
 

 

 Original Article                                                  دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشريه اسالم و سالمت

 74-74، صفحه: 89 نستازمو  پايیز، دوم، شماره چهارمدوره 

 

 

 سازمانی )مطالعه موردی(نقش اخالق کار اسالمی در نشاط 
 
 

  41/8/89يرش مقاله: پذ          47/44/84دريافت مقاله: 

 چکیده
کنند به احتمال کار مي داند و عقيده دارد افرادي که سختعنوان منبع شادي و کمال ميرا به خالق کار اسالمي کار خالقا سابقه و هدف:

 نشاط سازماني بود.در  ينقش اخالق کار اسالم اين پژوهش، مطالعة . بنابراين هدفزياد موفق خواهند بود

پيمايشي  -ها توصيفيو از نظر گردآوري داده لحاظ هدف، کاربرديبهباشد. از نوع مطالعات همبستگي ميپژوهش حاضر  :هاشمواد و رو

نفر به روش  410نفر از کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي ايالم بود. با استفاده از جدول کرجسي و مورگان  084 جامعة آماري شامل. است

مة اخالق کار اسالمي و نشاط پرسشناشامل دو . ابزار گردآوري اطالعات اي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدندشهگيري تصادفي خونمونه

مورد از طريق روش آلفاي کرونباخ ، پاياييبراي سنجش و روايي محتوايي استفاده شد از  هاي مذکورپرسشنامهروايي سازماني است. جهت تعيين 

افزار هاي بدست آمده از روش معادالت ساختاري با بکارگيري نرمبدست آمد. براي تحليل داده 939/4و  891/4تيب تأييد قرار گرفتند که به تر

 استفاده شد. 84/8آماري ليزرل نسخه 

 P-value=0.000 و با توجه به مقدار 88/4اخالق کار اسالمي و نشاط سازماني با ضريب تأثير که بين  دهندمينشان  هايافته :هايافته

 .وجود داردرابطه معناداري 

آورد که اين امر افزايش دلبستگي به کار را نهادينه کردن اخالق کار اسالمي، زمينه مناسب براي نشاط در سازمان را فراهم مي :گیرینتیجه

 شود و در نهايت تحقق اهداف سازمان را بدنبال خواهد داشت.منجر مي

 شاط سازمانی، شادی و نشاطاخالق کار اسالمی، ن ی:کلیدگان واژه

 
 مقدمه

 ها و افزايش ميزان کارهاي غيراخالقي،تر شدن روزافزون سازمانبا پيچيده

نظران را هاي کاري توجه مديران و صاحبمسؤوالنه در محيطغيرقانوني و غير

 بيان  Kaynak (4)و  Ceylan. (1) بحث اخالق کار معطوف ساخته استبه

در  اخالقي ها به اين حقوق و عدم رعايت اصولتوجهي سازمانبيکنند که مي

تواند مشکالتي را براي سازمان ايجاد کند و برخورد با ذينفعان بيروني، مي

نتيجه سود و موفقيت  برده، درسؤال هاي آن را زير سازمان و اقدام مشروعيت

اخالق کار نادرست، افزون بر آنکه بر نگرش افراد . سازمان را تحت تأثير قرار دهد

تواند بر عملکرد فردي، گروهي و مي ده،بومؤثر نسبت به شغل، سازمان و مديران 

هاي شغلي در نظام ارزش توجه به اخالق کار و. (3) سازماني تاثيرگذار باشد

ترين سالمت و جلوگيري از کارهاي غيراخالقي و غير مسؤوالنه، يکي از مهم

 سالمت در جهان، به خصوص در کشورهاي در حال توسعه هاي نظامدغدغه

ترديدي نيست که الزمه وجود فضاي اخالقي بنابراين  .(0) شودمحسوب مي

. (8) کار اسالمي است هاي جامعه اسالمي، داشتن اخالقمناسب در سازمان

ها يا سيستم باورهايي است که از قرآن و اي از ارزشاخالق کار اسالمي مجموعه

 و کار را به عنوان  (6)اند حديث در رابطه با کار و کار سخت مشتق شده

کند و هميشه از فردي پشتيباني کننده روابط اجتماعي و رشد فرد تعريف ميتقويت

ي اخالق کار اسالمي شايسته. (9) کند که داراي يک منبع درآمد قانوني استمي

مطالعه و شناسايي است نه تنها به علت اين که هنوز در برخي از مناطق جامعه 

 هايي است ها و کمال مطلوبشود، بلکه به اين علت که آرماناسالمي يافت مي

 

با توجه . (8)که بسياري از زنان و مردان مسلمان امروز درصدد تحقق آنها هستند 

ها و رفتار گيري و تنظيم ديدگاهاينکه اسالم يکي از مؤثرترين عوامل شکل به

زندگي بشر است به جاست که آثار و پيامدهاي اخالق کار  فردي و گروهي در

تحقق اصول و عقايد اسالم است، مورد  در کشوري که نماد ويژهبهاسالمي 

عنوان منبع را به کار خالق ،خالق کار اسالمياز طرفي ا. (9) بررسي قرار گيرد

داند و عقيده دارد کوشي را فضيلت ميسخت داند و کار سخت وو کمال مي نشاط

 کنند به احتمال زياد در زندگي موفق خواهند بود وکار مي افرادي که سخت

زندگي موفق  کوش نيستند، درکنند؛ و بالعکس افرادي که سختپيشرفت مي

و بيانگر رفاه افراد  باشدميچند وجهي  ينشاط موضوع. در واقع (14) نخواهند بود

. افراد بانشاط (11) جسمي استو معناي سالمت روحي تعريفي کلي، به  و دربوده 

دهند، فشار رواني کمتري تجربه تري پاسخ ميه نحو مناسببه وقايع و رويدادها ب

کنند و سيستم ايمني آنها نسبت به افراد که نشاط بسيار ضعيفي را دارند، مي

تر است. نشاط از طريق ايجاد احساسات مثبت در کارکنان موجب افزايش قوي

موقعيت  شود. افراد با احساسات مثبت تمايل بيشتري به حضور درموفقيت آنها مي

تر شوند. لذا اين افراد سالمو شرايط جديد دارند و به نحو مؤثرتري درگير کارها مي

ترند و بيشتر ها موفقکنند و در مديريت چالشهاي بيشتري زندگي ميبوده سال

 .(14)شوند براي سازمان مفيد واقع مي

تواند نشاط سازماني يکي از عناصر موفقيت کارکرد سازماني است و حتي مي

اثربخش بين کارکنان نيز اثرگذار باشد. بسياري از مديران اذعان  روي ارتباطات

 

 *4(MA) محمدحسن مرشدی تنکابنی

 

گروه مديريت، دانشکده علوم انساني، دانشگاه ايالم، . 1

 .ايالم، ايران

 
  محمدحسن مرشدی تنکابنی :نويسنده مسئول*

دانشکده علوم انساني، گروه ، ايالم، دانشگاه ايالم

 .ديريتم

 

Email: morshedi7759@gmail.com 
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تري به توانند در طي زمان کوتاهميمؤثر  برقراري ارتباطات ها بادارند که سازمان

 .(10) توفيق دست يابند

Haroon رابطه بين اخالق کاري »در پژوهش خود با عنوان  و همکاران

به اين نتيجه « هاي بهداشتي پاکستاناسالمي و رضايت شغلي در بخش مراقبت

عنوان رفتارها و فنوني باعث رسيدند که تأکيد بر اهميت اخالق کاري اسالمي به

بر اين آنها  شود افراد کار خود را به بهترين شيوه ممکن انجام دهند. عالوهمي

نشان دادند که اخالق کار اسالمي باعث افزايش انگيزش دروني در افراد جهت 

شود و اين باعث رضايت شغلي انجام کار شده و متعاقباً باعث شادي هنگام کار مي

 .(18) شودباال در شغل مي

سازي اخالق بر تأثير نهادينه»در پژوهشي با عنوان  (16)پور و همکاران قلي

سازي اخالق چه به شکل صريح نهادينهنشان دادند که « ارکنانشادي و نشاط ک

چه به شکل ضمني آن نقش مهم و تأثيرگذاري در افزايش ميزان شادي و نشاط  و

آمده از تحقيق حاضر، ميزان اثر دستعطف توجه به نتايج به .کارکنان دارد

شکل سازي اخالق به بيش از نهادينه سازي ضمني اخالق بر شادي،نهادينه

 صريح آن است.

 شود که با توجه به اهميت و ضرورت اين پژوهش از آنجا ناشي مي

هاي جديد آموزشي به هاي صورت گرفته مشخص شده است که نظامبررسي

هاي کنند و بيشتر به ارزشها کمتر توجه ميبحث اخالق و فوايد آن در سازمان

هاي سنتي ي که به ارزشورزند. با مقايسه ميان افرادجامعه جديد تأکيد مي

توان اند، ميهاي جديد جامعه آموزش ديدهترند با افرادي که بر طبق ارزشنزديک

هاي سنتي به اين نتيجه رسيد که اخالق کار اسالمي در ميان افرادي که به ارزش

ترند بيشتر است. از طرفي با در نظر گرفتن اهميت و تأثيري که نشاط در نزديک

رساني و رضايت ها بر ميزان عملکرد، سطح خدمتر محيط سازمانتواند دکار مي

دهنده نشاط کاري و تعيين هاي تشکيلشغلي کارکنان داشته باشد، توجه به مؤلفه

تواند به برقراري ارتباطات بهتر، هايي براي تقويت آنها در سازمان مياستراتژي

بررسي هم همانند سالمت سازماني و بهبود عملکرد منجر شود. سازمان مورد 

نبوده و براي تحقق اهداف خود مستثني هاي ديگر از اين قواعد ساير سازمان

باشد. لذا پژوهش حاضر به نيازمند به توجه بيشتر مديران نسبت به اين جريان مي

بررسي نقش اخالق کار اسالمي در نشاط سازماني در دانشگاه علوم پزشکي ايالم 

 پردازد.مي

 
 هامواد و روش

 -توصيفي ،هالحاظ هدف، کاربردي و از نظر گردآوري دادهپژوهش حاضر به

و  ياسالمکار قالب همبستگي، روابط ميان متغيرهاي اخالق  پيمايشي است که در

جامعه آماري را کارکنان ستادي . دهدقرار مي بررسيمورد را  نشاط سازماني

و با استفاده  دهندتشکيل مينفر  084دانشگاه علوم پزشکي ايالم به تعداد 

-به ايي خوشهتصادف گيريروش نمونهبه نفر  410جدول کرجسي و مورگان، از

 انتخاب شدند.  عنوان نمونة آماري

در خصوص سنجش اين متغير از پرسشنامه  پرسشنامه اخالق کار اسالمی:

سؤال جهت سنجش چهار بعد  16استفاده شد. اين پرسشنامه داراي  (19)عليزاده 

اخالق کار اسالمي يعني، روابط سالم و انساني، ايمان، رفتار مسئوالنه ديني و 

ه مذکور توسط وي سنجيده شد و باشد. پايايي پرسشنامجديت و پشتکار مي

 را بدست آورد. 88/4ضريب آلفاي کرونباخ 

براي سنجش متغير نشاط سازماني از  پرسشنامه نشاط سازمانی:

سؤال جهت سنجش اين متغير  10استفاده شد که داراي  (10)پرسشنامه نازوي 

 81/4لفاي کرونباخ و ضريب آ دارد. پايايي اين پرسشنامه توسط وي سنجيده شد

هاي هاي مذکور در اين پژوهش شامل دو بخش ويژگيپرسشنامه را بدست آورد.

ها و بخش دوم شامل دو متغير: اخالق کار اسالمي و جمعيت شناختي آزمودني

= کامال 8=کامالً مخالفم، 1امتيازي ليکرت ) 8نشاط سازماني که به وسيله مقياس 

  شود.گيري ميموافقم( اندازه

-ييد افراد متخصص و صاحبأت) روايي محتواطريق از  هاروايي پرسشنامه

به همچنين  .داده شد و تأييد گرديدندمورد بررسي قرار  (نظران در اين زمينه

که براي متغير اخالق  منظور سنجش پايايي از آلفاي کرونباخ استفاده شده است

در نظر با بدست آمد.  939/4و براي متغير نشاط سازماني  891/4کار اسالمي 

و نشاط  ياسالمکار اخالق گرفتن مقدار آلفاي بدست آمده براي دو متغير 

از پايايي سنجش که ابزار  توان نتيجه گرفتميبود  9/4باالي سازماني که هر دو 

آمده، از  دستهاي بهتحليل دادهجهت  در اين پژوهش برخوردار است. سبيمنا

نسخه  افزار تحليل آماري ليزرلکارگيري نرمبا به هاي ساختاريسازي معادلهمدل

 استفاده شده است. 84/8

در نهايت پس از توضيح درباره اهداف مطالعه و محرمانگي اطالعات، 

 دهندگان کسب گرديد.رضايت شفاهي پاسخ

 

 هايافته

 آمده است. 1شناختي پاسخگويان در جدول هاي جمعيتويژگي
 

 اسخگويانهای توصیفی پشاخص. 4جدول 

 فراوانی )درصد( فراوانی  ابعاد شناختیشاخص جمعیت

 جنسیت
 8/14 43 زن

 4/89 191 مرد

 میزان تحصیالت

 4/11 40 ديپلم

 8/13 49 فوق ديپلم

 8/41 06 کارشناسي

 8/03 93 کارشناسي ارشد

 3/14 44 دکترا و باالتر

 ی کارسابقه

 6/13 49 سال 8کمتر از 

 1/01 88 سال 14تا 6

 6/33 94 سال 44تا  11

 9/11 48 سال 34تا  41
 

 تحلیل عاملی تأيیدی متغیرهای چارچوب پژوهش

 اخالق کار اسالمی()ل الف( تحلیل عاملی تأيیدی متغیر مستق

اي مرحله عد دارد، جزء متغيرهاي دوبُ چهار، اخالق کار اسالميمتغير چون 

عاملي مرتبة  ي مرتبة اول و تحليلدو تحليل عاملداراي  شود؛ پسمحسوب مي

تحليل عاملي تأييدي مرتبة اول  از اجراي بدست آمدهنتايج ، 1 شکلباشد. ميدوم 

 چون ،1 در شکل .دهدنشان مي اخالق کار اسالمي رابراي متغير مستقل، يعني 

که  نتيجه گرفتتوان مي هستند؛ پس 8/4بعد بزرگتر از  چهاربارهاي عاملي، هر 

 اند.سنجيده شدهخوبي وط بههاي مربپرسش به وسيلهد، اين ابعا
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GFI=0/91, AGFI= 0/87, NFI=0/95, NNFI=0/97, CFI=0/97 

 «اخالق کار اسالمی». تحلیل عاملی مرتبه اول متغیر 4 شکل

 

حاصل از اجراي تحليل عاملي تأييدي مرتبة دوم براي متغير  نتايج ،4شکل

تحليل عاملي تأييدي بدست آمده از نتايج  .دهدرا نشان مي مياخالق کار اسال

 وبوده گيري آن مناسب که مدل اندازه دهدمينشان  اخالق کار اسالميمتغير 

 باشد.ميمدل، معنادار موجود در اعداد و پارامترهاي  کلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GFI=0/91, AGFI= 0/87, NFI=0/95, NNFI=0/97, CFI=0/98 
 

 «اخالق کار اسالمی». تحلیل عاملی مرتبه دوم متغیر 4کل ش

 

 نشاط سازمانی() وابستهتحلیل عاملی تأيیدی متغیر ب( 

 هايگويه از طريق، نشاط سازمانيدر اين پژوهش متغير وابسته يعني 

از شده نتايج حاصل ، 3 شکل است.مربوطه مورد سنجش قرار گرفته پرسشنامة 

بدست نتايج  .دهدرا نشان مي نشاط سازماني اجراي تحليل عاملي تأييدي براي

به که اين ابعاد،  دهدمينشان  نشاط سازمانيتحليل عاملي تأييدي متغير آمده از 

 اند.سنجيده شدهخوبي وط بههاي مربپرسش وسيله
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GFI=0/89, AGFI= 0/85, NFI=0/96, NNFI=0/97, CFI=0/98 
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 بررسی فرضیه پژوهش

سازي معادالت فرضيه پژوهش از طريق مدلبه بررسي  قسمتدر اين 

 در  اخالق کار اسالميکند که ميفرضيه پژوهش بيان  شود.ساختاري پرداخته مي

 

ارائه  0 در شکلشده حاصل  نتايج نشاط سازماني تأثير مثبت و معناداري دارند.
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 معناداری ضرايب فرضیه در حالتمدل . 7شکل
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 گیرینتیجه بحث و
اخالق کار اسالمي در نشاط سازماني  نقشهدف پژوهش حاضر، بررسي 

آنان را  %4/89پاسخگويان را زنان و  %8/14دهد که ( نشان مي1. جدول )باشدمي

دهد دهند. بررسي ميزان تحصيالت حجم نمونه، نشان ميمردان تشکيل مي

باشند که بيشترين پاسخگويان، داراي تحصيالت کارشناسي ارشد مي 8/03%

باشند و کمترين فراواني نيز به سطح تحصيالت دکترا و باالتر با فراواني را دارا مي

اختصاص دارد. همچنين توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه  3/14اني ميزان فراو

 14تا  6پاسخگويان داراي سابقه خدمت  %1/01دمت حاکي ازآن است حدود خ

سال با درصد  34تا  41ي سال هستند. کمترين ميزان سابقه خدمت نيز به طبقه

 اختصاص دارد. 9/11فراواني 

چارچوب  ي فرضيه وارائهاقدام به ، بر اساس مباني نظري و پيشينة ذکر شده

 ها، تأييد فرضيهمفهومي پژوهش شد. نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل داده

که اخالق کار اسالمي در نشاط  مدعي است فرضيه . اينرا نشان داد مورد نظر

، ضريب استاندارد بين دو متغير 0 سازماني تأثير معنادار و مثبتي دارد. در شکل

بدست آمده که  tاست و با توجه به  88/4اسالمي و نشاط سازماني اخالق کار 

شود. تأييد مي مورد نظرفرضيه است،  96/1باشد و بزرگتر از مي 66/9برابر با 

باشد در مي 41/4که کوچکتر از  P-value=0.000همچنين با توجه به مقدار 

نشاط  اخالق کار اسالمي در توان نتيجه گرفت کهمي %99سطح اطمينان 

نتايج اين پژوهش نشان داد که اخالق کار سازماني تأثير مثبت و معناداري دارد. 

اسالمي در نشاط سازماني تأثير مثبت و معناداري دارد. بنابراين نهادينه کردن 

آورد که اين اخالق کار اسالمي، زمينه مناسب براي نشاط در سازمان را فراهم مي

شود و در نهايت تحقق اهداف سازمان را منجر ميامر افزايش دلبستگي به کار را 

  بدنبال خواهد داشت.

که در  (18)هارون و همکاران  ينتيجه مطالعههاي اين پژوهش با يافته

رابطه بين اخالق کاري اسالمي و رضايت شغلي در بخش »پژوهش خود با عنوان 

به اين نتيجه رسيدند که تأکيد بر اهميت اخالق « هاي بهداشتي پاکستانمراقبت

رين شود افراد کار خود را به بهتعنوان رفتارها و فنوني باعث ميکاري اسالمي به

شيوه ممکن انجام دهند. عالوه بر اين آنها نشان دادند که اخالق کاري اسالمي 

باعث افزايش انگيزش دروني در افراد جهت انجام کار شده و متعاقباً باعث شادي 

شود، همخواني دارد شود و اين باعث رضايت شغلي باال در شغل ميهنگام کار مي

پور و همکاران قلي ينين با نتيجه مطالعههمچ دهد.و آن را مورد تأييد قرار مي

« اخالق بر شادي و نشاط کارکنانسازي تأثير نهادينه»در پژوهشي با عنوان  (16)

چه به شکل ضمني آن  سازي اخالق چه به شکل صريح ونهادينهکه نشان دادند 

، همخواني نقش مهم و تأثيرگذاري در افزايش ميزان شادي و نشاط کارکنان دارد

 دهد.دارد و آن را مورد تأييد قرار مي

سازماني تأثير  اطاخالق کار اسالمي در نشداد که نتايج اين پژوهش نشان 

 مثبت و معناداري دارد. بنابراين نهادينه کردن اخالق کار اسالمي، زمينه مناسب 

 

آورد که اين امر افزايش دلبستگي به کار را براي نشاط در سازمان را فراهم مي

 شود و در نهايت تحقق اهداف سازمان را بدنبال خواهد داشت.منجر مي

 گردد.شنهادهاي زير ارائه ميبا توجه به نتايج بدست آمده پي

مديران با تقويت اخالق کار اسالمي در ميان کارکنان از طريق نشان دادن و  -

يادآوري پيامدهاي اخالق کار اسالمي در جهت افزايش تعهد کاري و رضايت 

 شغلي افراد تالش نمايند که اين امر در نهايت نشاط سازماني را دربرخواهد داشت.

هاي باالتر مودن سرپرستان و مديران و همچنين کارکنان ردهاز طريق مقيد ن -

توان الگوي هاي اخالق کار اسالمي ميدر سازمان به رعايت اصول و ارزش

تر ايجاد نمود و در جهت ارتقاي اخالق هاي پايينمناسبي براي کارکنان در رده

 کار اسالمي در بين آنها گام بردشت.

هاي مربوط به اخالق اي آموزشي به پرورش شاخصهمديران با برگزاري کارگاه -

پذيري، تقويت روابط اجتماعي کار اسالمي از جمله مشورت و همکاري، مسئوليت

هاي مناسب، به کارکنان در جهت کار اقدام نمايند و همچنين از طريق آموزش

 چگونه شاد بودن در محيط کار کمک نمايند.

هايي از جمله برقراري نين استفاده از روشمديران با ايجاد زمينه مناسب و همچ -

پاداش و مزايا، به تشويق و ترغيب کارکنان جهت نهادينه کردن  و استقرار فضاي 

اخالق کار اسالمي بپردازند. در واقع نهادينه کردن اخالق کار اسالمي تأثير قابل 

 تواند در بروز نشاط کاري و سازماني داشته باشد.توجهي مي

انين مربوط به اخالق کار اسالمي با تأکيد بر روابط سالم و انساني برقراري قو -

هاي نظارت بر هاي مربوطه و همچنين ايجاد سيستمدر محيط کار و ديگر شاخص

 عملکرد کارکنان در جهت تقويت اين موضوع تالش شود. 

اين پژوهش چون در يک سازمان دولتي مورد بررسي قرار گرفته به ديگر 

گردد که به بررسي ميزان اخالق کار اسالمي در يک يشنهاد ميمحققين آتي پ

سازمان دولتي ديگر با جامعه آماري بزرگتر بپردازند و همچنين به بررسي اثرات و 

تواند بر روي ديگر متغيرهاي مربوطه داشته باشد اي که اين متغير ميرابطه

مورد مقايسه قرار  بپردازند و نتايج خود را با نتايج بدست آمده در اين پژوهش

گذاران و مديران هاي اين مطالعه، کاربردهاي مفيدي براي سياستدهند. يافته

هايي با هدف نهادينه کردن اخالق ها و برنامهاجرايي در طراحي و اجراي سياست

 کند.ها فراهم ميکار اسالمي در جهت تقويت نشاط سازماني  در سازمان

توان به اين ين پژوهش با آن مواجه شد ميهايي که ادر نهايت از محدوديت

و قرار داده بررسي مورد  ي دولتي راهااز سازمان امر اشاره نمود که يک نمونه

 د.قابليت تعميم کلي را ندار

 

 تشکر و قدردانی
دليل اينکه در تکميل ي کارکنان دانشگاه علوم پزشکي ايالم بهاز کليه

 شود.درداني ميها همکاري نمودند، تشکر و قپرسشنامه
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Abstract 

Introduction: Islamic work ethics (IWE) regards creative work as a source of 

happiness and perfection, and believes that hard working people are likely to 

succeed. Therefore, the aim of this study was to evaluate the role of IWE in 

organizational vitality (OV). 

Methods: This correlational study was practical and descriptive in terms of purpose 

and data collection, respectively. The statistical population consisted of 480 staff 

members of Ilam University of Medical Sciences. Using Kerjcie and Morgan table, 

214 people were selected by cluster random sampling method. Data were collected 

via two questionnaires of IWE and OV. Content validity was used to determine the 

validity of the questionnaires, and the reliability of IWE and OV was 0.891 and 

0.937 based on Cronbach's alpha, respectively. Structural equation method was 

applied to analyze the data using LISREL 8.80. 

Findings: The results showed that there was a significant relationship between IWE 

and OV with an influence coefficient of 0.85 and P-value = 0.000. 

Conclusion: The institutionalization of IWE provides the appropriate ground for 

vitality in the organization, leading to increased attachment to the job and 

ultimately to the achievement of the goals of the organization. 

Keywords: Islamic work ethic, Organizational vitality, Happiness and vitality 
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