیاري از شركتهاي داراي زمینههاي غیرغربی و همچنین
كشورهاي مسلمان و يا نهادهاي اسالمی امروزي مورد توجه قرار نگرفته است .بسیاري از مطالعات انجام شده در غرب بر اخالق
كاري پروتستانی ،متمركز شدهاند (مروان و همکاران ،2020 ،ص .)1365در سالهاي اخیر ،پژوهش پیرامون اخالق كار اسالمی
بهعنوان يک زمینه جداگانه مطرح شده است ،بر خالف اخالق كار پروتستانی ،اخالق كار اسالمی به نیت توجه میكند تا نتیجه
و برگرفته از قرآن و حديث است (يوسف  ،2000 ،ص .)521با پیچیده5تر شدن روزافزون سازمانها و 1افزايش میزان كارهاي
غیراخالقی ،غیرقانونی و غیرمسئوالنه در محیطهاي كاري ،توجه مديران و صاحبنظران به بحث اخالق كار معطوف شده است
(كیاكجوري و تیموري ،1393 ،ص .)2سیفالدين و همکارانش باتوجه به بررسی كه انجام دادند بیان میكنند؛ بیتوجهی
سازمانها به اين حقوق و عدم رعايت اصول اخالقی در برخورد با ذينفعان بیرونی ،میتواند مشکالتی را براي سازمان ايجاد
كند و مشروعیت سازمان و اقدامهاي آن را زير سؤال برده ،در نتیجه سود و موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهد( سیف-
كار نادرست ،افزون بر آنکه بر 1
الدين و همکاران  ،2010 ،ص . )31اخالق 6
نگرش افراد نسبت به شغل ،سازمان و مديران مؤثر
بوده ،میتواند بر عملکرد فردي ،گروهی و سازمانی تاثیرگذار باشد .اگر افراد از نتايج و پیامدهاي رعايت اخالق كار اسالمی آگاه
باشند يا بهصورتی به آنها يادآوري شود ،بسیاري از متغیرها همچون تعهد افراد ،عدالت سازمانی ،رضايت شغلی ،عملکرد شغلی
و در نهايت فرهنگ سازمان را بهبود میبخشد (صیاديتورانلو و ثقفی ،1396 ،ص .)179اداره كل امور اقتصادي و دارايی
بهعنوان يکی از تخصصیترين و مهمترين دستگاههاي ستادي و نظارتی است و از اين حیث كاركنان آن نیز در بین كاركنان
دستگاههاي دولتی جايگاه قابل قبولی دارند ،با اين وجود ،در سالهاي اخیر مشاهده شده است كه برخی از كاركنان متخصص
و توانمند اين اداره ،به دنبال يافتن شغل جديد ،اقدام به ترک سازمان نموده و يا درخواست خود را براي اين موضوع مطرح
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كردهاند .اين پژوهش به دنبال اين است تا رابطه رضايت شغلی و تمايل به ترک كار ،با نقش تعديلكنندگی اخالق كار اسالمی
و میانجیگري تعهد سازمانی را در اداره كل امور اقتصادي و دارايی خراسان رضوي مورد بررسی قرار دهد.

چارچوب و مبانی نظری پژوهش
7

تمایل به ترک خدمت

1

تمايل به ترک خدمت ،به احتمال اينکه يک كارمند بهصورت داوطلبانه شغل خود را ترک كند اشاره دارد .تمايل به ترک
خدمت يعنی كارمند قصد خروج از سازمان بهمنظور پیداكردن يک شغل بهتر و كاركردن با يک كارفرماي بهتر داشته باشد
(رستگار و همکاران ،1398 ،ص .)193بسیاري از امور باعث میشود كه يک كارمند شغلی را ترک كند ،كار فعلی ،وضعیت
كاري كه مطابق با انتظارات موردنظر فرد نباشد و يا متاثر از ديدگاههاي كارمند ،موجب میشود تا فرد بهدنبال بدست آوردن
شغل جايگزين بهتر و در نتیجه رضايتمندي بیشتر باشد (محمد ،2019 ،ص .)53امروزه ترک خـدمت بهعنوان يکی از
چالشهاي مهم در تمام سازمانها است .تمايل به ترک خدمت ،برنامهريزي و هدف يـک فـرد بـراي تـرک خدمت كنـونی
خـود در سازمان و جستجو براي يافتن شغل ديگر در آينده نزديک تعريف میشود .تاثیر ترک خدمت بر اثربخشی يک سازمان
بسیار مهم است .ترک خدمت باال میتواند بهطور منفی روي ظرفیت سازمان براي فراهم آوردن خروجیهاي باكیفیت اثر
بگذارد (اسالمی و قادري ،1399 ،ص .)32كاركنانی كه میل به ترک خدمت در آنها باالست ،به لحاظ روانی از سازمان فاصله
میگیرند ،تمركز آنها در كار كاهش يافته و اثربخشی آنها كم میشود ،كه اين موارد براي سازمان هزينههاي فراوان به همراه
1
8
دارد (میرا و همکاران  ،2019 ،ص.)126
رضایت شغلی

1

9

رضايت شغلی به عنوان نگرشی منفی و يا مثبت است كه توسط كاركنان نسبت به كارشان مطرح میشود .رضايت شغلی
همچنین میتواند بهعنوان شکلی از احساسات مثبت كه با ارزيابی خصوصیات فرد بروز پیدا میكند ،تفسیر شود (نلسون و
همکاران .)2020 ،رضايت شغلی بیانگر احساسات فرد نسبت به كار او است كه از نگرش كارمند نسبت به كار و بقیه چیزها در
محیط كار او قابل مشاهده است .كاركنان در شركت كار میكنند تا وظايف مختلف را با توجه به وضعیت و موقعیت خود انجام
دهند .اساسا رضايت شغلی كاركنان به خواسته آنها از كار و آنچه از اين كار بهدست خواهند آورد بستگی دارد (محمد،2019 ،
ص .)53كارمندان با وجود تنوع شغلی و بازخوردي كه از سرپرستان خود میگیرند و همچنین رابطه خوبیكه با همکارانشان
دارند ،رضايت شغلی بااليی خواهند داشت .كارمندان راضی ،به كار/سازمان خود متعهد هستند (جابید و دارويس ،2019 ،
ص .) 39رضايت شغلی با تأمین نیازهاي اولیه مانند شرايط كار ،درآمد ،ارتباط با همکاران و مديران و ارتقاي سطح دسترسی به
2
خدمات ضعیف شود و
فرصتهاي شغلی در ارتباط است (لی و مین  ،2020 ،ص .)3308رضايت 2شغلی كم میتواند منجر به
2
3
نتیجه برآورده
شغلی بیانگر حسی است كه در
شركت نتواند به هدف خود برسد (خان و همکاران  ،2020،ص .) 65رضايت
شدن نیازهاي مادي و روانی از كار ظاهر میشود (لی و مین ،همان).

17
Turnover

Intention
Arumi, Aldrin & Ratna
19
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Nelson
21
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تعهد سازمانی

2

4

2
تعريف

به 5
عنوان

میشود كه در ارتباط با كاركنان
يک وضعیت روانشناختی
بنا به گفته لی و همکاران ( ،)2019تعهد سازمانی
يک سازمان است .تعهد سازمانی باعث وابستگی عاطفی به سازمان میشود .كارمندان با تعهد سازمانی باال ،قصد ماندن در
سازمان را دارند كه به كاهش نرخ ترک شغل سازمان كمک می كند .عالوه بر اين ،تعهد سازمانی باال ،عملکرد كاركنان مانند
6
است .تعهد
وقتشناس بودن و سختكوشی را بهبود میبخشد .تعهد سازمانی شامل سه بعد احساسی  ،هنجاري و تداوم
احساسی از آنجا شروع میشود كه يک كارمند با اشتیاق ،نسبت به سازمان خود احساس تعهد عمیق میكند .يک تعهد عمیق
از شناخت و مشاركت كاركنان در سازمان ناشی میشود .اين موضوع از آنجا شکل میگیرد كه آنها به اهمیت سازمان پی
میبرند و تصمیم می گیرند كه درگیر شوند و خود را نسبت به سازمان متعهد كنند .عالوه بر آن ،اين يک تعهد هنجاري است.
اين تعهد به احساس كاركنان در انجام وظايف و مسئولیتهاي خود بهعنوان كارگر در سازمان اشاره دارد .كاركنان احساس
می كنند ،بايد وظايفی را كه سازمان به آنها محول كرده است ،به انجام برسانند .نوع ديگر تعهد ،تعهد مستمر است .تعهد
مستمر ،جايی است كه كاركنان احتمال دهند در صورت تصمیم به ترک سازمان ،براي سازمان خسارت و ضرري رخ دهد .آنها
اين احساس را دارند كه سازمان بدون آنها با مشکالتی روبهرو خواهد شد يا عدم حضور آنها میتواند منجر به شکست سازمان
شود .بنابراين ،آنها بهجاي ترک كار ،احساس میكنند كه براي كمک به بهبود يا ادامه رشد سازمان ،در سازمان بمانند .مطالعه
انجام شده توسط يائو و همکارانش نشان میدهد كه چگونه ارزشهاي كاري ،توانايی تأثیرگذاري بر تعهد اخالقی نسبت به
2
9
سازمان را دارند (يائو و همکاران  ،2019 ،ص.)8
اخالق کار اسالمی

0

7

3

اخالق كار اسالمی كانون كنترل كاركنان را تقويت میكند كه اين موضوع عملکرد كاركنان را بهبود میبخشد (اليلی و
همکاران ،2021 ،ص .)620اخالق كار اسالمی بهعنوان راهنمايی ،بهمنظور دستیابی به اهداف و ارزشهاي عالی عملکرد شغلی
در حوزه كار است (معز و همکاران  ،2019،ص .)681اخالق كار 1اسالمی به منزله رفتار افراد در 3محل كار باتوجه به چارچوب
اسالمی است كه شامل؛ تالش ،فداكاري ،همکاري ،مسئولیت ،روابط اجتماعی و خالقیت فرد میشود و زمانی كه نگرش و رفتار
فرد سازگار با قوانین و مقررات دين باشد منجر به ارتباط نزديک با خدا میشود .رفیکی و وهب ( ،2014ص ،)3اخالق كار
اسالمی را نگهداشتن عهد و پیمان ،عدالت ،صبر ،فروتنی ،كار سخت ،همکاري ،انصاف و حقیقتگويی میدانند .مهمترين
وظايف مديريت منابع انسانی اسالمی ،جذب و بهكارگیري افراد شايسته و كارآمد ،ايجاد زمینه ظهور پیامدهاي مبتنی بر اصول
ارزشی اسالم و دين است كه اگر بهدرستی مديريت شود ،رفتاري مثبت در سازمان را فراهم میكند و سرانجام به رضايت
كاركنان از سازمان و شغل آنها میانجامد كه بهبود عملکرد و بهرهوري سازمان را بهدنبال خواهد داشت.

فرضیههای تحقیق
ديدگاههاي موجود ،رضايت شغلی را باتوجه به جنبههاي بیرونی ارزيابی میكنند ،مانند حقوق و حمايت سرپرستان ،جبران
خدمت و مزايا ،چشمانداز شغلی و سبک رهبري ،محیط كار ،پاداشهاي كاري و وضعیت اشتغال ،امنیت شغلی ،مزايا و حقوق،
24
Organizational
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Berry & Gunzalez
26
Emotional
27
Normative
28
Continuity
29
Yao, Qiu & Wei
30
Islamic Work Ethic
31
Maaz, Faisal, Usman, Ana & Sih
32
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25
Lee,
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معیارهاي ارزيابی حقوق و دستمزد .مفهوم رضايت شغلی اسالمی جنبههاي زندگی روي زمین و زندگی پس از مرگ را تركیب
میكند .اسالم كار را جزئی از عبادت و اجراي حکم خدا و براي جلب رضايت خداوند میداند ،بر اين اساس میتوان ادعا نمود
كه نارضايتی كاري ،زمانی كه باتوجه به ديدگاههاي موجود در مورد رضايت شغلی مطرح میشود ،ناشی از عوامل بیرونی و
تمايل به دستیابی به زندگی بهتر از طريق انجام كار است (مروان و همکاران ،2020 ،ص .)1363اين جنبه خارجی ،آن را از
رضايت شغلی اسالمی كه جنبه هاي داخلی و خارجی را در رابطه با انجام يک كار تركیب كرده است ،متمايز میكند .از ديدگاه
اسالمی ،رضايت شغلی احساس شادي است كه قبل ،حین و بعد از انجام كار به دست میآيد و بر اساس اين باور است كه انجام
3
معنوي،
كار عبادتی براي كسب رضايت خداوند است (سعد و محمد  .)2014 ،متغیرهاي رضايت 3شغلی اسالمی داراي «ابعاد
فکري ،اجتماعی و مادي» است .رضايت شغلی معنوي بهعنوان "قلب الهی" يا حقیقت باطنی شناخته میشود (بهارم و
3
همکاران  ،2014 ،ص .) 73منظور از 4
پژوهش ،رضايت درونی مسلمانی است كه براي رسیدن به
رضايت شغلی معنوي در اين
سعادت و تقرب به خداوند خالصانه در حال انجام كار است و اگر كار به روش نادرست انجام شود ،ترس از گناه دارد .بعد ديگر
رضايت شغلی اسالمی بعد فکري يا عقلی است بر اين اساس باالترين جزء انسان عقل است كه او را قادر میسازد تا خداوند در
او تجلی كند .رضايت شغلی عقلی به شناخت فکري و دانش كاركنان كه از طريق مشورت ،بحث و تصمیمگیري بدست میآيد
میپردازد .بعد سوم رضايت شغلی اسالمی ،بعد اجتماعی است كه بهمعناي جزئی از تمايلی است كه در برگیرنده مجموعهاي از
احساسات انسانی است .رضايت شغلی اجتماعی زمانی رخ میدهد كه رضايت در روابط متقابل كاركنان ،رهبران و مشتريان
وجود داشته باشد .رضايت شغلی ،بر تمايل به ترک كار تاثیر دارد (آلیا و محمد  ،2019 ،ص .)167مديريت م5یتواند سطح
پايین تعهد سازمانی را بهعنوان نشانهاي از بروز احساسات عاطفی ناخوشايند كاركنان در نظر بگیرند (يوتینگ و همکاران،
 ،2019ص .)6از جمله متغیرهايی كه تحت تأثیر رضايت شغلی قرار دارد ،تمايل به ترک شغل كاركنان است ،به طوري كه به
اعتقاد پژوهشگران ،رضايت شغلی يک عامل كلیدي در جهت نگهداري و حفظ كاركنان است .بهعنوان نمونه تحقیقات لی و
چلدوراي ( ،2018ص )403نشان داد كه رابطه منفی و معناداري بین رضايت شغلی و تمايل به ترک شغل وجود دارد .سیلوا
( ،2006ص )325و الیانا و همکاران ( ،2012ص )142به اين نت7یجه رسیدند كه رضايت شغلی 3رابطه معناداري با تعهد
سازمانی دارد ،نتايج برخی تحقیقات نشان میدهد كه رضايت شغلی تأثیر مثبتی بر تعهد سازمانی دارد (المبرت و هوگان ،
 ،2009ص114؛ مصدقراد ،فرلی و رزنبرگ  ،2008 ،ص .)224براساس 9
مطالب فوق فرضیههاي زير مورد 3بررسی قرار گرفت:
 .1رضايت شغلی اسالمی تاثیر معکوس و معناداري بر تمايل به ترک خدمت دارد.
 .2رضايت شغلی اسالمی تاثیر مثبت و معناداري بر تعهد سازمانی دارد.

تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت
تعهد سازمانی ،حدي است كه كاركنان خود را با سازمان هاي خاص ،اهداف و امید به ماندن در سازمان مرتبط میكنند .تعهد
سازمانی نگرش يک كارمند را در تعیین سطح مشاركت در يک سازمان نشان میدهد .در گسترش تعهد سازمانی ،تعهد مستمر
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است كه تصمیم براي باقی ماندن در سازمان يا ترک سازمان را به شکل غیبت يا ترک كار
منعکس مینمايد .از نظر مفهومی ،تعهد سازمانی نوعی پیوستن به سازمان بهمنظور حفظ عضويت خود براي دستیابی به اهداف
سازمانی است (محمد ،2019،ص .)53تعهد سازمانی ،میزان ارتباط يک كارمند با اهداف ،آرمانها ،باورهاي سازمان و همچنین
33
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35
Aliya & Muhammad
36
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37
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38
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39
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تمايل كارمند به عضويت در سازمان است .عالوه بر اين ،برخی از محققان معتقدند؛ تعهد به بهترين نحو قصد خروج از سازمان
را پیش بینی میكند .سازمان بايد به دنبال راه هايی براي افزايش تعهد در بین كاركنان باشد ،زيرا كاركنان كمتر متعهد ،بیشتر
به دنبال كار در جاهاي ديگر هستند (ويملوان و پوجا ،2020 ،ص .)96در پژوهشی كه توسط كیم و نري ( )2019در صنعت
توريسم و گردشگري انجام شد ،رابطه بین تعهد سازمانی و اهداف ترک شغل كاركنان مورد بررسی قرار گرفت كه يک رابطه
منفی بین تعهد سازمانی و قصد ترک شغل مشاهده شد .بنابراين كاركنانی كه موفق به برقراري ارتباط عاطفی با سازمان
نشوند ،براي ترک شغل مستعدتر هستند .ساير محققان به اين نتیجه رسیدهاند كه؛ تعهد سازمانی داراي همبستگی منفی با
4
0
اساس فرضیه زير مطرح گرديد:
قصد ترک خدمت است (كانوار و همکاران2012 ،؛ جو و پارک  ،2010 ،ص .)496براين
 .3تعهد سازمانی تاثیر معکوس و معناداري بر تمايل به ترک خدمت دارد.
نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه رضایت شغلی اسالمی و تمایل به ترک خدمت
تعهد 4 2
سازمانی

برخی از محققین مانند متیو ،فابی ،الكورسیر و ريموند ( )2015و صمد و يوسف  ،2012(1ص ،)132از
بهعنوان يک متغیر میانجی استفاده كرده و بیان می كنند كه رضايت شغلی مستقیما بر تمايل به ترک خدمت تأثیر نمیگذارد
بلکه از طريق تعهد سازمانی تاثیر میگذارد (میانجیگري كامل) ،در مقابل ،مطالعات انجام شده توسط المبرت و هوگان ()2009
4
و تاريگان و آريانی ( ،2015ص )39بیان می 3
تأثیر مستقیمی بر قصد ترک خدمت دارد ،بلکه
كنند كه رضايت شغلی نهتنها
تأثیر غیرمستقیم نیز از طريق تعهد سازمانی (میانجیگري جزئی) دارد .اين مطالعه از تعهد سازمانی بهعنوان میانجی در رابطه
بین رضايت شغلی اسالمی و قصد ترک خدمت استفاده میكند .بنابراين فرضیه زير بر اين اساس مطرح است:
 .4تعهد سازمانی اثر میانجیگري بر رابطه رضايت شغلی اسالمی و تمايل به ترک خدمت دارد.
نقش تعدیل کنندگی اخالق کار اسالمی
اخالق كار اسالمی ممکن است تمايل به ترک كار را كاهش دهد .اگر اخالق كار اسالمی قوي باشد ،تعهد سازمانی تأثیر ضعیفی
بر تمايل به ترک خدمت دارد ،درحالیكه اگر اخالق كار اسالمی ضعیف باشد ،تاثیر تعهد سازمانی بر قصد تمايل به ترک كار
بسیار قوي است .اين نشان می دهد كه اخالق كار اسالمی براي يک سازمان ضروري است .در نتیجه اخالق كار اسالمی قوي،
كاركنان بیشتر عالقه دارند تا بهطور جدي و حرفهاي كار كنند ،صادقتر ،مسئولتر و مذهبیتر باشند و همچنین نظم و انضباط
بهتري داشته باشند .اين امر به نفع افراد و سازمانها خواهد بود .اخالق كار اسالمی میتواند تاثیر تعهد سازمانی بر عدم تمايل
به ترک كار را تقويت كند (مروان و همکاران ،2020،ص .)1366اخالق كار اسالمی براي ايجاد تعهد سازمانی و رضايت شغلی
مهم است .عدالت ،صداقت ،سخاوت ،اعتماد و ديگر مولفههاي اخالق كار اسالمی ،باعث قدردانی و ايجاد انگیزه در محل كار
می شود كه اين موضوع با تعهد سازمانی و رضايت از شغل مرتبط است .با وجود اخالق كار اسالمی ،مسائل مربوط به امنیت و
استرس شغلی ،با تاكید بر مسئولیت اجتماعی كاركنان قابل حل است  .درک صحیح از اخالق كار اسالمی و القاي آن به وجدان
كاركنان مسلمان ،شايد چالشی باشد كه سازمانهاي اسالمی با آن روبهرو هستند (فهمی و رفیکی  ،2019 ،ص .)198اخالق
كار اسالمی در سازمانها ،میتواند زمینههاي تمايل به ترک كار را كاهش دهد (رستگار و همکاران  ،1398 ،ص .)192چندين
مطالعه قبلی از اخالق كار اسالمی بهعنوان يک متغیر تعديلكننده براي نتايج سازمانی مختلف ،استفاده كردهاند .مطالعه انجام
شده توسط عباسی ( ،) 2015نشان داده است كه اخالق كار اسالمی تأثیر فشار كاري و استرس ،رضايت شغلی و قصد ترک
خدمت را تعديل میك ند .اگر سازمان داراي محیط كار اسالمی باشد ،میتوان از تأثیرات اين عوامل تا حدي با بهكارگیري
40
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قوانین اسالمی كاست .يوسف ( ،2001ص ) 167دريافت كه اخالق كار اسالمی رابطه تعهد سازمانی و رضايت شغلی را تعديل
میكند .بن اجمل و عرفان ( ،2014ص )65تأثیر تعديل5كنندگی اخالق كار اسالمی در 4رابطه بین استرس كاري و رضايت
شغلی را بررسی كردند و نتیجهگیري شد كه استرس كاري در حضور تعديلكننده اخالق كار اسالمی با رضايت شغلی رابطه
مثبت و معناداري داشت .برايناساس فرضیههاي زير مطرح گرديد:
 .5اخالق كار اسالمی اثر رضايت شغلی اسالمی بر تمايل به ترک خدمت را تعديل میكند.
 .6اخالق كار اسالمی اثر تعهد سازمانی بر تمايل به ترک خدمت را تعديل میكند.

مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی پژوهش بیانگر روابط بین متغیرها و تاثیر آنها بر يکديگر است .باتوجه به فرضیههاي مطرح شده ،مدل مفهومی
پژوهش در شکل  1قابل مشاهده است .امروزه اهمیت نیروي انسانی توانمند بر كسی پوشیده نیست و سازمانها سعی بر آن
دارند تا با استفاده از مديريت منابع انسانی ،در گام اول شرايط را براي توانمندسازي كاركنان خود و در گام بعدي شرايط را
براي حفظ آنان مهیا سازند .از اين رو ،باتو جه به اهمیت پیامدهاي ترک خدمت كاركنان براي اداره كل امور اقتصادي و دارايی
خراسان رضوي اين پژوهش انجام شد كه در اين راستا ،از تحقیق مروان و همکاران ( )2020استفاده شد.
رضايت شغلی
اسالمی

تمايل به ترک خدمت
اخالق كار اسالمی

تعهد سازمانی

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش (اقتباس از مروان و همکاران)2020 ،
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از لحاظ ماهیت و روش ،توصیفی  -همبستگی است .جامعه آماري اين پژوهش كلیه
كاركنان ستادي اداره كل امور اقتصادي و دارايی خراسان رضوي بودند كه باتوجه به محدود بودن حجم جامعه آماري ()70
نفر ،از روش سرشماري استفاده گرديد .روش گردآوري دادهها پرسشنامه بود ،بدين منظور از چهار پرسشنامه استاندارد استفاده
شد .براي سنجش متغیر تمايل به ترک كار از پرسشنامه  9گزينهاي كومار و رز ( ،)2010براي سنجش 6
متغیر رضايت شغلی
اسالمی از پرسشنامه  16سوالی سعد و محمد ( ،)2014براي سنجش متغیر 7تعهد سازمانی از پرسشنامه  424سوالی آلن و مه-
4
8
پرسشنامه  17سوالی يوسف ( ،)2000بهره گرفته شد و براي كلیه
متغیر اخالق كار اسالمی از
ير ( )1990و براي سنجش
45
Bin

Ajmal & Irfan
& Rose
47
Saad & Mohamad
48
Allen & meyer
46
Kumar
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متغیرها از طیف  5گزينهاي لیکرت ،از" كامال مخالفم" تا "كامال موافقم" استفاده گرديد .اطالعات پرسشنامهها در جدول 1
ارائه شده است.
جدول  :1مشخصات ابزار اندازهگیری
متغیر

رضایت

شغلی

تعهد سازمانی

تمایل به ترک کار

اخالق کار اسالمی

تعدادگويه

19

24

9

17

ضريب آلفاي كرونباخ

0/861

0/765

0/901

0/855

روايی همگرا )(AVE

0/590

0/679

0/910

0/412

پايايی مركب

0/896

0/863

0/953

0/878

اسالمی

در اين پژوهش از مدل معادالت ساختاري و نرمافزار  AMOS 24براي تأيید يا عدم تأيید فرضیات تحقیق و بررسی اثر
تعديلی و میانجی متغیرها استفاده شده است.
ارزیابی برازش مدل )(model Fit
بعد از بررسی نشانگرهاي سازه و اطمینان از شناسايی پذير بودن مدل ،نوبت به ارزيابی برازش مدل میرسد.
جدول  :2شاخصهای برازش
توضیحات

مقادیر قابل قبول

مقدار به دست آمده

نام آزمون

كاي اسکوئر نسبی

 >3خوب
 >5قابل قبول

2/129

RMSEA

ريشه میانگین توان دوم خطاي تقريب

 >0/08خوب
 <0/1ضعیف

0/084

RMR

ريشه میانگین مجذور باقیماندهها

>0/1

0/062

NFI

شاخص برازندگی تعديل يافته

<0/9

0/868

IFI
CFI

شاخص برازش نرم

<0/9

0/929

شاخص برازش مقايسهاي

<0/9

0/924

باتوجه به جدول  2مقدار  RMSEAبرابر با  0/084میباشد ،اين مقدار كمتر از  0/1است كه نشاندهنده اين است كه
میانگین توان دوم خطاهاي مدل مناسب است و مدل قابل قبول میباشد .همچنین مقدار كاي دو به درجه آزادي ( )2/129بین
 1و  3میباشد و میزان شاخص  CFIنیز از  0/9بیشتر میباشد؛ بهطوركلی زمانی كه حداقل سه شاخص مقاديري در بازه قابل
قبول داشته باشند میتوانیم ادعا كنیم كه برازش مدل خوب و قابل قبول است.
روایی (اعتبار) همگرا
مقیاسهاي سازه بر اساس روايی همگرا ،بايد به طور معمول میزان بااليی از واريانس را پوشش دهد .روايی همگرا معموال با سه
تکنیک ارزيابی می شود :بارعاملی ،میانگین واريانس استخراج شده و نهايتا پايايی مركب .در اين پژوهش جهت سنجش روايی
همگراي هر يک از متغیرها ،از شاخصهاي میانگین واريانس استخراج شده ( )AVEو بارهاي عاملی استفاده شده است.
محققان مختلف ،مقدار  0/4به باال را براي اين شاخص مناسب می دانند .میانگین واريانس مستخرج ،از تقسیم مجموع مربعات
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بارهاي عاملی به تعداد متغیرهاي مشاهده شده بدست می آيد .در ادامه نتايج حاصل از بررسی روايی همگرا در جدول  3ارائه
شده است.
جدول  :3روایی همگرای متغیرهای پنهان
میانگین

متغیر

واریانس

استخراجشده

((AVE
رضايت شغلی اسالمی

0/590

تعهد سازمانی

0/679

تمايل به ترک كار

0/910

اخالق كار اسالمی

0/412

پایایی مرکب
پايايی (قابلیت اعتماد) بررسی میكند كه ابزار اندازهگیري (مانند پرسشنامه) در شرايط مشابه ،تا چه میزان قادر به تولید نتايج
يکسان میباشد .پايايی مركب ) (CRيا همان ضريب مک دونالد نیز همین مفهوم را دارد با اين تفاوت كه بار عاملی متغیر در
هر آيتم را نیز در نظر میگیرد و نتايج قابل اطمینانی را در مورد پايايی داشتن يا نداشتن يک ابزار اندازهگیري به شما میدهد.
مقدار اين شاخص بايد بزرگتر يا مساوي  0/6باشد.
جدول  :4مقدار پایایی مرکب متغیرهای پنهان
متغیر

پایایی ترکیبی ()CR

رضايت شغلی اسالمی

0/896

تعهد سازمانی

0/863

تمايل به ترک كار

0/953

اخالق كار اسالمی

0/878

همانطور كه مشاهده می شود مقدار پايايی تركیبی در جدول فوق نشان داده شده و مالحظه میشود كه اين ضرايب همگی
باالتر از  0/6میباشند .بنابراين مدل اندازهگیري از پايايی تركیبی مناسبی برخوردار است .باتوجه به جداول  3و  4چون مقادير
 CRاز  AVEبیشتر است و همچنین مقادير  AVEاز  0/4بیشتر است ،بنابراين شرط روايی همگرايی براي تمامی سازهها
برقرار است.
یافتههای پژوهش
سیمای پاسخ دهندگان
باتوجه به  70نمونه معتبر تحقیق ،جدول  5آمار توصیفی شامل ،جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل و تحصیالت پاسخدهندگان را
نشان میدهد .همانطور كه در جدول ( )2مشهود است 64/3 ،درصد پاسخدهندگان را مردان و  35/7درصد را زنان تشکیل
میدهند 24/3 .درصد پاسخدهندگان داراي سن  45سال به باال 45/7 ،درصد در گروه سنی  40تا  45سال 24/3 ،درصد در
گروه سنی  35تا  40سال 4/3 ،درصد در گروه سنی  30تا  35سال و  1/4درصد كمتر از  30سال سن داشتهاند 41/4 .درصد
پاسخدهندگان داراي مدرک تحصیلی كارشناسی ارشد و باالتر 47/1 ،درصد داراي مدرک تحصیلی كارشناسی 5/7 ،درصد
داراي مدرک تحصیلی فوقديپلم و  5/7درصد داراي مدرک تحصیلی ديپلم و پايینتر بودهاند .همچنین  74/3درصد از

257

فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
سال چهارم ،شماره  ،11تابستان 1401

پاسخدهندگان داراي بیش از  15سال سابقه كار بودهاند 17/1 ،درصد داراي  10تا  15سال سابقه كار 5/7 ،درصد داراي  5تا
 10سال سابقه كار و  2/9درصد كمتر از  10سال سابقه كار داشتهاند.
جدول  :5آمار توصیفی تحقیق
شاخص
جنسیت

سن

انواع

تعداد

درصد

مرد

45

64/3

زن

25

35/7

كمتر از  30سال

1

1/4

 30تا  35سال

3

4/3

 35تا  40سال

17

24/3

 40تا  45سال

32

45/7

 45سال به باال

17

24/3

ديپلم و پايینتر

4

5/7

فوقديپلم

4

5/7

33

47/1

كارشناسی ارشد و باالتر

29

41/4

كمتر از  5سال

2

2/9

 5تا  10سال

4

5/7

 10تا  15سال

12

17/1

بیشتر از  15سال

52

74/3

مدرک
تحصیلی كارشناسی

سابقه
خدمت

شاخصهای توصیفی پژوهش
همانطور كه در جدول  6مشاهده میشود ،نتايج به دست آمده حاكی از آن است كه میزان تعهد سازمانی در كاركنان در سطح
متوسطی قرار دارد و تمايل به ترک كار كمترين میزان را به خود اختصاص داده است.
جدول  :6شاخصهای توصیفی پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

رضايت شغلی اسالمی

2/74

0/56

تعهد سازمانی

3/16

0/59

تمايل به ترک كار

1/07

0/75

اخالق كار اسالمی

2/44

0/36
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بررسی فرضیههای تحقیق
بررسی فرضیه اول
" رضايت شغلی اسالمی تاثیر معکوس و معناداري بر تمايل به ترک خدمت دارد".
همانطور كه در شکل  2مالحظه می گردد؛ ضريب مسیر بین رضايت شغلی اسالمی و تمايل به ترک خدمت به میزان ()-0/32
برآورد شده است .باتوجه به جدول  9مقدار نسبت بحرانی ) (CRبرابر  4/564میباشد (براي معنادار بودن يک ضريب ،عدد
معناداري آن بايد خارج از بازه ( )-1/96 ،1/96باشد كه در اين صورت از سطح معنیداري  0/05كوچکتر است) .میتوان
نتیجه گرفت كه اين ضريب مسیر در سطح خطاي  0/05معنادار است ،يعنی رضايت شغلی اسالمی تاثیر منفی و معناداري بر
تمايل به ترک خدمت دارد ،بنابراين اين فرضیه تأيید میگردد.
بررسی فرضیه دوم
" رضايت شغلی اسالمی تاثیر مثبت و معناداري بر تعهد سازمانی دارد".
همانطور كه در شکل  3مالحظه میگردد؛ ضريب مسیر به میزان ( )0/83برآورد شده است .باتوجه به جدول  9مقدار نسبت
بحرانی ) (CRبرابر  1/081میباشد .میتوان نتیجه گرفت كه اين ضريب مسیر در سطح خطاي  0/05معنادار است ،يعنی
رضايت شغلی اسالمی تاثیر مثبت و معنیداري بر تعهد سازمانی دارد ،بنابراين اين فرضیه تأيید میگردد.
بررسی فرضیه سوم
" تعهد سازمانی تاثیر معکوس و معناداري بر تمايل به ترک خدمت دارد"
همانطور كه در شکل  3مالحظه میگردد؛ ضريب مسیر بین تعهد سازمانی و تمايل به ترک خدمت به میزان ( )-0/93برآورد
شده است .باتوجه به جدول  9مقدار نسبت بحرانی ) (CRبرابر  -2/150میباشد .میتوان نتیجه گرفت كه اين ضريب مسیر در
سطح خطاي  0/05معنادار است ،يعنی تعهد سازمانی تاثیر منفی و معنی داري بر تمايل به ترک خدمت دارد ،بنابراين اين
فرضیه تأيید میگردد.
بررسی فرضیه چهارم
"تعهد سازمانی اثر میانجیگري بر رابطه رضايت شغلی اسالمی و تمايل به ترک خدمت دارد".
براي بررسی اثر میانجی متغیر تعهد سازمانی از روش بوتاسترپ استفاده گرديد .در اين روش به ترتیب مراحل زير انجام
میگردد:
بررسی رابطه مستقیم بین متغیرهاي رضايت شغلی و تمايل به ترک كار ).(total effect
بررسی مسیر غیرمستقیم بین متغیرهاي رضايت شغلی و تمايل به ترک كار در حضور متغیر سوم يعنی تعهد سازمانی.
در صورت تأيید مرحله دوم ،بررسی رابطه مستقیم بین متغیرهاي رضايت شغلی و تمايل به ترک كار در حضور متغیر میانجی.
براي بررسی میانجیگري يک متغیر ،ابتدا مرحله اول انجام میشود و شرط بررسی ادامه فرآيند ،معناداري مسیر در مرحله اول
میباشد .در مرحله دوم در صورت تأيید مسیر ،میانجیگري تأيید میگردد .بررسی مرحله سوم بهمنظور روشن شدن میانجی-
گري كامل يا جزئی می باشد .اگر ضريب رگرسیونی اين مسیر معنادار باشد ،يعنی متغیر مستقل بهطور همزمان از هر دو طريق
مستقیم و غیرمستقیم بر وابسته اثر می گذارد .اصطالحاً متغیر میانجی ،تأثیر مستقل بر وابسته را بهصورت جزئی میانجیگري
می كند .اما اگر با حضور متغیر میانجی ،تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته ديگر معنادار نبود ،به اين معنی است كه مسیر
غیرمستقیم تمام تأثیر مستقل بر وابسته را جذب كرده و اصطالحاً متغیر میانجی رابطه مستقل بر وابسته را به طور كامل
میانجیگري میكند .بنابر توضیحات ذكر شده ،ابتدا بايد بررسی اثر كلی ) (total effectو معناداري اين مسیر انجام شود.
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شکل  :2مدل معادالت ساختاری مربوط به فرضیه اول در حالت اثر کل
جدول  :7ضرایب رگرسیونی (اثر کل) مربوط به فرضیه اول
برآورد مسیر نسبت بحرانی)(CR

نام مسیر
رضايت شغلی اسالمی

<---

تعهد سازمانی

0/000

تعهد سازمانی

<---

تمايل به ترک كار

0/000

رضايت شغلی اسالمی

<---

تمايل به ترک كار

-0/32

-2/071

سطح معناداری

0/038

همانطور كه در شکل  2و جدول  ،7مشاهده میشود ضريب مسیر بین دو متغیر رضايت شغلی اسالمی و تمايل به ترک كار در
مدل اثر كامل  -0/32و نسبت بحرانی ( -2/071براي معناد ار بودن يک ضريب ،عدد معنی داري آن بايد خارج از بازه ، 1/96
 -1/96باشد كه در اين صورت از سطح معنیداري  0/05كوچکتر است) میباشد و اين رابطه معکوس با  %95اطمینان معنادار
است ،بنابراين طبق نمودار تصمیمگیري روش بوتاسترپ امکان تحلیل میانجیگري براي متغیر تعهد سازمانی وجود دارد .در
ادامه براي بررسی اثرات غیرمستقیم نتايج براي مدل با اثر میانجی نمايش داده میشود.
جدول  :8اثرات غیرمستقیم و معناداری ضرایب (با حضور متغیر میانجی :تعهد
سازمانی)
رضايت شغلی اسالمی
تعهد سازمانی

0/00

تمايل به ترک كار

ضريب مسیر -0/77 :سطح معناداري0/045 :

در جدول  8ضريب مسیر غیرمستقیم و سطح معناداري اين مسیر نمايش داده شده است .باتوجه به نتايج گزارش شده در
جدول  8مسیر غیرمستقیم رضايت شغلی اسالمی← تعهد سازمانی← تمايل به ترک كار باتوجه به سطح معناداري 0/045
(كه كوچکتر از  0/05است) معنادار است ،بدين معنا كه متغیر تعهد سازمانی متغیر میانجی است .حال بهمنظور تعیین نوع
میانجی ،به آزمودن مرحله بعد میپردازيم .مطابق نمودار تصمیمگیري بوتاسترپ مرحله آخر ،آزمودن مسیر مستقیم بین
رضايت شغلی اسالمی و تمايل به ترک كار در مدل با تاثیر متغیر میانجی تعهد سازمانی است .بدين منظور از شکل  3و جدول
 9استفاده میشود.
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شکل  :3مدل معادالت ساختاری مربوط به فرضیه اول در حضور متغیر میانجی
جدول  :9برآورد ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه چهارم در حضور میانجی
نام مسیر
رضايت شغلی اسالمی
تعهد سازمانی

<--<---

تعهد سازمانی
تمايل به ترک كار

رضايت شغلی اسالمی  <---تمايل به ترک كار

بحرانی

سطح

برآورد مسیر

نسبت
)(CR

معناداری

0/83

4/564

***

-0/93

-2/150

0/031

0/45

1/081

0/280

همانطور كه در جدول  9مالحظه می شود ،ضريب مسیر بین رضايت شغلی اسالمی و تمايل به ترک كار ( )0/45معنادار
نیست .بنابراين ،مطابق نمودار تصمیمگیري بوتاسترپ ،تعهد سازمانی تأثیر منفی رضايت شغلی اسالمی بر تمايل به ترک كار
را بهصورت كامل میانجیگري میكند لذا فرضیه تأيید میگردد.
بررسی فرضیه پنجم
"اخالق كار اسالمی اثر رضايت شغلی اسالمی بر تمايل به ترک خدمت را تعديل میكند".
در پژوهش حاضر جهت بررسی نقش تعديلكنندگی متغیر اخالق كار اسالمی از رگرسیون گام به گام استفاده شد .پیش از
اجراي تحلیل به بررسی مفروضات رگرسیون شامل نرمال بودن توزيع خطاها ،استقالل خطاها و همخطی چندگانه بین
متغیرهاي پیشبین پرداخته شد .بررسی نرمال بودن توزيع خطاها با استفاده از نمودار صورت گرفت .توزيع نرمال خطاها در
نمودار  1آورده شده است .نمودار نشاندهنده توزيع نرمال خطاهاست.
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نمودار  :1نمودار توزیع خطاها
بررسی استقالل خطاها با استفاده از آزمون دوربین  -واتسون انجام شد .اين آزمون به دنبال بررسی استقالل خطاهاست .اگر
خطاها با يکديگر همبستگی داشته باشند از رگرسیون نمیتوان استفاده كرد و بايد به اصالح دادهها پرداخت .اگر آماره دوربین
 واتسون بین  1/5تا  2/5باشد ،استقالل خطاها محقق شده است .نتايج بررسی اين مفروضه براي مدل رگرسیون معادل 1/91به دست داد .براين اساس میتوان خطاها را مستقل از يکديگر دانست .سومین مفروضه تحلیل رگرسیون ،عدم همخطی
متغیرهاي پیشبین است .بررسی اين مفروضه با دو شاخص تلرانس و  VIFصورت میگیرد .ضرايب تلرانس بايد به  1نزديک
بوده و ضرايب  VIFنبايد بیشتر از  10باشند .ضرايب كوچکتر و نزديک به  1نشاندهنده عدم همخطی هستند .نتايج بررسی
همخطی متغیرهاي مستقل نشان داد كه میزان تلرانس براي متغیر اخالق كار اسالمی و رضايت شغلی اسالمی به ترتیب
 0/999 ،0/992و شاخص  VIFبه ترتیب برابر با  1/038 ،1/110و باشد .اين ضرايب حاكی از عدم همخطی متغیرهاي مستقل
است .پس از تحقق مفروضات رگرسیون ،به تحلیل رگرسیون گام به گام پرداخته شد .جدول  10نتايج حاصل از محاسبات
رگرسیون بررسی اثر تعديلگري متغیر اخالق كار اسالمی را نشان میدهد .در ابتدا متغیرهاي رضايت شغلی اسالمی و اخالق
كار اسالمی در مدل اول وارد شدهاند و سپس اثر متقابل آنها وارد مدل دوم میشود.
جدول  :10خالصه مدل رگرسیون
سطح
مدل

متغیرهای پیشبین

1

رضايت شغلی اسالمی
اخالق كار اسالمی

2

R

R
2

Fchan
ge

0/82

/67
0

66/544

تغییرات
F

استاندارد آزمون T

رضايت شغلی اسالمی
اخالق كار اسالمی

3

معناداری

ضریب

0/000

اثر تعاملی رضايت شغلی 0/82
اسالمی و اخالق كار
اسالمی

/67
0

0/004

آماره

سطح
معناداری

-0/765

-10/656

0/016

-0/178

-2/477

0/000

-0/765

-10/542

0/000

-0/179

-2/388

0/020

0/948
-0/005

-0/065

0/948

با درنظرگرفتن متغیر رضايت شغلی اسالمی بهعنوان متغیر مستقل ،ضريب تعیین  0/67است و در مدل دوم با اضافهشدن اثر
متقابل متغیر تعديلگر ،ضريب تعیین تغییري نکرده است .مقدار  Fchangeمعنادار به اين معنا است كه متغیرهاي اضافه
شده در آن مرحله به طور معناداري پیشبینی را بهبود میدهند .باتوجه به عدم معناداري اين آماره در جدول  ،10نتیجه
گرفته میشود كه اضافهكردن اثر تعاملی در مدل دوم باعث بهبود مدل نمیشود ،همچنین ضريب رگرسیونی استاندارد مربوط
به اثرتعاملی معنادار نیست و نتیجه گرفته میشود كه متغیر اخالق كار اسالمی رابطه بین رضايت شغلی اسالمی و تمايل به
ترک كار را تعديل نمیكند .و فرضیه تأيید نمیگردد.
بررسی فرضیه ششم
" اخالق كار اسالمی اثر تعهد سازمانی بر تمايل به ترک خدمت را تعديل میكند".
همانند فرضیه پنجم به بررسی مفروضات رگرسیون پرداخته میشود .بررسی نرمال بودن توزيع خطاها با استفاده از نمودار
صورت گرفت .توزيع نرمال خطاها در نمودار شماره دو آورده شده است .نمودار نشاندهنده توزيع نرمال خطاهاست.
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نمودار  :2نمودار توزیع خطاها
نتايج بررسی آماره دوربین  -واتسون براي اين مدل رگرسیون معادل  1/57به دست آمد .بر ايناساس میتوان خطاها را مستقل
از يکديگر دانست .همچنین نتايج بررسی همخطی متغیرهاي مستقل نشان داد كه میزان تلرانس براي متغیر اخالق كار اسالمی
و تعهد سازمانی به ترتیب  0/909 ،0/932و شاخص  VIFبه ترتیب برابر با  1/1 ،1/070میباشد .اين ضرايب حاكی از عدم
همخط ی متغیرهاي مستقل است .پس از تحقق مفروضات رگرسیون ،به تحلیل رگرسیون گام به گام پرداخته شد .جدول
شماره يازده نتايج حاصل از محاسبات رگرسیون بهمنظور بررسی اثر تعديلگري متغیر اخالق كار اسالمی را نشان میدهد .در
ابتدا متغیرهاي تعهد سازمانی و اخالق كار اسالمی در مدل اول وارد شدهاند و سپس اثر متقابل آنها وارد مدل دوم میشود.
جدول  :11خالصه مدل رگرسیون
مد
ل
1

متغیرهای پیشبین

R

R2

Fchang
e

تعهد سازمانی

/57
0

0/33

14/34

اخالق كار اسالمی

سطح

ضریب

معناداری

استاندار

تغییرات F

د

0/000

تعهد سازمانی
2

اخالق كار اسالمی
اثر تعاملی تعهد سازمانی و
اخالق كار اسالمی

0/ 6

0/36

3/49

0/066

آماره
آزمون T

سطح
معنادار
ی

-0/425

-4/184

0/000

-0/323

-3/179

0/002

-0/375

-3/632

0/001

-0/361

-3/55

0/001

-0/193

-1/869

0/066

با درنظرگرفتن متغیر تعهد سازمانی بهعنوان متغیر مستقل ،ضريب تعیین  0/33است و در مدل دوم با اضافهشدن اثر متقابل
متغیر تعديلگر ،ضريب تعیین مقدار كمی اضافه شده است و به مقدار  0/6رسیده است .تفاوت میان اين دو مدل در مقدار
ضريب تعیین  0/03میباشد .مقدار  Fchangeمعنادار به اين معنا است كه متغیرهاي اضافه شده در آن مرحله بهطور
معناداري پیشبینی را بهبود میدهند .باتوجه به عدم معناداري اين آماره در جدول  ،10نتیجه گرفته میشود كه اضافهكردن
اثر تعاملی در مدل دوم باعث بهبود مدل نمیشود ،همچنین در جدول  10ضريب رگرسیونی استاندارد مربوط به اثر تعاملی
معنادار نیست و نتیجه گرفته میشود كه متغیر اخالق كار اسالمی رابطه بین تعهد سازمانی و تمايل به ترک كار را تعديل
نمیكند و فرضیه تأيید نمیگردد.
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بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام اين پژوهش بررسی رابطه رضايت شغلی اسالمی و تمايل به ترک خدمت با نقش میانجی تعهد سازمانی و تعديل-
كنندگی اخالق كار اسالمی در بین كاركنان اداره كل امور اقتصادي و دارايی خراسان بوده است .در بررسی روابط بین
متغیرهاي رضايت شغلی و تمايل به ترک كار ،همانطور كه در شکل  2مشاهده میشود ،ضريب مسیر ( )-0/32و مقدار نسبت
بحرانی  4/464میباشد كه در نتیجه ،روابط معنادار و فرضیه  1تأيید میشود (براي معنادار بودن يک ضريب ،عدد معناداري
آن بايد خارج از بازه ( )-1/96 ، 1/96باشد كه در اين صورت از سطح معناداري  0/05كوچکتر است) .نتیجه بدست آمده از
اين پژوهش با تحقیقات شجاعی و همکاران ( ،)1395كلبیها و همکاران ( ،)1398شاها و همکاران ( )2020و لی و چلدوراي
( ) 2018همسو است .بنابراين ،مديران اداره كل امور اقتصادي و دارايی خراسان رضوي بايد در مورد رضايت شغلی كاركنان و
عوامل موثر بر آن توجه ويژه داشته باشند تا از اين طريق احتمال ترک خدمت كاهش پیدا كند ،چرا كه اگر كاركنان از شرايط
شغلی و محیط كار خود ناراضی باشند ،اين موضوع میتواند هزينههاي سنگینی را بر اداره تحمیل كند .در بررسی تاثیر رضايت
شغلی بر تعهد سازمانی و باتوجه به شکل  3كه ضريب مسیر  0/83برآورد شده است و مطابق جدول  9كه مقدار بحرانی
 1/081میباشد ،ضريب مسیر در سطح خطاي  0/05معنادار و حاكی از اين است كه رضايت شغلی تاثیر مثبت و معناداري بر
تعهد سازمانی دارد و فرضیه  2تايید میشود .اين موضوع با پژوهشهاي فهمی و رفیکی ( ،)2020نلسون و همکاران ( )2020و
مروان و همکاران ( )2020همسو است .همچنین باتوجه به نتايج بهدست آمده از بررسی روابط بین متغیرهاي تعهد سازمانی و
تمايل به ترک كار ،باتوجه به شکل  3و جدول  9كه نشان میدهد ضريب مسیر ( )-0/93و مقدار نسبت بحرانی ()-2/150
است ،روابط در سطح خطاي  0/05معنادار و فرضیه  3تأيید می شود كه اين نتیجه با نتايج حاصل از تحقیقات ويملوان و پوجا
بررسی بعمل آمده حاكی از اين 4
9
است كه تعهد سازمانی تاثیر
( ،)2020كیم و نري ( )2019و تامر ( )2020هم خوانی دارد.
منفی رضايت شغلی اسالمی بر تمايل به ترک كار را به صورت كامل میانجیگري میكند ،لذا فرضیه  4تايید میشود كه اين
يافته با نتايج پژوهشهاي تاريگان و آريانی ( ،)2015مروان و همکاران ( )2020و المبرت و هوگان ( )2009يکسان است .اين
تحقیق نشان دادكه سطح ر ضايت شغلی كاركنان در حد نسبتا قابل قبولی است ،اگر با برنامهريزي و تصمیمات صحیح مديران،
عوامل موثر بر رضايت شغلی مورد توجه قرار گیرند ،میتوان امیدوار بود كه كاركنان به دنبال ترک شغل خود نباشند ،در همین
حال و باتوجه به اينکه ضريب رگرسیونی استاندارد مربوط به اثر تعاملی معنادار نیست ،نتیجه گرفته میشود كه اخالق كار
اسالمی رابطه بین رضايت شغلی با تمايل به ترک كار را تعديل نمیكند .بنابراين ،فرضیه پنجم تايید نمیشود كه اين موضوع با
نتیجه تحقیق مروان و همکاران ( )2020كه در بین  164نفر از كاركنان بانکهاي اسالمی استان مالوكوي شمالی كشور
اندونزي انجام شده است ،مطابقت دارد .در يافتههاي پژوهش مشخص شد كه تعهد سازمانی كاركنان در سطح قابل قبولی قرار
دارد ،به همین دلیل اگر مديران بتوانند شرايطی را فراهم نمايند كه سطح تعهد سازمانی موجود در بین كاركنان حفظ شود و
يا بتو انند اين وضعیت را تقويت كنند ،گام مهمی در مسیر كاهش تمايل به ترک كاركنان خواهند برداشت ،چرا كه كاركنان
داراي تعهد سازمانی پايین ،بهرهوري و پاسخگويی پايینتري خواهند داشت كه در نهايت احتمال ترک كار آنها افزايش پیدا
میكند .همچنین باتوجه به اينکه اضافه نمودن اثر تعاملی باعث بهبود مدل نمیشود و ضريب رگرسیونی استاندارد مربوط به
اثر تعاملی معنادار نیست ،نتیجه گرفته می شود كه اخالق كار اسالمی رابطه بین تعهد سازمانی با تمايل به ترک كار را تعديل
نمیكند .بنابراين ،فرضیه ششم تأيید نمیشود كه اين موضوع با نتیجه تحقیق مروان و همکاران ( )2020همسو نیست كه
ممکن است اين عدم تطابق به خاطر محدود بودن جامعه آماري تحقیق باشد .در مطالعهاي كه توسط رستگار و همکاران
( ) 1398در بین كاركنان اداره برق و مخابرات شهر سمنان انجام شد ،مشخص شد كه اخالق كار اسالمی با تمايل به ترک كار،
رابطهاي منفی و معنادار دارد .همچنین با توجه به نتیجه مطالعهاي كه سیتی و دنی ( )2019در بین  10شركت 0كوچک
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تامین كننده مالی در شهر پکالونگان اندونزي انجام دادند ،اخالق كار اسالمی با تمايل به ترک كار رابطه منفی و معناداري
داشته است.
پیشنهادها
پیشنهادهای کاربردی
باتوجه به اينکه تمايل به ترک شغل و درنهايت ترک شغل بسیار هزينهبر است ،پیشنهاد میشود رضايت كاركنان كماكان در
كانون توجه مديران قرار گیرد و با يافتن عوامل موثر بر رضايت شغلی و بهبود آن ،زمینههاي تمايل به ترک خدمت كاركنان
كاهش يابد.
با توجه به اينکه رضايت شغلی بهعنوان يک نگرش مهم شغلی در میزان تعهد كاركنان اثرگذار است ،پیشنهاد میشود؛ شیوه-
هاي مديريتی مناسب براي ارتقاي تعهد سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.
نتايج تحقیق نشان داد كه رضايت شغلی با تعهد سازمانی مرتبط است ،از اين رو پیشنهاد میشود؛ هنگام تعیین برنامهها و
اهداف سازمانی ،به اهداف و ارزشهاي كاركنان نیز توجه شود.
پیشنهاد می شود تا با دادن مسئوولیت بیشتر به كاركنان ،توسعه برنامههاي آموزشی و مهارتهاي شغلی و همچنین افزايش
مزاياي مادي ،تعهد سازمانی كاركنان تقويت تا به دنبال آن تمايل به ترک خدمت كاهش يابد.
پیشنهاد برای تحقیقات آتی
كمتر كسی پیدا می شود كه اهمیت نیروي انسانی متخصص و متعهد بر موفقیت و پیشرفت سازمانها را انکار كند .شرايط
حاكم بر جوامع امروزي نیز تقويت اخالق را براي بقا و حفظ مزيت رقابتی سازمانها يادآور می شود .در جوامع اسالمی كه
منابع غنی دينی در دسترس است ،با بهرهگیري از اين منابع (قرآن و سنت) میتوان كمک شايانی به ارتقاي رضايت شغلی و
حفظ و نگهداشت نیروي انسانی كارآمد در سازمانها كرد .با عنايت به مباحث مطرح شده و با درنظرگرفتن تحقیقات اندک
صورت گرفته پیرامون رابطه رضايت شغلی اسالمی و تمايل به ترک خدمت با نقش میانجی تعهد سازمانی و تعديلكنندگی
اخالق كار اسالمی ،پیشنهاد میشود باتوجه به رويکرد جديد سازمانها و عالقه روزافزون به موضوعات و اثرات ناشی از فراگیري
اخالق در محیط كار ،اين روابط در تحقیقات آتی پژوهشگران مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا ضمن شناسايی دقیق عوامل
تعیین كننده و تاثیرگذار ،با ارتقاي اخالق كار اسالمی ،زمینه بهبود سطح رضايت مشتريان ،مديران و كاركنان فراهم شود.
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