Quarterly Journal of Nursing Management (IJNV)

Orginal Article

Volume 10, Issue 4, Winter 2022

Investigate the Effect of Islamic Work Ethic on Job
Motivation with the Mediating Role of Organizational Justice
(Case study: Valiasr Hospital in Arak)
Jahanshahi F1, Ghasemi M 2 *, Ahmadi M3
1- Masters, Department of Nursing, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
2- Assistant Professor, Department of Nursing, College of Medical Sciences, Islamic Azad University, Arak, Iran.
3- M.Sc., Department of Public Management, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
Corresponding Author: Ghasemi M, Assistant Professor, Department of Nursing, College of Medical Sciences,
Islamic Azad University, Arak, Iran.
Email: m-ghasemi@iau-arak.ac.ir

Abstract

[ Downloaded from ijnv.ir on 2022-10-03 ]

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.

						
فصلنامه مدیریت پرستاری

مقاله پژوهشی

دوره  ،10شماره  ،4زمستان 1400

بررسی تاثیر اخالق کاری اسالمی بر انگیزه شغلی با نقش میانجی عدالت سازمانی (مورد مطالعه:
پرستاران بیمارستان ولیعصر اراک)

فاطمه جهانشاهی ،1مرتضی قاسمی ،* 2مریم احمدی

3

 -1مربی ،گروه پرستاری ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساوه ،ایران.
 -2استادیار ،گروه پرستاری ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران.
 -3کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت دولتی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران.
نویسند مسئول :مرتضی قاسمی ،استادیار ،گروه پرستاری ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران.
ایمیلM-ghasemi@iau-arak.ac.ir :

چکیده
مقدمــه :محقــق تــاش دارد در ایــن پژوهــش بــه بررســی تاثیــر اخــاق کاری اســامی 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  630نفــر 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  SPSSاســتفاده شــده اســت.در ســطح آمــار اســتنباطی بــرای آزمــون فرضیــه هــای تحقیــق بــا اســتفاده از تکنیــک
معــادالت ســاختاری و تعییــن بــرازش مــدل و نــرم افــزار  lisrellاســتفاده شــده اســت.
یافتــه هــا :اخــاق کاری اســامی بــر انگیــزه شــغلی بــا نقــش میانجــی عدالــت ســازمانی تاثیــر مثبــت دارد .اخــاق کاری اســامی
بــر انگیــزه شــغلی تاثیــر مثبــت دارد .اخــاق کاری اســامی بــر عدالــت ســازمانی تاثیــر مثبــت دارد .عدالــت ســازمانی بــر انگیــزه شــغلی
تاثیــر مثبــت دارد.
نتیجــه گیــری :افــرادی کــه ارزش هــا و اصــول اخــاق کار اســامی 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.
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مقدمه
اخــاق کاری اســامی شایســته مطالعــه و شناســایی اســت.نه تنها
بــه علــت اینکــه هنــوز در برخــی از مناطــق جامعــه اســامی 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 اســام در مدیریــت ســازمان
هــا محســوب میشــوند .کــه تحقــق آنهــا و بررســی عوامــل موثــر

بــر آن هــا در ســازمان هــا ضــروری اســت .توجــه پژوهشــگران
بســیاري در ســالهاي اخیــر بــه اخــاق کار جلــب شــده کــه چنیــن
عالقــه هــاي ممکــن اســت بیانگــر ایــن اعتقــاد باشــد کــه اخــاق
کار ،نگــرش کارکنــان نســبت بــه کار و ســازمانی را تحــت تأثیــر
قــرار مــی دهــد کــه در آن بــه کار مشــغولند .اخــاق کار کــه بــه
طــور معمــول بــا باورهــاي دینــی کارکنــان در ارتبــاط اســت بــر
نگرشــهاي مطلــوب فــردي و ســازمانی نقــش چشــمگیري دارد.
اخــاق کار ،هنجــاري فرهنگــی اســت کــه بــه کار مناســب و خوب
در جامعــه ،ارزش معنــوي مثبــت مــی دهــد و بیانگــر ایــن اســت

فاطمه جهانشاهی و همکاران

کــه کار بــه خــودي خــود ارزش ذاتــی دارد [ .]1کســانی کــه ارزش
هــا و اصــول اخــاق کار اســامی 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
فــرد تاثیــر دارد و باعــث رغبــت و تمایــل فــراوان بــرای انجــام
کار میشــود.اخالق کار در مباحــث مربــوط بــه مدیریــت ســازمانها
از اهمیــت زیــادي برخــوردار اســت .همــواره اعتقــادات مذهبــی
تأثیــر بــه ســزایی بــر اخــاق کار داشــته اســت و شــاید بتــوان
اخــاق کار از دیــد اســام را بــه عنــوان یکــی از کاملتریــن انــواع
آن دانســت .امــروزه ســازمان هــا در بافــت جوامــع اســامي توجــه
خــود را معطــوف بــه اخــاق و ارزش هــاي اخالقــي نمــوده انــد،
چــرا کــه احتمــال مــي رود کارکنانــي کــه پايبنــد بــه اخــاق کار
اســامي هســتند ،اشــتياق و انــرژي بيشــتري را در رابطــه بــا کار
خــود نشــان مــي دهنــد [.]2
عدالــت یعنــی قــرار گرفتــن هــر چیــز در جــای خــودش در دنیــای
مــدرن ،بخــش اعظمــی از اجــرای عدالــت در جامعــه بــه وجــود
عدالــت در ســازمانها منــوط اســت و هــر چــه در ســازمان هــا
عدالــت بیشــتر رعایــت شــود کارکنــان رضایــت شــغلی بیتشــر
و انگیــز بیشــتری برایمانــدن در شــغل خــود و انجــام وظیفــه
دارنــد  .انگیــزه فرآینــدی درونــی اســت کــه رفتــار را نیرومندانــه
هدایــت مــی کنــد انگیــزش شــغلی نشــان دهنــده میــل و عالقــه
فــرد نســبت بــه انجــام دادن یــک کار ،ســرو ســامان دادن بــه
محیــط مــادی ،معنــوی و اجتماعــی خــود بــرای بهتــر انجــام
دادن کارهاســت یکــی از دالیــل موفقیــت کارکنــان و بــه تبــع آن
ســازمان هــا وجــود عوامــل انگیزشــی در حــد بــاال در آن ســازمان
مــی باشــد [ .]3رســیدن بــه اهــداف ســازمان نیــرو و انگیــزه
ای مــی خواهــد کــه از آن بــه عنــوان انگیــزه شــغلی نــام بــرده
مــی شــود زیــرا انگیــزش شــغلی بــه مجموعــه ای از نیروهــای
اثــر بخشــی اتــاق مــی گــردد کــه از درون و بیــرون شــخص
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
انتظــار دارنــد در محیــط کاریشــان رعایــت گــردد [.]4
در حرفــۀ پرســتاري نیــز موضــوع انگیــزش اهمیــت زیــادي دارد
زیــرا ماهیــت فعالیتهــاي پرســتاري ایجــاب میکنــد کــه شــاغلین
ایــن حرفــه بــا عشــق و عالقــۀ زیــاد وظایــف خــود را انجــام
دهنــد و از آنجــا کــه پرســتاري بــا ســامت افــراد جامعــه ســرو
کار دارد ،کاهــش یــا کمبــود انگیــزه در بیــن پرستـــاران اثــرات
بسیـــار ســوئی بــر سالمـــت جامعه خواهـــد داشـــت .عـــدم توجه

چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق

موضــوع انگيــزش شــغلي يكــي از اركان مهـــم مـــديريت را
تشــكيل مــي دهــد .امــروزه در مديريــت نيــروي انســاني يكــي
از موضوعــات مــورد توجــه ،تاميــن نيازهـــاي كاركنـــان در جهــت
3
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بــه انگیزش شــغلی در پرستـــاران میتوانـــد باعـــث کاهش رضایت
شــغلی و نهایتـ ًا 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 انــدك توجه به گفتـــار
و اخبــار جامعــۀ پرســتاري ایــران و حتــی برخــی کشــورهاي دیگــر
متوجــه چالــش دار بــودن مفهــوم انگیــزش در بیــن پرســتاران
شــاغل مــی شــویم .در مصاحبــه اي کــه رئیــس ســازمان نظــام
پرســتاري کشــور بــا خبرگــزاري دانشــجو انجـــام داده بــود وي بــا
بیــان اینکـــه دریافتــی پرســتاران بــا حجــم کارشــان تطابق نــدارد،
گفــت :در هیــچ کشــوري فاصلۀحقوقــی پزشــکان و پرســتاران
بیــش از  4/5برابــر نیســـت و حتــی در برخــی کشــورها حقـــوق
پرســتاران از پزشــک اورژانــس بیشــتر اســت ،در حالــی کــه در
ایــران ایــن فاصلــه  200تــا  300برابر 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
باشــد کــه بــرای ارتقــا عدالــت ســازمانی نیازمنــد ارتقــا اخــاق
کاری اســامی 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
پرســتاران بیمارســتان ولیعصــر را بهبــود ببخشــد .لــذا ســوال
اصلــی تحقیــق ایــن اســت کــه اخــاق کاری اســامی بــر انگیــزه
شــغلی بــا نقــش میانجــی عدالــت ســازمانی در بیمارســتان ولیعصر
اراک چــه تاثیــری دارد؟
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كل بيمارســتان را بــراي نيــل بــه اهـــداف تـــامين كنـــد .بنابرايــن
بايــد كاركنــان بيمارســتان بــراي ارائــه بهتريــن مراقبــت بــا
منايــع موجــود برانگيختــه شــوند .در بخــش بهداشــت و درمــان،
بـــه لحـاظ اهميـت نـوع خـــدمات و سـروكار داشـتن باسـالمت و
جـــان انـــسانها ،اعتــاي كيفيــت و تضميــن كيفيت خدمــات ارائه
شــده بـــراي نظــام بهداشــت و درمــان بطــور مــداوم مــورد توجــه
قرارگرفتــه اســت .ارائــه خدمــات درمانــي در بيمارســتان مـــستلزم
وقـــوع مجموعه اي از فعاليتهـــاي بهـم پيوســـته اسـت كـه كـادر
پرستاري از اركـــان مهـم محـسوب مـي شـــوند و داليـل زيـادي
بـــراي توجـه بـه پرسـتاران وجـــود دارد از جملـه اهميت سـالمت
در جامعـــه ،هزينـــه هـــاي گـــزاف درمـــان،كثرت افــراد مرتبط با
مقولــه درمــان ،مـــرگ و نـاتوانيهـــاي قابــل پيشــگيري .شــناخت
عوامــل موثــر بــر انگيزش شــغلي كادر پرســتاري و فـــراهم بـــودن
آن ،يكـــي از عوامـــل مـــوثر در موفقيـــت عملكــرد بيمارســتانها
خواهــد بــود .چــون آنچــه در افزايــش و كاهــش كارايــي كاركنــان
نقــش عمــده اي دارد بعــد شــناختي و نگــرش كاركنــان نســبت به
مقولــه انگيــزش مــي باشــد.
لــذا در ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه ضــرورت اهمیــت انگیــزه
شــغلی پرســتاران محقــق بــر ان شــده اســت تــا بــه بررســی
تاثیــر اخــاق کاری اســامی بــر انگیــزه شــغلی بــا نقــش میانجــی
عدالــت ســازمانی در بیمارســتان ولیعصــر اراک بپــردازد .دیــن و
همــکاران بــه تأثیــر اخــاق کاری اســامی بــر عملکــرد شــغلی
بــا توجــه بــه نقــش واســطه ای انگیــزه شــغلی پرداختنــد .کــه در
ایــن تحقیــق اثبــات شــده اســت کــه اخــاق کاری اســامی بــر
انگیــزه شــغلی تاثیــر دارد [ .]1امیلیــن و همــکاران بــه اخــاق
کار اســامی و اجــرای عدالــت ســازمانی در دســتیابی بــه رضایــت
شــغلی حســابداران پرداختنــد .نتایــج تحقیــق نشــان مــی دهــد که
اخــاق کار اســامی بــر اجــرای عدالــت ســازمانی تاثیــر دارد [.]5
قاضــی و جاللــی بــه اثــرات عدالــت ســازمانی و انگیــزه شــغلی
بــر رفتــار شــهروندی ســازمانی و تأثیــر آن بــر مودیــان مالیاتــی
پرداختنــد .نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه عدالــت ســازمانی بــر
انگیــزه شــغلی تاثیــر دارد [.]6

ايجــاد انگيــزه بــراي باالبــردن كيفيــت كـــار آنـــان و بهــره گيري
هرچــه بيشــتر از نيروي انســاني در ســازمان مـــي باشـــد .نيـــروي
انـــساني كميـــاب تـــرين و گرانتـــرين ســرمايه هرنــوع ســازمان
محسوب مي شـــود .انـسان بـه ســبب نيازهــاي متعــددي كــه
دارد دســــت بــــه فعاليــــت ميزنــد .بنابرايــن براي هــر مديري در
ســازمان آگـــاهي از مســئله انگيــزش كاركنــان كــه در واقــع پـــي
جـــويي علـت و ســبب حركــت و رفتارهــاي اعــضاء ســازمان
اســــت ،ضرورت تام دارد .از اين رو مديران با احاطـــه بـــه نحـــوه
انگيــزش كاركنــان و انگيــزه هــاي آنــان مــي تواننـــد در تحقـــق
اهــداف ســازمان بــه كمــك كاركنــان بــه ســهولت گام برداشـــته و
در انجــام ســاير وظايــف خود نيـــز موفـــق باشـــند .فـــراهم نبودن
عوامل انگيـــزش شـــغلي و عـــدم ارضـــاي نيازهـــاي كاركنان در
ســازمان به صـــورت بـــازدهي كـــم ،ســـوددهي پايين و هدفهاي
تحقــق نيافتــه جلوه گـــر مـــي شـــود ،زيـــرا كاركــرد كاركنــان در
رابطــه تنگاتنگــي بــا ميــزان رضايــت آنـــان اســت .بيمارســتان بــه
عنــوان يــك ســازمان خدماتــي بــا ســاختار و پيچيدگيهــاي خــاص
خــود بــه افــراد مختلــف جامعـــه ارائـــه خدمــت مي نمايـــد .ايـــن
ســـازمان از اركـــان اصـــلي نظـــام مراقبتهاي بهداشتي و درمـاني
جامعـــه مـــي باشـــد و در واقــع اصلــي تريــن ابــزار آن نيــروي
انســاني اســت ،شــناخت و بررســي و تجزيــه و تحليــل عوامــل
انگيـــزش كاركنـــان ايـــن ســازمان بــا توجــه بــه نقــش حـــساس
آن در تـــامين ســـامت افــراد جامعــه از اهميــت فــوق العـــاده اي
برخـــوردار اسـت .زيـرا ارائـه خـدمات مطلـوب و شايـسته بوسـيله
كـــادر پرســتاري ،با انگيزش امكانپذير اســت ،در حالي كـــه عـــدم
وجــود انگيــزش ،ســبب نارضايتــي و دلســردي آنـــان شـــده و در
نتيجــه مراقبتهــاي پرســتاري به نحو مطلـــوب و شايـــسته صورت
نمــي گيــرد.
الزم اســت مديــر بيمارســتان بــا كاركنـــان تحـــت امـــرش كار
كنــد .كاركنــان نيــز بايــد بــراي تحقــق اهـــداف بيمارســـتان
وظايــف محولــه را انجــام دهنــد ،بديــن لحــاظ مـــدير بايـــد در
آنهــا انگيــزه ايجــاد كنــد .لــذا مديــر بايــد همـــاهنگي الزم بـــين
كاركنــان را بوجــود آورد و فعاليــت يكنواخــت ،كارا و همـــه جانبــه
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بــرای دســت یافتــن بــه اهــداف پژوهشــی ،فرضیــه هــای زیــر
مطــرح و مــورد آزمــون قــرار گرفتــه انــد:
فرضیــه اصلــی :اخــاق کاری اســامی بــر انگیــزه شــغلی بــا
نقــش میانجــی عدالــت ســازمانی تاثیــر مثبــت دارد.
فرضیــه فرعــی  :1اخــاق کاری اســامی بــر انگیــزه شــغلی تاثیــر
مثبــت دارد.
فرضیــه فرعــی  :2اخــاق کاری اســامی بــر عدالــت ســازمانی
تاثیــر مثبــت دارد.
فرضیــه فرعــی  :3عدالــت ســازمانی بــر انگیــزه شــغلی تاثیــر مثبت
دارد.
در ادامــه بــه برخحــی از پژوهــش هــای انجــام شــده در ایــن
زمینــه اشــاره شــده اســت .زمانــی و طهماســبی ،بــه بررســی
ارتبــاط اخــاق کاری اســامی و ادراک از عدالــت ســازمانی بــا
رفتــار شــهروندی در کارکنــان بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی
شــهرکرد پرداختنــد .براســاس یافتههــاى پژوهــش میتــوان
نتیجــه گرفــت کــه بــرای افزایــش در میــزان رفتــار شــهروندی
ســازمانی از طریــق افزایــش اخــاق کاری اســامی و عدالــت
ســازمانی میتــوان اقــدام کــرد [ .]7نتایــج روخمــان و همــکاران
در بررســی تاثیــر اخــاق کار اســامی بــر عدالــت ســازمانی،
نشــان داد کــه اخــاق کار اســامی 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 [ .]8قدیــری 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
مرزبانــی سیســتان بلوچســتان) پرداختنــد .یافتههــا نشــاندهندۀ
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
برقــراری عدالــت در ســازمان تــاش نماینــد [.]4
زنگنــه و همــکاران بــه تاثیــر اخــاق کار اســفالمی بــر رفتــار
شــهروندی ســازمانی بــا توجــه بــه نقــش واســطه ای عدالــت
ســازمانی (مــورد :بیمــه ســامت اســتان خوزســفتان) پرداختنــد.
نتایــج تحقیــق نقــش واســط عدالــت ســازمانی درتاثیــر اخــاق
کار اســامی بــر رفتــار شــهروندی ســازمانی را ردف کــرده اســت
5
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[ .]10نتایــج محمــدی فاتــح و همــکاران در بررســی تأثیــر اخــاق
کار اســامی بــر عملکرفــد شــغلی فــردی بــا در نظــر گرفتــن
نقــش واســطه گرایــی رضایــت شــغلی و انگیــزش درونــی در
بیــن کارکنــان ســازمان فثبــت احــوال اســتان همــدان ،پژوهــش
نشــان مــی دهــد اخــاق کار اســامی تأثیــر قــوی و مثبتــی بــر
عملکــرد شــغلی کارکنــان دارد ســایر نتایــج فرضیــه هــا و ســطوح
بــرازش مــدل پژوهــش ،بــه همــراه نتیجــه گیــری هــای تفصیلــی
و پیشــنهادها فاجرایــی در پایــان مقالــه آورده شــده اســت [.]11
دوری و همــکاران بــه تأثیــر اخــاق اســامی کار بــر عملکــرد
شــغلی بــا نقــش واســطه ای انگیــزه ذاتــی پرداختنــد .هــدف از این
مطالعــه بررســی تفأثیــر اخــاق کار اســامی بــر عملکــرد شــغلی
و انگیــزش ذاتــی بــود .نتیجــه ایــن مطالعــه نشــان مــی دهــد
کــه بیــن اخــاق کار اســامی  ،عملکــرد شــغلی و انگیــزش ذاتــی
رابطــه فمثبــت وجــود دارد .نتیجــه تأســیس بیــان داشــت کــه ایده
اخــاق کار اســامی بــه عنــوان درمانــی بــرای بحــران اخالقــی
نوپدیــد بخــش آمــوزش مالــزی کــه بایــد در فرهنــگ ســازمان
بــرای رشــد پایــدار و عملکــرد شــغلی اشــباع شــود [ .]12دیــن و
همــکاران بــه تأثیــر اخــاق کاری اســامی بــر عملکــرد شــغلی:
نقــش واســطه ای انگیــزه شــغلی پرداختنــد .کــه در ایــن تحقیــق
اثبــات شــده اســت کــه اخــاق کاری اســامی بــر انگیــزه شــغلی
و عملکــرد شــغلی تاثیــر دارد .اخــاق کاری اســامی بــر عملکــرد
شــغلی بــا نقــش واســطه ای انگیــزه شــغلی تاثیــر دارد [.]1
ســاتانتو و همــکاران بــه عدالــت محیــط کاری و انگیــزه پرداختنــد.
نتایــج تحقیــق نشــان مــی دهــد کــه عدالــت ســازمانی و محیــط
کار تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر انگیــزش کار کارکنــان  ،چــه
بــه صــورت فــردی و چــه بــه صــورت جمعــی دارد .کارکنانــی
کــه مــدت طوالنــی در یــک شــرکت کار کــرده انــد بــه دلیــل
برخــورد خوبــی کــه از شــرکت دارنــد ،روابــط خــوب بــا ســایر
کارمنــدان و مدیریــت و احســاس امنیــت شــرکت بــه آنهــا باقــی
مــی ماننــد [ .]13امیلیــن و همــکاران بــه اخــاق کار اســامی
و اجــرای عدالــت ســازمانی در دســتیابی بــه رضایــت شــغلی
حســابداران پرداختنــد .نتایــج تحقیــق نشــان مــی دهــد کــه
اخــاق کار اســامی بــر اجــرای عدالــت ســازمانی و دســتیابی بــه
رضایــت شــغلی تاثیــر دارد .اخــاق کار اســامی بــا نقــش واســطه
ای اجــرای عدالــت ســازمانی بــر رضایــت شــغلی تاثیــر دارد [.]5
قاضــی و جاللــی بــه اثــرات عدالــت ســازمانی و انگیــزه شــغلی
بــر رفتــار شــهروندی ســازمانی و تأثیــر آن بــر مودیــان مالیاتــی
پرداختنــد .نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه عدالــت ســازمانی بــر
انگیــزه شــغلی و رفتــار شــهروندی ســازمانی تاثیــر دارد [.]6
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در خصــوص جمــع آوری اطالعــات از روش کتابخانــه ای و
بــرای جمــع آوری داده هــا مــورد نیــاز بــرای آزمــون فرضیــه
هــای تحقیــق از روش میدانــی اســتفاده شــده اســت .بــرای
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 ( ،)2012نیهــوف و مورمــن
( ،)1993هاکمــن و اولدهــام ( )۱۹۷۶اســتفاده شــده اســت و
پرسشــنامه هــا بــه تاییــد اســتاد محتــرم رســیده اســت .لــذا از
روایــی برخــوردار اســت .بــرای ارزیابــی ضریــب پایایــی پرســش
نامــه از روش آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت .در ایــن مرحله
تعــداد  30پرسشــنامه بــرای ســنجش میــزان پایایــی توزیــع گردید
ســپس بــرای تعییــن اعتبــار از نــرم افــزار  SPSSاســتفاده شــد و
مقــدار ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــه دســت آمــده در جــدول زیــر
ارائــه شــده کــه بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار محاســبه شــده بــرای
تمامــی متغیرهــا بیشــتر از ( )0/7مــی باشــد نشــان مــی دهــد
پرسشــنامه از اعتبــار کافــی برخــوردار اســت.

روش کار
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف پژوهشــی کاربــردی محســوب مــی
شــود و بــر مبنــای ماهیــت و روش تحقیــق ،یــک تحقیــق علــی
اســت .نتايــج تحقیقــات علــی بــراى جلوگيــرى از تکــرار حــوادث
و وقايــع نامطلــوب ،يــا توســعه وقايــع و حــوادث مطلــوب مــورد
اســتفاده قــرار مىگيــرد .جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق کلیــه
پرســتاران بیمارســتان ولیعصــر اراک بــه تعــداد  355نفــر مــی
باشــند .براســاس فرمــول کوکــران برافــی جامعــه محدود درســطح
خطــای  5صــدم و دقــت بــرآورد  5صــدم بــا در نظرگرفتــن مقدار5
دهــم بــرای نســبت موفقیــت حجــم نمونــه  184نفــر محاســبه
شــد .در نهایــت باتوجــه بــه بررســی هــای بــه عمــل آمــده و
راهنمایــی اســاتید مقررگردیــد تعــداد  250پرسشــنامه دربیــن
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
از نــوع تصادفــی ســاده اســت.

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

متغیر

تعداد سواالت

شماره سواالت

الفای کرونباخ

اخالق کاری اسالمی

12

سواالت  1الی 12

0/832

عدالت سازمانی

13

سواالت  13الی 25

0/779

انگیزه شغلی

6

سواالت  26الی 31

0/793

کل سواالت

15

سواالت  1الی 31

0/729

بعــدی بــودن جنســیت (زن و مــرد) از آزمــون  tبــرای دو جامعــه
اســتفاده شــده اســت .در ایــن بخــش نقــش مولفــه جنســیت در
پاســخ بــه متغیــر هــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .در (جدول
 )2مشــاهده مــی شــود ســطح معنــاداری در آزمــون  tبــرای تمامی
متغیرهــا بیشــتر از خطــای  0/05اســت از ایــن رو فــرض برابــر
بــودن میانگیــن پاســخ هفــا در دو گــروه مــردان و زنــان رد نمــی
شــود و مشــخص مــی شــود کــه در پاســخ بــه متغیرهــای مطــرح
شــده از طــرف ایــن دو گــروه تفــاوت معنــی داری وجــود نــدارد.

یافته ها
بــر اســاس نتایــج ،بیشــترین فروانــی هــای نمونــه آمــاری
متعلــق بــه افــرادی اســت کــه دارای مــدرک لیســانس هســتند.
بیشــترین فروانــی هــای نمونــه آمــاری متعلــق بــه گــروه مــردان
اســت .همچنیــن بیشــترین فروانــی هــای نمونــه آمــاری متعلــق
بــه افــرادی بــود کــه بیــن  40- 30ســال هســتند .بــرای بررســی
نقــش جنســیت در پاســخ بــه متغیرهــای مــدل بــا توجــه بــه دو

متغیر

اخالق کاری اسالمی
عدالت سازمانی
انگیزه شغلی

وضعیت

آماره F

سطح معنی داری F

آماره t

درجه آزادی

سطح معنی داری

برابری واریانس

0/040

0/842

-2/197

182

0/089

-2/203

173/442

0/089

0/658

182

0/512

0/659

172/695

0/511

-2/036

182

0/073

-2/029

169/679

0/074

عدم برابری واریانس
برابری واریانس

0/746

0/105

عدم برابری واریانس
برابری واریانس

0/889

0/020

عدم برابری واریانس

6
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جدول  :2نتایج آزمون  tبراساس جنسیت

فاطمه جهانشاهی و همکاران

بــرای بررســی نقــش مولفــه تحصیــات در پاســخ بــه متغیرهــا
از آزمــون تحلیــل واریانــس ( )ANOVAاســتفاده شــده اســت.
باتوجــه بــه اینکــه ســطح معنــاداری بیشــتر از خطــای  0/05اســت،

مشــخص مــی شــود کــه تفــاوت معنــی داری بیــن پاســخ افــراد
بــا گــروه هــای تحصیلــی مختلــف بــه متغیرهــای مطــرح شــده
وجــود نــدارد.

جدول  :3نتایج آزمون  ANOVAبر اساس تحصیالت
متغیرها

اخفالق کاری اسالمی

عدالت سازمانی

انگیزه شغلی

مولفه

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

در بین گروه ها

0/706

3

0/235

داخل گروه ها

65/236

180

0/362

کل

65/942

183

در بین گروه ها

3/406

3

1/135

داخل گروه ها

106/787

180

0/593

کل

110/193

183

دربین گروه ها

0/728

3

0/243

داخل گروه ها

79/784

180

0/443

کل

80/512

183

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

F

0/649

1/914

0/548

سطح معنی داری

0/649

0/129

0/650

مــی شــود کــه تفــاوت معنــی داری بیــن پاســخ افــراد بــا
گــروه هــای ســنی مختلــف بــه متغیرهــای مطــرح شــده وجــود
نــدارد.

جدول  :4نتایج آزمون  ANOVAبر اساس سن
متغیرها

اخالق کاری اسالمی

عدالت سازمانی

انگیزه شغلی

مولفه

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

در بین گروه ها

0/468

2

0/234

داخل گروه ها

65/474

181

0/362

کل

65/942

183

در بین گروه ها

0/370

2

0/185

داخل گروه ها

109/823

181

0/607

کل

110/193

183

دربین گروه ها

0/613

2

0/306

داخل گروه ها

79/899

181

0/441

کل

80/512

183

0/647

0/305

0/694

0/525

0/737

0/501

آزمــون فرضیــه هــای تحقیــق اســتفاده کــرد .همچنیــن مقادیــر
شــاخص هــای برازندگــی محاســبه شــده از طریــق نــرم افــزار
ليــزرل در (جــدول  )5ارایــه شــده اســت.

7

] [ Downloaded from ijnv.ir on 2022-10-03

بــرای بررســی نرمــال بــودن داده هــا از آزمــون كلموگــروف-
اســميرونوف اســتفاده شــده اســت .بــا توجــه بــه نتايــج کــه
مقــدار معیــار تصمیــم باالتــر از  0/05اســت ،توزيــع ايــن نمونــه،
نرمــال اســت .لــذا مــی تــوان آزمــون معــادالت ســاختاری بــرای

F

سطح معنی داری

فصلنامه مدیریت پرستاری ،دوره  ،10شماره  ،4زمستان1400
جدول  :5برازندگی پژوهش
مجذور کای

1071/03

درجه آزادی

431

جذر برآورد واریانس خطای تقریب )(RMSEA

0/090

شاخص برازش هنجار شده )(NFI

0/91

شاخص برازش هنجار نشده )(NNFI

0/90

شاخص برازش مقایسه ای )(CFI

0/91

در ایــن تحقیــق بــرای مولفــه اخــاق کاری اســامی از پرسشــنامه
علــی کاظمــی ( ،)2012بــرای مولفــه عدالــت ســازمانی از
پرسشــنامه اســتاندارد نیهــو و مورمــن ( ،)1993بــرای مولفــه انگیزه
شــغلی از پرسشــنامه اســتاندارد هاکمــن و اولدهام ( )۱۹۷۶اســتفاده
شــده اســت کــه ســواالتی کــه دارای بــار عاملــی کمتــر 0/3

نیــز بــوده انــد حــذف گردیــده اســت و تجزیــه و تحلیــل امــاری
نهایــی تحقیــق بــرای ازمــون فرضیــه هــای تحقیــق بــا توجــه بــه
ســواالت باقــی مانــده کــه دارای بارهــای عاملــی بزرگتــر از 0/3
انجــام شــده اســت.

شکل  :2نمودار معادالت ساختاری بر اساس مقادیر تخمین زده شده
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شکل  :3نمودار معادالت ساختاری بر اساس مقادیر استاندارد

فاطمه جهانشاهی و همکاران

شکل  :4نمودار محاسبات آماره تی

دارد زیــرا آمــاره تــی برابــر بــا  3/17اســت کــه عــددی بزرگتــر از
 1/96اســت و از طرفــی ضریــب مســیر  0/32کــه عــددی مثبــت
اســت لــذا تاثیــر مثبــت ایــن فرضیــه ثابــت مــی شــود.

فرضیــه فرعــی اول :اخــاق کاري اســامی بــر انگیــزه شــغلی
تاثیــر مثبــت دارد.
در ایــن فرضیــه اخــاق کاري اســامی بــر انگیــزه شــغلی تاثیــر

جدول  :6نتایج فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی اول تحقیق

ضریب مسیر

آماره t

مقایسه با آماره استاندارد

نتیجه

اخالق کاري اسالمی بر انگیزه شغلی تاثیر مثبت دارد.

0/32

3/17

3/17 < 1/96

تایید

دارد زیــرا آمــاره تــی برابــر بــا  11/93اســت کــه عــددی بزرگتــر از
 1/96اســت و از طرفــی ضریــب مســیر  0/93کــه عــددی مثبــت
اســت لــذا تاثیــر مثبــت ایــن فرضیــه ثابــت مــی شــود.

فرضیــه فرعــی دوم :اخــاق کاري اســامی بــر عدالــت ســازمانی
تاثیــر مثبــت دارد.
در ایــن فرضیــه اخــاق کاري اســامی بــر عدالــت ســازمانی تاثیــر

جدول  :7نتایج فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی دوم تحقیق

ضریب مسیر

آماره t

مقایسه با آماره استاندارد

نتیجه

اخالق کاري اسالمی بر عدالت سازمانی تاثیر مثبت دارد.

0/93

11/93

11/93 < 1/96

تایید

زیــرا آمــاره تــی برابــر بــا  5/54اســت کــه عــددی بزرگتــر از 1/96
اســت و از طرفــی ضریــب مســیر  0/60کــه عــددی مثبــت اســت
لــذا تاثیــر مثبــت ایــن فرضیــه ثابــت مــی شــود.

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

فرضیه فرعی سوم تحقیق

ضریب مسیر

آماره t

مقایسه با آماره استاندارد

نتیجه

عدالت سازمانی بر انگیزه شغلی تاثیر مثبت دارد.

0/60

5/54

5/54 < 1/96

تایید
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جدول  :8نتایج فرضیه فرعی سوم

فصلنامه مدیریت پرستاری ،دوره  ،10شماره  ،4زمستان1400

فرضیــه اصلــی– اخــاق کاري اســامی بــر انگیــزه شــغلی بــا
نقــش میانجــی عدالــت ســازمانی تاثیــر مثبــت دارد.
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  1/96بیشــتر باشــد نشــان
دهنــده ایــن اســت کــه تاثیــر میانجــی در ایــن فرضیــه اثبــات
مــی شــود .بــا توجــه بــه مقــدار  Z-Valueکــه برابــر  7/21مــی
باشــد مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه اخــاق کاري اســامی بــر
انگیــزه شــغلی بــا نقــش میانجــی عدالــت ســازمانی تاثیــر مثبــت
دارد.
بحث و نتیجه گیری
نتایــج تحقیــق نشــان داد اخــاق کاري اســامی بــر انگیزه شــغلی
تاثیــر مثبــت دارد .نتايــج ايــن تحقيــق بــا تحقیقــات محمــدي فاتح
و همــکاران [ ،]11حریــري و همــکاران [ ،]14دوري و همــکاران
[ ،]12دیــن و همــکاران [ ]1همراســتا 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
همیــن امــر باعــث مــی شــود کــه فــرد بــراي رضــاي خــدا کار
کنــد و بــه دلیــل یــک عامــل درونــی نســبت بــه انجــام کار اقــدام
کنــد کــه همیــن امــر منجــر بــه افزایــش انگیــزه مــی شــود و
انگیــزه بــاال مــی رود .افــرادی کــه ارزش هــا و اصــول اخــاق
کار اســامی 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.
نتايــج نشــان داد كــه اخــاق کاري اســامی بــر عدالــت ســازمانی
تاثیــر مثبــت دارد .نتايــج ايــن تحقيــق بــا تحقیقــات زمانــی و
طهماســبی [ ،]7روخمــان و همــکاران [ ،]8زنگنــه و همــکاران
[ ،]10نیکویــی [ ،]15امیلیــن و همــکاران [ ،]5روکمــن و حســن
[ ]16همراســتا اســت و نتایــج تحقیــق نشــان مــی دهــد کــه
اخــاق کاري اســامی بــه دلیــل رعایــت اصــول اخالقــی و
معنــوي در بافــت اســامی مــی توانــد عدالــت را در ســازمان ارتقــا
بخشــد .نتايــج نشــان داد عدالــت ســازمانی بــر انگیــزه شــغلی تاثیر
مثبــت دارد .نتايــج ايــن تحقيــق بــا تحقیقــات قدیــري و درخشــان
[ ،]9رجبــی فرجــاد و حســینی [ ،]4اصفهانــی اصــل و صداقــت جــو
[ ،]17ســاتانتو و همــکاران [ ،]13قاضــی و جاللی [ ،]6اســتاکونویچ
[ ]18همراســتا اســت و نتایــج تحقیــق نشــان مــی دهــد زمانــی
کــه کارکنــان در ســازمان احســاس کننــد کــه بــا عــدل بــا آنهــا
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رفتــار مــی شــود و از لحــاظ مــادی و معنــوی شــرایط کاری آنــان
عادالنــه هســت مــی توانــد در آن هــا ایجــاد انگیــزه شــغلی
کنــد .نبــود عدالــت در ســازمان مــی توانــد منجــر بــه ضعــف هــا
و کمبودهــای درونــی در کارکنــان شــود کــه انگیــزه انــان را در
شــغل کاهــش مــی دهــد .همچنیــن نتایــج ایــن تحقیق نشــان داد
کــه اخــاق کاري اســامی بــر انگیــزه شــغلی بــا نقــش میانجــی
عدالــت ســازمانی تاثیــر مثبــت دارد .بــر اســاس چارچــوب و قوانین
اســام کار کــردن منجــر بــه ایجــاد فضایــی ارامــش بخــش و
دوســتانه و صادقانــه و عادالنــه مــی شــود کــه فــرد در چنیــن
فضایــی انگیــزه باالیــی دارد .کارکنانــی کــه پایبنــد بــه اخــاق
کار اســامی هســتند در ارتبــاط بــا همــکاران و انجــام امــور شــغلی
عدالــت را رعایــت مــی کننــد و همیــن امــر منجــر بــه افزایــش
اشــتیاق و انــرژي بیشــتري در کار مــی شــود.
در انتهــا پیشــنهاد مــی شــود جهــت بهبــود انگیــزه شــغلی ،بــه
تعریــف کدهــاي اخــاق کار اســامی توســط ســازمانها مبــادرت
ورزیــده شــود .تعریــف کدهــاي اخــاق کار اســامی توســط
ســازمانها و در نظــر گرفتــن آنهــا در فراینــد اســتخدام میتوانــد
تاثیــر مطلوبــی در جــذب کارکنانــی باانگیــزه و افزایــش بهــره وري
کارکنــان داشــته باشــد .تنظیــم منشــور اخالقــی در ســازمان هــا در
گام اول نمایانگــر مهــم بــودن ارزش هــاي اخــاق اســامی کار
و پررنــگ کــردن ایــن ارزشــها در ســازمان اســت .پیشــنهاد مــی
شــود جهــت بهبــود انگیــزه شــغلی  ،بــه تقویــت ابعــاد مختلــف
اخــاق کار اســامی مبــادرت ورزیــده شــود .تقویــت ابعــاد مختلف
اخــاق کار اســامی بــا اســتفاده از روشــهاي مختلــف مثــل
تشــویق کارکنانــی کــه وظایــف خــود را دقیــق و درســت انجــام
میدهنــد نیــز مــی توانــد بــا افزایــش انگیــزه در کارکنــان بــراي بــه
کارگیــري اخــاق کار اســامی در محیــط کار بــه افزایــش بهــره
وري در ایــن ســازمانها کمــک نمایــد .پیشــنهاد مــی شــود مدیــران
و کارکنــان رده بــاالي ســازمانها بــه ارزش هــاي اخــاق اســامی
کار مقیــد بــوده و در عمــل بتوانــد عاملــی بســیار قدرتمنــد در جهت
تشــویق کارکنــان بــراي بــه کارگیــري ارزشــهاي اخــاق اســامی
کار باشــد .پیشــنهاد مــی شــود بــا ایجــاد ضمانتهــاي اجرایــی بتوان
اخــاق اســامی 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
اخــاق اســامی کار و بــه ویــژه کار دقیــق و انســان دوســتانه
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 اخــاق اســامی کار
را برگــزار و اطمینــان حاصــل کننــد کــه همــه کارکنــان مشــارکت
فعــال در برنامــه هــاي آموزشــی دارنــد و ســعی کننــد روحیــه
تــاش و پشــتکار و دوري از تنبلــی و سســتی در محیــط کار را
تقویــت کــرده و خــوب کار کــردن و رعایــت عدالــت و ایثــار در
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
ایجــاد نظــام هــاي اطالعاتــی مناســب در ســازمان ،بــه منظــور
ارائــۀ اطالعــات مــورد نیــاز بــه کارکنــان در زمینــۀ رویــه هــا و
فرایندهــاي تصمیــم گیــري در جهــت ارتقــاي عدالــت ســازمانی
اقــدام شــود  .پیشــنهاد مــی شــود جهــت بهبــود انگیــزه شــغلی،

ســازمان بــا برخــورد مناســب بــا کارکنــان و بــا ایجــاد نظــام
شایســته ســاالري در ســازمان بتواننــد انصــاف را رعایــت و رضایت
شــغلی را بهبــود بخشــند.
پیشــنهاد مــی شــود جهــت بهبــود انگیــزه شــغلی  ،ســاز و کارهــاي
الزم بــراي بنیــان نهــادن سیســتم پــاداش ،همچنیــن اصــاح
آییــن نامــه هــا و رویــه هــاي تخصیــص ایــن پــاداش هــا در
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
کار انتخــاب شــوند کــه در پــی ترویــج ارزشــها و شــاخصهاي
اخالقــی و بویــژه اخــاق کار اســامی باشــند.
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