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  تأثیر اخالق اسالمی کار تحلیل 
 شغلی و رضایت شغلی بر تنش

  *ه سید محسن عالم
 ** مهدي آقایی

  20/8/94: پذیرش نهایی        3/3/93 :دریافت مقاله

  
  چکیده

همواره . ها از اهمیت زیادي برخوردار استدر مباحث مربوط به مدیریت سازماناخالق کار 
سزایی بر اخالق کار داشته است و شاید بتوان اخالق کار از دید اسالم را ه اعتقادات مذهبی تأثیر ب

این پژوهش بر آن است تا با تعیین تأثیر اخالق اسالمی . ترین انواع آن دانستکامل عنوان یکی از به
جامعه آماري این پژوهش را . کار بر تنش شغلی و رضایت شغلی به ادبیات این زمینه بیفزاید

نفر به صورت تصادفی  230دهند که از میان آنها  کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان تشکیل می
سؤال استفاده  35ها از پرسشنامه بسته با  آوري داده معبراي ج. عنوان نمونه آماري انتخاب شدند به

الگوي مفهومی . پرسشنامه مقبول انجام گرفت 198ها روي  تحلیل داده و شد که در نهایت تجزیه
سازي معادالت پژوهش، که با بهره از ادبیات پژوهش تدوین شده بود با استفاده از روش الگو

. بررسی گردید 0/2نسخه  Smart PLSافزار  ی و نرمساختاري با رویکرد کمترین مربعات جزئ
صورت مثبت و معنادار بر رضایت شغلی  دهد اخالق اسالمی کار به هاي پژوهش نشان می یافته

چنین نقش تنش شغلی هم. صورت منفی و معنادار بر تنش شغلی آنها تأثیر دارد کارکنان و به
  .ار و رضایت شغلی نیز بررسی شدعنوان متغیر میانجی در رابطه اخالق اسالمی ک به

رضایت شغلی و مدریت، مدیریت و اخالق اسالمی، تنش شغلی و مدیریت،  :ها واژه کلید
  .مدیریت در دانشگاه اصفهان

  
  
  

  dr_allameh@yahoo.com    گروه مدیریت دانشگاه اصفهان استادیار :نویسنده مسئول *
 mehdiaghaie1989@gmail.com        اصفهانمدیریت بازرگانی دانشگاه  دانشجوي دکتري ** 
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  مقدمه
زایی در تربیت نیروهاي متخصص و فرهیخته سنقش ب ،و مراکز آموزش عالی کشور ها دانشگاه

: فرمایند میها در جامعه  مقام معظم رهبري در تبیین نقش دانشگاه. اي بر عهده دارند هر جامعه
، کار و کسبشهري  هاي محیطهاي اسالمی و انقالبی زیاد است همانند  درست است که محیط

ها  از این محیط کدام هیچگوناگون دیگر، اما  هاي محیطهاي کارگري، محیط حوزه علمیه و  محیط
یی نیستند که با تخصص و دانش خودشان، باید در فرداي این مملکت انسانهامشغول ساختن 

البته از این جهت حوزه علمیه مختصراً وجه شباهتی . ي زندگی را حرکت بدهندخهاچرچرخی از 
کشور، دانشگاه   آینده  در امر اداره. ي خیلی زیادي داردتفاوتهابا دانشگاه دارد؛ اما آن هم باز 

کشور را تربیت    دانشگاه است که مدیران و سیاسیون و مهندسان آینده. است مهمترجلوتر و 
هاي مختلف زندگی از صنعت و کشاورزي و متخصصان و دانشمندانی که باید در زمینه؛ کند می

پس ببینید  ؛کند تسلیحات و از همه شئون جامعه، کشور را در فردا اداره کنند، دارد تربیت می
انجام  بدرستیاگر حقیقتاً دانشگاه جایی شد که در آن تربیت دینی . دانشگاه این قدر مهم است

ي چرخهااطمینان پیدا کرد که فردا مدیران کشور و همه کسانی که چرخی از  توان میبگیرد، 
اي، امام خامنه(کنند  کشور در دستشان است، اسالمی هستند و با دید و نگرش اسالمی حرکت می

ها و رسالت عظیمی که به عهده دارند، شناخت  با توجه به اهمیت و نقش دانشگاه). 13/7/1367
در ایجاد فضایی فرهنگی اسالمی در جهت  آنهااي کارکنان و رسیدگی مناسب به ویژگیها و نیازه

توان گفت از جانب متخصصان  می و رسد تربیت نیروهاي متخصص و فرهیخته، ضروري به نظر می
یی در زمینه بررسی اخالق اسالمی کار پژوهشهاچه  اگر. است شده پرداختهعلوم انسانی کمتر به آن 

؛ انصاري و اردکانی، 1391حسنی و همکاران، : مثال عنوان به(رت پذیرفته است صو ها دانشگاهدر 
 تنشاخالق اسالمی کار بر  تأثیرپژوهشی به بررسی  تاکنون، )1392؛ موغلی و همکاران، 1392

اخالق کار با توجه به تعریف  پژوهشها در مورددیگر عمده سوي از . شغلی کارکنان نپرداخته است
با است پژوهش تالش شده این در . توجه شده است کمتربه جنبه اسالمی آن غربی آن بوده و 

 تأثیرچنین رضایت شغلی کارکنان به نقش و شغلی و هم تنشاخالق اسالمی کار بر  تأثیربررسی 
بدین منظور . شغلی کارکنان پی برده شود ویژگیهاياخالقیات بویژه از نوع اسالمی آن بر بهبود 

نخبه پروري، تربیت زمینۀ هاي کشور در  دانشگاه مهمترینکه یکی از  ،دانشگاه صنعتی اصفهان
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امید است نتایج . قرار گرفت است، مورد مطالعهچنین توسعه علوم فنی مهندسی متخصصان و هم
اوضاع  زش عالی یاري رساند تا با بهبودها و مراکز آمو به مدیران دانشگاهتواند میاین پژوهش 

 وري بهره ،ها ایجاد فضایی فرهنگی اسالمی در دانشگاه نتیجه درخود و  مؤسساتشغلی کارکنان 
  .را افزایش دهندمراکز آموزش عالی کشور 

  
  ادبیات نظري پژوهش

  اسالمی کار اخالق
درآمد و رفع نیازهاي فردي و شود که با هدف کسب  کار به آن دسته از فعالیتهایی اطالق می

اي  هاي اخالق کاربردي است که از جایگاه ویژه اخالق کار از زیرشاخه. شود اجتماعی انجام می
اي از بایدها و نبایدهاي  پذیرد که هر کاري نیازمند رعایت دسته برخوردار است؛ زیرا هر انسانی می

اخالق به معنی رعایت اصول . آیدیاخالقی است که بدون رعایت آنها نتیجه مطلوب به دست نم
معنوي و ارزشهایی  است که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است مبنی بر اینکه درست چیست و 

گاه اخالق کار نیز به معنی شناخت درست از نادرست در محیط کار و آن. نادرست کدام است
ادیان در ). 23: 1388رحمان سرشت، رفیعی و کوشا (انجام دادن درست و ترك نادرست است 

بسیاري از کشورها چه با قانون اساسی سکوالر و چه دینی، تأثیرات متفاوتی بر ویژگیهاي فرهنگی 
براي بسیاري از جوامع بشري در طول تاریخ، کار، سخت ). 1977، 1طیب(جامعه و مؤسسات دارند 

ر نفرین و لعنت الهی در فرهنگهاي عبري، رم و یونان باستان، کا. رفته است و سخیف به شمار می
ها و انسانهاي پست  بوده است که به دلیل عصیان آدم در بهشت متحمل آن شده است و ویژة برده

در طول قرون وسطی تحت تأثیر دین مسیحیت، هرچند کار، تنبیه خدا به خاطر گناه نخستین . است
متکی نبودن به دیگران،  رفته با این تلقی مثبت همراه بوده که کار براي کسب ثروت ومیبه شمار 

از نگاه یهودیان نیز کار، تنها فعالیتی ضروري براي جلوگیري از فقر به شمار . مثبت و اخالقی است
رفت و همگان حتی  با ظهور کلیساي پروتستان، کار، مظهر اراده الهی به شمار می. رفت می

اي براي  تی یافت و حتی وسیلهسان پس از قرنها، کار ارزش ذا ثروتمندان به آن ترغیب شدند؛ بدین
مراتب اجتماعی به شمار رفت و این اندیشه، مبناي پیدایش دوران  تعیین جایگاه فرد در سلسله

 
1 - Tayeb 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1394زمستان ، 4، شماره 23سال   فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مدیریت اسالمی/  158

بر خالف بسیاري از جوامع، کار در اسالم از ). 1377معیدفر، (داري شد  شکوفایی اقتصاد سرمایه
انداز اسالمی، کار در پرتوي  در چشم. ارزش ذاتی برخوردار، و همواره بر آن تأکید شده است

هاي انسان و ضرورت برقراري تعادل و آرامش در زندگی فردي و اجتماعی افراد، فضیلت  نیاز
اما کار کردن همواره تحت کنترل نگه داشته شده و از افراط در آن با تأکید قرآن بر  ؛شود تلقی می

اندوزي جلوگیري  یز از ثروتکاري و اهمیت پره فانی و گذرا بودن زندگی و خطر حرص و طمع
کار و توزیع  و قرآن کریم در زمینۀ صداقت و عدالت در کسب). 16: 1378موثقی، (شده است 

عادالنه ثروت در جامعه تأکید دارد و انسانها را به کسب مهارت و دانش تشویق و از سستی و تنبلی 
ب تعلیم و تربیت در اسالم، استاد مرتضی مطهري در کتا). 2000به نقل از یوسف، (کند  منع می

کند  نقل می) ص(داند و حدیث شریفی از نبی اکرم  هاي تربیت افراد را کار می یکی از بهترین راه
به نقل از (» کند اگر تو خودت را متوجه کاري نکنی، نفس، تو را مشغول به خودش می«که 

القی و معنوي در بافت اي از اصول اخ عنوان مجموعه اخالق کار اسالمی به).  1391مهدوي، 
اخالق کار ). 2010، 1راکمن(سازد  اسالمی است که آنچه را درست است از نادرست متمایز می

زندگی بشر دیدن است  عنوان فضیلت در اسالمی گرایش و تمایل نسبت به کار، و کار را به
  ).2008، 2رایزك(

. است) ع(و ائمه اطهار) ص(یسرچشمه اخالق کار اسالمی، قرآن و گفتار و رفتار پیامبر گرام
اي  هیچ جنبنده«: هرچند از دیدگاه قرآن، روزي همه موجودات از جانب خداوند تضمین شده است

و بندگان خدا روزیشان را ) 6 /هود(» در روي زمین نیست مگر اینکه رزوي او بر عهده خداست
خداوند، روز را براي  کند که در عین حال تأکید می) 17 /عنکبوت(فقط باید از خدا بخواهند 

و بهترین راه کسب روزي را بر اساس کار و تالش شخصی ) 11 /نبأ(کسب روزي قرار داده است 
و از ) 39 /نجم(و اینکه براي انسان، جز آنچه تالش کرده است چیزي نیست «: داند افراد می

کند و  نهی می، رباخواري و کسب درآمد از راه استثمار دیگران بشدت )188/بقره(گیري  رشوه
) ص(پیامبر اکرم ). 275 /بقره(» ...ستد را حالل و ربا را حرام کرده است و خداوند داد...«فرماید  می

اي بهتر از  چنین، هیچ خوراکی و روزيار سخت موجب آمرزش گناهان است و همک«: اند فرموده
دیدگاه اخالق ). 2000، به نقل از یوسف(» آن نیست که انسان از دسترنج خود به دست آورده باشد
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کسی که «فرمایند  می) ص(پیامبرکه اي گونهکار اسالمی به کار فضیلت و شرافت بخشیده است به
، 1365 کلینی،(زند اش زحمت بکشد، مانند مجاهدي در راه خداست که شمشیر می براي خانواده

یش مختص اسالم گونه نگرش نسبت به کار و کسب روزي حالل از دسترنج خو این). 113: 5ج 
خداوند، «: فرمایند می) ع(امام صادق . یک از فرهنگهاي دیگر یافت توان آن را در هیچ است و نمی

را چنان قرار داد که جز با نیروي کار و مهارت و تالش به دست نیاید تا انسان به کاري ) روزي(نان 
؛ 87: 3 ، جمجلسی(از ماند زدگی و بیهودگی بمشغول شود و از پیامدهاي بیکاري و گستاخی رفاه

اگر هر چه مردم بدان نیاز داشتند در اختیارشان «چنین فرموده است ایشان هم). 249: 3 ، جحکیمی
شاید ). 292: 5 الحیاة، ج(بردند  گرفت، نه زندگی در کامشان گوارا بود و نه لذتی از آن می قرار می

که آن را با مفهوم غربی اخالق کار متمایز بتوان جذابترین  و مهمترین جنبه اخالق اسالمی کار، 
شود هر یک از  این فرهنگ باعث می. نامید 1معروف و نهی از منکر به ساخته است، فرهنگ امر

اعضاي گروه و یا سازمان تالش کند تا خود و سایر اعضا از ارزشها و اخالق کار پیروي کنند و 
این مطلوبترین جنبه هر عملی در سازمان است شود که  نتیجه آن، سود رساندن به فرد و سازمان می

   ).2011، 2عباسی و همکاران(
) ص(برخی از عوامل اخالق اسالمی کار را بر اساس احادیث پیامبر اکرم) 2005( 3علی

کند که شامل دنبال کردن کسب حالل، لزوم کسب ثروت در جهت توانمندي بندي می دسته
نفس، سخاوت و  هب دستمزد عادالنه، اتکا و اعتماداقتصادي، اهمیت کیفیت کار، حقوق و 

دستی، اهمیت قصد و نیت هر کار، صداقت و شفافیت در فعالیتهاي اقتصادي و منع احتکار،  گشاده
) 1391(عظیمی ).  2008، 4به نقل از عباس و عبداهللا(خواري، حرص و آز است  رشوه دادن و رشوه

هاي قرآنی و رویکرد آمار با استفاده از آموزهشناسی اخالق سازمانی  طی پژوهشی به آسیب
وي مواردي همچون تملق و تحقیر، تسامح در برابر تخلفات و منکرات اداري، . مهندسی اقدام نمود

انگیزگی و دلسردي، افشا و عدم صیانت  نشینی از اصول و ارزشها، بی سوءاستفاده از موقعیت، عقب
نگري و در نظر گرفتن منافع گیري، قشري اب در تصمیماز اسرار اداري، پیروي از هواي نفس، شت

 .افراد خاص، قضاوت بر اساس اطالعات ناقص را از جمله آفات مدیریت و سازمان برشمرده است
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  رضایت شغلی
پژوهشهاي این حوزه کاربرد . اساسی است یرضایت شغلی در روانشناسی سازمانی، مفهوم

این مفهوم تالشهاي ). 710: 2015، 1اف، ریچتر و ترسینه(بسیاري در مدیریت منابع انسانی دارد 
نظري و بنیادي بسیاري را به خود معطوف ساخته و نیز در تمامی سطوح مدیریت و منابع انسانی 

سو به دلیل نقشی است  اهمیت رضایت شغلی از یک. اي پیداکرده است العاده سازمانها اهمیت فوق
 این بهداشت و سالمت نیروي کار دارد و از دیگر سو بهکه این سازه در پیشرفت سازمان و نیز 

پردازیهاي متعدد و گاه پیچیده، محل تالقی و نیز سازة  علت است که عالوه بر این تعاریف و مفهوم
شناسی، مدیریت و حتی اقتصاد و  هاي علمی مانند روانشناسی، جامعه مشترك بسیاري از حوزه

شده   هاي گوناگونی ارائه رضایت شغلی نظریه  درباره). 1998، 2الوسون و شین(سیاست بوده است 
توقعات و ) 1: اند توان گفت تمامی آنها رضایت شغلی را بر پایه این سه محور قرار داده است؛ می

         شدن نیازهاي جسمی و روانی میزان برآورده) 2هاي واقعی  انتظارات افراد در زمینه موقعیت
ساز و  رو عوامل متعدد و گوناگونی زمینه این از). 12: 1380هومن، (مهم سطح ابقاي ارزشهاي ) 3

توان از ویژگیهاي شخصیتی، احساسات عاطفی و  این عوامل را می. ایجادکننده رضایت شغلی است
شود تا شرایط و ویژگیهاي سازمانی،  هاي درونی نامیده می حالتهاي هیجانی برشمرد که جنبه

رضایت شغلی بیانگر ). 1993، 3تت و میر(آید  حساب می هاي بیرونی به بهاجتماعی و فرهنگی که جن
شود  احساسی مثبت درباره شغل است که در نتیجه ارزیابی ویژگیهاي مختلف آن ایجاد می

توان گفت رضایت شغلی حدي از احساسات و نگرشهاي مثبت است که  می). 89: 1389زارعی، (
گوید، رضایت شغلی خوبی دارد، این بدان مفهوم  شخصی می وقتی. افراد نسبت به شغل خود دارند

است که او واقعاً شغلش را دوست دارد؛ احساسات خوبی درباره کارش دارد و براي شغلش ارزش 
دهد که کارکنان با رضایت شغلی بیشتر از نظر فیزیک  نتایج پژوهشها نشان می. زیادي قائل است

در سازمانهاي خدماتی، رضایت ). 1977، 4کاندن(دارند  بدنی و توان ذهنی در وضعیت خوبی قرار
گونه سازمانها بر  شغلی عاملی حیاتی است به علت اینکه نگرش و رفتار کارکنان خط مقدم این
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  ).94: 2014، 1یه(خواهد داشت  بسزایی نگرش مشتریان نسبت به سازمان و خدماتش تأثیر
  تنش شغلی

یط کار، فرسودگی بدنی یا عاطفی است که بر اثر تنش شغلی یکی از مهمترین ویژگیهاي مح
ـ تنش استرس ـ واژه ). 2009، 2هال و همکاران(آید  مسائل و مشکالت واقعی و یا ذهنی پدید می

حسنی و همکاران، (مستقیماً از زبان التین گرفته شده و به معنی تحمیل فشار و خسته شدن است 
عمومی انسان نسبت به عوامل ناسازگار و اي از واکنشهاي  تنش به مجموعه). 48: 1392
گردد؛ بدین گونه که هرگاه تعادل داخلی و یا خارجی  نشده داخلی و خارجی اطالق می بینی پیش

هر چند کاربرد این واژه در روانپزشکی سابقه ). 2011، 3کندال(آید  از میان برود، تنش پدید می
انشناسی مدیریت و رفتار سازمانی نیز رایج شده و طوالنی دارد در سالهاي اخیر استفاده از آن در رو

یافته  به سبب رایج بودن آن در زندگی اجتماعی افراد، بخشی از مباحث سازمانی به تنش اختصاص
اي براي کاهش تولید، تنش شغلی، دلیل عمده). 54: 1392قاسم زاده علیشاهی و همکاران، (است 

اضافه کاریهاي زیاد، ناکافی بودن . ازمانها استریختگی س هم غیبت کارکنان و فروپاشی و به
آید  وجود می آموزشهاي الزم از دالیل پنهان ترك شغل است که معموالً در اثر تنش زیاد به

شود که با ظرفیتهاي  رو میکه فرد در محیط کار با بایدهایی روبه هنگامی). 2006، 4کارستنج(
شود و تنها راه  د، دچار ناهماهنگی و تعارض میندار هایش ارتباطی کنونی یا نیازها و خواسته

تنش  7به نقل از کالس 6میلر). 2007، 5رحیمی(کاهش آن سازگاري شخص با اوضاع تازه است 
داند که نشاندهنده عدم تعادل بین درك فرد از نیازهاي خود  شغلی را نوعی حالت روانشناختی می

به نقل از میلر، (ي سازگاري با آن نیازها است براي شکار کردن آنها در محیط کار و توانایی برا
دهد که بین نیازهاي شغلی با  تنش شغلی هنگامی رخ می 8بر اساس تعریف مؤسسه بهداشت). 1986

تنش شغلی امروزه به ). 48: 1392حسنی و همکاران، (هاي فرد هماهنگی نباشد  با توانایی و خواسته
اي که توجه مدیران و  گونه شده است به بدیلهاي کاري ت اي شایع و پرهزینه در محیط مسئله
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مؤسسه جبران غرامت کارمندان در کالیفرنیا گزارش . پژوهشگران را به خود معطوف کرده است
یافته است  افزایش% 700شمار قربانیان تنش شغلی تقریباً  1988تا  1979کند که بین سالهاي  می

  ). 2002، 1کینگما و میرله(
  
  پژوهش سابقه

ی که در مورد اخالق کار و در این حیطه صورت گرفته است در غرب و یپژوهشهابیشتر 
انصاري و (متمرکز بر اخالق کار پروتستانی و مبتنی بر تجربه کشورهاي امریکایی و اروپایی است 

دهد که اخالق اسالمی کار نیز در سالهاي اخیر  مطالعه پیشینه پژوهش نشان می). 87: 1392اردکانی 
به بررسی رابطه اخالق اسالمی ) 2012(و همکاران  2هارن. پژوهشگران قرارگرفته است توجه مورد

در این . اسالمی کار و رضایت شغلی بین پرستاران بخش بهداشت و درمان پاکستان پرداختند
تایی از پرستاران مربوط به ده بیمارستان خصوصی به این  80پژوهش آنها با بررسی یک نمونه 

. داري وجود دارد خالق اسالمی کار و رضایت شغلی رابطه مثبت و معنینتیجه رسیدند که بین ا
با پژوهشی به بررسی تأثیر اخالق اسالمی کار بر انگیزش درونی، ) 2012( 3حیاتی و سانیاگو

نفري از  149این پژوهش روي یک نمونه . رضایت شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی پرداختند
دهد که تأثیر اخالق اسالمی  اندونزي انجام شد و نتایج آن نشان میکارکنان بانکهاي اسالمی در 

راکمن و . است کار بر انگیزه درونی و تعهد سازمانی از تأثیر آن بر رضایت و عملکرد شغلی بیشتر
پژوهشی به منظور بررسی اثر اخالق اسالمی کار بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی و ) 2008( 4عمر

نتایج این تحقیق، که در مورد کارمندان ده نهاد مالی اسالمی . انجام دادندتمایل به ترك سازمان 
دهد که اخالق اسالمی کار بر رضایت شغلی و تعهد  در اندوزي صورت گرفته بود، نشان می

طی پژوهشی با عنوان رابطه ) 1391(رجبی پور و دهقانی . دارد معناداري و مثبت سازمانی تأثیر
نفر از پرستاران بیمارستانهاي  190عهد سازمانی و رضایت شغلی با بررسی اخالق اسالمی کار با ت

دولتی استان یزد به این نتیجه رسیدند که بین اخالق اسالمی کار و تعهد سازمانی رابطه معناداري 
نیز طی پژوهش ) 1391(حسنی و همکاران . وجود دارد ولی این رابطه با رضایت شغلی تأیید نشد
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که اخالق اسالمی کار از طریق نقش میانجی تعهد سازمانی بر رضایت شغلی مؤثر خود نشان دادند 
 و معنادار نیز نشان دادند که اخالق کار با رضایت شغلی رابطه) 1391(سلیمانی و همکاران . است
شود اخالق اسالمی کار بر رضایت شغلی  بینی می بر اساس پیشینه تجربی پژوهش پیش. دارد مثبتی

  :صورت تدوین شد مثبتی داشته باشد؛ لذا فرضیه اول پژوهش به این  یرکارکنان تأث
 ".اخالق اسالمی کار بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر مثبت و معناداري دارد": 1فرضیه 

با پژوهشی به بررسی رابطه اخالق کار با رضایت شغلی و تنش ) 1391(سلیمانی و همکاران 
اي شهر تهران بود  مطالعه آنان سازمان آموزش فنی حرفه سازمان مورد. شغلی کارکنان پرداختند

نفر از کارکنان این سازمان مشخص شد که بین اخالق اسالمی کار و تنش شغلی  216که با بررسی 
دهد که تاکنون  مطالعات در زمینه پیشینه پژوهش نشان می. رابطه منفی و معناداري وجود دارد

نش شغلی را بررسی نکرده است ولی با در نظر گرفتن پژوهشی، رابطه اخالق اسالمی کار و ت
 شود که اخالق اسالمی کار بر تنش شغلی کارکنان تأثیر بینی می اخالق کار و تنش شغلی پیش

  .داشته باشد منفی
  .دارد معناداري و منفی اخالق اسالمی کار بر تنش شغلی کارکنان تأثیر: 2فرضیه 

همانند کارکنان سازمانهاي دیگر در معرض  کارکنان دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی
ها را در  افراد تنش) 1984( 1به گفته الزاروس و فالکمن. هاي شغلی خاص قرار دارند تنش

کنند که درخواستهاي محیطی از ظرفیت آنها براي مقابله با فشار فراتر رفته  هایی تجربه می موقعیت
جمله اینکه رضایت شغلی فرد  د نمود کند؛ ازتوان هاي شغلی به شکلهاي گوناگونی می تنش. باشد

و همکاران  2طی پژوهشی که توسط جو ).1385زندي پور و همکاران، (را تحت تأثیر قرار دهد 
روي کارکنان خطوط هوایی کشور تایوان صورت پذیرفت، نشان داده شد که تنش شغلی ) 2013(
نیز این موضوع را تأیید ) 1996( 3اکیوپژوهش نصیر و ه. دارد منفی ر رضایت شغلی کارکنان تأثیرب

  :صورت تدوین شد بر این اساس فرضیه سوم پژوهش به این . کند می
  ".معناداري دارد و منفی تنش شغلی بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر": 3فرضیه 
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تدوین  هاي پژوهش، الگوي مفهومی پژوهش به این صورت
-هم این الگو نشاندهنده تأثیر اخالق اسالمی کار بر رضایت شغلی و تنش شغلی و

 

توصیفی  ها دادهگردآوري  چگونگی
نفر آنان  260که دهد  می تشکیلجامعه آماري پژوهش را کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان 
از این میان با استفاده از فرمول  .هستند

کنان توزیع پرسشنامه به صورت تصادفی در میان کار
  %).86نرخ بازگشت (پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد 

اي که  ها و الگوي نظري پژوهش از پرسشنامه
بخش اول سؤاالت : داردپرسشنامه مورد استفاده چهار بخش 

بخش دوم . جمعیت شناختی شامل جنسیت، سن، سطح تحصیالت و سابقه فعالیت در سازمان
ساخته شده و روایی و پایایی ) 1998

این ). 2000به نقل از یوسف، (این پرسشنامه در پژوهشهاي قبلی مورد تأیید قرارگرفته است 
. شود سنجیده می) 5=تا کامالً موافقم
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  الگوي مفهومی پژوهش
هاي پژوهش، الگوي مفهومی پژوهش به این صورت توجه به مبانی نظري و فرضیه با
این الگو نشاندهنده تأثیر اخالق اسالمی کار بر رضایت شغلی و تنش شغلی و. )1 شکل(شد 

  .چنین تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان است

 الگوي مفهومی پژوهش: 1 شکل

  روش پژوهش
چگونگیکاربردي و بر اساس  ،پیش رو بر اساس هدف پژوهش

جامعه آماري پژوهش را کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان . است
هستندنفر  820نفر قراردادي و جمعاً  524نفر پیمانی و  36رسمی، 

پرسشنامه به صورت تصادفی در میان کار 230 تعیین وکوکران حجم نمونه آماري 
پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد  198در نهایت  گردید که

  
  ها ابزار گردآوري داده

ها و الگوي نظري پژوهش از پرسشنامه ها براي آزمون فرضیه به منظور گردآوري داده
پرسشنامه مورد استفاده چهار بخش . استفاده گردید ،ال بودؤس 35شامل 

جمعیت شناختی شامل جنسیت، سن، سطح تحصیالت و سابقه فعالیت در سازمان
1998(سؤالی اخالق اسالمی کار است که توسط علی  17پرسشنامه 

این پرسشنامه در پژوهشهاي قبلی مورد تأیید قرارگرفته است 
تا کامالً موافقم 1=از کامالً مخالفم(لیکرت اي درجهپرسشنامه با مقیاس پنج 

الگوي مفهومی پژوهش

شد 
چنین تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان است

روش پژوهش

است
رسمی، 

کوکران حجم نمونه آماري 
گردید که

ابزار گردآوري داده

شامل 
جمعیت شناختی شامل جنسیت، سن، سطح تحصیالت و سابقه فعالیت در سازمان

پرسشنامه 
این پرسشنامه در پژوهشهاي قبلی مورد تأیید قرارگرفته است 

پرسشنامه با مقیاس پنج 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 165 /  تحلیل تأثیر اخالق اسالمی کار بر تنش شغلی و رضایت شغلی 

 

پارکر . گویه دارد 13 ،ده استش ارائه) 1983( 1بخش سوم پرسشنامه تنش شغلی، که توسط پارکر
انجام داد ضریب آلفاي  "عوامل سازمانی تنش شغلی"با عنوان  1983طی پژوهشی که در سال 

براي سنجش رضایت شغلی نیز از پرسشنامه برایفیلد . را براي آن گزارش کرده است 86/0کرونباخ 
شد که در پژوهشهاي متعددي استفاده شده و روایی و پایایی آن تأیید  استفاده) 1951( 2و روث

ت که رضایت شغلی را این پرسشنامه با یک رویکرد عملی بر این فرض استوار اس. گردیده است
در پژوهشهاي ). 1388عریضی و گل پرور، (توان از شیوه بازخور فرد نسبت به کار استنباط کرد  می

، 3جاج و همکاران(شده است  گزارش 8/0گذشته براي فرم پنج سؤالی این پرسشنامه ضریب آلفاي 
ستفاده شد که مقدار آن ها از روش ضرایب آلفاي کرونباخ ا براي بررسی پایایی پرسشنامه). 2000

به دست  85/0و براي رضایت شغلی  85/0، براي تنش شغلی  83/0براي متغیر اخالق اسالمی کار 
دهنده پایایی مناسب ابزار ضریب آلفاي کرونباخ نشان 7/0اندازة بیش از ). 1جدول(آمد 
   ).192: 1391 مؤمنی و قیومی،(گیري است  اندازه
  

  ها تحلیل داده
سازي معادالت ساختاري مبتنی بر کوواریانس همانند  بت به روشهاي الگونس PLSروش 

در این پژوهش به . ها دارد لیزرل، حساسیت کمتري نسبت به حجم نمونه و نرمال بودن توزیع داده
و یا الگوسازي معادالت  4ها، روش حداقل مربعات جزئی دلیل عدم نرمال بودن توزیع داده

. براي آزمون فرضیات و الگوي مفهومی پژوهش انتخاب شد) PLS( ساختاري مبتنی بر واریانس
گیري که  الگوي اول، بیرونی است و یا الگوي اندازه. شود دو الگو آزمون می PLSدر روش 

است و الگوي دوم، درونی یا الگوي ساختاري است که  هشامل سؤاالت و متغیر مکنون مربوط
بنابراین در ). 1390عزیزي، قرچه و قنواتی، (ا است آنهه متغیرهاي مکنون و روابط میان نشاندهند

شود؛ سپس در دومین  گیري از طریق تحلیل روایی و پایایی بررسی می مرحله اول الگوي اندازه
مرحله الگوي ساختاري با برآورد ضریب مسیر بین متغیرها و تعیین شاخصهاي برازش الگو آزمون 

  .شود می
 

1 - Parker 
2 - Brayfield  & Rothe 
3 - Judge, Bono & Locke 
4 - Partial Least Squares 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1394زمستان ، 4، شماره 23سال   فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مدیریت اسالمی/  166

  )گیري دازهالگوي ان(آزمون الگوي بیرونی 
به منظور . ها و ابزار پژوهش است آزمون الگوي بیرونی شامل بررسی پایایی و روایی سازه

 4استخراج شده و بار عاملی 3، متوسط واریانس2از سه شاخص پایایی مرکب 1بررسی پایایی سازه
ة پایایی شرط برقراري پایایی سازه این است که انداز). 1981، 5فورنل و الرکر(گردد  استفاده می

باشد  بزرگتر 5/0از ) AVE(و اندازة متوسط واریانس استخراج شده  بزرگتر 7/0از ) CR(مرکب 
کافی  AVEبه باال را براي  4/0مقدار ) 1996(البته مکنز و همکاران   .)1981فورنل و الرکر، (

گیري و اصالح  هاي اندازه پس از آزمون الگو). 137: 1392به نقل از داوري و رضازاده، (د ان دانسته
  .شده که حاکی از قابل قبول بودن پایایی سازه است گزارش 1الگو، نتایج در جدول 

منظور از . گیرد بررسی قرار می براي بررسی روایی سازه دو نوع روایی همگرا و واگرا مورد
نظر ماست  سنجد که مورد ها دقیقاً همان مفهومی را می است که آیا گویه روایی همگرا این

هاي مربوط به هر متغیر مکنون خاص تا کند که گویه نیز بررسی می روایی واگرا). 1392غیاثوند، (
شرط برقراري روایی همگرا این است . گیري نکرده است چه اندازه سایر متغیرهاي مکنون را اندازه

یایی مرکب براي هر سازه از میانگین واریانس استخراج شده آن بزرگتر باشد که اندازه پا
)CR>AVE .( استفاده شد اند کردهبراي بررسی روایی واگرا از روشی که فورنل و الرکر ارائه .

براي هر سازه  AVEکنند که روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبولی است که میزان  آنها بیان می
هاي دیگر یعنی مربع مقدار ضرایب همبستگی بین  کی بین آن سازه و سازهاز واریانس اشترا

هاي  پذیرد که خانه صورت می ی، بررسی این امر با ماتریسPLSدر . در الگو بیشتر باشد) ها سازه
مربوط به هر سازه  AVEهاي ها و جذر اندازه هاي ضرایب همبستگی بین سازهآن حاوي اندازه

الگو در صورتی روایی واگراي قابل قبولی دارد که . دهد یس را نشان میاین ماتر 2جدول . است
  ). 84: 1392داوري و رضازاده، (اعداد مندرج در قطر اصلی از اندازة زیرین خود بیشتر باشد 

 )الگوي ساختاري(الگوي درونی  آزمون

ه متغیرهاي مکنون وابست (R2) ساختاري ضریب تعیین معیار ضروري براي سنجش الگوي

 
1 - Construct Reliability 
2 - Composite Reliability 
3 - Average Variance Extracted 
4 - Factor Loading 
5 - Fornell & Larcker 
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را به ترتیب ضعیف،  PLS در الگوي مسیر R2 19/0 ،33/0 ،67/0 اندازة) 1998(چین . است
حاکی از مطلوب بودن آنها براي ) 2  جدول(ها اندازه. توصیف نموده است توجه قابلمتوسط و 

برخالف رویکرد مبتنی بر کوواریانس که از شاخصهاي . متغیرهاي مکنون وابسته پژوهش است
دو به  شاخص برازش مبتنی بر خی فاقد PLS شود، رویکرد برازش الگو استفاده می متعددي براي

این امر به ماهیت . شده است هاي گردآوري منظور بررسی میزان مطابقت الگوي نظري با داده
  .بستگی دارد  PLS بین محور پیش

 )گیري الگوي اندازه(نتایج الگوي بیرونی : 1 جدول

t-value  سؤاالت  بار عاملی  t-value  سؤاالت  بار عاملی  CR AVE متغیر آلفاي کرونباخ 

53/6 38/0 IWE 10 64/4 4/0 IWE  1 

85/0 41/0 83/0 
اخالق 
اسالمی 

  کار

2/5 56/0 IWE 11 14/4 47/0 IWE  2 

47/4 56/0 IWE 12 89/5 65/0 IWE 3 

77/10 65/0 IWE 13 31/3 32/0 IWE  4 

36/5 56/0 IWE 14 20/2 28/0 IWE  5 

53/18 78/0 IWE 15 22/5 39/0 IWE  6 

64/12 66/0 IWE 16 59/6 55/0 IWE  7 

8/13 66/0 IWE 17 69/3 38/0 IWE 8 

   83/4 39/0 IWE 9 

04/4 48/0 JS 8 94/5 57/0 JS 1  

87/0 5/0 85/0 
تنش 
 شغلی

51/6 51/0 JS 9 69/16  73/0 JS 2 

96/1 26/0 JS 10 15/9 61/0 JS 3 

01/5 51/0 JS 11 32/19 73/0 JS 4 

46/11 67/0 JS 12 46/31 80/0 JS 5 

03/4 4/0 JS 13 87/16 7/0 JS 6 

   39/10  67/0  JS 7 

57/21 8/0 JS 4 23/32 84/0 JS 1  
89/0 63/0 85/0 

رضایت 
 شغلی

80/6 53/0 JS 5 21/46  89/0 JS 2 

   50/33 86/0 JS 3 
  

. استفاده کرد Q2توان از شاخص  بین هر متغیر وابسته می براي بررسی کفایت الگوي پیش
امانی، خضري آذر و محمودي، ( استبین مناسب  اندازة مثبت این شاخص نشانگر کفایت پیش

توان از میانگین  می ،مثبت باشد) وابسته(براي همه متغیرهاي درونزا  هکه انداز درصورتی). 1391
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زاده و  آذر، غالم(عنوان شاخصی براي سنجش کیفیت کلی الگوي ساختاري استفاده کرد  آنها به
شده که همگی مثبت  ارائه 2 الگو در جدول يمربوط به متغیرهاي درونزا Q2مقدار ). 1391قنواتی، 

هاي مبتنی بر کوواریانس فاقد  برخالف الگوي PLSته شد الگوي طور که گف همان. است
در  GOFشاخص ) 2004( 1اما به باور آماتو، وینزي و تنن هاوس است؛شاخصهاي برازش متعدد 

PLS تواند همانند شاخصهاي برازش کلی الگو عمل کند و از آن براي بررسی اعتبار یا کیفیت  می
نزدیک هاي هاین شاخص بین یک تا صفر قرار دارد و انداز. کلی استفاده کرد طور به PLSالگوي 

است با  برابر GOFمقدار  ). 2010، 2وینزي و همکاران(به یک نشانگر کیفیت مناسب الگو است 
 3وتزلس و همکاران). R2(میانگین هندسی متوسط شاخص افزونگی و متوسط ضریب تعیین 

عنوان اندازة ضعیف، متوسط و قوي براي  تیب بهرا به تر 36/0و  25/0،  01/0سه مقدار ) 2009(
GOF  مقدار ). 1392داوري و رضازاده، به نقل از (اند  دهکرمعرفیGOF شده براي  محاسبه
 .استاست که نشاندهنده برازش مطلوب الگو   26/0پژوهش برابر این الگوي 

  
 ماتریس همبستگی و شاخصهاي متغیرهاي مکنون: 2 جدول

Q2 R2 CR AVE  )3(  )2( )1(   

 اخالق اسالمی کار 64/0   41/0  85/0 - -

 تنش شغلی -52/0 707/0   5/0  87/0 275/0 08/0

 رضایت شغلی 54/0 -69/0 79/0 63/0  89/0 529/0 31/0
  

  ها  آزمون فرضیه
مشخص کردن براي . داستفاده ش tچنین آماره و هم از ضرایب مسیر ها فرضیه آزمونبراي 

که تحت عنوان ضرایب بتا استاندارد شده  استفاده شد متغیر از ضرایب مسیرقدرت رابطه میان دو 
 )t-value(تی  اندازةبودن روابط نیز از  معناداربراي بررسی . شود میتفسیر  OLSرگرسیون 
به دست  4اندازي خودکارهبا استفاده از الگوریتم را Smart PLS افزار نرمکه در  استفاده شد

بر این اساس براي فرضیه . ارائه شده است 3 در جدول نتایج). 123: 1391ان، آذر و همکار( آید می
 

1 - Amato , Esposito Vinzi , & Tenenhaus 
2 - Vinzi, Chin, Henseler & Wang 
3 - Wetzels et al. 
4 - Bootstrapping 
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برابر )  tآماره (مقدار ضریب معناداري و   256/0اول با توجه به اینکه مقدار ضریب مسیر برابر 
شود که اخالق  است در نتیجه فرضیه اول پژوهش تأیید، و مشخص می) 96/1بیشتر از ( 12/4

هاي دوم  صورت مشابه فرضیه به. دارد معناداري و مثبت تأثیریت شغلی کارکنان اسالمی کار بر رضا
تأثیر منفی و  کارکنان شغلی تنش بربر این اساس اخالق اسالمی کار . گردد و سوم نیز تأیید می

تأثیر منفی و کارکنان  شغلی رضایت برچنین مشخص شد تنش شغلی نیز هم. معناداري دارد
  .معناداري دارد

 ها نتایج آزمون فرضیه: 3 جدول

  فرضیه  مسیر t  β نتیجه فرضیه
 H1 رضایت شغلی          اخالق اسالمی کار  256/0 12/4 تأیید
 H2 تنش شغلی               اخالق اسالمی کار -525/0 83/7 تأیید
 H3  رضایت شغلی                          تنش شغلی -559/0 16/12 تأیید

  
 گیري نتیجه

این پژوهش سعی داشت با مطالعه تجربی به بررسی تأثیر اخالق اسالمی کار بر تنش و رضایت 
هر چند در پژوهشهاي پیشین تأثیر اخالق اسالمی کار بر رضایت شغلی بررسی شده . شغلی بپردازد

بررسی نشده  بود با توجه به مطالعه ادبیات پژوهش تا کنون تأثیر اخالق اسالمی کار بر تنش شغلی
 و مثبت صورت دهد اخالق اسالمی کار بر رضایت شغلی کارکنان به نتایج پژوهش نشان می. بود

 عنوان به(ي پیشین نیز همخوانی دارد پژوهشهایرگذار است که این موضوع با نتایج تأث معناداري
؛ حسنی و 1391؛ رجبی پور و دهقانی 2012 ،2؛ حیاتی و سانیاگو2012، 1هارون و همکاران: مثال

بر تنش به صورت منفی و معنادار چنین مشخص شد اخالق اسالمی کار هم). 1391همکاران، 
دهد اخالق اسالمی کار با کاهش سطح تنش  عالوه بر این نتایج نشان می. یرگذار استتأثشغلی 

به عبارت دیگر مشخص شد  ؛شود یرمستقیم نیز موجب افزایش رضایت شغلی میغکارکنان به طور 
تنش شغلی تأثیر منفی و معناداري بر رضایت شغلی کارکنان دارد که این نتیجه نیز با نتیجه پژوهش 

  .همخوانی دارد) 2015( 3فیروري، بولمن و روسیر
 

1 - Haroon et al. 
2 - Hayati  & Caniago 
3 - Fiori, Bollmann & Rossier 
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لزوم توجه بیشتر مدیران به اخالق در سازمان بویژه اخالق  نشاندهندهنتایج این پژوهش  
هاي اصلی در هر سازمانی از جمله  یهسرماکارکنان و نیروي انسانی،  که آنجا از. اسالمی کار است

دانشگاه هستند، توجه به ویژگیهاي اخالقی آنها، نیازها و ضرورتهاي زندگی کاري و اجتماعی آنها 
اجراي مبانی ). 29: 1391حسنی و همکاران، (هاي اصلی مسئوالن دانشگاه باشد  باید از دغدغه

ي ساز آگاهتواند با تغییر در رویکرد مدیران ارشد سازمان،  المی کار در سازمان، که میاخالق اس
به سمتی که موضوع اخالق اسالمی کار در آن در نظر  فعالیتهای جهتدهچنین کارکنان از آن و هم

تواند موجب بهبود وضع شغلی و انگیزشی کارکنان و  گرفته شود، همراه باشد که این موضوع می
هر چقدر کارکنان احساس کند که در محیط . تیجه بهبود عملکرد کارکنان و سازمان گردددر ن

این . گذارد شغلی آنان رو به کاهش می تنشکاري آنان اخالقیات حاکم است به همان میزان سطح 
حاکم شدن عامل اخالق کار در سازمان . هاي روانشناسی و روابط کار همخوان است یافته با نظریه

سلیمانی و (کند  زاي نگرشی و رفتاري کارکنان کمرنگ می یبآسنه را براي بروز عوامل زمی
  ).33: 1391همکاران، 

شاید بتوان مهمترین گام در تحقق اخالق اسالمی کار را در سازمان تصحیح نگرش و دیدگاه 
نسان به زمانی که نگاه ا. و وظایفشان دانست رجوع اربابکارکنان نسبت به خودشان، مسئوالن، 

خود، مردم، مافوق خود و کار اصالح شود و با نگاهی توحیدي و پاك به این امر بنگرد و بر اساس 
این دیدگاه عمل کند، کار کردن در عین خدمت کردن و عبادت نمودن، مایه رضایت و خشنودي 

کنند  میاشاره ) ع(در سفارش به فرزند گرامی خود امام حسن مجتبی ) ع(امام علی . وي خواهد شد
که انسان باید نفس خود را از هر پست و مقامی باالتر بداند و شغل باید در جهت حفظ کرامت و 

انسان باشد و نه اینکه به دلیل کسب مقام و پست انسان اخالقیات و ارزشها و کرامت  نفس عزت
ق اداري نوع از دیگر امور مهم در مقوله اخال). 31، نامه 1384دشتی، (نفس خود را زیر پا بگذارد 

  کسی که کار و مسئولیت خود را امانت ببیند و آن را وسیله. نگاه انسان به کار و مسئولیت است
برد و احساس رضایت عزتمندي و سرمایه شکوفایی خود و جامعه بداند از کارکردن لذت می

کنند مسئولیتی که  اي به اشعث بن قیس، استاندار آذربایجان تأکید می در نامه) ع(امام علی . کند می
، نامه 1384دشتی، (به وي سپرده شده امانتی است در دست او و وي باید از آن بخوبی مراقبت کند 

توان  کردن رفتار اخالقی در سازمان میدر این راستا با ایجاد ضمانتهاي اجرایی و نهادینه). 5
ین امر، کاهش تبعیض، اخالقیات و اصول اخالقی را در سازمان تقویت کرد که در صورت تحقق ا
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سازمانی و تعهد کارکنان از یک سو و رشد و تعالی   بی عدالتی، نارضایتی، تنش و افزایش روحیه
اعظمی و همکاران، (انسانها، بالندگی سازمانها و پیشرفت جامعه از سوي دیگر موجب خواهد شد 

اول اینکه : عددي داشته باشدتواند پیامدهاي مت توجه به اخالق اسالمی کار در سازمانها می). 1387
اخالق اسالمی کار بر تالش و کوشش و اجراي بموقع کارها تأکید دارد و این بدین معنی است 

دوم، کار به . ها را جهتدهی کند ها و انگیزه ریزي مشخصی بتواند این نیروکه مدیر باید با برنامه
اي است براي رسیدن به رشد و شکوفایی فردي و اجتماعی؛  خودي خود هدف نیست بلکه وسیله

سوم در . تواند موجب بهبود عملکرد گردد لذا طراحی مناسب تعامالت و فعالیتهاي گروهی می
مدیران و مشاوران باید با . شود عنوان فضیلت شناخته می و خالقیت بهفرهنگ اسالمی تعهد به کار 

 فراهمها موجبات بروز خالقیت کارکنان را  استفاده از این روحیه و طراحی مناسب روابط و فرایند
و مدیران نیز باید به آن  چهارم عدالت و سخاوت در محل کار شرط الزم رفاه جامعه است. آورند

ي عمل کنند که کارکنان وجود فضایی عادالنه را در سازمان احساس ا گونه بهد و اعتقاد داشته باشن
پنجم در فرهنگ اسالمی . از کارایی کارکنان کاسته خواهد گذاشت صورت یناکنند که در غیر 

اهمیت دارد و باید آن  ،بر خالف سایر فرهنگهاي دیگر، نیت و اهداف هر عمل در کنار نتایج آن
  .اشترا نیز در نظر د

شود با استفاده از  به پژوهشگران آینده که قصد مطالعه در این حوزه را دارند، پیشنهاد می
کردن عوامل اخالق کار بر اساس قرآن و احادیث روشهاي کیفی اقدام به شناسایی و مشخص

اسالمی از اخالق  کاملترو  جامعترچنین ائمه اطهار کنند تا بتوان بدین وسیله به الگویی پیامبر و هم
  .یافت دستکار 
   فارسی منابع

  .قرآن کریم
  .انتشارات پارسیان: تهران. البالغه نهج). 1384(دشتی، محمد 
ساختاري در مدیریت، کاربرد ـ  ي مسیريسازمدل ). 1391(، رسول؛ قنواتی، مهدي زاده غالمآذر، عادل؛ 

  .انتشارات نگاه دانش: تهران .Smart PLSافزار  نرم
یابی معادالت ساختاري به روش حداقل مدل معرفی ). 1391(، هیمن؛ محمودي، حجت آذر يخضرامانی، جواد؛ 
 .س اول .یروانشناختمجله بر خط دانش . و کاربرد آن در پژوهشهاي رفتاري) PLS-PM(ی جزئمربعات 

 .41-55: 1ش

اخالق کار اسالمی و تعهد سازمانی در میان کارکنان ) 1392(یل؛ شاکر اردکانی، محمد محمد اسماعانصاري، 
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 .2شماره .دوره ششم .مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 اي خامنه علی سید العظمی اهللا آیتدفتر حفظ و نشر آثار حضرت  رسانی اطالعپایگاه ). 1367(اي امام خامنه
www.Khamenei.ir  
انتشارات جهاد : تهران .PLSافزار  ي معادالت ساختاري با نرمسازمدل ). 1392(داوري، علی؛ رضازاده، آرش 

  .دانشگاهی
رویکردي : ي کمی در مدیریتپژوهشهای شناس روش). 1392(دانایی فر، حسن؛ الوانی، سید مهدي؛ آذر، عادل  

  .انتشارات صفا: تهران. چ هفتم. جامع
تاریخ انتشار (مؤسسه علمی فرهنگی نص : تهران. ترجمه مهدي زارع. رفتار سازمانی). 1389(رابینز، استیفن، پی  

  ).2008به زبان اصلی 
مجله . یفرا سازمانیات اخالقمسئولیت اجتماعی؛ ). 1388(رحمان سرشت، حسین؛ رفیعی، محمود؛ کوشا، مرتضی 

  .26تا  22، 204 .تدبیر
رابطه اخالق اسالمی با تعهد و رضایت شغلی در ). 1391(فیروزآبادي، مرتضی  علیرضا؛ دهقانیمیبدي،  پور رجبی

 .ش ششم .س دوم. فصلنامه اخالق زیستی. پرستاران

 .انتشارات دلیل: تهران. ترجمه احمد آرام. الحیات). 1391(حکیمی، محمدرضا؛ حکیمی، محمد؛ حکیمی، علی 

بررسی نقش و تأثیر اخالق اسالمی ). 1391(  ابوالقاسمعلیشاهی،  زاده اسمقزهرا؛  حسنی، محمد؛ حیدري زاده، 
 دو فصلنامه. ی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهوازسازمان فرهنگکار و 
  .33تا  9: 2ش  .20 س .پژوهشی مدیریت اسالمیـ علمی 

نقش با وجدان بودن و کنترل ادراکی ). 1392(علیشاهی، ابوالفضل؛ کاظم زاده، مهدي  زاده حسنی، محمد؛ قاسم
 .ش اول .دوره چهارم. مجله سالمت و بهداشت. بر رضایت شغلی و تنش شغلی کارکنان

. گیري مبتنی بر اخالق اسالمی یمتصمهاي نظري موضوع بررسی پایه). 1391( علی اکبري، حسن؛ رمضانی، حسین
  .149-174):1(20 .اسالمیمدیریت 

سازي مدل ). 1392(علیشاهی، ابوالفضل؛ عباس زاده، میر محمد سعید؛ حسنی، محمد؛ هاشمی، تورج  زاده قاسم
. یتی بر تنش و عملکرد شغلی با توجه به اثر میانجی رفتار پاسخگوي فرديشخصساختاري ویژگیهاي 

  .2ش  .10دوره  .سالمت کار ایران
رابطه اخالق کار با رضایت شغلی و تنش شغلی ). 1391(، بهروز  آذري ، ناصر؛ نیاززاده عباسسلیمانی، نادر؛ 

 38: 1 ش .س سوم. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. اي شهر تهران کارکنان در سازمان آموزش فنی و حرفه
  .21ـ 

  .دارالکتاب االسالمیهانتشارات : تهران. ترجمه مصطفی س ح. الکافی). 1365( کلینی، محمد بن یعقوب
 .شناسی اخالق سازمانی با استفاده از تعالیم قرآنی و رویکرد آمار مهندسی یبآس). 1391(عظیمی، پرهام 

  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تفت .اي اخالق اجتماعی از منظر قرآن و عترت همایش منطقه
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با  گام به گاممقایسه رگرسیون : سبک رهبري و رضایت شغلی). 1388(عریضی، حمیدرضا؛ گل پرور، محسن 
  .34تا  25: 21 .روانشناسی تحولی. رگرسیون ریج

   .انتشارات عطارد: تهران. بحاراالنوار). 1387( باقر محمدمجلسی، 
بر عملکرد برند در  مؤثرالگویی براي تبیین عوامل  ارائه). 1390(چه، منیژه؛ ستار، وحید  عزیزي، شهریار؛ قره

  .115ـ  126: 10ش . 3 دوره .مدیریت بازرگانی. صنعت مواد غذایی
  .انتشارات تیسا: تهران. ها در تحلیل داده spssافزار  کاربرد آمار و نرم). 1392(غیاثوند، احمد 
س  .فصلنامه رفاه اجتماعی. کارکنان ادارات دولتیاخالق کار و عوامل مؤثر بر آن در ). 1385(معیدفر، سعید 

 .321-341: 23ش . ششم

تبیین الگوي اخالق اسالمی ). 1392(اکبر؛ علوي، آزاده   علی  رضا؛ احمدي، سید جوادین، سید موغلی، علیرضا؛ سید
). ی اصفهانپزشکموردمطالعه دانشگاه علوم ( کار و رفتار شهروندي سازمانی با واسطه ارزشهاي شغلی

  .302-311 :)2(10 .مدیریت اطالعات سالمت
  .15-23: 31ش  .کار و جامعه). ترجمه( اخالق اسالمی کار). 1387(موثقی، سید احمد 

گنج : تهران). ویرایش چهارم. (SPSSهاي آماري با استفاده از  یلتحل). 1391(ی، منصور؛ فعال قیومی، علی مؤمن
 .شایگان

  .6، 7511 .رسالتمجله . ارزش کار در نظام اخالقی اسالم). 1391(مهدوي، علی 
 .54و  53ش  .مدیریت دولتی. تهیه و استاندارد کردن مقیاس رضایت شغلی). 1380(ی عل یدرحهومن، 
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