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 مقدمه 

تنگاتنگ دارد زیرا پیمودن راه کمال بدون  یهای اخالقی ارتباطها با ارزشتکامل یا سقوط ملت

سازی و پیدایش تحوالت شگرف اجتماعی و سیاسی بی های اخالقی ممکن نیست و آیندهارزش

امکان نخواهد  نداشته باشند،و در بازسازی درونی تحوالت اخالقی  شوندسازان متحول آنکه آینده

هایی که بر رفتار شخص عنی رعایت اصل معنوی و ارزشاخالق ی(. 61ص، 6831 ،دشتی) داشت

فر و جواهری  بهاری)یا گروه حاکم است مبنی بر اینکه درست چیست و نادرست کدام است 

ای از صفات روحی و باطنی انسانی  اخالق را مجموعه ،از طرف دیگر (.11ص، 6831، کامل

بروز  و شود می رونی انسان ناشیصورت اعمال و رفتاری از خلقیات ده اند که ب تعریف کرده

ترین هدف انبیای  ترین مباحث دینی است و از یک نظر مهم اخالق از مهم. کند می ظاهری پیدا

 ها سامان زیرا بدون اخالق نه دین برای مردم مفهومی دارد و نه دنیای آن ،دهد می الهی را تشکیل

ن و گفتار و اعمال آسالمی که از قرهای اخالق کار ادیدگاه(. 81ص، 6816 ،نصرالهی)یابد  می

عبادت  مانندبه کار فضیلت و شرافت بخشیده است و کار را  ٬اند سرچشمه گرفته( ص) پیامبر اکرم

و در آن بر همکاری و تعاون و مشورت برای رفع موانع و دوری از خطاها  است در نظر گرفته

که عدالت و انصاف در محیط  ستا کید شدهأدر اخالق کار اسالمی ت ،همچنین. کید شده استأت

 ،یوسف) کس نباید از حقوق کامل خود محروم شود کار از شرایط الزم رفاه اجتماعی است و هیچ

 (.25، ص6836

ها احساس کنند عادالنه  که آن طوری پردازد به می رفتار با کارکنانهای  عدالت سازمانی به شیوه 

شی در جهت تشریح و توضیح نقش عدالت در محیط تال ،به عبارت دیگر ،ها رفتار شده است با آن

براساس شواهد پژوهشی تاکنون سه نوع عدالت از . شود می کار به عنوان عدالت سازمانی شناخته

ند از ا عبارت، که (11ص ،6811 ،پورسلطانی و همکاران) نظران پذیرفته شده است جانب صاحب

هایی که یک فرد از  در منافع یا تخصیصشده  عبارت است از انصاف مشاهده: عدالت توزیعی. 6

این : ای عدالت رویه. 5؛ (681ص، 6832 ،جوادی و همکاران مشرف)ه است کردسازمان دریافت 

 ،6833 ،افجه)وسیله آن تصمیم اختصاصی اتخاذ شده است ه حالت ارزشیابی از روشی است که ب
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شده از ارتباطات  انصاف ادراک ای بیانگر عدالت تعاملی یا مراوده :عدالت تعاملی. 8و  (881ص

عدالت (. Mac & Fletcher, 2004, p.8) سازمانی استهای  متقابل شخصی با توجه به رویه

 ،پرور غفوری و گل) کند می سازمانی به ادراک کارکنان از انصاف و رفتارهای عادالنه شغلی اشاره

کنند  می ا در سازمان ایفاکه فرایندهای عدالت نقش مهمی ر است تحقیقات نشان داده(. 6833

 (.16ص، 6833 ،آزرماحمدی )

رضایت شغلی از طریق رفتارها و احساسات مثبت یا منفی کارکنان نسبت به محیط شغلی و 

شود که سازمانی ایجاد می سازمانی و درون این احساسات با منابع برون. گیرد می سازمانی شکل

، 6833 ،عبدالهی و رضاخانی) سازمانی استعدالت  ٬سازمانی ترین منابع درون یکی از مهم

کسی که رضایت شغلی . است کارش ةدربار فردمقصود از رضایت شغلی نگرش کلی (. 668ص

کسی که از کار خود راضی  .او در سطح باالست نسبت به شغل یا کار خود نگرشی مثبت دارد

ر و هانا رضایت شغلی فیش(. 61ص ،6833 ،رابینز) نگرش منفی نسبت به شغل و کار دارد ،نیست

انگارند یعنی  می دانند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می را عاملی درونی

 اگر ،در مقابل .مین کند او از شغلش راضی استأاگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد ت

و درصدد  کند می تشغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد او از کار خود مذم

اند که سطوح باالی  وهشگران نشان دادهژپ (.16ص، 6811 ،میردریکوندی) آید می تغییر آن بر

وقتی . شود می بودن به میزان باالی رضایت شغلی و رضایت از سرپرست منجر ادراک عادالنه

آید و  یم ییناشان پ فانه با آنان نشده است عملکرد شغلیصمن یکارکنان احساس کنند برخورد

 .شود می تعهدشان نسبت به سازمان و رضایت شغلی آنان کم

 ،6836 ،محبی و شریفیان) شود در محل کار به هر علتی غیبت از کار تعریف می نیافتنحضور

عدم حضور روانی  ةشود و دربرگیرند فیزیکی کارکنان نمی نیافتنغیبت تنها شامل حضور (.551ص

دلیل عوامل ه غیبت از کار ب(. 85ص، 6836 ،زاده ممی) نیز هست افراد یاثر و ناکارای یا حضور بی

تری قرار دارند و در مقایسه با افرادی که موقعیت  روانی محیط کار در افرادی که در درجات پایین

به این (. 551ص، 6836 ،محبی و شریفیان) به مراتب بیشتر است دارندشغلی برتری در جامعه 
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میزان  ،ها بیشتر و در نتیجه تر باشد میزان رضایت شغلی آن مهمشکل که هرچه مشاغل کارکنان 

بیشتر و میزان  نارضایتی شاغالن ،تر باشد اهمیت چه مشاغل کم غیبتشان کمتر و در عوض هر

 ،جنسیت ،متغیرهای شخصی مثل سن .6 اند از عبارتبر غیبت  مؤثرعوامل  .غیبت باالتر است

 ةسازمانی مثل ماهیت کار و اهمیت آن و اندازهای  یرمتغ .5 ؛هلأتجرد و ت ،میزان تحصیالت

نتایج قطعی نیست و ممکن است عوامل میانجی مانند تکنولوژی هم نقش  زمینهسازمان که در این 

 (.13و  11ص، 6811 ،زاده یمم) داشته باشد

میزان غیبت یا  دارند،دهد وقتی اعضای سازمان از کار رضایت  می تحقیقات نشان ،همچنین

دو  پس هر(. 81ص، 6811 ،پارسا) یابد می حتی مسائلی مثل ترک خدمت کاهش ٬یر در کارخأت

نارضایتی از شغل و نداشتن تعهد سازمانی و التزام به  ةواکنش رفتاری غیبت و ترک خدمت نتیج

متغیر  ،دو حالت اما در هر ،نشده باشد بینی شده یا پیش بینی تواند پیش می غیبت. مبانی آن است

داخلی و خارجی  ،طور کلی هعوامل متعدد فردی و سازمانی و ب تأثیرو تحت  شود میه تلقی وابست

 (.12ص، 6811 ،زاده ممی) گیرد می قرار

های مختلف  های کاری و سازمانی از طریق پژوهشدر حال حاضر نقش اخالق در محیط

و  در غرب بوده ،گرفته مانجااخالق کار  ةبیشتر تحقیقاتی که دربار اما. خوبی اثبات شده است به

دلیل و باتوجه به نقش اخالق کار در افزایش  اینبه . تمرکز آن بر اخالق کار پروتستانی است

گذاری بر رضایت شغلی و ارج نهادن به تأثیراز طریق  ها وری نیروی انسانی سازمانکارایی و بهره

شود نقش  می پژوهش تالشو به تبع آن کاهش غیبت از کار کارکنان در این  ،کرامات انسانی

اصلی تحقیق حاضر  ةمسئلو، از این ر .دشوکاری مشخص های  اخالق اسالمی کار در حوزه

ادارة رضایت شغلی و غیبت از کار کارکنان  ،اخالق اسالمی کار بر عدالت سازمانی تأثیربررسی 

 .استشهرستان ارومیه  برق

 گرفته  تحقیقات انجام

ای میزان دریافتی کارکنان ادارات مختلف و  بررسی مقایسه»عنوان  بای در تحقیق( 6838) زاده فروغ

ها  غیبت غیرمجاز آن بابه این نتیجه رسید که رضایت شغلی کارمندان  «آن بر رضایت شغلی تأثیر
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دریافتند که عدالت ( 6833)یعقوبی و همکاران . همبستگی معکوس و معنادار دارداز محل کار 

در تحقیقی ( 6831)فر و جواهری کامل  بهاری. کلی رابطة معنادار دارندسازمانی و رضایت شغلی 

تعهد سازمانی و  ،های اخالقی سازمان با مطالعة عدالت سازمانی بررسی پیامدهای ارزش»با عنوان 

عدالت سازمانی و تعهد  ٬های اخالقی سازمان مطرح کردند که ارزش« رفتار شهروندی سازمانی

تواند از  های اخالقی در سازمان می ایجاد ارزش. اند مهم رفتار اخالقی های زمینه سازمانی پیش

افزایش . طریق تأثیر بر متغیرهای سازمانی دیگر به سطح باالتر رفتار اخالقی کارکنان منجر شود

طور که تعهد  شود و همان ای به افزایش عدالت سازمانی منجر می ادراک از عدالت توزیعی و رویه

در پژوهشی ( 6831)پرور و نادی  گل. یابد یابد، رفتار اخالقی نیز ارتقا می می سازمانی افزایش

براساس . دریافتند حمایت مدیریت از رفتارهای اخالقی با رضایت شغلی رابطة معنادار وجود دارد

 ،سپس را داشتند، رابطه ترین حمایت مدیر از رفتارهای اخالقی با رضایت از سرپرستی قوی ٬نتایج

اما با رضایت . قرار داشترضایت از ترفیع و رضایت از پرداخت  ٬رضایت از همکاران ،ببه ترتی

ساختاری  ةالگویابی معادل»عنوان  بادر تحقیقی ( 6816) نادی و حاذقی. از کار رابطه معنادار نبود

رضایت شغلی و تعهد سازمانی با نیت ترک خدمت در بین کارکنان  ی،اخالق روابط بین جوّ

بدین معنی که  .اخالقی اثر مستقیم بر رضایت شغلی دارد دریافتند جوّ «های شهر شیراز نبیمارستا

. پیامد آن رضایت و تعهد بیشتر کارکنان خواهد بود ،تر باشد اخالقی سازمان قوی هرچه جوّ

اخالق کار اسالمی و فرهنگ  تأثیربررسی نقش و »عنوان  بادر تحقیقی ( 6816) حسنی و همکاران

دریافتند که اخالق کار  «بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه چمران اهواز سازمانی

اخالق کار اسالمی  ،گری تعهد سازمانی دار ندارد و با میانجی معنی تأثیراسالمی بر رضایت شغلی 

 .داردغیرمستقیم بر رضایت شغلی  تأثیر

ت و رضایت شغلی انجام دادند، به در تحقیقاتی که دربارة غیب( 6111)نیکولسن و همکاران 

این نتیجه رسیدند که غیبت کارکنان واکنش رفتاری به منظور ابراز نارضایتی از شغل است و بین 

رضایت  ٬ها افزایش یابد یعنی هرچه غیبت. رضایت شغلی و غیبت همبستگی معکوس وجود دارد

د که ادراک عدالت توزیعی دریافتن( 6131)فالگر و کونوکسی . یابد و بالعکس شغلی کاهش می
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همچنین، . طور معناداری با افزایش رضایت از پرداخت و رضایت شغلی مرتبط خواهد بود به

های شغلی از جمله  ادراک مثبت کارکنان از عدالت سازمانی بر انواع گوناگونی از رفتارافزایش 

ا همکاران و جز آن ارتباطات و تعامالت کاری ب ٬میزان تعهد سازمانی، میزان غیبت کارکنان

ها در کار همبستگی  عدالتی رویه نشان دادند درک بی( 6111)اشمیت و دورفل . اثرگذار بوده است

دریافت عدالت ( 5111)عالوه بر این، ریونگ لی . تنی دارد منفی با رضایت شغلی و بهداشت روان

دمت دارد و نیز تأثیر بر رضایت شغلی و ارتباط منفی با تمایل به ترک خ توزیعی تأثیر مستقیم

وهن چرش و ک(. 663، ص6833عبدالهی و رضاخانی، )ای دارد  قوی بر عدالت رویه

 ٬های سازمانی کنند اقدامات و فعالیت ها مطرح می در مدل نقش عدالت در سازمان( 5116)اسپکتور

بهاری فر و )دهند  ای را افزایش می اند که ادراکات از عدالت توزیعی و رویه نمونة رفتار اخالقی

 (.83، ص6811 ٬همکاران

ادراکات از عدالت سازمانی بر روابطط و   تأثیردر آمریکا ( 5116) در تحقیقی که یان و شوبروک

به عدالت سازمانی بطا افطزایش    را بررسی کردند نشان دادندچندملیتی  ینتایج کاری کارکنان در بافت

(. 15ص، 6811 ،لطانی و همکطاران پورسط ) رضایت و عملکرد و کاهش غیبطت کطاری رابططه دارد   

 ةکننطد  بینطی  پطیش بهتطرین  ای  در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که عدالت رویطه ( 5112) وارنر

یعقطوبی و  ) کمتطری دارد  تأثیر ، امااست همعدالت توزیعی نیز م ،در این میان. رضایت شغلی است

ین رفتطار اخالقطی کارکنطان و    بط ة رابطط  دربارةجیمز وبر در بررسی خود (. 53ص، 6833 ،همکاران

شطغلی آنطان   نارضایتی درصد از کارکنان مورد بررسی ادعا داشتند  11رضایت شغلی آنان نشان داد 

وری  دلیل اعمال غیراخالقی آنان بوده است و بر این باور است که برای افطزایش کطارایی و بهطره    هب

یوسف (. 11ص، 6831 ،مقدم فر و نکوئی بهشتی) رفتار اخالقی در محیط کار ارتقا یابد بایدسازمان 

و  کطرد اخالق کاری اسالمی را بطا رضطایت شطغلی و تعهطد بررسطی       ةرابط هدو مطالع دادن با انجام

 ،پطرور و نطادی   گطل )کطرد  را در این حوزه گطزارش   51/1تا  61/1 همبستگی مثبت و معناداری بین

دریافطت  « نتایج کارار اسالمی بر اثر اخالق ک» در تحقیقی با عنوان( 5161) رخمن (.62ص، 6811

 ,Rokhman) طور مستقیم بر تعهد سازمانی و رضطایت شطغلی تطأثیر دارد    که اخالق اسالمی کار به
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سی نقطش عطدالت در تمطایالت تطرک     برر» عنوان بادر تحقیق خود ( 5161) نادیری و تانوا. (2011

افتنطد عطدالت سطازمانی بطا     دری «رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در صنعت بیمه خدمت،

 ،نیطا و هوشطیار   رحطیم ) تری بر رضایت شغلی دارد مثبت دارد و حتی اثر قوی ةرضایت شغلی رابط

 (.53ص، 6831

 تحقیقهای   فرضیه

 :های تحقیق به شرح زیر است فرضیه

 .دارد مثبت ةرابط آنان عدالت سازمانی باکنان اسالمی کارکار اخالق . 6

 .دارد مثبترضایت شغلی رابطه  با کنانکاراسالمی کار اخالق . 5

 .دارد منفی ةرابط آنان غیبت از کار با کناناسالمی کارکار اخالق . 8

 .مثبت دارد ةرضایت شغلی آنان رابط باعدالت سازمانی کارکنان . 6

  .منفی دارد ةغیبت از کار رابط باعدالت سازمانی  .2

 .نقش میانجی داردرضایت شغلی  بااخالق اسالمی  ةدر رابط عدالت سازمانی. 1

 .داردنقش میانجی  غیبت از کار بااخالق اسالمی  ةدر رابطعدالت سازمانی . 1

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مدل مفهومی تحقیق. 1شکل

عدالت 

 سازمانی

اخالق 

 اسالمی کار
 رضایت

 غیبت از کار
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 روش تحقیق

توصیفی و از نوع همبسطتگی و  ها  گردآوری داده ةاز نظر نحو ٬تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی

ه متغیر اخالق کار اسالمی بط که در آن  استزی معادالت ساختاری سا طور مشخص مبتنی بر مدل هب

متغیرهطای   عنطوان ه رضایت شغلی و غیبت از کار کارکنان ب ٬عنوان متغیر مستقل و عدالت سازمانی

بطه منظطور تحلیطل    . شطد نقش میانجی متغیر عدالت سازمانی آزمطون   ،همچنین. وابسته پرداخته شد

آمطاری ایطن    ةجامعط . انجطام شطد   LISRELافطزار   نرم کارگیری بها روش معادالت ساختاری بها  داده

آمطاری پطژوهش حاضطر     ةنمون. است نفر 661ها  که تعداد آن اند ارومیه ادارة برقپژوهش کارکنان 

پژوهش حاضر پرسشنامه  ها در آوری داده برای جمع. نفر انتخاب شد 512مورگان  براساس جدول

اخطالق اسطالمی   هطای   استاندارد شامل پرسشنامه ةز سه پرسشنامدر این پژوهش ا. کار گرفته شد به

و پرسشطنامة رضطایت   ( 6113)سطازمانی مطورمن   عطدالت   ، پرسشطنامة (5111) درویشیوسف کار 

کطار   هبرای غیبت از کطار بط   ساخته ای محقق همچنین، پرسشنامه ،(6126)شغلی برایفیلد و همکاران 

کطه ضطریب آلفطای     شطد آلفطای کرونبطام محطرز     ضطریب  محاسبةپایایی ابزار تحقیق با . گرفته شد

 .محاسبه شده اسطت  12/1 و غیبت از کار 1/1 رضایت ،31/1، عدالت 32/1 کرونبام اخالق اسالمی

تحقیطق قابلیطت اعتمطاد یطا پایطایی      هطای    پرسشطنامه است بیشتر  1/1با توجه به اینکه این مقادیر از 

  .دارندمناسبی 

از ابزارهای استاندارد التطین بطه فارسطی ترجمطه     ها  گویه ةگرچه هم ا،ه هروایی پرسشنام بارةدر

باشطند،   مطی  ثر از عوامل فرهنگطی و اجتمطاعی  أمتها  لیکن با توجه به این واقعیت که پرسشنامه ،شد

این . نمایش داده شده است 6ماتریس حاصل از آن در جدول . شد کار گرفته به عاملی روش روایی

بطا چطرخش واریمطاکس انجطام     ( PC)5اصطلی هطای   لفهؤبه روش م 6تشافیتحلیل اک ةتحلیل به شیو

و مقدار خی آزمون کرویطت   31/1برابر با ( گیری ضریب کفایت نمونه) KMOضریب . است گرفته

                                                           
1. Exploratory Factor Analysis 

2. Principle Components 
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کفایطت نمونطه و متغیرهطای     ةمعنادار بطود و نشطان   16/1دست آمد که در سطح ه ب 1/6615بارتلت 

عطاملی کمتطر از    بطه علطت بطار   هطا   برخی گویه ،همچنین. ستتحلیل عاملی ا دادن نمونه برای انجام

 2/18عامل، بزرگتر از یطک بطود کطه     6 ةارزش ویژ. عوامل، حذف شدند ةبقی بایا همپوشی  ،21/1

بطرای تعیطین    ،پطس از ایطن مرحلطه   . کرد می شده را تبیین گیری درصد کل واریانس متغیرهای اندازه

  .گرفت انجام 6واریماکس ارزش و وزن هر عامل چرخش عاملی با روش

 

 ارزش و درصد واریانس عوامل پژوهش. 1جدول 

 4 3 2 1 عامل
 15/5 3/8 8/2 13/2 ارزش ویژه
 2/18 2/16 5/63 5/52 درصد واریانس

 

 پژوهش های   یافته

 .شود می بیان استنباطی و توصیفی های یافته بخش دو در تحقیق های یافته ادامه، در

 توصیفیهای   یافته

 31معادل )نفر  616ال جواب دادند، ؤمورد مطالعه که به این س ةنفر نمون 612از  ،جنسیت از نظر

بیشترین فراوانی مربوط به گروه . اند کارمند زن بوده( درصد 62معادل )نفر  86مرد و ( درصد

 .است مردان

 1/85معادل ) نفر 11اند  پرسشنامه پاسخ گفته گزینه ایننفری که به  516تحصیالت از  از نظر

 6لیسانس، ( درصد 55معادل )نفر  62فوق دیپلم، ( درصد 65)نفر  31تحصیالت دیپلم،  (درصد

فوق  بیشترین افراد. داشتندهم تحصیالت دکتری ( درصد 8/1معادل )نفر  6 درصد فوق لیسانس و

ال ؤن سنفری که به ای 611 ،پژوهش حاضر ةسابقة کار کارمندان نمون از نظر .اند دیپلم بوده

تا  1( درصد 86معادل )نفر  18سال و کمتر،  2( درصد 86معادل )نفر  11اند  پرسشنامه پاسخ گفته
                                                           

1. Varimax Rotation 
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سال،  51تا  61دارای ( درصد 1معادل )نفر  63سال،  62تا  66( درصد 61معادل )نفر  88سال،  61

 بیشترین. دندندا پاسخدرصد نیز  6و  ،داشتندسابقة کار  سال 81تا  56( درصد 1معادل )نفر  68

ال پرسشنامه ؤنفری که به این س 518از  ،سن از نظر .استسال و کمتر  2کار  ةفراوانی در سابق

، سال 86-61( درصد 51معادل )نفر  21سال کمتر،  81( درصد 26معادل )نفر  616 ،اند پاسخ گفته

. داشتند سال 11تا  26( درصد 1معادل )نفر  66 سال، 21تا  66( درصد 68معادل )نفر  51

کارمندان از وضعیت استخدامی  از نظر .اند داشتهکمتر  و سال 81بیشترین پاسخگویان از نظر سنی 

خدامی توضعیت اس( درصد 61معادل )نفر  36اند  ال پرسشنامه پاسخ گفتهؤنفری که به این س 515

نظر وضعیت بیشترین پاسخگویان از . اند درصد نیز شرکتی بوده 86درصد قراردادی و  53رسمی، 

 .اند استخدام رسمی بوده

( میانگین و انحراف معیار)مرکزی و پراکندگی های  شاخص ها دادهبرای بررسی و توصیف 

آمده از متغیرهای مورد مطالعه اطالعات  دست هب های نمرهتا از چگونگی پراکندگی  محاسبه شد

را در هر یک از متغیرهای  کارکنان های نمرهمیانگین و انحراف استاندارد  5جدول . کسب شود

 .دهد می پژوهش نشان
 توصیف متغیرهای پژوهش. 2جدول 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیر

 5/65 8/33 611 52 اخالق اسالمی

 5/63 1/13 611 61 عدالت

 5/61 6/16 611 51 رضایت

 2/81 6/22 611 1 غیبت

 

متغیرهای مکنونکوواریانس ماتریس . 3جدول   

 درصد اطمینان 12معناداری در سطح *، درصد اطمینان 11معناداری درسطح  **

 4 3 2 1 متغیرها

    6 اخالق. 6

 عدالت .5
**66/1 6   

 رضایت .8
**63/1 

*32/1 6  

 6 -66/1 -656/1* 188/1 غیبت. 6
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 مشطاهده  8 در جطدول  اگطر . شطده اسطت   درج 8همبستگی بین متغیرهای پطژوهش در جطدول   

دار  مثبت و معنطی  اخالق کار اسالمی با عدالت و رضایتضریب همبستگی بین متغیرهای  شود، می

بیشطترین ضطریب همبسطتگی    . در نوسان است 63/1تا  66/1دو از  شدت این همبستگی دوبه. است

کار اسطالمی و غیبطت از    بین متغیرهای اخالق ،در عین حال .است (=32/1r)رضایت با  عدالتبین 

  .داری دیده نشد یمعن ةکار رابط

کطه افطزایش در    گرفطت تطوان نتیجطه    مطی  زا زا و درون از تحلیل همبستگی میان متغیرهای برون

  .است عدالت و رضایت های نمرههمراه با افزایش در  اخالق اسالمی

 مدل ساختاری

، اخالق اسطالمی بطر پیامطدهای احتمطالی آن    اری ذگتأثیر ةی و نحوبه منظور شناخت بهتر روابط علّ

و ( 6شطکل  )استاندارد های  افزار از تخمین طور که در خروجی نرم همان .انجام گرفتتحلیل مسیر 

شطود،   مطی  مشطاهده ( 6جطدول  )پژوهش های  داری مربوط به تحلیل مسیر در فرضیه نیز اعداد معنی

یابی معطادالت سطاختاری و    در مدل .های تناسب حاکی از برازش مناسب مدل است مقادیر شاخص

 افزار لیطزرل عرضطه   نرم از طریقهایی  ی برای ارزیابی نیکویی برازش مدل، آمارهتأییدیل عاملی تحل

کند که از دید برخطی متخصصطان، بررسطی     می لیزرل چندین آزمون نیکویی برازش عرضه. شود می

ارزشطیابی مطدل    های در پژوهش حاضر شاخص(. 6831وثوقی، )حداقل سه آزمون ضروری است 

شطاخص نیکطویی بطرازش     ،آزادی ةنسبت مجذور کا به درجط  ،مجذور کای اند از تعبارساختاری 

(GFI)،  شاخص(NNFI)،  شاخص برازندگی تطبیقی(CFI)،    شاخص برازنطدگی افزایشطی(IFI ) و

در الگویابی معادالت ساختاری، مجذور خطی  . (RMSEA)خطای میانگین مجذورات تقریب  ةریش

اعطداد  . با مطدل پیشطنهادی نظطری مطابقطت دارد یطا خیطر      ها  تهیافکوواریانس دهد ساختار  می نشان

از جملطه   در برخی منابع. برازش مناسب مدل مورد آزمون است ةدهند تر مجذور خی نشان کوچک

آزادی باید کمتر  ةپیشنهاد شده است برای پذیرش مدل، نسبت مجذور خی به درج (6831)کالین 

عطدد ایطن   . اریانس مدل نظری استوشده با کو اهدهاریانس مشوشاخص تطابق کو GFI .باشد 8از 

تطر و   مطدل مناسطب   دهنطدة  یطک نشطان   بطه  تطر  گیرد و عدد نزدیک می شاخص بین صفر و یک قرار
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شطود، ایطن شطاخص     مطی  شاخص برازش تطبیقی بنتلطر نیطز شطناخته    ةبه مثاب CFI. تر است برازنده

. کنطد  مطی  مقایسه( نظریمدل )مدل صفر کوواریانس شده با مدل را با  بینی پیشکوواریانس ماتریس 

نزدیک به یک حاکی از برازش مناسب است  مقدارگیرد و  می این شاخص نیز بین صفر و یک قرار

سنجد و میزان کوچکتر آن، برازش بهتری را  می برازش الگو را RMSEAشاخص (. 6831وثوقی، )

وجهی از برازش مطدل   یکهر نیز که  IFIو  NNFIهای  شاخص(. 6838پور،  بخشی)دهد  می نشان

نزدیک به یک برای این و مقدار  است دهند، مقدارشان بین صفر و یک متغیر می ساختاری را نشان

 . برازش بهتر الگو داللت دارند ، برها شاخص

بطارة  مقدار مجذور خطی بطرای قضطاوت در    بر این اساس نتایج تحلیل مدل ساختاری نشان داد

. دسطت آمطد  درصطد بطه    11اطمینطان  در سطح  63/612کنون برابر با مهای  بودن ارتباط سازه خطی

با (. 6831کالین، )باشد  8بیشتر از  یدنسبت، نبااین عدد . است 66/5آزادی  ةدو بر درج خی نسبت

هطای   تطوان گفطت داده   مطی  ،اسطت  8آزادی کمتطر از   ةتوجه به اینکه نسبت مجذور خطی بطه درجط   

خطای میانگین مجطذورات تقریطب برابطر بطا      ةمقدار ریش .ردآمده با مدل فرضی مطابقت دا دست هب

یطا بیشطتر باشطد بطر بطرازش       61/1برابر با  RMSEAگر مقدار ا(6832)به اعتقاد هومن . است 11/1

وجهی از برازش مدل  یککه هر  CFIو  NNFI، IFI، GFIدیگر های  شاخص. تر داللت دارد ضعیف

ارزیابی برازندگی کلطی  های  با توجه به شاخص. استآمده  2در جدول ، دهد می ساختاری را نشان

برابطر بطا    CFI، شطاخص  66/5آزادی برابر بطا   ةبه درج خیویژه نسبت مجذور  هب. (2جدول )مدل 

، 31/1برابطر بطا    NNFI، شطاخص  11/1برابطر بطا    IFI، شطاخص  32/1برابطر بطا    GFI، شاخص 11/1

 .داردن گفت مدل نهایی برازش خوبی توا می ،ی دیگرها و شاخص 11/1برابر با  RMSEAشاخص 
 

 های برازندگی مدل ساختاری کلی شاخص .4جدول 

 X2 Df GFI IFI RMSEA NNFA CFI ها شاخص

 11/1 31/1 11/1 11/1 32/1 552 63/612 های نهایی مدل

 تیمقدار  اگر .شود محاسبة آمارة تی بررسی میداری ضریب مسیر با  در مدل ساختاری معنی
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اگر مقدار . دار است معنیدرصد  12اطمینان باشد، ارتباط دو سازه در سطح  21/5لی ا 11/6بین 

 .درصد اطمینان است 11سطح داری ارتباط در  باشد، معنی 21/5بیشتر از  آمارة تی

بطا   رضطایت بطر   عدالت، بیشترین اثر مربوط به (2 جدولو  8شکل ) حاصلاطالعات  براساس

بطر   اثطر اخطالق اسطالمی   شود و بعد از آن مربوط به  می مشاهده =t= 31/1(ß ,62/61) 31/1ضریب 

  .=t = 63/1(ß ,56/1) 63/1با ضریب  است عدالت

 
  ضرایب استاندارد و تیافزار بر اساس ضرایب  خروجی نرم. 2شکل

 .مثبت دارد ةآنان رابط یعدالت سازمان باکارکنان  یاسالم اخالق: اول ةیفرض

 =t= 63/1(β ,56/1) با یو عدالت سازمان یاخالق اسالم ینب یرمس یبداربودن ضر یمعن با توجه

 .شود یم تأییداول  ةیشود فرض یم یجهنت > 16/1Pدر سطح 

 .مثبت دارد ةآنان رابط یشغل یترضا باکارکنان  یاسالم اخالق :مدو یةفرض

 در سططح  =t= 68/1(β ,56/5) آنطان  شطغلی  رضایت و کارکنان اسالمی اخالق ینب یرمس یبضر

12/1P > شود یم تأیید درصد 12در سطح اطمینان دوم  ةیشود که فرض یم یجهنت ینچن. 

 .دارد نفیم ةرابطاخالق اسالمی کارکنان با غیبت از کار آنان : سوم ةفرضی
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در سططح   =t=،65/1(β 61/6) اخالق اسطالمی کارکنطان و غیبطت از کطار آنطان      ضریب مسیر بین

12/1P< شود مین تأییدسوم ة چنین فرضی. 

 .مثبت دارد ةرابطعدالت سازمانی کارکنان با رضایت شغلی آنان : چهارم ةفرضی

 = t ,62/61) عطدالت سطازمانی کارکنطان و رضطایت شطغلی      ضریب مسیر بین با توجه به اینکه

31/1(β =  16/1در سطحP<  ،شود تأیید می چهارم ةفرضیمعنادار است. 

 .دارد نفیم ةرابط عدالت سازمانی با غیبت از کار: پنجم ةفرضی

- = t , 15/5) آنطان  عطدالت سطازمانی و غیبطت از کطار    داربودن ضریب مسیر بین  مبتنی بر معنی

61/1(β = -  12/1در سطح P > ،شود تأیید می پنجم ةفرضی. 

 .داردنقش میانجی  رضایت شغلیو  اخالق اسالمی ةدر رابطعدالت سازمانی : ششم ةفرضی

اثر مستقیم، مثبطت   63/1با ضریب  اخالق اسالمیاحساس ( 5 شکل)طور که مشاهده شد  همان

مستقیم مسیر عدالت بطر   اثر شود ضریب می در حالیکه مشاهده .دارد عدالت سازمانیدار بر  و معنی

و  ثبطت اثطر مسطتقیم، م   اخطالق اسطالمی   ،همچنطین . دار اسطت  معنطی  31/1رضایت شغلی با ضریب 

اخطالق   ةدر رابطط  عطدالت نقطش میطانجی    ،بنابراین. اردد 68/1با ضریب  رضایت شغلیدار بر  معنی

اثطر   اخطالق ، عطدالت نقطش میطانجی    تأییطد بطا  . شطود  تأییطد مطی  در مطدل   رضایت شغلیو  اسالمی

شطود   می طور که مالحظه همان. دارد 66/1با ضریب  رضایت شغلیدار بر  و معنی ثبتغیرمستقیم، م

اثطر   اخالق، عدالتبا میانجیگری  ،در عین حال. تأثیر اخالق بر رضایت شغلی معنادار است اخالق

افطراد بطا احسطاس     ،به عبطارتی . دارد 66/1رضایت شغلی کارکنان با ضریب  بر ثبتغیرمستقیم و م

 را نشطان  رضایت شغلی بطاالیی باال از خود  اس عدالت سازمانیباال در شرایط احساخالق اسالمی 

 .دهند می

 .داردنقش میانجی  غیبت از کارو  خالق اسالمیا ةدر رابطعدالت سازمانی : هفتم ةفرضی

 مشطاهده  که حالی در ،(β=63/1) دارد عدالتدار بر  معنیاثر مستقیم، مثبت و  اخالق اسالمی کار

عطدالت   ،همچنطین . دار نیسطت  مستقیم مسیر اخالق بر غیبطت از کطار معنطی   اثر شود که ضریب  می

نقش میطانجی   ،بنابراین. دارد -61/1با ضریب  ز کارغیبت ادار بر  و معنی نفیممستقیم، اثر  سازمانی
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، عدالتنقش میانجی  تأییدبا . شود تأیید میدر مدل  غیبت از کارو  اخالق اسالمی ةدر رابط عدالت

طور کطه   همان .دارد -13/1 ی معادلبا ضریب غیبت از کاردار بر  و معنی نفیاثر غیرمستقیم، م اخالق

، عطدالت در عین حطال بطا میطانجیگری     تأثیر معنادار ندارد، از کارغیبت  بر اخالقشود  می مالحظه

اخطالق  افطراد بطا احسطاس     ،به عبطارتی . دارد غیبت از کار کارکنان بر نفیاثر غیرمستقیم و م اخالق

 .دهند می را نشان غیبت از کار پایینیباال از خود  اس عدالت سازمانیباال در شرایط احس اسالمی
 

 عدالت سازمانیبا نقش میانجی  متغیرهای مکنون تأثیرضرایب . 5جدول 

 نتیجه آمارة تی ضریب مسیر استاندارد ها مسیر فرضیه

 تأیید فرضیه 56/1 63/1 عدالت     اخالق

 تأیید فرضیه 16/5 68/1 رضایت    اخالق

 رد فرضیه 61/6 65/1 غیبت    اخالق

 تأیید فرضیه 62/61 31/1 رضایت    عدالت

 تأیید فرضیه -15/5 -61/1 تغیب    عدالت

 رضایت    اخالق

 با میانجی عدالت
 تأیید فرضیه - 66/1

 غیبت    اخالق

 با میانجی عدالت
 تأیید فرضیه - -13/1

 

 گیری بحث و نتیجه 

رضایت شغلی و غیبت از کار کارکنان  ی،اخالق اسالمی کار بر عدالت سازمان تأثیردر این پژوهش 

 .بررسی شدومیه شهرستان ار ادارة برق

 مثبت ةرابط آنان سازمانی عدالت با کارکنان اسالمی اخالقاول نشان داد  ةنتایج آزمون فرضی

فر و  بهاری، (6831) فر و جواهری کامل پژوهش با تحقیقات بهاری ةنتایج این فرضی. دارد

نشان  دوم ةنتایج آزمون فرضی. است همسو( 5116) کوهن چرش و اسپکتور و ،(6811) همکاران

نتایج این فرضیه با تحقیقات  .دارد مثبت رابطه آنان شغلی رضایت با کارکنان اسالمی اخالقداد 



426                                       2313 زمستان ،4 ، شمارة21دورة ، مدیریت فرهنگ سازمانی 
 

حسنی و  ،(6816) نادی و حاذقی ،(6831) پرور و نادی گل ،(6831) فر و نکوئی مقدم بهشتی

 .ک.ر)، یوسف (11ص، 6831 ٬مقدم فر و نکوئی بهشتی. ک.ر)جیمز وبر  ،(6816) همکاران

سوم نشان داد  ةنتایج آزمون فرضی. است همسو( 5161) و رخمن( 62ص ،6811 ی،رور و نادپ گل

وجود اخالق اسالمی کار باعث  یعنی .دارد منفی ةرابط آنان کار از غیبت با کارکنان اسالمی اخالق

 د،پژوهش باش ةتحقیقی که نتایج آن همسو با این فرضی. شود نمیکاهش غیبت از کار کارکنان 

 آنان شغلی رضایت با کارکنان سازمانی عدالتچهارم نشان داد  ةنتایج آزمون فرضی. نشدیافت 

جوادین و  ،(6836) شکرکن و نعامیپژوهش با تحقیقات  ةنتایج این فرضی. دارد مثبت ةرابط

 پرور و نادی گل ،(6833) یعقوبی و همکاران ،(6833) عبدالهی و رضاخانی ،(6831)همکاران 

 ،(6111) اشمیت و دورفل ،(6131) فالگر و کونوکسی ،(6831) یا و هوشیارن رحیم ،(6831)

. ک.ر) (5116) ، یان و شوبروک(663ص ،6833 ،عبدالهی و رضاخانی. ک.ر)( 5111) ریونگ لی

، (53ص، 6833 ،یعقوبی و همکاران. ک.ر) (5112)، وارنر (15ص ،6811 ،پورسلطانی و همکاران

 ةنتایج آزمون فرضی. است همسو( 53ص ،6831 ،نیا و هوشیار رحیم. ک.ر) (5161)نادیری و تانوا 

بدین معنی که وجود عدالت  .دارد منفی ةرابط کار از غیبت با سازمانی عدالت پنجم نشان داد

فالگر پژوهش با تحقیقات  ةنتایج این فرضی. شود  می سازمانی موجب کاهش غیبت از کار کارکنان

. ک.ر)( 5116) ، یان و شوبروک(23ص ،6831 ،ن و همکارانجوادی. ک.ر) (6131) و کونوکسی

 عدالتششم نشان داد  ةنتایج آزمون فرضی. است همسو( 15ص ،6811 ،پورسلطانی و همکاران

نقش  ،با توجه به نتایج. کند می ایفانقش میانجی  شغلی رضایت و اسالمی اخالق ةرابط در سازمانی

نقش میانجی  تأییدشد و با  تأییدرضایت شغلی  باسالمی اخالق ا ةمیانجی عدالت سازمانی در رابط

شود که اخالق اسالمی اثر غیر مستقیم و معنی دار روی رضایت  می نشان داده ٬عدالت سازمانی

دارد بدین معنی که افراد با احساس اخالق اسالمی باال در شرایط احساس  66/1با ضریب  شغلی

تحقیقی که نتایج آن همسو با . دهند می باالیی را نشانعدالت سازمانی باال از خود رضایت شغلی 

 ةرابط در سازمانی عدالتهفتم نشان داد  ةنتایج آزمون فرضی. این فرضیه پژوهش باشد پیدا نشد

بین  ةنقش میانجی عدالت در رابط ،با توجه به نتایج. کند می ایفا کار از غیبت و اسالمی اخالق بین
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نقش میانجی عدالت در این رابطه اخالق کار  تأییدبا . شود تأیید میاخالق اسالمی و غیبت از کار 

بدین . دارد غیبت از کار کارکنان بردار  اثر غیرمستقیم منفی و معنی -13/1اسالمی هم با ضریب 

 غیبت از کار نیست ولی مشاهده برمعنی که با وجود اینکه اخالق کار اسالمی اثر مستقیم منفی 

 غیبت از کار کارکنان بردار  اخالق اثر غیرمستقیم معنی ٬گری عدالت سازمانی یکه با میانج شود  می

در شرایط احساس عدالت سازمانی باال غیبت از  ،یعنی افراد با احساس اخالق اسالمی باال. دارد

 .نشد یافت د،پژوهش باش ةتحقیقی که نتایج آن همسو با این فرضی .کمتری دارندکار 

اخالق کار اسالمی کار بر عدالت سازمانی و رضایت شغلی و  تأثیروهش از آنجا که در این پژ

لذا  شده است تأییدعدالت سازمانی بر رضایت شغلی و غیبت از کار کارکنان  تأثیر ،همچنین

س عدالت از سوی کارکنان و نیز ااحسی، مدیران به منظور افزایش رضایت شغل شود می پیشنهاد

میان کارکناندرکنندسعیوکنند  ایجادرااسالمیکاراخالقازتریمیزان باال ،غیبت از کار کمتر

برای .ببینندراآنعملدرکارکنانکهای به گونهکننداجرارااسالمیاخالقیکدهایواصول

سازماناعالناتیدر تابلوراسازماندراحترامموردکاریاخالقاصولومثال، استاندارد

و باشندپایبنداخالقیاستانداردهایاینبهخود،سازمانرده باالیافرادومدیران.کنندمشخص

 ةزمیندرآموزشیهای دورهمدیران شود می پیشنهاد ،همچنین .دهندنمایشراخودالگوبودننقش

کهکنند و با اتخاذ تمهیداتی اطمینان حاصل شودبرگزاررااسالمیکاراخالقاصولباآشنایی

وپشتکاروتالشةروحیکنندسعیودارندهای آموزشی برنامهدرفعالمشارکتکارکنانةهم

درایثاروعدالترعایتوکارکردن خوبوکنندتقویتراکارمحیطدرسستیوتنبلیدوری از

ها و  سیاستشود مدیران با ایجاد  می پیشنهاد .دهندقرارخودکارةفضیلت سرلوحبه عنوانراکار

 ةامور سازمان و نظارت بر نحو دادن انجام ةعدالت سازمانی در زمین الزم برای برقراری تمهیدات

غیبت از کار کارکنان  ةو انگیز دهندها بتوانند رضایت شغلی کارکنان را افزایش  اجرای این سیاست

 .را کاهش دهند
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