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Abstract
Introduction: In this study, the researcher tries to investigate the effect of Islamic work ethic on job 
motivation with the mediating role of organizational justice in Valiasr Hospital in Arak.
Methods: The present study is applied in terms of purpose and causal in terms of method. The 
statistical population of this study includes 630 nurses of Valiasr Hospital in Arak. In this regard, the 
researcher has used a questionnaire to collect data. The validity and reliability of the questionnaires 
have been confirmed in this study. The analysis of the results in this study was performed using 
statistical software at both descriptive and inferential levels. At the descriptive level, statistics such as 
frequency and frequency percentage and SPSS software have been used. At the inferential statistics 
level, research equations have been used to test research hypotheses and determine the fit of the 
model and Lisrell software.
Results: Islamic work ethic has a positive effect on job motivation with the mediating role of 
organizational justice. Islamic work ethic has a positive effect on job motivation. Islamic work ethic 
has a positive effect on organizational justice. Organizational justice has a positive effect on job 
motivation.
Conclusions: People who institutionalize the values and principles of Islamic work ethic and 
adhere to those principles, consider work as a source of independence and self-fulfillment, and these 
characteristics affect the inner motivation of the individual and cause a great desire to do It works.
Keywords: Islamic work ethic, Job motivation, Organizational justice.
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چکیده
مقدمــه:  محقــق تــالش دارد در ایــن پژوهــش بــه بررســی تاثیــر اخــالق کاری اســالمی بــر انگیــزه شــغلی بــا نقــش میانجــی عدالــت 

ســازمانی در بیمارســتان ولــی عصــر اراک بپــردازد.
روش کار: تحقیــق حاضــر از نظــر هــدف کاربــردی و از لحــاظ روش علــي مــی باشــد. جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق شــامل 630 نفــر از 
پرســتاران بیمارســتان ولــی عصــر اراک مــی باشــد. در ایــن راســتا محقــق از پرسشــنامه  بــرای جمــع آوری داده هــا اســتفاده کــرده اســت. 
روایــی و پایایــی پرسشــنامه هــا در ایــن تحقیــق تاییــد شــده اســت. تجزیــه و تحلیــل نتایــج حاصــل در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از نــرم 
افــزار هــای آمــاری در دو ســطح  توصیفــی و اســتنباطی انجــام شــده اســت. در ســطح توصیفــی از آمــاره هایــی نظیــر فراوانــی و درصــد 
فراوانــی و نــرم افــزار SPSS اســتفاده شــده اســت.در ســطح آمــار اســتنباطی بــرای آزمــون فرضیــه هــای تحقیــق بــا اســتفاده از تکنیــک 

معــادالت ســاختاری و تعییــن بــرازش مــدل و نــرم افــزار lisrell اســتفاده شــده اســت.
یافتــه هــا: اخــالق کاری اســالمی بــر انگیــزه شــغلی بــا نقــش میانجــی عدالــت ســازمانی تاثیــر مثبــت دارد. اخــالق کاری اســالمی 
بــر انگیــزه شــغلی تاثیــر مثبــت دارد. اخــالق کاری اســالمی بــر عدالــت ســازمانی تاثیــر مثبــت دارد. عدالــت ســازمانی بــر انگیــزه شــغلی 

تاثیــر مثبــت دارد.
نتیجــه گیــری: افــرادی کــه ارزش هــا و اصــول اخــالق کار اســالمی را درون خــود نهادینــه مــی ســازند و بــه آن اصــول پایبند هســتند، 
کار را بــه عنــوان منبــع اســتقالل و خودشــکوفایی مــی داننــد و ایــن ویژگــی هــا بــر انگیــزش درونــی فــرد تاثیــر دارد و باعــث رغبــت و 

تمایــل فــراوان بــراي انجــام کار مــی شــود.
کلیدواژه ها: اخالق کاری اسالمی، انگیزه شغلی، عدالت سازمانی.

مقدمه
اخــالق کاری اســالمی شایســته مطالعــه و شناســایی اســت.نه تنها 
بــه علــت اینکــه هنــوز در برخــی از مناطــق جامعــه اســالمی یافت 
مــی شــود بلکــه بــه ایــن علــت کــه آرمــان هــا و کمــال مطلــوب 
هایــی اســت کــه بســیاری از زنــان و مــردان مســلمان امــروز در 
صــدد تحقــق آن هــا هســتند. انضبــاط کاری، مهرورزی، معاشــرت 
ســازنده تواضــع، وفــای بــه عهــد و وجــدان کاری از جملــه شــیوه 
هــای مطلــوب اخالقــی مــورد تاکیــد اســالم در مدیریــت ســازمان 
هــا محســوب میشــوند .کــه تحقــق آنهــا و بررســی عوامــل موثــر 

ــر آن هــا در ســازمان هــا ضــروری اســت. توجــه پژوهشــگران  ب
بســیاري در ســالهاي اخیــر بــه اخــالق کار جلــب شــده کــه چنیــن 
عالقــه هــاي ممکــن اســت بیانگــر ایــن اعتقــاد باشــد کــه اخــالق 
کار، نگــرش کارکنــان نســبت بــه کار و ســازمانی را تحــت تأثیــر 
قــرار مــی دهــد کــه در آن بــه کار مشــغولند. اخــالق کار کــه بــه 
ــا باورهــاي دینــی کارکنــان در ارتبــاط اســت بــر  طــور معمــول ب
ــردي و ســازمانی نقــش چشــمگیري دارد.  ــوب ف نگرشــهاي مطل
اخــالق کار، هنجــاري فرهنگــی اســت کــه بــه کار مناســب و خوب 
در جامعــه، ارزش معنــوي مثبــت مــی دهــد و بیانگــر ایــن اســت 
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کــه کار بــه خــودي خــود ارزش ذاتــی دارد ]1[. کســانی کــه ارزش 
هــا  و اصــول اخــالق کار اســالمی را درون خــود نهادینــه میســازند 
و بــه آن اصــول پایبنــد هســتند،کار را بــه عنــوان منبــع اســتقالل و 
خودشــکوفایی مــی داننــد و ایــن ویژگــی هــا بــر انگیــزش درونــی 
ــرای انجــام  ــراوان ب ــل ف ــت و تمای ــث رغب ــر دارد و باع ــرد تاثی ف
کار میشــود.اخالق کار در مباحــث مربــوط بــه مدیریــت ســازمانها 
ــی  ــادات مذهب ــواره اعتق ــت. هم ــوردار اس ــادي برخ ــت زی از اهمی
ــوان  ــاید بت ــته اســت و ش ــر اخــالق کار داش ــزایی ب ــه س ــر ب تأثی
اخــالق کار از دیــد اســالم را بــه عنــوان یکــی از کاملتریــن انــواع 
آن دانســت. امــروزه ســازمان هــا در بافــت جوامــع اســالمي توجــه 
خــود را معطــوف بــه اخــالق و ارزش هــاي اخالقــي نمــوده انــد، 
چــرا کــه احتمــال مــي رود کارکنانــي کــه پایبنــد بــه اخــالق کار 
اســالمي هســتند، اشــتیاق و انــرژي بیشــتري را در رابطــه بــا کار 

خــود نشــان مــي دهنــد ]2[.
عدالــت یعنــی قــرار گرفتــن هــر چیــز در جــای خــودش در دنیــای 
ــه وجــود  ــه ب ــت در جامع مــدرن، بخــش اعظمــی از اجــرای عدال
ــا  ــازمان ه ــه در س ــر چ ــت و ه ــوط اس ــازمانها من ــت در س عدال
ــر  ــغلی بیتش ــت ش ــان رضای ــود کارکن ــت ش ــتر رعای ــت بیش عدال
ــه  ــام وظیف ــود و انج ــغل خ ــدن در ش ــتری برایمان ــز بیش و انگی
ــه  ــد . انگیــزه فرآینــدی درونــی اســت کــه رفتــار را نیرومندان دارن
هدایــت مــی کنــد انگیــزش شــغلی نشــان دهنــده میــل و عالقــه 
ــه  ــامان دادن ب ــرو س ــک کار، س ــام دادن ی ــه انج ــبت ب ــرد نس ف
ــام  ــر انج ــرای بهت ــود ب ــی خ ــوی و اجتماع ــادی، معن ــط م محی
دادن کارهاســت یکــی از دالیــل موفقیــت کارکنــان و بــه تبــع آن 
ســازمان هــا وجــود عوامــل انگیزشــی در حــد بــاال در آن ســازمان 
ــزه  ــرو و انگی ــازمان نی ــداف س ــه اه ــیدن ب ــد ]3[. رس ــی باش م
ــرده  ــام ب ــزه شــغلی ن ــوان انگی ــه عن ای مــی خواهــد کــه از آن ب
ــه ای از نیروهــای  ــه مجموع ــزش شــغلی ب ــرا انگی ــی شــود زی م
ــخص  ــرون ش ــه از درون و بی ــردد ک ــی گ ــالق م ــر بخشــی ات اث
سرچشــمه مــی گیرنــد تــا آغــاز گــر رفتــار مربــوط بــه کار باشــد و 
شــکل، جهــت، شــدت و مداومــت آن را تعییــن کنــد. حــال یکــی 
از عواملــی کــه بــه رفتــار فــرد شــکل، جهــت، شــدت و مداومــت 
مــی بخشــد همــان نــگاه عدالــت محورانــه ای اســت کــه کارکنان 

ــت گــردد ]4[. ــط کاریشــان رعای ــد در محی انتظــار دارن
ــادي دارد  ــز موضــوع انگیــزش اهمیــت زی ــۀ پرســتاري نی در حرف
زیــرا ماهیــت فعالیتهــاي پرســتاري ایجــاب میکنــد کــه شــاغلین 
ــام  ــود را انج ــف خ ــاد وظای ــۀ زی ــق و عالق ــا عش ــه ب ــن حرف ای
ــراد جامعــه ســرو  ــا ســالمت اف ــد و از آنجــا کــه پرســتاري ب دهن
ــرات  ــاران اث ــن پرستـ ــزه در بی ــود انگی ــا کمب ــش ی کار دارد، کاه
بسیـــار ســوئی بــر سالمـــت جامعه خواهـــد داشـــت. عـــدم توجه 

بــه انگیزش شــغلی در پرستـــاران میتوانـــد باعـــث کاهش رضایت 
شــغلی و نهایتــاً کاهــش کیفیــت مراقبــت از بیمــار و خدمــات شــود 
و بــا عواملــی همچــون رضایــت شــغلی، کیفیـــت خدمـــات ارائــه 
شـــده، ماندگـــاري پرستـــاران در حرفـــۀ پرستاري ارتباط دارد .که 
باعــث رضایــت شــغلی در محیــط کار میشــوند ارتبــاط نزدیکــی بــا 
توســعه ســازمان دارد. در اثــر نارضایتــی پرســتاران، بغیــر از زیانهــا 
و ضررهــاي مــادي کــه ســازمان متحمــل میشــود، افزایــش میزان 
خطــا و کاهــش کیفیــت مراقبــت ســبب وارد آمدن صدمــات جبران 
ناپذیــري بــه بیمــار خواهــد شــد. پرســتاران بــا انگیــزه و راضــی از 
کار، آمادگـــی بیشــتري بــراي انجــام مراقبــت از بیمـــار و همکاري 
بــا سایـــر اعضــاي تیم درمـــان دارند و خدمـــات مراقبتی بهتـــري 
ارائـــه میدهنــد. همچنیــن آنهـــا از توانمنــدي کالمـــی و رفتـــاری 
باالیـــی در کارشـــان برخوردار میباشنـــد. در عـــوض پرستاران بی 
انگیــزه و ناراضــی از تمایــل کمــی بــراي ارائــه خدمــات بهداشــتی 
بــا کیفیــت برخــوردار هســتند و از بازگشــت دوبــاره بیمــاران جهــت 
دریافــت مراقبــت هــاي بهداشــتی اســتقبال چندانــی نمــی کننــد. 
بــا انجـــام مــروري بــر متــون علمـــی و بــا انــدک توجه به گفتـــار 
و اخبــار جامعــۀ پرســتاري ایــران و حتــی برخــی کشــورهاي دیگــر 
ــتاران  ــن پرس ــزش در بی ــوم انگی ــودن مفه ــش دار ب ــه چال متوج
ــه اي کــه رئیــس ســازمان نظــام  شــاغل مــی شــویم. در مصاحب
پرســتاري کشــور بــا خبرگــزاري دانشــجو انجـــام داده بــود وي بــا 
بیــان اینکـــه دریافتــی پرســتاران بــا حجــم کارشــان تطابق نــدارد، 
ــتاران  ــکان و پرس ــی پزش ــوري فاصلۀحقوق ــچ کش ــت: در هی گف
بیــش از 4/5 برابــر نیســـت و حتــی در برخــی کشــورها حقـــوق 
ــه در  ــی ک ــت، در حال ــتر اس ــس بیش ــک اورژان ــتاران از پزش پرس
ایــران ایــن فاصلــه 200 تــا 300 برابر اســـت کــه ایـــن آزار دهنده 
و از بیــن برنــدة انگیــزه ایــن قشــر میباشــد. کــه در ایــن راه رعایت 
عدالــت ســازمانی در ســازمان مــی توانــد ارتقــا دهنده انگیزه شــغلی 
ــا اخــالق  ــد ارتق ــت ســازمانی نیازمن ــا عدال ــرای ارتق ــه ب باشــد ک
کاری اســالمی هســتیم. از ایــن رو محقــق بــر ان شــده اســت بــه 
بررســی عوامــل موثــر بــر انگیــزش شــغلی پرســتاران بیمارســتان 
ولیعصــر بپــردازد و بــا ارائــه راهکارهــای مناســب انگیــزش شــغلی 
ــوال  ــذا س ــد. ل ــود ببخش ــر را  بهب ــتان ولیعص ــتاران بیمارس پرس
اصلــی تحقیــق ایــن اســت کــه اخــالق کاری اســالمی بــر انگیــزه 
شــغلی بــا نقــش میانجــی عدالــت ســازمانی در بیمارســتان ولیعصر 

اراک چــه تاثیــری دارد؟
چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق

ــدیریت را  ــم مـ ــي از ارکان مهـ ــغلي یک ــزش ش ــوع انگی موض
ــروي انســاني یکــي  ــت نی ــروزه در مدیری ــد .ام ــي ده تشــکیل م
از موضوعــات مــورد توجــه، تامیــن نیازهـــاي کارکنـــان در جهــت 
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ایجــاد انگیــزه بــراي باالبــردن کیفیــت کـــار آنـــان و بهــره گیري 
هرچــه بیشــتر از نیروي انســاني در ســازمان مـــي باشـــد. نیـــروي 
انـــساني کمیـــاب تـــرین و گرانتـــرین ســرمایه هرنــوع ســازمان 
محسوب مي شـــود. انـسان بـه ســبب نیازهــاي متعــددي کــه 
دارد دســــت بــــه فعالیــــت میزنــد. بنابرایــن براي هــر مدیري در 
ســازمان آگـــاهي از مســئله انگیــزش کارکنــان کــه در واقــع پـــي 
جـــویي علـت و ســبب حرکــت و رفتارهــاي اعــضاء ســازمان 
اســــت، ضرورت تام دارد. از این رو مدیران با احاطـــه بـــه نحـــوه 
انگیــزش کارکنــان و انگیــزه هــاي آنــان مــي تواننـــد در تحقـــق 
اهــداف ســازمان بــه کمــک کارکنــان بــه ســهولت گام برداشـــته و 
در انجــام ســایر وظایــف خود نیـــز موفـــق باشـــند. فـــراهم نبودن 
عوامل انگیـــزش شـــغلي و عـــدم ارضـــاي نیازهـــاي کارکنان در 
ســازمان به صـــورت بـــازدهي کـــم، ســـوددهي پایین و هدفهاي 
تحقــق نیافتــه جلوه گـــر مـــي شـــود، زیـــرا کارکــرد کارکنــان در 
رابطــه تنگاتنگــي بــا میــزان رضایــت آنـــان اســت. بیمارســتان بــه 
عنــوان یــک ســازمان خدماتــي بــا ســاختار و پیچیدگیهــاي خــاص 
خــود بــه افــراد مختلــف جامعـــه ارائـــه خدمــت مي نمایـــد. ایـــن 
ســـازمان از ارکـــان اصـــلي نظـــام مراقبتهاي بهداشتي و درمـاني 
ــروي  ــزار آن نی ــن اب ــي تری ــع اصل ــد و در واق ــه مـــي باشـ جامعـ
ــل  ــل عوام ــه و تحلی ــي و تجزی ــناخت و بررس ــت، ش ــاني اس انس
انگیـــزش کارکنـــان ایـــن ســازمان بــا توجــه بــه نقــش حـــساس 
آن در تـــامین ســـالمت افــراد جامعــه از اهمیــت فــوق العـــاده اي 
برخـــوردار اسـت. زیـرا ارائـه خـدمات مطلـوب و شایـسته بوسـیله 
کـــادر پرســتاري، با انگیزش امکانپذیر اســت، در حالي کـــه عـــدم 
وجــود انگیــزش، ســبب نارضایتــي و دلســردي آنـــان شـــده و در 
نتیجــه مراقبتهــاي پرســتاري به نحو مطلـــوب و شایـــسته صورت 

نمــي گیــرد.
ــا کارکنـــان تحـــت امـــرش کار  ــر بیمارســتان ب الزم اســت مدی
ــتان  ــداف بیمارسـ ــق اهـ ــراي تحق ــد ب ــز بای ــان نی ــد. کارکن کن
ــد در  ــدیر بایـ ــن لحــاظ مـ ــد، بدی ــه را انجــام دهن ــف محول وظای
آنهــا انگیــزه ایجــاد کنــد. لــذا مدیــر بایــد همـــاهنگي الزم بـــین 
کارکنــان را بوجــود آورد و فعالیــت یکنواخــت، کارا و همـــه جانبــه 

کل بیمارســتان را بــراي نیــل بــه اهـــداف تـــامین کنـــد. بنابرایــن 
ــا  ــت ب ــن مراقب ــه بهتری ــراي ارائ ــتان ب ــان بیمارس ــد کارکن بای
منایــع موجــود برانگیختــه شــوند. در بخــش بهداشــت و درمــان، 
بـــه لحـاظ اهمیـت نـوع خـــدمات و سـروکار داشـتن باسـالمت و 
جـــان انـــسانها، اعتــالي کیفیــت و تضمیــن کیفیت خدمــات ارائه 
شــده بـــراي نظــام بهداشــت و درمــان بطــور مــداوم مــورد توجــه 
قرارگرفتــه اســت. ارائــه خدمــات درمانــي در بیمارســتان مـــستلزم 
وقـــوع مجموعه اي از فعالیتهـــاي بهـم پیوســـته اسـت کـه کـادر 
پرستاري از ارکـــان مهـم محـسوب مـي شـــوند و دالیـل زیـادي 
بـــراي توجـه بـه پرسـتاران وجـــود دارد از جملـه اهمیت سـالمت 
در جامعـــه، هزینـــه هـــاي گـــزاف درمـــان،کثرت افــراد مرتبط با 
مقولــه درمــان، مـــرگ و نـاتوانیهـــاي قابــل پیشــگیري. شــناخت 
عوامــل موثــر بــر انگیزش شــغلي کادر پرســتاري و فـــراهم بـــودن 
آن، یکـــي از عوامـــل مـــوثر در موفقیـــت عملکــرد بیمارســتانها 
خواهــد بــود. چــون آنچــه در افزایــش و کاهــش کارایــي کارکنــان 
نقــش عمــده اي دارد بعــد شــناختي و نگــرش کارکنــان نســبت به 

ــه انگیــزش مــي باشــد. مقول
ــزه  ــت انگی ــرورت اهمی ــه ض ــه ب ــا توج ــق ب ــن تحقی ــذا در ای ل
ــی  ــه بررس ــا ب ــت ت ــده اس ــر ان ش ــق ب ــتاران محق ــغلی پرس ش
تاثیــر اخــالق کاری اســالمی بــر انگیــزه شــغلی بــا نقــش میانجــی 
ــن و  ــردازد. دی ــر اراک بپ ــتان ولیعص ــازمانی در بیمارس ــت س عدال
همــکاران  بــه تأثیــر اخــالق کاری اســالمی بــر عملکــرد شــغلی 
بــا توجــه بــه نقــش واســطه ای انگیــزه شــغلی پرداختنــد. کــه در 
ایــن تحقیــق اثبــات شــده اســت کــه اخــالق کاری اســالمی بــر 
ــالق  ــه اخ ــکاران  ب ــن و هم ــر دارد ]1[. امیلی ــغلی تاثی ــزه ش انگی
کار اســالمی و اجــرای عدالــت ســازمانی در دســتیابی بــه رضایــت 
شــغلی حســابداران پرداختنــد. نتایــج تحقیــق نشــان مــی دهــد که 
اخــالق کار اســالمی بــر اجــرای عدالــت ســازمانی تاثیــر دارد ]5[. 
ــه اثــرات عدالــت ســازمانی و انگیــزه شــغلی  ــی  ب قاضــی و جالل
ــی  ــان مالیات ــر مودی ــر آن ب ــار شــهروندی ســازمانی و تأثی ــر رفت ب
ــر  ــازمانی ب ــت س ــه عدال ــان داد ک ــق نش ــج تحقی ــد. نتای پرداختن

ــر دارد ]6[. ــزه شــغلی تاثی انگی

 شکل 1: مدل مفهومی پژوهش )دین و همکاران ، 2019؛ امیلین و همکاران ، 2018؛ قاضی و جاللی ، 2017(
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ــر  ــه هــای زی ــه اهــداف پژوهشــی، فرضی ــن ب ــرای دســت یافت ب
ــد: ــه ان ــرار گرفت ــون ق ــورد آزم مطــرح و م

ــا  ــغلی ب ــزه ش ــر انگی ــالمی ب ــالق کاری اس ــی: اخ ــه اصل فرضی
ــت دارد. ــر مثب ــازمانی تاثی ــت س ــی عدال ــش میانج نق

فرضیــه فرعــی 1: اخــالق کاری اســالمی بــر انگیــزه شــغلی تاثیــر 
مثبــت دارد.

ــت ســازمانی  ــر عدال ــه فرعــی 2: اخــالق کاری اســالمی ب فرضی
ــت دارد. ــر مثب تاثی

فرضیــه فرعــی 3: عدالــت ســازمانی بــر انگیــزه شــغلی تاثیــر مثبت 
دارد.

ــن  ــده در ای ــام ش ــای انج ــش ه ــی از پژوه ــه برخح ــه ب در ادام
ــی  ــه بررس ــبی، ب ــی و طهماس ــت. زمان ــده اس ــاره ش ــه اش زمین
ــا  ــازمانی ب ــت س ــالمی و ادراک از عدال ــالق کاری اس ــاط اخ ارتب
رفتــار شــهروندی در کارکنــان بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی 
شــهرکرد پرداختنــد. براســاس یافته هــای پژوهــش می تــوان 
ــار شــهروندی  ــزان رفت ــش در می ــرای افزای ــه ب ــت ک نتیجــه گرف
ــت  ــالمی و عدال ــالق کاری اس ــش اخ ــق افزای ــازمانی از طری س
ــج روخمــان و همــکاران  ــدام کــرد ]7[. نتای ــوان اق ســازمانی می ت
ــازمانی،  ــت س ــر عدال ــالمی ب ــالق کار اس ــر اخ ــی تاثی در بررس
نشــان داد کــه اخــالق کار اســالمی اثــر مثبتــی بــر هــر ســه بعــد 
عدالــت ســازمانی دارد. در نهایــت بــرای تحقیقــات آینــده کاربردهــا 
، محدودیــت هــا و پیشــنهاد هــای دفــر زمینــه عدالــت ســازمانی 
ارایــه شــد و مــورد بحــث قــرار گرفــت ]8[. قدیــری و درخشــان 
بــه بررســی عدالــت ســازمانی و تاثیــر آن بــر انگیــزش کارکنــان 
و رضایــت شــغلی پرداختنــد. بــا توجــه بــه تحلیــل هــای صــورت 
گرفتــه مشــخص شــد کــه عدالــت ســازمانی بــر رضایــت شــغلی و 
افنگیــزش کارکنــان دانشــکده علوم پزشــکی ســاوه تاثیــر دارد ]9[. 
رجبــی فرجــاد و حســینی بــه تأثیــر عدالــت ســازمانی بــر انگیزش و 
عملکــرد شــغلی کارکنان)مــورد مطالعــه: کارکنــان ســتاد فرماندهی 
ــان دهندة  ــا نش ــد. یافته ه ــتان( پرداختن ــتان بلوچس ــی سیس مرزبان
تأثیــر معنــادار و مثبــت عدالــت ســازمانی بــر انگیــزش شــغلی  و 
عملکــرد کارکنــان ، و نیــز تاثیفــر مثبت و معنــادار  انگیزش شــغلی 
بــر عملکــرد کارکنــان فرماندهــی مرزبانــی سیســتان و بلوچســتان 
اســت.  بنابرایــن، فرفماندهــان و مدیــران ایــن ســازمان بایــد بــرای 

ــد ]4[. ــت در ســازمان تــالش نماین برقــراری عدال
ــار  ــر رفت ــفالمی ب ــالق کار اس ــر اخ ــه تاثی ــکاران ب ــه و هم زنگن
ــت  ــطه ای عدال ــش واس ــه نق ــه ب ــا توج ــازمانی ب ــهروندی س ش
ــد.  ــفتان( پرداختن ــتان خوزس ــه ســالمت اس ــورد: بیم ــازمانی )م س
ــر اخــالق  ــت ســازمانی درتاثی ــق نقــش واســط عدال ــج تحقی نتای
کار اســالمی بــر رفتــار شــهروندی ســازمانی را ردف کــرده اســت 

]10[. نتایــج محمــدی فاتــح و همــکاران در بررســی تأثیــر اخــالق 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــردی ب ــغلی ف ــد ش ــر عملکرف ــالمی ب کار اس
ــی در  ــزش درون ــغلی و انگی ــت ش ــی رضای ــطه گرای ــش واس نق
بیــن کارکنــان ســازمان فثبــت احــوال اســتان همــدان، پژوهــش 
نشــان مــی دهــد اخــالق کار اســالمی تأثیــر قــوی و مثبتــی بــر 
عملکــرد شــغلی کارکنــان دارد ســایر نتایــج فرضیــه هــا و ســطوح 
بــرازش مــدل پژوهــش، بــه همــراه نتیجــه گیــری هــای تفصیلــی 
ــت ]11[.  ــده اس ــه آورده ش ــان مقال ــی در پای ــنهادها فاجرای و پیش
ــر عملکــرد  ــر اخــالق اســالمی کار ب ــه تأثی ــکاران  ب دوری و هم
شــغلی بــا نقــش واســطه ای انگیــزه ذاتــی پرداختنــد. هــدف از این 
مطالعــه بررســی تفأثیــر اخــالق کار اســالمی  بــر عملکــرد شــغلی  
ــد  ــی ده ــه نشــان م ــن مطالع ــود. نتیجــه ای ــی  ب ــزش ذات و انگی
کــه بیــن اخــالق کار اســالمی ، عملکــرد شــغلی و انگیــزش ذاتــی 
رابطــه فمثبــت وجــود دارد. نتیجــه تأســیس بیــان داشــت کــه ایده 
اخــالق کار اســالمی بــه عنــوان درمانــی بــرای بحــران اخالقــی 
ــگ ســازمان  ــد در فرهن ــه بای ــزی ک ــوزش مال ــد بخــش آم نوپدی
بــرای رشــد پایــدار و عملکــرد شــغلی اشــباع شــود ]12[. دیــن و 
همــکاران  بــه تأثیــر اخــالق کاری اســالمی بــر عملکــرد شــغلی: 
نقــش واســطه ای انگیــزه شــغلی پرداختنــد. کــه در ایــن تحقیــق 
اثبــات شــده اســت کــه اخــالق کاری اســالمی بــر انگیــزه شــغلی 
و عملکــرد شــغلی تاثیــر دارد. اخــالق کاری اســالمی بــر عملکــرد 

ــا نقــش واســطه ای انگیــزه شــغلی تاثیــر دارد ]1[. شــغلی ب
ســاتانتو و همــکاران  بــه عدالــت محیــط کاری و انگیــزه پرداختنــد. 
نتایــج تحقیــق نشــان مــی دهــد کــه عدالــت ســازمانی و محیــط 
ــه  ــان ، چ ــزش کار کارکن ــر انگی ــاداری ب ــت و معن ــر مثب کار تأثی
ــی  ــی دارد. کارکنان ــورت جمع ــه ص ــه ب ــردی و چ ــورت ف ــه ص ب
ــل  ــه دلی ــد ب ــرده ان ــک شــرکت کار ک ــی در ی ــدت طوالن ــه م ک
ــایر  ــا س ــوب ب ــط خ ــد، رواب ــرکت دارن ــه از ش ــی ک ــورد خوب برخ
کارمنــدان و مدیریــت و احســاس امنیــت شــرکت بــه آنهــا باقــی 
ــه اخــالق کار اســالمی  ــکاران  ب ــن و هم ــد ]13[. امیلی ــی مانن م
ــغلی  ــت ش ــه رضای ــتیابی ب ــازمانی در دس ــت س ــرای عدال و اج
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــق نش ــج تحقی ــد. نتای ــابداران پرداختن حس
اخــالق کار اســالمی بــر اجــرای عدالــت ســازمانی و دســتیابی بــه 
رضایــت شــغلی تاثیــر دارد. اخــالق کار اســالمی بــا نقــش واســطه 
ــر رضایــت شــغلی تاثیــر دارد ]5[.  ای اجــرای عدالــت ســازمانی ب
ــه اثــرات عدالــت ســازمانی و انگیــزه شــغلی  ــی  ب قاضــی و جالل
ــی  ــان مالیات ــر مودی ــر آن ب ــار شــهروندی ســازمانی و تأثی ــر رفت ب
ــر  ــازمانی ب ــت س ــه عدال ــان داد ک ــق نش ــج تحقی ــد. نتای پرداختن

ــر دارد ]6[. ــازمانی تاثی ــهروندی س ــار ش ــغلی و  رفت ــزه ش انگی
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روش کار
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف پژوهشــی کاربــردی محســوب مــی 
شــود و بــر مبنــای ماهیــت و روش تحقیــق، یــک تحقیــق علــی 
اســت. نتایــج تحقیقــات علــی بــرای جلوگیــری از تکــرار حــوادث 
ــوب مــورد  ــع و حــوادث مطل ــا توســعه وقای ــوب، ی ــع نامطل و وقای
ــه  ــق کلی ــن تحقی ــاری ای ــه آم ــرد. جامع ــرار می گی ــتفاده ق اس
ــی  ــر م ــداد 355 نف ــه تع ــر اراک ب ــتان ولیعص ــتاران بیمارس پرس
باشــند. براســاس فرمــول کوکــران برافــی جامعــه محدود درســطح 
خطــای 5 صــدم و دقــت بــرآورد 5 صــدم بــا در نظرگرفتــن مقدار5 
ــر محاســبه  ــه 184 نف ــت حجــم نمون ــرای نســبت موفقی ــم ب ده
ــده و  ــل آم ــه عم ــای ب ــی ه ــه بررس ــه ب ــت باتوج ــد. در نهای ش
ــن  ــنامه دربی ــداد 250 پرسش ــد تع ــاتید مقررگردی ــی اس راهنمای
پرســتاران بیمارســتان ولیعصــر اراک توزیــع گــردد کــه در نهایــت 
پــس از جمــع آوری پرســش نامــه هــا تعــداد 184پرسشــنامه بــه 
انــدازه حجــم نمونــه بــه صــورت صحیــح تکمیــل گردیــد مــورد 
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. روش نمونــه گیــری در ایــن تحقیــق 

ــوع تصادفــی ســاده اســت. از ن

در خصــوص جمــع آوری اطالعــات از روش کتابخانــه ای و 
ــه  ــون فرضی ــرای آزم ــاز ب ــورد نی ــا م ــع آوری داده ه ــرای جم ب
ــرای  ــت.  ب ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــق از روش میدان ــای تحقی ه
گــرد آوری داده هــای مــورد نیــاز تحقیــق از ابــزار پرسشــنامه بــا 
طیــف لیکــرت تهیــه و تدویــن گردیــده اســت. در ایــن تحقیــق از                                                                                           
پرسشــنامه هــای علــی کاظمــی )2012(، نیهــوف و مورمــن 
)1993(، هاکمــن و اولدهــام )1976( اســتفاده شــده اســت و 
ــذا از  ــت. ل ــیده اس ــرم رس ــتاد محت ــد اس ــه تایی ــا ب ــنامه ه پرسش
ــرای ارزیابــی ضریــب پایایــی پرســش  روایــی برخــوردار اســت. ب
نامــه از روش آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت. در ایــن مرحله 
تعــداد 30 پرسشــنامه بــرای ســنجش میــزان پایایــی توزیــع گردید 
ســپس بــرای تعییــن اعتبــار از نــرم افــزار SPSS اســتفاده شــد و 
مقــدار ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــه دســت آمــده در جــدول زیــر 
ارائــه شــده کــه بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار محاســبه شــده بــرای 
ــد  ــی ده ــد نشــان م ــی باش ــا بیشــتر از )0/7( م ــی متغیره تمام

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــار کاف ــنامه از اعتب پرسش

جدول 1: ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق

الفای کرونباخشماره سواالتتعداد سواالتمتغیر

0/832سواالت 1 الی 1212اخالق کاری اسالمی
0/779سواالت 13 الی 1325عدالت سازمانی
0/793سواالت 26 الی 631انگیزه شغلی
0/729سواالت 1 الی 1531کل سواالت

یافته ها
ــاری  ــه آم ــای نمون ــی ه ــترین فروان ــج،  بیش ــاس نتای ــر اس ب
ــرادی اســت کــه دارای مــدرک لیســانس هســتند.  ــه اف ــق ب متعل
بیشــترین فروانــی هــای نمونــه آمــاری متعلــق بــه گــروه مــردان 
اســت. همچنیــن بیشــترین فروانــی هــای نمونــه آمــاری متعلــق 
بــه افــرادی بــود کــه بیــن 30 -40 ســال هســتند. بــرای بررســی 
ــه دو  ــا توجــه ب ــه متغیرهــای مــدل ب نقــش جنســیت در پاســخ ب

بعــدی بــودن جنســیت )زن و مــرد( از آزمــون t  بــرای دو جامعــه 
ــن بخــش نقــش مولفــه جنســیت در  اســتفاده شــده اســت. در ای
پاســخ بــه متغیــر هــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. در )جدول 
2( مشــاهده مــی شــود ســطح معنــاداری در آزمــون t بــرای تمامی 
ــر  ــرض براب ــن رو ف ــت از ای ــای 0/05 اس ــتر از خط ــا بیش متغیره
بــودن میانگیــن پاســخ هفــا در دو گــروه مــردان و زنــان رد نمــی 
شــود و مشــخص مــی شــود کــه در پاســخ بــه متغیرهــای مطــرح 
ــدارد. شــده از طــرف ایــن دو گــروه تفــاوت معنــی داری وجــود ن

جدول 2: نتایج آزمون t براساس جنسیت

سطح معنی داریدرجه آزادیآماره tسطح معنی داری Fآماره Fوضعیتمتغیر

اخالق کاری اسالمی
2/1971820/089-0/0400/842برابری واریانس

2/203173/4420/089-عدم برابری واریانس

عدالت سازمانی
0/1050/7460/6581820/512برابری واریانس

0/659172/6950/511عدم برابری واریانس

انگیزه شغلی
2/0361820/073-0/0200/889برابری واریانس

2/029169/6790/074-عدم برابری واریانس
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ــه متغیرهــا  ــه تحصیــالت در پاســخ ب ــرای بررســی نقــش مولف ب
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــس )ANOVA( اس ــل واریان ــون تحلی از آزم
باتوجــه بــه اینکــه ســطح معنــاداری بیشــتر از خطــای 0/05 اســت، 

مشــخص مــی شــود کــه تفــاوت معنــی داری بیــن پاســخ افــراد 
ــا گــروه هــای تحصیلــی مختلــف بــه متغیرهــای مطــرح شــده  ب

وجــود نــدارد.

جدول 3: نتایج آزمون ANOVA بر اساس تحصیالت

سطح معنی داریFمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمولفهمتغیرها

اخفالق کاری اسالمی
0/70630/235در بین گروه ها

0/6490/649 65/2361800/362داخل گروه ها
65/942183کل

عدالت سازمانی
3/40631/135در بین گروه ها

1/9140/129 106/7871800/593داخل گروه ها
110/193183کل

انگیزه شغلی
0/72830/243دربین گروه ها

0/5480/650 79/7841800/443داخل گروه ها
80/512183کل

بــرای بررســی نقــش مولفــه ســن در پاســخ بــه متغیرهــا از آزمــون 
ــه  تحلیــل واریانــس )ANOVA( اســتفاده شــده اســت. باتوجــه ب
اینکــه ســطح معنــاداری بیشــتر از خطــای 0/05 اســت، مشــخص 

مــی شــود کــه تفــاوت معنــی داری بیــن پاســخ افــراد بــا                                                                                             
ــه متغیرهــای مطــرح شــده وجــود  گــروه هــای ســنی مختلــف ب

ــدارد. ن

 جدول 4: نتایج آزمون ANOVA بر اساس سن

سطح معنی داریFمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمولفهمتغیرها

اخالق کاری اسالمی
0/46820/234در بین گروه ها

0/6470/525 65/4741810/362داخل گروه ها
65/942183کل

عدالت سازمانی
0/37020/185در بین گروه ها

0/3050/737 109/8231810/607داخل گروه ها
110/193183کل

انگیزه شغلی
0/61320/306دربین گروه ها

0/6940/501 79/8991810/441داخل گروه ها
80/512183کل

ــروف- ــون کلموگ ــا از آزم ــودن داده ه ــال ب ــی نرم ــرای بررس ب
ــه  ــج ک ــه نتای ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــتفاده ش ــمیرونوف اس اس
مقــدار معیــار تصمیــم باالتــر از 0/05 اســت، توزیــع ایــن نمونــه، 
نرمــال اســت. لــذا مــی تــوان آزمــون معــادالت ســاختاری بــرای 

آزمــون فرضیــه هــای تحقیــق اســتفاده کــرد. همچنیــن مقادیــر                  
ــزار  ــرم اف ــق ن ــده از طری ــبه ش ــی محاس ــای برازندگ ــاخص ه ش

ــت. ــده اس ــه ش ــدول 5( ارای ــزرل در )ج لی
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 جدول 5: برازندگی پژوهش

1071/03مجذور کای
431درجه آزادی

 )RMSEA( 0/090جذر برآورد واریانس خطای تقریب
 )NFI( 0/91شاخص برازش هنجار شده

 )NNFI( 0/90شاخص برازش هنجار نشده
 )CFI( 0/91شاخص برازش مقایسه ای

در ایــن تحقیــق بــرای مولفــه اخــالق کاری اســالمی از پرسشــنامه 
از  بــرای مولفــه عدالــت ســازمانی  علــی کاظمــی )2012(، 
پرسشــنامه اســتاندارد نیهــو و مورمــن )1993(، بــرای مولفــه انگیزه 
شــغلی از پرسشــنامه اســتاندارد هاکمــن و اولدهام )1976( اســتفاده 
ــر 0/3  ــی کمت ــار عامل ــه دارای ب ــواالتی ک ــه س ــت ک ــده اس ش

نیــز بــوده انــد حــذف گردیــده اســت و تجزیــه و تحلیــل امــاری 
نهایــی تحقیــق بــرای ازمــون فرضیــه هــای تحقیــق بــا توجــه بــه 
ــر از 0/3  ــده کــه دارای بارهــای عاملــی بزرگت ســواالت باقــی مان

انجــام شــده اســت.

 

شکل 2: نمودار معادالت ساختاری بر اساس مقادیر تخمین زده شده

شکل 3: نمودار معادالت ساختاری بر اساس مقادیر استاندارد
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شکل 4: نمودار محاسبات آماره تی

ــغلی  ــزه ش ــر انگی ــالق کاري اســالمی ب ــی اول: اخ ــه فرع فرضی
ــت دارد. ــر مثب تاثی

در ایــن فرضیــه اخــالق کاري اســالمی بــر انگیــزه شــغلی تاثیــر 

دارد زیــرا آمــاره تــی برابــر بــا 3/17 اســت کــه عــددی بزرگتــر از 
1/96 اســت و از طرفــی ضریــب مســیر 0/32 کــه عــددی مثبــت 

اســت لــذا تاثیــر مثبــت ایــن فرضیــه ثابــت مــی شــود.

جدول 6: نتایج فرضیه فرعی اول

نتیجهمقایسه با آماره استانداردآماره tضریب مسیرفرضیه فرعی اول تحقیق

تایید1/96 > 0/323/173/17اخالق کاري اسالمی بر انگیزه شغلی تاثیر مثبت دارد.

فرضیــه فرعــی دوم: اخــالق کاري اســالمی بــر عدالــت ســازمانی 
تاثیــر مثبــت دارد.

در ایــن فرضیــه اخــالق کاري اســالمی بــر عدالــت ســازمانی تاثیــر 

دارد زیــرا آمــاره تــی برابــر بــا 11/93 اســت کــه عــددی بزرگتــر از 
1/96 اســت و از طرفــی ضریــب مســیر 0/93 کــه عــددی مثبــت 

اســت لــذا تاثیــر مثبــت ایــن فرضیــه ثابــت مــی شــود.

جدول 7: نتایج فرضیه فرعی دوم

نتیجهمقایسه با آماره استانداردآماره tضریب مسیرفرضیه فرعی دوم تحقیق

تایید1/96 > 0/9311/9311/93اخالق کاري اسالمی بر عدالت سازمانی تاثیر مثبت دارد.

فرضیــه ســوم: عدالــت ســازمانی بــر انگیــزه شــغلی تاثیــر مثبــت 
دارد.

ــر دارد  ــزه شــغلی تاثی ــر انگی ــت ســازمانی ب ــه عدال ــن فرضی در ای

زیــرا آمــاره تــی برابــر بــا 5/54 اســت کــه عــددی بزرگتــر از 1/96 
اســت و از طرفــی ضریــب مســیر 0/60 کــه عــددی مثبــت اســت 

لــذا تاثیــر مثبــت ایــن فرضیــه ثابــت مــی شــود.

 جدول 8: نتایج فرضیه فرعی سوم

نتیجهمقایسه با آماره استانداردآماره tضریب مسیرفرضیه فرعی سوم تحقیق

تایید1/96 > 0/605/545/54عدالت سازمانی بر انگیزه شغلی تاثیر مثبت دارد.
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ــا  ــغلی ب ــزه ش ــر انگی ــالق کاري اســالمی ب ــی– اخ ــه اصل فرضی
ــت دارد. ــر مثب ــازمانی تاثی ــت س ــی عدال ــش میانج نق

آزمــون ســوبل جهــت بررســی نقــش متغیــر میانجــی )واســطه( در 
تاثیــر متغیــر مســتقل بــر وابســته اســتفاده مــی شــود. اگــر مقــدار 
آمــاره آزمــون بدســت آمــده از مقــدار 1/96 بیشــتر باشــد نشــان 
ــات               ــه اثب ــن فرضی ــر میانجــی در ای ــه تاثی ــن اســت ک ــده ای دهن
مــی شــود. بــا توجــه بــه مقــدار Z-Value کــه برابــر 7/21 مــی 
باشــد مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه اخــالق کاري اســالمی بــر 
انگیــزه شــغلی بــا نقــش میانجــی عدالــت ســازمانی تاثیــر مثبــت 

دارد.

بحث و نتیجه گیری
نتایــج تحقیــق نشــان داد اخــالق کاري اســالمی بــر انگیزه شــغلی 
تاثیــر مثبــت دارد. نتایــج ایــن تحقیــق بــا تحقیقــات محمــدي فاتح 
ــکاران  ــکاران ]14[، دوري و هم ــري و هم ــکاران ]11[، حری و هم
]12[، دیــن و همــکاران ]1[ همراســتا اســت و نتایــج تحقیق نشــان 
مــی دهــد زمانــی کــه کاري در ســازمان بــراي رضــاي خــدا انجــام 
مــی شــود و رضایــت خالــق اولویــت بــر هــر چیــزي داشــته باشــد 
ــراي رضــاي خــدا کار  ــرد ب همیــن امــر باعــث مــی شــود کــه ف
کنــد و بــه دلیــل یــک عامــل درونــی نســبت بــه انجــام کار اقــدام 
ــی شــود و  ــزه م ــش انگی ــه افزای ــر منجــر ب ــن ام ــه همی ــد ک کن
ــا و اصــول اخــالق  ــه ارزش ه ــرادی ک ــی رود. اف ــاال م ــزه ب انگی
کار اســالمی را درون خــود نهادینــه مــی ســازند و بــه آن اصــول 
پایبنــد هســتند، کار را بــه عنــوان منبــع اســتقالل و خودشــکوفایی 
مــی داننــد و ایــن ویژگــی هــا بــر انگیــزش درونــی فــرد تاثیــر دارد 

و باعــث رغبــت و تمایــل فــراوان بــراي انجــام کار مــی شــود.
نتایــج نشــان داد کــه اخــالق کاري اســالمی بــر عدالــت ســازمانی 
ــی و  ــات زمان ــا تحقیق ــق ب ــن تحقی ــج ای ــت دارد. نتای ــر مثب تاثی
ــکاران  ــه و هم ــکاران ]8[، زنگن ــان و هم ــبی ]7[، روخم طهماس
ــن  ــن و حس ــکاران ]5[، روکم ــن و هم ــی ]15[، امیلی ]10[، نیکوی
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــق نش ــج تحقی ــت و نتای ــتا اس ]16[ همراس
ــی و  ــول اخالق ــت اص ــل رعای ــه دلی ــالمی ب ــالق کاري اس اخ
معنــوي در بافــت اســالمی مــی توانــد عدالــت را در ســازمان ارتقــا 
بخشــد. نتایــج نشــان داد عدالــت ســازمانی بــر انگیــزه شــغلی تاثیر 
مثبــت دارد. نتایــج ایــن تحقیــق بــا تحقیقــات قدیــري و درخشــان 
]9[، رجبــی فرجــاد و حســینی ]4[، اصفهانــی اصــل و صداقــت جــو 
]17[، ســاتانتو و همــکاران ]13[، قاضــی و جاللی ]6[، اســتاکونویچ 
ــی  ــج تحقیــق نشــان مــی دهــد زمان ]18[ همراســتا اســت و نتای
کــه کارکنــان در ســازمان احســاس کننــد کــه بــا عــدل بــا آنهــا 

رفتــار مــی شــود و از لحــاظ مــادی و معنــوی شــرایط کاری آنــان 
ــغلی  ــزه ش ــاد انگی ــا ایج ــد در آن ه ــی توان ــت م ــه هس عادالن
کنــد. نبــود عدالــت در ســازمان مــی توانــد منجــر بــه ضعــف هــا 
ــان را در  ــزه ان ــه انگی ــود ک ــان ش ــی در کارکن ــای درون و کمبوده
شــغل کاهــش مــی دهــد. همچنیــن نتایــج ایــن تحقیق نشــان داد 
کــه اخــالق کاري اســالمی بــر انگیــزه شــغلی بــا نقــش میانجــی 
عدالــت ســازمانی تاثیــر مثبــت دارد. بــر اســاس چارچــوب و قوانین 
ــش بخــش و  ــی ارام ــاد فضای ــه ایج ــر ب ــردن منج اســالم کار ک
ــن  ــرد در چنی ــه ف ــود ک ــی ش ــه م ــه و عادالن ــتانه و صادقان دوس
ــه اخــالق  ــد ب ــی کــه پایبن ــزه باالیــی دارد.  کارکنان فضایــی انگی
کار اســالمی هســتند در ارتبــاط بــا همــکاران و انجــام امــور شــغلی 
ــه افزایــش  ــت را رعایــت مــی کننــد و همیــن امــر منجــر ب عدال

اشــتیاق و انــرژي بیشــتري در کار مــی شــود.
ــه  ــزه شــغلی، ب ــود انگی ــی شــود جهــت بهب ــا پیشــنهاد م در انته
تعریــف کدهــاي اخــالق کار اســالمی توســط ســازمانها  مبــادرت 
ــط  ــالمی توس ــالق کار اس ــاي اخ ــف کده ــود. تعری ــده ش ورزی
ــد  ــتخدام میتوان ــد اس ــا در فراین ــن آنه ــر گرفت ــازمانها و در نظ س
تاثیــر مطلوبــی در جــذب کارکنانــی باانگیــزه و افزایــش بهــره وري 
کارکنــان داشــته باشــد. تنظیــم منشــور اخالقــی در ســازمان هــا در 
ــودن ارزش هــاي اخــالق اســالمی کار  گام اول نمایانگــر مهــم ب
و پررنــگ کــردن ایــن ارزشــها در ســازمان اســت. پیشــنهاد مــی 
ــف  ــاد مختل ــت ابع ــه تقوی ــزه شــغلی ، ب ــود انگی شــود جهــت بهب
اخــالق کار اســالمی مبــادرت ورزیــده شــود.  تقویــت ابعــاد مختلف 
ــل  ــف مث ــهاي مختل ــتفاده از روش ــا اس ــالمی ب ــالق کار اس اخ
تشــویق کارکنانــی کــه وظایــف خــود را دقیــق و درســت انجــام 
میدهنــد نیــز مــی توانــد بــا افزایــش انگیــزه در کارکنــان بــراي بــه 
کارگیــري اخــالق کار اســالمی در محیــط کار بــه افزایــش بهــره 
وري در ایــن ســازمانها کمــک نمایــد. پیشــنهاد مــی شــود مدیــران 
و کارکنــان رده بــاالي ســازمانها بــه ارزش هــاي اخــالق اســالمی 
کار مقیــد بــوده و در عمــل بتوانــد عاملــی بســیار قدرتمنــد در جهت 
تشــویق کارکنــان بــراي بــه کارگیــري ارزشــهاي اخــالق اســالمی 
کار باشــد. پیشــنهاد مــی شــود بــا ایجــاد ضمانتهــاي اجرایــی بتوان 
اخــالق اســالمی کار را در ســازمانها نهادینــه کــرد، بدیــن ترتیــب 
اخالقــی شــدن ســازمانها، موجــب کاهــش تبعیــض و نارضایتــی 
و افزایــش انگیــزش و روحیــه ســازمانی در کارکنــان و در نتیجــه 

رشــد و تعالــی ســازمان مــی شــود.
پیشــنهاد مــی شــود جهــت بهبــود عدالــت ســازمانی، مؤلفــه هــاي 
ــتانه  ــان دوس ــق و انس ــژه کار دقی ــه وی ــالمی کار و ب ــالق اس اخ
بــراي افزایــش تعهــد افــراد تقویــت شــود. در ایــن راســتا مــی توان 
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از برنامــه هــاي مختلــف تشــویقی و انگیزشــی بــراي کارکنانــی که 
کارهــا را دقیــق و نــوع دوســتانه انجــام مــی دهنــد، اســتفاده کــرد. 
پیشــنهاد مــی شــود جهت بهبــود عدالــت ســازمانی ، مدیــران دوره 
هــاي آموزشــی در زمینــه آشــنایی بــا اصــول اخــالق اســالمی کار 
را برگــزار و اطمینــان حاصــل کننــد کــه همــه کارکنــان مشــارکت 
ــه  ــد روحی ــعی کنن ــد و س ــی دارن ــاي آموزش ــه ه ــال در برنام فع
ــط کار را  ــتی در محی ــی و سس ــتکار و دوري از تنبل ــالش و پش ت
ــار در  ــت و ایث ــت عدال ــردن و رعای ــوب کار ک ــرده و خ ــت ک تقوی
کار را بــه عنــوان فضیلــت ســرلوحه کار خــود قــرار داده و بــه کار 
بــه عنــوان منبــع ســعادت و خوشــبختی نــگاه کننــد و ایــن نــگاه و 
دیــدگاه بــه کار واقعــا در عمــل بــه کار گرفتــه شــود. پیشــنهاد مــی 
شــود جهــت بهبــود انگیــزه شــغلی ، در ســازمان بــه ایجاد سیســتم 
هــاي جبــران خدمــات و سیســتم عادالنــۀ پرداخــت اقــدام شــود. 
پیشــنهاد مــی شــود جهــت بهبــود انگیــزه شــغلی،  در ســازمان بــه 
ــه منظــور  ــی مناســب در ســازمان، ب ایجــاد نظــام هــاي اطالعات
ــا و  ــه ه ــۀ روی ــان در زمین ــه کارکن ــاز ب ــورد نی ــۀ اطالعــات م ارائ
فرایندهــاي تصمیــم گیــري در جهــت ارتقــاي عدالــت ســازمانی 
اقــدام شــود . پیشــنهاد مــی شــود جهــت بهبــود انگیــزه شــغلی، 

ــام  ــاد نظ ــا ایج ــان و ب ــا کارکن ــب ب ــورد مناس ــا برخ ــازمان ب س
شایســته ســاالري در ســازمان بتواننــد انصــاف را رعایــت و رضایت 

شــغلی را بهبــود بخشــند.
پیشــنهاد مــی شــود جهــت بهبــود انگیــزه شــغلی ، ســاز و کارهــاي 
ــالح  ــن اص ــاداش، همچنی ــتم پ ــادن سیس ــان نه ــراي بنی الزم ب
ــا در  ــاداش ه ــن پ ــص ای ــاي تخصی ــه ه ــا و روی ــه ه ــن نام آیی
ســازمان اتخــاذ شــود. پیشــنهاد مــی شــود جهــت بهبــود انگیــزه 
شــغلی، عدالــت ســازمانی بهبــود یابــد کــه بــرای ایــن امــر منشــور 
اخالقــی مناســبی تهیــه، و بــه بدنــه بیمارســتان ترزیــق شــود تــا 
کارکنــان از انتظــارات ســازمان در مــورد خــود آگاه شــوند. پیشــنهاد 
مــی شــود جهــت بهبــود انگیــزه شــغلی، عدالــت ســازمانی بهبــود 
یابــد کــه بــرای ایــن امــر مدیــران بیمارســتان بایــد نقــش مثبتــی 
بــر عهــده بگیرنــد و نــوع رفتــار مناســبی را از خــود بــروز دهنــد؛ 
چــون رفتــار آنهــا میتوانــد الگویــی بــراي دیگــران باشــد. پیشــنهاد 
مــی شــود جهــت بهبــود انگیــزه شــغلی، عدالــت ســازمانی بهبــود 
یابــد کــه بــرای ایــن امــر افــرادي بایــد در داخــل بیمارســتان براي 
ــاخصهاي  ــها و ش ــج ارزش ــی تروی ــه در پ ــوند ک ــاب ش کار انتخ

اخالقــی و بویــژه اخــالق کار اســالمی باشــند.
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