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  3 )زهرا سیده .روتن( . 2)زهرا .اباذري (.1*)نجال .حریري(

  ایرانتهران،،تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،شناسی دانش و اطالعات علم گروه دانشیار - 1
  ،تهران،ایرانشمال تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه شناسی، دانش و اطالعات علم گروه دانشیار - 2

  ،تهران،ایرانتهران تحقیقات علوم واحد ،اسالمی آزاد دانشگاه ،شناسی دانش و اطالعات علم ارشد کارشناسی دانشجوي - 3

  )26/02/1393:پذیرش تاریخ ـ20/01/1393:دریافت تاریخ( 
  چکیده

 از .دارد کارکنان وري بهره و عملکرد در سزایی هب نقش که هاست سازمان توجه مورد هاي لفهمؤ از انگیزش
 ارزشـی  جهاد و عبادت با آن شمردن برابر و کار به بخشیدن قداست با نیز اسالمی کار اخالق دیگر سوي

 از .کنـد  می ترغیب خدا رضاي جهت در و مطلوب نحو به کار انجام به را افراد و بخشیده آن به چندان دو
 دانشـگاه  داران کتـاب  میـان  در را انگیـزش  و اسـالمی  کار اخالق بین رابطه کوشد می پژوهش این رو این

 اسـالمی  کـار  اخـالق  پرسشـنامه  اطالعـات  گردآوري ابزار و پیمایشی، پژوهش روش .نماید تبیین تهران
 کارکنـان  تمـامی  شامل آماري جامعه .بود )1965 کجنر، و لوداهل( انگیزش پرسشنامه و )1988 علی،(

 .دادند پاسخ ها پرسشنامه به آنان نفر 113 دار کتاب 130 از که بود تهران دانشگاه به وابسته هاي کتابخانه
 از حاصـل  نتـایج  .گرفتنـد  قـرار  تحلیـل  مـورد  پیرسـون  همبسـتگی  ضـریب  آزمون از استفاده با ها داده

 حـد  در 1/52 میـانگین  بـا  پـژوهش  مـورد  جامعـه  در شغلی انگیزش که داد نشان ها داده تحلیل و تجزیه
 بـه  مثبـت  نگرشی کارمندان که است آن دهنده نشان 9/72 میانگین با نیز اسالمی کار اخالق و باالست

 اسالمی کار اخالق و شغلی انگیزش میان که بود آن نمایانگر پیرسون همبستگی ضریب میزان .دارند کار
 و اسالمی کار اخالق میان که است آن مؤید تحقیق هاي یافته سایر .دارد وجود داري معنی و مثبت رابطه
 رابطـه  شـغلی  رضـایت  و پـذیري  مسئولیت شغل، اهمیت شغل، به فرد عالقه شامل انگیزش مختلف ابعاد

 رابطـه  اسـالمی  کـار  اخـالق  کـه  اسـت  ایـن  پـژوهش  کلی گیري نتیجه .دارد وجود داري معنی و مثبت
 بیشـتري  انگیـزه  داراي مدارتر اخالق کارمندان و دارد )خودباوري استثناي به( انگیزش ابعاد با تنگاتنگی

  .دهستن خلق به خدمت جهت
 داران کتاب کارمندان، انگیزش، کار، اسالمی اخالق :کلیدي واژگان
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  مقدمه -1
 بشر تاریخ طول در همواره زندگی مختلف هاي عرصه در اخالقی هاي ارزش و اخالق نقش به توجه
 بشر فطرت که بوده جهت آن از بیشتر اخالقیات نقش به توجه این .داشت خواهد و داشته وجود

 ).96 ،2007 ،1الکاظمی و علی( دارد و داشته انسانی و الهی هاي ارزش به انکارناپذیر گرایشی
 مسؤوالنه غیر و قانونی غیر اخالقی، غیر هايکار میزان افزایش و اه سازمان روزافزون شدن تر پیچیده

 معطوف قاخال مدیریت و کار اخالق بحث به را نظران صاحب و مدیران توجه ،کاري هاي طمحی در
  ).1 ،1390 دیگران، و  خسروي(است ساخته
 براي که این و« ؛است گرفته قرار اشاره مورد دفعات به کریم قرآن در تالش و کار اهمیت و مفهوم
 حدود و مرزها اگر ارک ،)ع(علی امام دیدگاه از ).53 :النجم( »2نیست او تالش حاصل جز انسان
 از نقل(ستا عبادت نوعی و الزم بلکه مباح، تنها نه بشمارد، محترم ار الهی و انسانی هاي ارزش

 روزى طلب آن جز نه که دارد جز ده عبادت ؛اند هفرمود ایشان همچنین ،)43 ،1390 پور، مشایخی
  کنید؛ پایداري آن در و رسانید پایانش به را آن و کنید کار اند فرموده البالغه نهج در و است حالل

 )بهشت(پایان آن به را خود پس، است؛ پایانی را شما همانا .باشید پارسا و ورزید شکیبایی گاه آن
   .)176 خطبه :البالغه نهج( رسانید

 یک رسانی اطالع و داري کتاب که واقعیت این درك با هم داران کتاب کار در مداري اخالق ضرورت
 هر در و کتابخانه نوع هر در دار کتاب اي حرفه نقش .شود می تر برجسته است مدار خدمت حرفه

 و است پیشرفت کلید اطالعات، .است اطالعات و مردم بین متقابل دار معنی تأثیر ایجاد سطحی،
 که است دلیل همین به باشند، باید یا و هستند اطالعات اشاعه و گردآوري کارشناسان داران، کتاب
 و مصائب ساده، ظاهر بهکار  این در .است برخوردار اي ویژه اهمیت از ها آن در خدمت انگیزه وجود

 بنابراین .است مسئولیت از پر و فرسا طاقت کار، و محدود معموالً امکانات .است یادز دشواري
 داشتن .بردب پایان به موفقیت با را کار بتواند تا باشد برخوردار اي ویژه خصوصیات از باید دار کتاب

 از باید آن بر مقدم بلکه نیست، کافی تنهایی به راه این در دار کتاب علمی و تخصصی هاي مهارت
 در که هایی بررسی ).1 ،1388 نسب، مهاجر(باشد برخوردار اخالقی و انسانی واالي خصوصیات

 طور به هستند، کار اخالق داراي که کارکنانی سازند می آشکار یافته، انجام گوناگون هاي سازمان
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 و عقالیی گزینش یک را کار که نیست گونه این و دارند کار به نسبت اخالقی تعهد احساس معمول
  ).79 ،1370 نیواستورم، و دیوس(آورند شمار به سوداگرانه

 در انگیزش ،شده مطرح ها کتابخانه جمله  از و ها سازمان در هاست مدت که دیگري مهم مسأله
 میزان در کلیدي عوامل جمله از بهداشتی، و انگیزشی عوامل ها، سازمان تمام در .است کارکنان

 تأمین نیاز نوعی وسیله این به تا است کار انجام به تمایل از عبارت انگیزش .هستند افراد وري بهره
 دارند، تر منظم حضوري برانگیخته، کارکنان که دهند می نشان شواهد ).72 ،1378 رابینز،( شود

 انگیزش ).3 ،1386 دیگران، و شکرشکن( هستند بیشتري پذیري انعطاف داراي و خشنودتر، کوشاتر،
 و مؤثر نتیجه کسب براي کارکنان در تمایل ایجاد در سزایی به نقش که است مهمی ابزارهاي از یکی
 در آن  فقدان و دارد شده ینیبیشپ يابرنامه آمیز موفقیت اجراي و مثبت کاري محیط خلق آمد، کار

 دیگران، و آباد علی بخشی(است مؤثر کار کیفیت و کمیت و کار، محل در حضور میزان کاهش
1383، 33.(  

 را سازمان یک در کار جمله از زندگی هاي جنبه تمام کامل طور به اسالمی اصول دیگر سوي از
 روحیه ایجاد به تواند می اسالمی کار اخالق که دهد می نشان مختلف مطالعات نتایج .دهد می پوشش

 در با ).850 ،2011 ،3احمد شکیل(کند کمک آنان در شغلی رضایت افزایش و کارکنان میان در بهتر
 در شناختی روان مهم عامل این اساسی نقش و کاري هاي محیط در انگیزش اهمیت گرفتن نظر
 زندگی شئونات همه در اسالم تعالیم ساز انسان و بنیادین تأثیرات به عنایت با و ها، سازمان وري بهره

 کارمندان انگیزش در اسالمی اخالق نقش مستندسازي و بررسی شغلی، هاي فعالیت و کار جمله از
 در را ها سازمان تواند می متغیر، دو این رابطه وضعیت شدن روشن .رسد می نظر به ضروري و الزم

 میان رابطه است درصدد حاضر پژوهش .نماید یاري کارکنان انگیزش افزایش براي الزم تدابیر اتخاذ
  .نماید تبیین را انگیزش و اسالمی کار اخالق
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  نظري مبانیرب مروري -2 
 ابعاد و انگیزش همچنین و اسالمی کار اخالق مفهوم پژوهش، نظري چارچوب شناخت منظور به

  .شود می تشریح زیر در )1965( کجنر و لوداهل مدل اساس بر آن گانه شش
  

  اسالمی کار اخالق -1-2
 عادت و طبع سجیه، خوي، معنی به لغت در خلق و است خلق جمع و ها خوي معنی به اخالق واژه

 اعمال صدور ها آن سبب به که است نفسانی ملکات هسلسل یک از عبارت اخالق ).1389عمید،(است
 معنی این به کار اخالق ).26 ،1383 نراقی،( پذیرد می صورت تأمل و فکر به نیاز بدون کارها انجام و

 دارند دوست را کار آنان .بدانند زندگی دلخواه هدف یک و کانونی دلبستگی یک را کار مردم که است
 دنیایی هاي ارزش در هم و دینی هاي ارزش در هم کار اخالق هاي ریشه .گیرند برمی يخشنود آن از و

 و پروردگار به اريگز خدمت عمل یک کار که پندارد می کار اخالق درباره دینی دیدگاه .است نهفته
 آورد می پدید دهد، می یاري پرودگار برنامه تحقق به که را بهتري جامعه کار زیرا است، مردمان دیگر

  ).79 ،1370 نیواستورم، و دیوس(
 اسالم دین اند، داده قرار خود يکارها محور را انسان که بتمکا از بسیاري نظر برخالف دیگر، سوي از
 مکتب .است داده قرار نظر مد را جهان و انسان خداوند، به توجه کار، مقوله به جانبه همه نگاهی با

 هاست مکتب دیگر از متفاوت کامالً اختیشن جهان و شناختی انسان خداشناختی، مبانی داراي اسالم،
 اخالق سرچشمه ).45 ،1390 پور، مشایخی(داند می ناپذیر اجتناب را وکار کسب با اخالق پیوند که
 عنوان به خدمت ادامه براي کار به اسالم در .است )ص( پیامبر اعمال و گفتار و قرآن اسالم، در کار
  ).20 ،1373 میرکمالی،( شود می نگریسته خدا خاطر به مسئولیت یک

 در که کرد تقویت سازمان در را اخالقی اصول و کار اخالق انتو می اسالمی دیدگاه نظریه اساس بر
 رضایت و عهدت و سازمانی روحیه افزایش نارضایتی، دالتی،ع یب تبعیض، شاهک امر این تحقق صورت

 دیگر سوي از را جامعه پیشرفت و ها سازمان بالندگی ،ها انسان تعالی و رشد سو، یک از کارکنان در را
 و خسروي( است بخشیده شرافت و فضیلت کار به اسالمی کار اخالق هاي دیدگاه .شد داهخو موجب
 تالشی .است گرفته نظر در فضیلت و عبادت سان به را کار اسالمی، کار اخالق ).1 ،1390 ،دیگران
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 نظر به الزم کار، آن مستعد فرد براي که باشد اي اندازه به باید دهد، می انجام خود کار در فرد که
 رفع براي روشی را مشورت و کند می تأکید کار در تعاون و همکاري بر اسالمی کار اخالق .رسد می

  ).576 ،1988 علی،( گیرد می نظر در خطاها، از دوري و موانع
 واسطه به داده قرار تأکید مورد درآمد به دستیابی نحوه و کار باب در اسالم دینی هاي  آموزه که آنچه

  .شود می آورده ارمغان به انسان براي کار در اخالقی اصول از پیروي اثر در که است تبعاتی و پیامدها

  انگیزش -2-2
 در صنعتی و سازمانی شناسان روان و مدیریت سازمانی، رفتار متخصصان که مفاهیمی همه میان از

 مؤثر پژوهشی هاي زمینه ترین مهم از انگیزه اند، داده قرار مطالعه مورد مختلف سازمانی هاي موقعیت
 و است کار انجام به تمایل از عبارت انگیزش ).18 ،1389 خورشیدي،(است سازمان در فرد رفتار در
 یا کار انجام اراده  ).72 ،1378 رابینز،(شود تأمین نیاز نوعی وسیله این به تا فرد، توانایی گرو در

 دیگران، و آباد علی بخشی.(است افراد یا فرد هايفعالیت و هاتالش ایجاد در اساسی عامل انگیزش،
1383، 33.(  

 و مهم شرایط از یکی .است انسانی منابع مدیریت مطالعات سنتی ارکان از یکی شغلی انگیزش
 را کار آن که است افرادى در انگیزه ایجاد و برانگیختن کاري، هر در هدف به رسیدن براي اساسی

 دلیل همین به و دارند وجود هاسازمان در پایین کاري انگیزه در متعددي عوامل .دهند مى انجام
 افزایش را خود کارکنان هاىانگیزه بتواند که باشد هایىتکنیک و کارها راه دنبال  به باید مدیریت

  ).1375 میرسپاسی،.(دهد
 میزان شغل، اهمیت میزان شغل، به فرد عالقه میزان بعد 6 در را انگیزش )1965( کجنر و لوداهل
  .دادند قرار بررسی مورد خودکنترلی و پذیري مسئولیت خودباوري، شغلی، رضایت

   شغل به فرد عالقه - الف
 با ومرتبط مثبت یذهن حالت عنوان به را شغلی یدلبستگ دیگر عبارت به یا و شغل به فرد عالقه
 به دلبسته کارکنان .اند نموده تعریف شود، یم مشخص ،یشغل جذابیت و يفداکار ،يانرژ با که شغل
 دارند یکاف اشتیاق و شور خود، شغلی وظایف انجام يبرا و داشته يزیاد بسیار يانرژ شغل،

 روحش و جسمکه شخص  این ازاست  عبارت شغل به دلبستگی .)148 ،1391 دیگران، و کشتکاران(
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 رضایت و کند می توجه اش زندگی بخش ترین مهم عنوان به شغلش به فرد .کند وظایفش وقف را
  ).159 ،1391 دیگران، و ظریفیاز  نقل ،2004 االکوماران،( شود می ناشی وظایفش انجام از شغلی

  شغل اهمیت میزان - ب
 کارکنان احساسات و انرژي از مقدار چه شغل که موضوع این .است شغل اهمیت میزان دوم بعد

 تأثیرگذار آنان انگیزه میزان بر نیز دارد اهمیت آنان براي میزان چه به و  کرده درگیر را سازمان
 افزایش سازمان وري بهره نتیجه در و انگیزه میزان ،شغل اهمیت میزان افزایش با که صورتی به .است
  .یابد می
   شغلی رضایت - ج

 خود شغل به نسبت افراد که مثبت هاي نگرش و احساسات از حدي از است عبارت شغلی رضایت
 واقعاً او که است مفهوم بدان این است، باالیی شغلی رضایت داراي گوید می شخص یک وقتی .دارند

 است قائل زیادي ارزش شغلش براي و دارد کارش درباره خوبی احساسات دارد، دوست را شغلش
  ).504 ،1387 زارع، و مقدم محمدي(
  خودباوري -د

 به دفر وربا به ،ستا هشد هـترجم زـنی کفایتیدخو و يمدرآکادخو رتبهصو که،وريبادخو
 راـب ینـلاو موـمفه ینا .دـیکنـم رهشاا ظایفو و هارکا میزآ موفقیت منجاا ايرـب دوـخ ياـهتوانایی

 ورياــبدخو ،یطــمح در اريذـتأثیرگ ايبر که دبو معتقد وي .یددگر حمطر ورادـبان طـتوس
 بوـمطل ياـثرها دـتولی و دیجاا به وربا ونبد و ددمیگر بمحسو شناختی نرواسازوکار  رینــمتــمه
 به وربا یگرد رتبهعبا .دـندار دنکر عمل ايبر کمی هنگیزا ادفرا ب،نامطلو اترـثا از يوگیرـجل و

 که يمدیر نیز ها سازمان در .تـسا بشر در تحولی هرگونه يیربناز ب،مطلو يثرهاا دیجاا رتقد
 ارزـبا یک به ،باشند شتهدا وربا را ناــش تــمثب درــعملک و ناــشدخو اــعضا دوــش یـم ثـباع
   ).20 ،1391 خواه، وطن از نقل 2000 باندورا،(ستا یافته ستد دعملکر دوـبهب در دـتمنرقد
  پذیري مسئولیت - ه

 کیدأت رپشتکا و یـشناس هـظیفو دن،وـب نظمـم ،تـکفای سحساا بر که دفر در يپذیر مسئولیت
 یـجمع هـپذیرفت ياـه ارزش و مانیزاـس ياـهرهنجا تـعایر به نسبت مثبتی سحساا ورزد، می

 در که عملی آزادي با نناآ شود می باعثچنین  هم .)59 ،1389 دیگران، و سماواتیان(مینماید داـیجا
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 هـک ستا اي هشد گم حلقه نهما ینا و نددگر می مدیر دوـخ و قخال ،دـنآور می ستد به هارکا منجاا
  ).55 ،1386هداوند،(دگیر اررـق هـتوج ردوـم ستـبای یـم مانیزاـس وري هرـبه دیجاا در
   خودکنترلی -و

 که آن بدون سازد، می متمایل وظایفش انجام به را او که فرد درون در است حالتی ایجاد خودکنترلی،
  ).134 ،1382  الوانی،(باشد داشته کنترل در را او خارجی عامل

  پژوهش پیشینه -3-2
 انگیزش و اسالمی کار اخالق رابطه مورد در پژوهشی تاکنون که داد نشان پژوهش پیشینه بررسی

 به را کار اخالق و انگیزش که شود می اشاره هایی پژوهش به بخش این در لذا است، نشده انجام
 .اند داده قرار بررسی مورد جداگانه صورت

 اعضاي شغلی انگیزش بر موثر عوامل شناخت بهطی پژوهشی  )1383(دیگران و آباد علی بخشی 
 81 که داد نشان پژوهش از حاصل نتایج .اند پرداخته رفسنجان پزشکی علوم دانشگاه علمی تأهی

 موثر شغلی انگیزش ایجاد بر را درونی عوامل درصد72 و بیرونی عوامل شوندگان الؤس درصد
 شرایط شغلی، امنیت دستمزد، و حقوق هاي عامل اهمیت، ترتیب به بیرونی عوامل دربین .دانستند می

 افراد، از قدردانی و شناخت کار، ماهیت درونی عوامل بین در و دیگران با ارتباط نحوه کار، محیط
 .دان داشته را نقش بیشترین شغلی موفقیت و شغلی توسعه و پیشرفت

 انحرافی رفتارهاي با کاري اخالق بین رابطه در سازمانی وفاداري میانجی نقش عنوان با پژوهشی در
 با اسالمی کار اخالق که گردید مشخص شد، انجام )1390(نادي و پرور گل توسط که کار محیط در

 با سازمانی وفاداري و معنادار رابطه داراي کار محیط در انحرافی رفتارهاي و سازمانی وفاداري
 از یکی در پژوهش این که است ذکر قابل .بود معنادار و معکوس رابطه داراي انحرافی رفتارهاي

 به مذکور شرکت کارکنان از نفر 311 و شد اجرا اصفهان شهر در نفت وزارت به وابسته هاي شرکت
  .دادند پاسخ پژوهش هاي پرسشنامه

 رضایت و سازمانی تعهد با کار اخالق رابطه بررسی عنوان با پژوهشی )1390(دیگران و خسروي
 اخالق پرسشنامه از کار اخالق متغیر سنجش براي .دادند انجام ارسنجان شهرستان دبیران در شغلی

 تعهد و کار اخالق بین معنادار رابطه وجود دهنده نشان پژوهش نتایج .شد استفاده اسالمی کار
   .بود شغلی رضایت و کار اخالق بین معنادار ارتباط عدم و سازمانی
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 در شــاغل کارمنـد  200 سـازمانی  تعهـد  و شـغلی  رضـایت  کـاري،  انگیـزش  بررسـی  بـه  )2007(تـال 
 انگیـزش  میـان  کـه  داد نشـان  وي تحقیق نتایج .پرداخت نیجریه تخصصی و دانشگاهی هاي کتابخانه

 بـر  .دارد وجود منفی رابطه سازمانی تعهد و کاري انگیزش میان و مثبت، رابطه شغلی رضایت و کاري
 .نـدارد  تفـاوت  غیرمتخصـص  بـا  متخصـص  داران کتـاب  انگیـزه  کـه  شد مشاهده ها یافته سایر اساس

 دانشـگاهی  هـاي  خانـه  کتـاب  و تخصصـی  هـاي  خانـه  کتـاب  داران کتاب انگیزش بین تفاوتی چنین هم
  .نشد مشاهده

 دیدگاه یک ایجاد براي کویت در اسالمی کار اخالق عنوان با پژوهشی در )2007(الکاظمی و علی
 در مدیر 762 میان در متغیر این بررسی به سازمانی فرهنگ و کار محیط ماهیت رد مفید

 و اسالمی کار اخالق بین که داد نشان پژوهش  نتایج .پرداخت دولتی و خصوصی هاي سازمان
 متغیرهاي همچنین .دارد وجود معناداري مثبت رابطه مدیران دیدگاه از سازمان در وفاداري
  .دارند سازمان در وفاداري و اسالمی کار اخالق روي معناداري تاثیر سازمانی و شناختی جمعیت

 و اسالمی کار اخالق بین ارتباط درمتغیر میانجی  عنوان به سازمانی تعهد بررسی به )2000(یوسف
 که بود آن از حاکی نتایج .پرداخت سازمان 5 از کارمند 474 در سازمانی تغییر به نسبت نگرش
 ثیرأت سازمانی تعهد و سازمانی تغییر به نسبت نگرش مختلف هاي جنبه روي بر اسالمی کار اخالق
 بین ارتباط درمتغیر میانجی  عنوان به را اسالمی کار اخالق )2001(یوسف .دارد مستقیمی و مثبت
 کار اخالق که داد نشان وي پژوهش از حاصل نتایج .نمود بررسی شغلی رضایت و سازمانی تعهد

 میزان همچنین .دارد مستقیم ثیرأت شغلی رضایت و سازمانی تعهد هايمتغیر روي بر اسالمی
 نوع سازمانی، فرهنگ کاري، تجربه تحصیالت، سطح سن، تغییر با اسالمی کار اخالق به پایبندي
  .کند می تغییر )بودن عمومی یا خصوصی( مالکیت نوع ،)تولیدي یا خدماتی( سازمان

 در نوآوري استعداد و اسالمی کار اخالق بین رابطه تبیین به اي مقاله در )2010( رز چه و کومار
 کار اخالق سوالی 17 پرسشنامه از ها آن .پرداختند مالزي عمومی بخش کارکنان از تن 472 میان

 اخالق که بود آن از حاکی پژوهش نتایج .کردند استفاده کوهن و لی سوالی 5 پرسشنامه و اسالمی
 کار اخالق بین داري معنی و مستقیم رابطه و است باالیی حد در کارکنان بین در اسالمی کار

  .دارد وجود ابتکار قدرت و اسالمی
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  روش پژوهش -3
  پژوهش االتؤس -1-3
  است؟ چگونه کارمندان بین در اسالمی کار اخالق وضعیت -1
  است؟ چگونه کارمندان بین در انگیزش وضعیت -2

  پژوهش هاي فرضیه -2-3
  .دارد وجود معناداري و مستقیم رابطه کارکنان انگیزش و اسالمی کار اخالق میان -1
  .دارد وجود معناداري و مستقیم رابطه انگیزش ابعاد و اسالمی کار اخالق میان -2

 به را حاصل نتایج و پردازد می ها واقعیت درباره اطالعات گردآوري به حاضر پژوهش که ییآنجا از
 کار اخالق متغیر دو بین رابطه بررسیبا توجه به  واست  پیمایشی تحقیقدهد،  نشان می کمی طور

    .باشد می همبستگیتحقیق،  روش داران کتاب در شغلی انگیزش و اسالمی
 کوچک به توجه با .اند داده تشکیل تهران دانشگاه هاي دانشکده کتابداران را پژوهش آماري جامعه
 130 تهران دانشگاه هاي خانه کتاب در مجموع در .شد استفاده سرشماري روش از جامعه بودن
 پرسشنامه 113  نهایت در و گرفت قرار ها آن تمامی دسترس در پرسشنامه که دارد وجود دار کتاب

   .شد داده عودت و تکمیل
 آن کرونباخ آلفاي که شد استفاده )1988(سؤالی 17پرسشنامه از اسالمی کاري اخالق سنجش براي

 پرسشنامه این در .است پژوهش ابزار باالي پایایی دهنده نشان که آمد دست به 83/0 پژوهش این در
 روایی کام و رضایت نفس، حرمت به استقالل، کسب بر عالوه ها انسان در کار که دیدگاه این
 قرار تأکید مورد ،دارد بستگی شغل به تعهد و سخت کار به شغل در پیشرفت و موفقیت و انجامد می

 = موافقم کامالً( شود می داده پاسخ لیکرت اي درجه پنج مقیاس اساس بر پرسشنامه این .است گرفته
 محاسبه امتیاز اگر که شود می تفسیر گونه بدین پرسشنامه این از حاصل نتایج .)1=مخالفم کامال تا 5

 .است کوشش و کار براي شدن قائل ارزش و مثبت نگرش دهنده نشان باشد  85 تا 60 بین شده
 نیز 35 زیر امتیاز و است مثبت حدودي تا فعالیت و کار به ها نگرش که دهد می نشان 60 -35 امتیاز
  .است فعالیت و کار به منفی نگرش دهنده نشان
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 .گرفـت  قـرار  استفاده مورد )1965( کجنر و لوداهل شغلی انگیزش پرسشنامه انگیزش، سنجش براي
 اسـت  )1=مخـالفم  کـامال  تا 4 = موافقم کامالً( اي چهاردرجه مقیاس باگویه  20 داراي پرسشنامه این
 منفـی  صـورت  بـه  20 و 17 ،15 11،12 و 9-1 هاي گویه .است شده داده پاسخ داران کتاب توسط که

ــره ــذاري نمـ ــدند گـ ــوعات .شـ ــر موضـ ــده حمطـ ــن در شـ ــنامه ایـ ــط پرسشـ ــه توسـ ــاي گویـ  هـ
 اهمیـت  میـزان ( 19،18،14،10،2 هـاي  گویه ،)شغل به فرد عالقه میزان( 17،15،13،12،11،7،6،5،1

 16 هــاي گویــه ، )خودبــاوري( 9،8 هــاي گویــه ،)شــغلی رضــایت میــزان ( 4،3 هــاي گزینــه ، )شــغل
ـ  امتیـاز  کـه  صـورتی  در .شـدند  بررسی )خودکنترلی( 20 و )پذیري مسئولیت(  ایـن  از آمـده  دسـت  هب

  80 بـه  امتیاز چه هر و باالست انگیزش داراي فرد که است آن گر نمایان باشد 40 از بیشتر پرسشنامه
 زنـدگی  از کـوچکی  بخـش  فـرد  شغل صورت این غیر در .بود خواهد بیشتر نیز انگیزش شود تر نزدیک

 ایـن  کرونبـاخ  آلفـاي  .نـدارد  کوشـش  و تـالش  بـراي  چنـدانی  انگیـزه  فـرد  و دهد می تشکیل را فرد
  .است هآمد دست هب 79/0 حاضر پژوهش در پرسشنامه

   ها یافته -4
 بررسی توصیفی آمار کمک با شناختی جمعیت هاي ویژگی پژوهش، مورد جامعه بیشتر شناخت براي
 تشکیل مردان را آنان درصد 4/29 و زن شوندگان السؤ از درصد 6/70 که بود آن از حاکی نتایج .شد
 التحصیل فارغ داري کتاب از غیر اي رشته از درصد 28 و داري کتاب رشته از آنان درصد 72 .دادند می

 بیشتر .دهند می تشکیل 40-31 بین سنی جمعیت را کارکنان درصد 46 از بیش تقریبا .اند شده
 ارشد، کارشناسی مدرك داراي 7/32 و کارشناسی مدرك داراي درصد 3/51 حدود یعنی کارکنان

 کاري سابقه داراي کارکنان درصد 26 .اند کاردانی مدرك داراي درصد 5/3 و دیپلم درصد 4/12
   .دادند می تشکیل دهندگان پاسخ میان در را گروه ترین بزرگ که اند بوده سال 20 از بیش

  است؟ چگونه کارمندان بین در اسالمی کار اخالق وضعیت ؛پژوهش 1 سوال
 .دهد می نشان را اسالمی کار اخالق معیار انحراف و میانگین ماريآ هاي شاخص 1 جدول
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 کارمندان بین در اسالمی کار اخالق ماريآ هاي شاخص - 1 جدول

  معیار انحراف  میانگین  کار اسالمی اخالق

  910/0 49/4  .است بدي عادت و زشت کار تنبلی،  .1

  721/0  29/4  .است فضیلت و پسندیده امري کار، در ایثار و خودگذشتگی از  .2
  529/0  59/4  .رساند می سود دیگران به و فرد به خوب، کار  .3
  580/0  58/4  .باشد می جامعه رفاه ایجاد براي الزم شرایط سازمان، در جوانمردي و عدالت  .4
 و رونق موجب افراد، شخصی نیازهاي تامین جهت نیاز مورد میزان از بیشتر تولید  .5

  .شود می کل یک عنوان به جامعه شکوفائی
11/4  813/0  

  533/0  56/4  .دهند انجام را خود کار ممکن، توانائی بهترین با باید افراد   .6
 اجتماعی روابط و شخص رشد جهت ابزاري بلکه باشد، نمی هدف یک تنهایی به کار  .7

  .باشد می
46/4  584/0  

  858/0  33/4  .است معنی بی کار بدون زندگی  .8
  101/1  85/3  .نیست خوب جامعه براي داشتن، زیاد آزاد وقت  .9

  566/0  56/4  .گیرد قرار حمایت و کیدأت مورد باید سازمان در انسانی روابط  .10
  851/0  97/3  .کند می طبیعت کنترل به قادر را انسان کار،  .11
  782/0  52/4  .است کمال و شادي منبع خالقانه، کار  .12
  520/0  50/4  .شود می افراد استقالل موجب کردن کار  .13
  738/0  28/4  .کند می حرکت زندگی در پیشرفت سمت به کند، می کار که انسانی هر  .14
  723/0  26/4  .کند می محقق را کاري اهداف که است کسی موفق انسان  .15
  770/0  04/4  .برآید هایش مسؤلیت عهده از تا کند کار پیوسته باید انسان  .16
 961/0 80/3  .نتایج کسب در نه دارد افراد نیت و قصد در ریشه کار ارزش  .17

  737/0  305/4 اسالمی کار اخالق معیار انحراف و میانگین
  9/72                                                                            اسالمی کار اخالق امتیازات جمع                       

 عدد که گرفت قرار استفاده مورد شاخص این میانگین اسالمی، کار اخالق میزان محاسبه جهت
 دهنده نشان )2000( یوسف توسط شده انجام امتیازبندي به توجه با که بود 9/72 آمده بدست
 اسالمی کار اخالق میانگین رتبه .است فعالیت و کوشش براي شدن قائل ارزش و کار به مثبت نگرش

 معیار انحراف .است اسالمی کار اخالق به کارمندان باالي التزام و اعتقاد از نشان 305/4 عدد با نیز
 اختالف و پراکندگی که است آن از حاکی »شود می افراد استقالل موجب کارکردن« گویه در 520/0
 اعالم گزینه این با را خود موافقت آنان از بسیاري و ندارد وجود دهندگان پاسخ در زیادي نظر
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 داشتن، زیاد آزاد وقت « گویه مورد در مختلف نظرات دهنده نمایش 101/1 معیار انحراف .اند نموده
  ).1 جدول(است  ».نیست خوب جامعه براي

  است؟ چگونه کارمندان بین در آن ابعاد و انگیزش وضعیت ؛پژوهش 2 سوال
  .دهد می نشان را انگیزش هاي گویه و ابعاد معیار انحراف و میانگین ماريآ شاخص 2 جدول

  

 انحراف  میانگین ها گویه  ردیف  ابعاد
 معیار

 به فرد عالقه
  شغل
  
  
  
  

 اگر حتی برسانم، اتمام به را کارم تا مانم می سازمان در ام، کاري موظفی ساعات بر عالوه  1
  933/0  58/2  .نگیرد تعلق من به حقوقی آن بابت

  657/0  98/2  .کنم می اعالم را آن انجام آمادگی دهم، انجام را کار اینکه از قبل کمی یک معموال من  2
  796/0  28/2  .باشد می کارم به مربوط ام زندگی حوادث و اتفاقات مهمترین  3
 کارهایی درباره خوابیدن از قبل ام، کشیده دراز خود رختخواب در شب وقتی اوقات، بعضی  4

  750/0  87/2  .کنم می فکر دهم، انجام بایستی فردا که را

  798/0  12/2  .کشم می نفس شغلم با و خورم می شغلم با کنم، می زندگی شغلم با من  5
  899/0  34/2  .باشم نداشته احتیاجی آن پول به اگر حتی کرد، خواهم کار سازمان این در احتماال  6
  729/0  01/3  .بروم سرکار به اینکه بجاي بمانم خانه در دارم دوست اوقات اکثر تقریبا  7
  631/0  63/2  .هستم مشغول و درگیر زیاد خیلی کارم در شخصا من  8
  802/0  46/2  .باشم داشته دارم،  آنچه به نسبت بیشتري بلندهمتی و طلبی جاه درکارم بایستی   9

  77/0  58/2  شغل به فرد عالقه میانگین

  شغل اهمیت

  766/0  16/3  .داد قرار ارزیابی  مورد را او توان می بخوبی فرد، هر توسط کار انجام چگونگی روي از  1
  802/0  78/2  .است مهمتر سازمان در کارم از که دارم دیگري هاي فعالیت من  2
  731/0  63/2  .دهد می تشکیل مرا زندگی از کوچکی بخش تنها کارم  3
  662/0  63/2  .باشد می ام شغلی کار از مهمتر زندگیم در کارها بیشتر  4
  725/0  60/2  .هستند تر مهم من براي دیگري چیزهاي اکنون اما باشم، کارم مراقب بیشتر بایستی من  5

  737/0  76/2 شغل اهمیت میانگین
  767/0  63/2  .باشد می شغلم از ناشی دارم، خود زندگی در که رضایتی بیشتر   1  شغلی رضایت

  749/0  48/2  .دهد می دست من به پرواز احساس واقعا شوم، می حاضر سرکار ها صبح وقتی  2
  758/0  55/2 شغلی رضایت شاخص میانگین

  633/0  35/2  .ام رسیده کمال حد به کارم در واقعا من  1  خودباوري
 التکس و دلتنگی احساس خورم، می شکست است، مربوط شغلم به که درکارم وقتی  2

  704/0  94/2  کنم می

  668/0  645/2 خودباوري میانگین
  715/0  87/2  .کنم می خودداري ارمک در زیادي هاي ومسئولیت اضافی وظایف گرفتن عهده از  1  پذیري مسئولیت

 اعتراض خودم هب دارم دوست شوم، می مرتکب درکارم که اشتباهاتی بخاطر اوقات بعضی  1  خودکنترلی
  756/0  78/2  .کنم

  75/0  66/2  ها گویه معیار انحراف و میانگین
  1/52                                                                                                                 انگیزش امتیازات جمع

  شاخص هاي آماري ابعاد انگیزش درکارمندان - 2جدول 
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 نشان 2جدول که چنان و گرفت قرار استفاده مورد ،انگیزش میانگین انگیزش میزان بررسی جهت
 پرسشنامه طبق است، 40 از بیش حاصله امتیاز که این به توجه با .آمد دست به 1/52 عدد دهد، می

 از بزرگی بخش ها آن شغل و هستند باال شغلی انگیزش داراي مطالعه مورد کارمندان کجنر، و لوداهل
 بیشترین87/2 عدد با انگیزش ابعاد میان در پذیري مسئولیت بعد .دهد می تشکیل را آنان زندگی
 در کارمندان پذیري مسئولیت که است آن از حاکی عدد این .است داده اختصاص خود به را امتیاز
 ،)76/2(شغل اهمیت  ،)78/2(خودکنترلی ابعاد  .است خوب سطح به نزدیک بسیار و متوسط سطح

 بعد دو به مربوط امتیاز کمترین .دارند قرار بعدي هاي درجه در کمی تفاوت با )64/2(خودباوري
  .بود متوسط سطح در انگیزش ابعاد تمامی .است )55/2( شغلی رضایت و )58/2( شغل به فرد عالقه

  پژوهش هاي فرضیه آزمون -1-4
 رابطه کارکنان انگیزش و اسالمی کار اخالق میان« که این بر مبنی پژوهش اول فرضیه آزمون جهت

 میانگین همچنین و اسالمی کار اخالق میانگین که این از پس »دارد وجود معناداري و مستقیم
 قرار بررسی مورد متغیر دو این همبستگی پیرسون همبستگی آزمون طریق از شد، محاسبه انگیزش

  .شود می مشاهده 3 جدول در آن نتیجه که گرفت
  انگیزش و اسالمی کار اخالق میان رابطه -3 جدول

  داري معنی سطح  همبستگی ضریب  متغیرها
 0/0 429/0  انگیزش و اسالمی کار اخالق

 
 انگیزش و اسالمی کار اخالق یعنی تحقیق اصلی متغیر دو بین همبستگی ضریب 3جدول طبق بر

 تحقیق فرض و شده رد صفر فرض بنابراین .است دار معنی0/0 سطح در که آمد دست به 429/0
 بدین .دارد وجود دار معنی و مستقیم رابطه متغیر دو بین گفت توان می و گرفت قرار تأیید مورد
 خواهد بیشتر آنان انگیزش میزان باشند بیشتري اسالمی کار اخالق داراي کارمندان، قدر هر که معنا
  .گرفت قرار تأیید مورد پژوهش اصلی فرضیه ترتیب این به .بود

 رابطه انگیزش ابعاد و اسالمی کار اخالق میان« که این بر مبنی پژوهش دوم فرضیه آزمون جهت
 متغیرها از یک هر براي جداگانه طور به پیرسون همبستگی آزمون »دارد وجود معناداري و مستقیم

  .است شده داده نشان 4 جدول در ها آزمون نتایج که درآمد اجرا به
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 شغلی، رضایت شغل، اهمیت شغل، به فرد عالقه شود می مالحظه 4جدول در که طور همان
 اما .دارند اسالمی کار اخالق با معناداري و مثبت رابطه انگیزش ابعاد از پذیري مسئولیت و خودباوري

 05/0در سطح آلفاي  اسالمی کار اخالق متغیر با انگیزش ششم بعد عنوان هب خودکنترلیرابطه بین 
 از بیشتر کهاست  058/0برابر با  آمده دست هب داري معنی سطح میزانباشد چراکه  معنادار نمی

  .ندارند معناداري رابطه متغیر دو این که است آن از حاکی و بوده 05/0

  گیري نتیجه و بحث -5
 مانند عواملی .است بوده توجه مورد انسانی نیروي کارگیري به در مهم عاملی عنوان هب همواره انگیزش
 .شوند می شناخته انگیزه ایجاد بر موثر عوامل از ... و ترفیع هاي سیاست و مشارکت مادي، هاي پاداش

 محرك ترین قوي مثابه به اسالمی اخالقی اصول به پایبندي و ها نگرش که گفت توان می تجرأ به اما
 راه در جهاد با برابر کار انجام فضیلت  اسالم، دین در که چرا سازد می مجبور فعالیت به را فرد درونی،

   .شود می شناخته خدا
 با شغل به فرد عالقه شامل انگیزش  ابعاد و اسالمی کار اخالق بین که داد نشان پژوهش هاي یافته

 ضریب با پذیري مسئولیت ،271/0 همبستگی ضریب با شغل اهمیت ،341/0همبستگی ضریب
 همبستگی ضریب با خودباوري و 270/0همبستگی ضریب با شغلی رضایت و 329/0همبستگی

 )2001 ( یوسف پژوهش در یافته این  که دارد وجود مثبت و دار معنی ارتباط کارمندان در 234/0
   .است شده واقع تأیید مورد

  داري معنی سطح  همبستگی ضریب  متغیرها  ردیف
  0  341/0  شغل به فرد عالقه  1
 00/0  330/0  شغل اهمیت  2
 004/0  270/0  شغلی رضایت  3
  013/0  234/0  خودباوري  4
  0  329/0  پذیري مسئولیت  5
  058/0  181/0  خودکنترلی  6

و اخالق  انگیزش ابعاد بین همبستگی آزمون نتایج -4جدول 
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 میزان باشد، باالتري سطح در اسالمی کار اخالق چه هر که داد نشان پژوهش این از حاصل شواهد
 که اسالمی و دینی هاي ارزش و باورها گفت توان می بنابراین .یابد می افزایش کارمندان در انگیزش

 هاي ولیتئمس انجام انگیزه و شغل به عالقه میزان بردن باال در باشند، شده نهادینه شخص درون
 کار اخالق که است آن از حاکی مشابه هاي پژوهش سایر و پژوهش این یافته .هستند ترمؤثر شغلی

  سازمانی تعهد که اي گونه به گذارد می ثیرأت سازمان در فرد فعالیت بر مهم اي لفهؤم عنوان هب اسالمی
 وفاداري ،)2001 یوسف، ؛2000 یوسف، ؛1996 دیگران، و ساکس ؛1390 دیگران، و خسروي(

 قرار تأثیر تحت را )2007 رز، چه و کومار( نوآوري و ابتکار و  )2007 الکاظمی، و علی( سازمانی
 هاي انگیزه مبناي بر فقط خداپسندانه تالش و کار اعتقادي، بعد از مسلمانان بین در واقع در .دهد می

 .شود می گذاري پایه انسان اُخروي توشه بر بیشتر بلکه گیرد، نمی صورت درآمد کسب نظیر دنیوي
 و اجحاف احساس نظیر مختلف، نامالیمات برابر در را افراد تواند می لحظات تمام در اعتقادي چنین

 يا  اندازه تا دنیوي تمایالت کردن رنگ کم و تضعیف با حتی و کند محافظت درآمدي عدالتی بی
 )ع(علی امام دیدگاه از .نماید فراهم را پرداخت و کاري شرایط از مستقل شغلی رضایت موجبات

 محکم پذیري، تعهد درکار، استحکام بر تأکید .آن زیادي به نه است بودنش اخالقی به کار ره رزشا
 ثمر به در اخالق اساسی و مهم نقش بیانگر همه و همه ...و  پذیري مسئولیت اري،د امانت و کاري

 پور، مشایخی(داد خواهد نتیجه کار که است ها این رعایت دلیل به که زیرا ،است تالش و کار رسیدن
 عوامل از یکی تواند می اسالمی کار اخالق که گفت توان می نهایی گیري نتیجه یک در ).44 ،1390
 این .شود گرفته نظر در کارکنان جذب در مهم، شاخصی عنوان هب و باشد کارکنان در انگیزه ایجاد
 اسالمی کار اخالق ارتقاء به را خدماتی هاي سازمان ویژه به ها سازمان مدیران و والنئمس توجه ها یافته

 که است ذکر به الزم البته .کند می جلب کارکنان انگیزش افزایش زمینه پیش عنوان به ها سازمان در
 به نیز کارکنان انگیزش رود می انتظار ،کاري هاي محیط در غالب اسالمی فرهنگ به توجه با ایران در

 انگیزش متوسط سطح گر نشان حاضر پژوهش هاي یافته حال، این با .باشد مطلوبی سطح در نآ تبع
 ارتقاء با همراه کارکنان انگیزش افزایش راهکارهاي است الزم رسد می نظر به و هبود کارکنان بین در

  .بگیرد قرار والنمسئ اعتناي مورد ها سازمان در میاسال کار اخالق
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  پیشنهادها - 6
 در انگیزش ابعاد تمام بر مهم اي لفهؤم عنوان به اسالمی کار اخالق که داد نشان پژوهش این هاي یافته

  شود؛ می عنوان زیر شرح به پژوهش پیشنهادها اساس این بر است، مؤثر سازمان کارکنان
 استخدام فرایند در ها آن گرفتن نظر در و ها سازمان توسط اسالمی کار اخالق کدهاي تعریف - الف
 تنظیم .باشد داشته کارکنان وري بهره افزایش و باانگیزه کارکنانی جذب در مطلوبی تاثیر تواند می

 پررنگ و کار اسالمی اخالق هاي ارزش بودن مهم گر نمایان اول گام در ها سازمان در اخالقی منشور
 .است سازمان در ها ارزش این کردن

 که کارکنانی تشویق مثل مختلف هاي روش از استفاده با اسالمی کار اخالق مختلف ابعاد تقویت -ب
 براي کارکنان در انگیزه افزایش با تواند می نیز دهند یم انجام درست و دقیق را خود وظایف

  .نماید کمک ها سازمان این در وري بهره افزایش به کار محیط در اسالمی کار اخالق کارگیري به
 عمل در کار اسالمی اخالق هاي ارزش به ها سازمان باالي رده کارکنان و مدیران بودن مقید -ج

 اسالمی اخالق هاي ارزش کارگیري هب براي کارکنان تشویق جهت در قدرتمند بسیار عاملی تواند می
 .باشد کار

 ترتیب بدین کرد، نهادینه ها سازمان در را کار اسالمی اخالق توان می اجرایی هاي ضمانت ایجاد با -د
 در سازمانی روحیه و انگیزش افزایش و نارضایتی و تبعیض کاهش موجب ها، سازمان شدن اخالقی

   .شود می سازمان تعالی و رشد نتیجه در و کارکنان
 در و سازمانی دیگر متغیرهاي با را کار اسالمی اخالق شود می پیشنهاد پژوهشگران به همچنین
  .دهند قرار مطالعه و تحقیق مورد نیز دیگر هاي سازمان
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  ها نوشت پی - 7
 

  1- Ali and Al-Kazemi 
 سعى ما إِلَّا للْإِنسانِ لَّیس وأَن -2

  
  3- Shakil Ahmad 

 

  منابع -8
 ).1390( .مهدي مقدم، پور مهدي .علیرضا پیرخائفی، .زهرا شجاعی، موسومی .اله حبیب ،بناب آخوندي]1[

 شرقی آذربایجان استان اسالمی آزاد دانشگاه کارکنان شغلی انگیزش با مدیران کنترل منبع بین رابطه بررسی
  .52-33 ،)17( 5 ،مدیریت فراسوي .88-89 سال در
  .نی نشر ؛تهران .عمومی مدیریت ).1382( مهدي سید الوانی،]2[
 عوامل ارتباط  ).1388( محمدحسین  ،قربانی .مهرزاد ،حمیدي .محمود ،گودرزي .عاطفه ،بختیاري]3[

 مدیریت  .تهران دولتی هاي دانشگاه بدنی تربیت کارشناسان شغلی رفتگی تحلیل و بهداشتی انگیزشی
  .150- 135 ،)3( 1 ،)حرکت( ورزشی

 انگیزش ایجاد بر مؤثر عوامل ).1383( .زهراالسادات حسینی، .داریوش نوروزي، .حمید آباد، علی بخشی]4[
-30 ):12(4 پزشکی، علوم در آموزش ایرانی مجله .رفسنجان پزشکی علوم دانشگاه علمی هیأت اعضاي شغلی

37.  

 پیامدهاي ).1385( افسانه مظاهري، .انوشیروان نژاد، کاظم .زهره یکتا، پارسا .ترانه الریجانی، تقوي]5[
  .45-39 ،)4( 12 حیات، .شاغل پرستاران دیدگاه از شغلی انگیزش با آن رابطه و عملکرد ارزشیابی

 و سازمانی تعهد با کار اخالق بین رابطه بررسی ).1390( نازیال اسکندري، .آمنه رضایی، .زهرا خسروي،]6[
 ،29-28 آذر اقتصادي، جهاد تعاون، کارآفرینی، ملی کنفرانس .ارسنجان شهرستان دبیران در شغلی رضایت

  .نایین
 .مدیران شغلی انگیزه تقویت بر مؤثر عوامل ).1389( اصفهانی درب .ناصر موالنا، .عباس خورشیدي،]7[

  .29-13 ،)6( 2 روانشناختی، تحقیقات
 ).طوسی محمدعلی ترجمه( سازمانی، رفتار کار در انسانی رفتار ).1370( جان نیواستورم کیت، دیوس]8[

 .دولتی مدیریت آموزش مرکز :تهران
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 با مرتبط عوامل بررسى :پلیس کارکنان شغلى رضایت ).1387( .محمد زارع، .یوسف مقدم، محمدي]16[
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