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بررسی رابطه بین اخالق کاراسالمی با ابعاد تعهد سازمانی و رضایت
شغلی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسالمآباد غرب
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چکـیده
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اخالق کار اسالمی با ابعاد تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شبکه بهداشت و
درمان شهرستان اسالم آیاد غرب پرداخته است .این پژوهش از پژوهشهای کاربردی میباشد که با استفاده از روش
توصیفی همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسالمآباد غرب
شامل  130نفر میباشد که با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری  371نفر تعیینشده است .پژوهش از نوع توصیفی
همبستگی بوده و دادههای پژوهش با استفاده از  1پرسشنامه استاندارد ،اخالق کار اسالمی درویش ( ،)0111تعهد سازمانی
آلن و می یر ( )3993و رضایت شغلی ( )JIDجمعآوری گردید و از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده و با
استفاده از آمار توصیفی و استنباطی دادها تجزیهو تحلیل شده است .یافتههای بهدستآمده نشان میدهد که بین اخالق
کار اسالمی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بین اخالق کار اسالمی و رضایت شغلی کارکنان رابطه
مثبت و معناداری و همچنین بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :اخالق ،اخالق کار اسالمی ،تعهد سازمانی ،سازمان ،رضایت شغلی.

 -7دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران.
 -2دانشیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه پیام نور ،ایران( .نویسنده مسئول)bahman_saeidipour@yahoo.com
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 -1مقدمه
آموزههای اسالم ،بیش از هر مکتب و اندیشۀ دیگری به ارزش و اخالق کار اهتمام ورزیده و با ارائه صحیح و نهادینه ساختن
آن در فرهنگ عمومی که خود نیازمند تحقیقاتی ژرف و عالمانه میباشد ،تحوالت ژرفی را در اعتال و تکامل اخالق کار در جامعه،
پدید آورده است .اسالم ،دین کار و کوشش است و بهرغم تبلیغاتی که گاهی از جانب مخالفان اسالم دربارۀ تشویق روحیۀ دنیا
گریزی و ترغیب به آخرتگرایی در این مورد میشود و گریز از کار و کوشش را نتایج این نگرش در میان مسلمانان میدانند ،منابع
دینی ما پر از روایاتی است که بر این امر تأکید فراوان کرده و آن را از مهمترین و ارزشمندترین عبادات شمرده است (عباس نژاد،
 .)3160در متون تحقیقی اخیر ،نگرش کلی تعهد سازمانی ،عامل مهمی برای درك و فهم رفتار سازمانی و پیشبینی کننده خوبی
برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است .تعهد و پایبندی مانند رضایت ،دو طرز تلقی نزدیك به هم هستند که به
رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر میگذارند .همچنین تعهد و پایبندی میتواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند،
کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند ،نظم بیشتری در کار خود دارند ،مدت بیشتری در سازمان میمانند و بیشتر کار میکنند.
مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در
تصمیمگیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان ،تعهد و پایبندی را بیشتر کنند (مورهد.)3170 ،

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)36 :خرداد  ،7047جلد یک

 -2بیان مسئله
با پیچیدهتر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان کارهای غیراخالقی ،غیرقانونی و غیرمسئوالنه در محیطهای کاری
توجه مدیران و صاحبنظران را به بحث اخالق کار و مدیریت اخالق معطوف شده است (سلطانی .)3160 ،اخالق کار در اسالم
توقعاتی را شکل میدهد که شخص قابلاحترام و ارزشمند باشد ،چنین دیدگاهی باعث میشود فرد در محیط کارش پرتالش،
فداکار ،با مسئولیت و دارای روابط اجتماعی و خالق باشد .اخالق کار اسالمی موجب میشود فرد در سازمان با تمام وجود
وظیفهاش را به خاطر خدا و رضای او بهخوبی انجام دهد .همانگونه که آموزههای دین بیان کردهاند :خداوند کسی را که کارش را
کامل و بهدرستی انجام دهد را بسیار دوست میدارد (رحمان و همکاران .)0118 ،دین مبین اسالم ،به کار بهعنوان وسیلهای برای
پیشرفت اقتصادی فرد و جامعه و تکامل انسان مینگرد که موجب کسب جایگاه و شأن اجتماعی میشود و پیشرفت دین و تأمین
نیازمندیهای جامعه را بهبود خواهد بخشید .این رویکرد جایگاه و شیوهای ویژه در قرآن و احادیث پیامبر (ص) دارد (علی.)0116 ،
مباحث اخالقیات کار ،تعهد سازمانی و رضایت شغلی هر کدام از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد .چرا که در
اخالق کار اسالمی پایبندی به ارزشهاست که کارکنان در نتیجه مشارکت و احساس مهم قلمداد شدن ،گرایش به مسئولیت
پذیری و تعهد در میان آنان افزایش و در پی آن رضایت از شغل بیشتر میشود و این در حالی است که ضعف در سامانه اخالقیات
یعنی کاهش ارتباطات و افزایش خسارات سازمانی ،این مسئله منجر میشود به اینکه مدیریت و سازمان به سمت کنترل گذشتهنگر
سمتوسو یابد و به اینترتیب ،انرژی سازمان به منفی تبدیل شود (سرمدی و شالباف.)3168 ،

 -3اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
در جهان نظامهای اخالقی مختلفی وجود دارد .برخی از نظامهای اخالقی فارغ از دین هستند و برخی دیگر نظامهای اخالقی
مبتنی بر وحی و تعالیم دینیاند .اسالم دینی است که یکی از رسالتهای مهم خود را اخالق میداند و پیامبر گرامی اسالم (ص)
میفرمایند« :انی بعثت التمم مکارم االخالق» .من برای کامل کردن مکارم اخالق برگزیدهشدهام» و اخالق حرفهای به دلیل
هویت اسالمی ،مالك نهایی اخالق و اصول راهبردی خود را از قرآن و روایات به دست میآورد و روش تعلیم اخالق و زبان
آموزشهای اخالقی را نیز از زبان وحی میآموزد بنابراین اخالق حرفهای که بتواند وقعات یادشده را برآورد بایستی در عین حرفهای
بودن ،اسالمی نیز باشد و مراد از اسالمی بودن بهرهمندی از منبع بسیار مهم قرآن و روایات است و البته این به معنای بینیازی از
سایر منابع نیست (معیدفر .)3161 ،در شرایط کنونی در سازمانها رعایت نکردن برخی معیارهای اخالقی ،نگرانیهای زیادی را در
بخشهای دولتی و غیردولتی به وجود آورده است .سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی ،پژوهشگران را واداشته تا در جستجوی
مبانی نظری در این رابطه بوده و بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم سازند .لذا یکی از عمدهترین دغدغههای مدیران کارآمد
در سطوح مختلف ،چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفهها است تا آنها با حس مسئولیت و
تعهد کامل به مسائل در جامعه و حرفه خود به کار بپردازند و اصول اخالقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند .نظام
سالمت جامعه و درمان که توسط دانشگاههای علوم پزشکی کشور اداره میشود نیز از این قاعده مستثنا نیست و توجه به معیارهای
اخالقی در کار با رویکرد اسالمی از حساسیت ویژهای برخوردار میباشد و از آنجاکه تاکنون پژوهشی دربارۀ بررسی رابطۀ اخالق
کار اسالمی با ابعاد تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان صورت نگرفته است ،لذا برای بررسی این تأثیر انجام این پژوهش
ضرورت مییابد.
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-4ادبیات و پیشینه پژوهش
 -1-4رضایت شغلی
آنچه همواره مورد توجه روان شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده ،رضایت شغلی افراد و آثار این رضایت در روحیه آنها
و بازدهی کارشان هست .اگر فرد به شغل خود عالقهمند باشد ،خالقیت و استعداد وی در زمینۀ کارش شکوفا خواهد شد و کمتر
دچار خستگی و افسردگی میشود .بهعکس ،اگر فرد از حرفهاش راضی نباشد ،هم خودش دچار افسردگی و سرخوردگی میشود و
هم کارش بینتیجه خواهد ماند و به دنبال آن جامعه نیز دچار ضرر و زیان خواهد شد .رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در
موفقیت شغلی است و باعث افزایش کارایی و احساس رضایت فردی میشود .از اینرو بهمنظور افزایش بهرهوری و کارآیی
سازمانها ،توجه به نیازهای کارکنان و تأمین سالمت روانی و جسمانی و جلب رضایت آنها ،اهمیت ویژهای مییابد .در اکثر موارد
در بسیاری از کارکردها و وظایف مدیریت منابع انسانی اتفاقنظر وجود دارد و وجود پارهای اختالفها ناشی از گسترش روزافزون
نقش مدیریت منابع انسانی و تکامل آن در سازمانها ،تفاوت سازمانها با یکدیگر ،تفاوت محیط برونسازمانی و تغییر سازمانها و
محیط درونی و بیرونی آنها در طی گذر زمان است (رزقی شیر سوار و موسوی.)3190 ،

 -2-4تعهد سازمانی

 -3-4اخالق کار اسالمی
صاحبنظران ،اخالق کار را بیانگر حد یا قدر و منزلتی میدانند که هـر فـرد بـرای کـار به آن بـاور دارد .اخالق کار ،بخشی از
فرهنگ جامعه به شمار میرود که عقاید و ارزشهای مربوط به کار را دربرمی گیرد و از قواعد کلی حاکم بر فرهنگ جامعه پیروی
میکند .در تعریف آنگاه گفته شده است :قواعد و زمینههای برانگیزاننده و فعالشده تعهد ذهنی ،روانی و فیزیکی فرد یا گروه
میباشد که به نحو کلی به انرژی متعهد فرد یا گروه جهـت میدهد و قابلانتقال و آمـوزش و یادگیری در نظام اجتماعی و
فرهنگی جامعه است (رضائیان.)3163 ،
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مورهد و گریفن تعهد و پایبندی را دو طرز تلقی نزدیك به هم می دانند که بر رفتارهای مهمی مانند جابه جایی و غیبت اثر
می گذارند .به نظر آنان تعهد عبارت است از احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان و پایبندی یعنی اشتیاق بیشتر فرد به عنوان
یك «همکار» برای پاسخ گویی به خواسته هایی که از شغل او دارند .رابینز تعهد را حالت می داند که در آن حالت فرد سازمان را
معرف خود می داند و آرزو می کند که در آن سازمان باقی بماند (الوانی .)3170 ،براساس تجربه واقعی مدیریت ،ممکن است،
صاحبنظری استدالل کند که تعهد کارمند چیز بی ربطی است ،به خاطر اینکه سازمانهای کمتری استراتژی هایی را برای افزایش
تعهد کارکنان ادامه می دهند .در این دیدگاه باروچ ممکن است تا حدودی درست بگوید .با این حال ،از طرف دیگر شواهدی دال بر
این وجود دارد که سازمانها در پی عملکرد باال و استراتژی های منابع انسانی برای افزایش تعهد کارکنانشان هستند که می تواند
سود اقتصادی بیشتری را برای آنها فراهم کند .از این دیدگاه تعهد کارمند نه تنها بی ربط نیست ،بلکه به عنوان یك مفهوم
مدیریتی به خاطر اینکه می تواند به مزیت رقابتی و موفقیت مالی منجر شود ،خیلی مهم است .درحقیقت تعهد از این دیدگاه ممکن
است ،به عنوان کلیدی برای مزیت رقابتی محسوب شود .در این دیدگاه تعهد کارمند به عنوان یك استراتژی رقابتی ،کامالً
برخالف آنچه که باروچ می گوید ،چیز بی ربطی نیست (مودی.)3996 ،

 -4-4پیشینه پژوهشهای انجام شده
پژوهشی توسط انصاری و اردکانی با موضوع بررسی اخالق کار اسالمی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان در سال 3169صورت گرفت .در این مطالعه که نمونۀ آماری به حجم  359نفر از کارکنان دانشکدههای دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان به روش تصادفی طبقهای انتخاب و استفاده شده است .برای جمعآوری دادهها و برای شاخص تعهد سازمانی
و ابعاد آن از پرسشنامهی استاندارد  00آلی برای شاخص اخالق کار اسالمی از پرسشنامهی  37آیتمی و از طریق ضریب همبستگی
و SPSSاستفادهشده است .دادههای جمعآوریشده با استفاده از رگرسیون مورد تحلیل قرارگرفته است نتایج تجزیه و تحلیل عاملی
چند بعدی بودن تعهد سازمانی را اثبات کرده است و همچنین نتایج تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون رابطهی مثبت و
مستقیمی میان اخالق کار اسالمی و تعهد سازمانی کل ابعاد سهگانه را نشان میدهد.
پژوهشی توسط روحی و همکاران در سال  3191با هدف بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین پرستاران شاغل
در دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجامشده که حجم نمونه آن بهصورت تصادفی  751نفر بود نتایج بهدستآمده نشان داد که بین
رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط معنیدار و مستقیمی وجود دارد.
پژوهشی توسط حسنی و همکاران در سال  3193با موضوع بررسی نقش و تأثیر اخالق کار اسالمی و فرهنگ سازمانی بر
رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت .جامعه آماری  015نفر بوده است و نتایج
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بهدستآمده نشان داد که بین متغیرها همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه با اخالق کار
اسالمی و رضایت شغلی و رابطه بین فرهنگسازمانی و رضایت شغلی مورد تائید قرار گرفت.
 پژوهشی توسط اسدی و شیرزاد در سال  3193با هدف بررسی نقش اخالق کار اسالمی در فرهنگ و تعهد سازمانی صورتگرفته است که جامعه آماری تعداد  811نفر از کارکنان مراکز آموزش عالی پژوهشی قم بودند با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه
جرسی و مورگان تعداد  010نفر بهعنوان جامعه آماری تعیینشدهاند و نتایج حاصله بیانگر این بود که رابطه مثبت و معناداری میان
اخالق کار اسالمی با تعهد سازمانی و ابعاد آن و همچنین اخالق کار اسالمی با فرهنگ سازمانی و ابعاد آن وجود دارد
پژوهشی در سال  0130توسط حیاتی و کانیاگو به بررسی اخالق کار اسالمی در انگیزش و رضایت شغلی و تعهد سازمانی ورضایت شغلی از یك نمونه 309نفری کارمندان بانکی در مالزی پرداخت .نتایج این بود که اخالق کار اسالمی تأثیر مثبت و
معنیداری بر انگیزش کارکنان و همچنین بر رضایت شغلی و کارایی شغلی دارد.

 -5روش شناسی پژوهش
 -1-5اهداف پژوهش
هدف اصلی :شناخت رابطه بین اخالق بر رضایت شغلی کارکنان.

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)36 :خرداد  ،7047جلد یک

اهداف ویژه:
 شناسایی تأثیر رابطه اخالق کار اسالمی با تعهد سازمانی کارکنان شناسایی تأثیر رابطه بین اخالق کار اسالمی با میزان تعهد عاطفی کارکنان. شناسایی تأثیر رابطه بین اخالق کار اسالمی با میزان تعهد مستمر کارکنان. شناسایی تأثیر رابطه بین اخالق کار اسالمی با میزان تعهد هنجاری کارکنان. شناسایی تأثیر رابطه بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان.هدف کاربردی :هدف کاربردی این پژوهش این است که مدیران و مسئوالن مرکز بهداشت و درمان اسالمآباد غرب و سایر
مراکز بهداشتی درمانی از نتایج این پژوهش درزمینۀ رابطه اخالق کار اسالمی با ابعاد تعهد سازمانی و رضایت شغلی در شبکه
بهداشت و درمان آگاه شده و توجه بیشتری به این امر نشان داده و سعی نمایند نقاط قوت و ضعف موجود را شناسایی نموده و با
ایجاد راهکارهای مناسب در جهت افزایش تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ،به سازمان در رسیدن به اهدافش یاری رسانند.

 -2-5فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی :اخالق کار اسالمی بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیههای فرعی:
 اخالق کار اسالمی بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. اخالق کار اسالمی بر تعهد عاطفی تأثیر مثبت و معناداری دارد. اخالق کار اسالمی بر تعهد مستمر تأثیر مثبت و معناداری دارد. اخالق کار اسالمی بر تعهد هنجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد. -تعهد سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 -3-5روش انجام پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی است و از نظر روش ،توصیفی از نوع پیمایشی می باشد ،توصیفی از این جهت که
تصویری از وضع موجود را ارائه می دهد و پیمایشی از این جهت و لحاظ که گردآوری داده های مورد نظر از طریق نمونه گیری از
جامعه و در یك تحقیق میدانی انجام می گیرد و از نظر ارتباط بین متغیر ها از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد.

 =4-5قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی :در این پژوهش به بررسی رابطه اخالق کار اسالمی با ابعاد تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان خواهیم
پرداخت.
قلمرو مکانی :قلمرو مکانی این پژوهش در شبکه بهداشت و درمان و در میان کارکنان شبکه بهداشت و درمان اسالمآباد غرب
میباشد.
قلمرو زمانی :این پژوهش از نظر زمانی ،در بهمن ماه  3191انجام گرفته است.
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 -5-5جامعه آماری
جامعه آماری به کل گروه افراد ،رویدادها و پدیده های مورد عالقه محقق که قصد بررسی آنها را دارد اشاره میکند .چارچوب
جامعه آماری فهرستی است از همه اعضای جامعه که نمونه از آن استخراج میشود (الوانی ،دانایی فرد و آذر .)3161 ،بنابراین
میتوان گفت که جامعه شامل همه عناصری است که موضوع یك پژوهش خاص در آن مصداق می یابد .و مایلیم درباره آن
استنباط کنیم (هومن .)3161 ،جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسالمآباد غرب شامل
 130نفر میباشد.

 -6-5نمونه آماری
حجم نمونه به عنوان یك عامل ،بر روی خطای متوسط تأثیر می گذارد و از همین رو درست بودن آن سبب باال رفتن گویایی
نمونه می شود .افزون بر این ،صحت و دقت نمونه گیری موجب کاهش هزینه مشاهدات و صرفه جویی انجام بررسی میگردد.
(خاکی .)3176 ،در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از فرمول مورگان استفاده می شود که پس از داده گذاری در فرمول ،حجم
نمونه  371نفر انتخاب میگردد.

همانطور که درروش پژوهش بیان شد ،اطالعات این پژوهش از دو بخش کتابخانهای و میدانی بهدستآمده است .برای تهیه
پیشینه و ادبیات پژوهش ،دستیابی به چارچوب نظری ،شناسایی و تعریف متغیرها و در نهایت ،تحلیل نتایج آزمون فرضیهها از روش
کتابخانهای و به کمك بررسی مدارك و اسناد ،کتابها و مقاالت و سایتهای معتبر علمی استفاده شد.

 -8-5پرسشنامه پژوهش
در تدوین پرسشنامه این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد اخالق کار اسالمی یوسف درویش(، )0111پرسشنامه استاندارد
تعهد سازمانی آلن و می یر ( )3993و پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی  JDIاستفادهشده است .برای طراحی این سؤاالت از طیف
پنج گزینهای لیکرت استفاده گردیده است.

 -9-5روایی و پایایی ابزار جمعآوری دادهها
الف -روایی ابزار اندازهگیری :روایی عبارت
است از توانایی ابزار موردنظر در اندازهگیری صفتی که
پرسشنامه برای اندازهگیری آن طراحیشده است و
شامل روایی صوری ،روایی پیشبینی ،روایی محتوا و
روایی سازه میباشد (مومنی ،قیومی .)3169 ،اعتبار
محتوای این پرسشنامه توسط استاد راهنما و چندین تن
از اساتید محترم گروه مورد تائید قرارگرفته است و از
اعتبار الزم برخوردار است.
ب -پایایی ابزار اندازهگیری :در این پژوهش
برای اندازهگیری پایایی از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شده است .این روش برای محاسبه هماهنگی
درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامهها یا آزمون-
هایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکند
بکار میرود .در این پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ
کلی برابر با  1/978است.

جدول شماره  :1نتایج آلفای کرونباخ
مؤلفه
اخالق کار اسالمی
تعهد سازمانی
تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد هنجاری
رضایت شغلی
شغل
سرپرست مستقیم
همکار
ارتقاء شغلی
پرداخت

شماره سؤال
37-3
03-36
05-36
11-08
03-10
79-00
53-00
59-50
89-81
71-71
79-71

میزان آلفای کرونباخ
1/701
1/936
1/619
1/790
1/638
1/650
1/711
1/750
1/633
1/677
1/637
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 -7-5روش جمعآوری اطالعات

 -11-5روشهای تجزیهوتحلیل اطالعات
به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات ابتدا بایستی مقدار کمی هرکدام از متغیرهای پژوهش یعنی اخالق کار اسالمی و همچنین
رضایت شغلی بهدستآمده باشد تا بتوان رابطه این متغیرها را باهم اندازهگیری نمود با به دست آوردن مقدار کمی اخالق کار
اسالمی و رضایت شغلی دادههای پژوهش برای بررسی رابطه میان آنها آماده گردیده که بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات از
نرمافزار SPSSو AMOSاستفاده گردیده است .برای تجزیهوتحلیل دادهها بهطور عمده از روشهای تحلیل آماری بهویژه روش
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تحلیل همبستگی استفادهشده است و با توجه به اینکه آزمون فرضیهها عمدتاً مستلزم تحلیل همبستگی است و متغیرهای
موردبررسی کمی هستند برای آزمون فرضیهها بهطور عمده از روش ضریب همبستگی پیرسون استفادهشده است و همچنین برای
بررسی نتایج دیگر و میزان تعیین رابطه از تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون نیز استفادهشده است.

 -6تجزیهوتحلیل دادهها
برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کلموگروف– اسمیرنوف استفاده کردهایم .فرض صفر در این آزمون نرمال
بودن توزیع متغیر است .اگر سطح معنیداری آزمون از  1/15کمتر باشد فرض صفر رد شده و نتیجه میگیریم که توزیع متغیر
موردنظر نرمال نمیباشد.
جدول شماره  :2نتایج آزمون کلموگروفـ اسمیرنف جهت بررسی پیروی دادهها از توزیع نرمال
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متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

مقدار آماره z

اخالق کار اسالمی
تعهد سازمانی
تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد هنجاری
رضایت شغلی
شغل
سرپرست
همکار
ارتقاء شغلی
پرداخت

371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371

0/19
1/51
1/09
1/83
1/16
1/00
1/78
0
1/61
0/71
0/13

1/175
1/500
1/717
1/773
1/061
1/705
1/661
1/661
1/910
3/161
1/965

3/396
1/716
3/110
3/100
3/305
1/781
3/370
3/861
3/006
3/578
3/197

سطح

نتیجه

معنیداری
1/330
1/807
1/086
1/006
1/308
1/815
1/306
1/117
1/111
1/130
1/101

آزمون
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال

نتایج حاصل از تحلیل دادهها حاکی از آن است که بهغیر از مؤلفههای رضایت از سرپرست مستقیم ،همکار ،ارتقاء شغلی و
سیستم پرداخت سایر متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش از توزیع نرمال پیروی میکنند.

 -2-6آزمون همبستگی پیرسون
فرضیه اصلی :بین اخالق کار اسالمی و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف و اینکه در هر دو مؤلفه اخالق کار اسالمی و رضایت شغلی ،دادهها از توزیع
نرمال پیروی میکنند ،بهمنظور بررسی این فرض از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میگردد.
جدول شماره  :3ضریب همبستگی پیرسون رابطهی بین اخالق کار اسالمی و رضایت شغلی

اخالق کار اسالمی

ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنیداری

رضایت شغلی
1/153
1/111

 = 1/111سطح معنیداری F

F = 00/187

 ( = 1/301ضریب تعیین )𝑅 2

R = 1/153

با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز ( 1/15
 ) p > 1/15با اطمینان  95درصد فرض  H0آماری که دال به عدم وجود رابطه بین اخالق کار اسالمی و رضایت شغلی میباشد
رد میشود .لذا با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده که برابر  1/153بین این دو مؤلفه رابطه مثبت ،معنیداری وجود
دارد .بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد.
فرضیه فرعی اول :بین اخالق کار اسالمی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف و اینکه در هر دو مؤلفه اخالق کار اسالمی و تعهد سازمانی ،دادهها از توزیع
نرمال پیروی میکنند ،بهمنظور بررسی این فرض از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میگردد.
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جدول شماره  :4ضریب همبستگی پیرسون رابطهی بین اخالق کار اسالمی و تعهد سازمانی

اخالق کار اسالمی

ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنیداری

تعهد سازمانی
1/068
1/111

 = 1/111سطح معنیداری F

F = 50/707

 ( = 1/018ضریب تعیین ) 𝑅2

R = 1/068

با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز ( 1/15
 ) p > 1/15با اطمینان  95درصد فرض  H0آماری که دال به عدم وجود رابطه بین اخالق کار اسالمی و تعهد سازمانی می باشد
رد میشود .لذا با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده که برابر  1/068بین این دو مؤلفه رابطه مثبت ،معنیداری وجود
دارد .بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد.

جدول شماره  :5ضریب همبستگی پیرسون رابطهی بین اخالق کار اسالمی و تعهد عاطفی
تعهد عاطفی
1/089
ضریب همبستگی پیرسون
اخالق کار اسالمی
1/111
سطح معنیداری
 = 1/111سطح معنیداری F

F = 06/068

 ( = 1/001ضریب تعیین ) 𝑅2

R = 1/089

با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز ( 1/15
 ) p > 1/15با اطمینان  95درصد فرض  H0آماری که دال به عدم وجود رابطه بین اخالق کار اسالمی و تعهد عاطفی میباشد رد
میشود .لذا با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده که برابر  1/190بین این دو مؤلفه رابطه مثبت ،معنیداری وجود
دارد .بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد.
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فرضیه فرعی دوم :بین اخالق کار اسالمی و تعهد عاطفی کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف و اینکه در هر دو مؤلفه اخالق کار اسالمی و تعهد عاطفی ،دادهها از توزیع نرمال
پیروی میکنند ،بهمنظور بررسی این فرض از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میگردد.

 4-2-6فرضیه فرعی سوم :بین اخالق کار اسالمی و تعهد مستمر کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف و اینکه در هر دو مؤلفه اخالق کار اسالمی و تعهد مستمر ،دادهها از توزیع نرمال
پیروی میکنند ،بهمنظور بررسی این فرض از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میگردد.
جدول شماره  :6ضریب همبستگی پیرسون رابطهی بین اخالق کار اسالمی و تعهد مستمر
تعهد مستمر
1/109
ضریب همبستگی پیرسون
اخالق کار اسالمی
1/111
سطح معنیداری
 = 1/111سطح معنیداری F

F = 00/187

 ( = 1/301ضریب تعیین ) 𝑅2

R = 1/153

با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز ( 1/15
 ) p > 1/15با اطمینان  95درصد فرض  H0آم اری که دال به عدم وجود رابطه بین اخالق کار اسالمی و تعهد مستمر میباشد رد
میشود .لذا با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده که برابر  1/153بین این دو مؤلفه رابطه مثبت ،معنیداری وجود
دارد .بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد.
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فرضیه فرعی چهارم :بین اخالق کار اسالمی و تعهد هنجاری کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف و اینکه در هر دو مؤلفه اخالق کار اسالمی و تعهد هنجاری ،دادهها از توزیع
نرمال پیروی میکنند ،بهمنظور بررسی این فرض از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میگردد.
جدول شماره  :7ضریب همبستگی پیرسون رابطهی بین اخالق کار اسالمی و تعهد هنجاری
تعهد هنجاری
1/190
ضریب همبستگی پیرسون
اخالق کار اسالمی
1/111
سطح معنیداری
 = 1/111سطح معنیداری F

F = 11/963

 ( = 1/351ضریب تعیین ) 𝑅2

R = 1/190

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)36 :خرداد  ،7047جلد یک

با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 1/15
( )p > 1/15با اطمینان  95درصد فرض  H0آماری که دال به عدم وجود رابطه بین اخالق کار اسالمی و تعهد هنجاری میباشد
رد میشود .لذا با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده که برابر  1/190بین این دو مؤلفه رابطه مثبت ،معنیداری وجود
دارد  .بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد.
فرضیه فرعی پنجم :بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف و اینکه در هر دو مؤلفه تعهد سازمانی و رضایت شغلی  ،دادهها از توزیع نرمال
پیروی میکنند ،بهمنظور بررسی این فرض از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میگردد.
جدول شماره  :8ضریب همبستگی پیرسون رابطهی بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی
رضایت شغلی
1/060
ضریب همبستگی پیرسون
تعهد سازمانی
1/111
سطح معنیداری
 = 1/111سطح معنیداری F

F = 50/017

 ( = 1/015ضریب تعیین ) 𝑅2

R = 1/060

با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز ( 1/15
 ) p > 1/15با اطمینان  95درصد فرض  H-آماری که دال به عدم وجود رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی میباشد رد می-
شود .لذا با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده که برابر  1/060بین این دو مؤلفه رابطه مثبت ،معنیداری وجود دارد.
بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد.
 -3-6مدل ساختاری پژوهش (بررسی مدل اصلی پژوهش)
جدول شماره  9میزان تأثیر متغیر مستقل پژوهش (اخالق کار اسالمی را بر متغیر مداخلهگر تعهد سازمانی و تعهد عاطفی،
تعهد مستمر و تعهد هنجاری) و متغیر وابسته رضایت شغلی نشان میدهد.
جدول شماره  :9بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری
سطح معنیداری
میزان تأثیر
فرضیه اصلی و فرعی پژوهش
1/111
1/01
بین اخالق کاراسالمی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد.
1/111
1/15
بین اخالق کاراسالمی و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد
1/111
1/07
بین اخالق کار اسالمی و تعهد عاطفی کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد.
1/111
1/19
بین اخالق کار اسالمی و تعهد هنجاری کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد.
1/111
1/11
بین اخالق کار اسالمی و تعهد مستمر کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد.
1/111
1/06
بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه معنیدار وجود دارد.
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نتیجه فرض
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

همانطور که نتایج نشان میدهند متغیر مستقل اخالق کار اسالمی به ترتیب دارای تأثیر 19 ،07 ،01و  11درصدی بر تعهد
سازمانی ،مستمر ،هنجاری و عاطفی میباشد .همچنین مشاهده میگردد این متغیر دارای تأثیر  15درصدی بر رضایت شغلی
میباشد الزم به ذکر است که متغیر مداخلهگر تعهد سازمانی دارای تأثیر  06درصدی بر رضایت شغلی میباشد.
جدول شماره  :11شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری
نتیجه

دامنه مطلوب

مقدار

2

عنوان شاخص
2

1/103

تأیید مدل

RMR ≥ 0

35/508

RMR

تأیید مدل

GFI > 0. 9

1/961

GFI

شاخص نیکویی برازش اصالحشده

تأیید مدل

AGFI > 0.85

1/909

AGFI

شاخص برازش هنجارشده(بنتلر ـ بونت)

تأیید مدل

NFI > 0.90

1/966

NFI

شاخص برازش تطبیقی

تأیید مدل

CFI > 0. 90

1/995

CFI

تأیید مدل

IFI > 0. 90

1/995

IFI

مجذور کای
ریشه خطا میانگین مجذورات تقریب
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
نیکویی برازش

شاخص برازش افزایشی

نتایج تائید یا رد
فرضیات را در جدول شماره
 31میتوان مشاهده نمود.
با توجه به نتایج بهدستآمده
و مقایسه آن با دامنه مطلوب
ارائهشده در جدول میتوان
تمامی
کرد
اذعان
شاخصهای برازندگی مدل
فوق در این دامنه قرار
گرفتهاند و بنابراین تناسب
دادههای گردآوریشده با
مدل مطلوب است .لذا
برازندگی مدل معادالت
ساختاری مورد تأیید میباشد.

تأیید مدل
مورد قبول

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)36 :خرداد  ،7047جلد یک

𝑥
<5
df
RMSEA < 0.05
<0

3/800

𝑥
df
RMSEA

شکل شماره  :1مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین استاندارد

 -7نتیجه گیری
 -1-7تحلیل فرضیه اصلی :بین اخالق کار اسالمی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد.
همانطور که مالحظه شد با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با
میزان خطای مجاز  ) p > 1/15 ( 1/15با اطمینان  95درصد فرض  H0آماری که دال به عدم وجود رابطه بین اخالق کار اسالمی
و رضایت شغلی میباشد رد میشود .لذا با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده که برابر  1/153بین این دو مؤلفه رابطه
مثبت ،معنیداری وجود دارد .بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد .این یافته با یافتههای حسنی و همکاران ()3193
همخوانی و همسویی دارد .بنابراین اخالق کار اسالمی با رضایت شغلی رابطه داشته و فرضیه اصلی پژوهش تائید میشود.

 -2-7تحلیل فرضیه فرعی اول :بین اخالق کار اسالمی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد.
همانطور که مالحظه شد با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با
میزان خطای مجاز  ) p > 1/15 ( 1/15با اطمینان  95درصد فرض  H0آماری که دال به عدم وجود رابطه بین اخالق کار اسالمی
و تعهد سازمانی میباشد رد میشود .لذا با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده که برابر  1/068بین این دو مؤلفه رابطه
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مثبت ،معنیداری وجود دارد .بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد .این یافته با یافتههای انصاری و اردکانی ( )3169و
اسدی و شیرزاد( )3193همخوانی و همسویی دارد .بنابراین اخالق کار اسالمی بر تعهد سازمانی تأثیر داشته و فرضیه فرعی اول
پژوهش تائید میشود.

 -3-7تحلیل فرضیه فرعی دوم :بین اخالق کار اسالمی و تعهد عاطفی کارکنان رابطه معنیدار
وجود دارد
با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز ( 1/15
 ) p > 1/15با اطمینان  95درصد فرض  H0آماری که دال به عدم وجود رابطه بین اخالق کار اسالمی و تعهد عاطفی میباشد رد
میشود .لذا با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده که برابر  1/190بین این دو مؤلفه رابطه مثبت ،معنیداری وجود
دارد .بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد .این یافته با یافتههای اسدی و شیرزاد ( )3193همخوانی و همسویی دارد.

 -4-7تحلیل فرضیه فرعی سوم :بین اخالق کار اسالمی و تعهد مستمر کارکنان رابطه معنیدار
وجود دارد.
سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)36 :خرداد  ،7047جلد یک

با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف و اینکه در هر دو مؤلفه اخالق کار اسالمی و تعهد مستمر ،دادهها از توزیع نرمال
پیروی میکنند ،بهمنظور بررسی این فرض از ضریب همبستگی پیرسون و به دنبال آن از رگرسیون خطی استفاده میگردد با توجه
به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز ) p > 1/15 ( 1/15
با اطمینان  95درصد فرض  H0آماری که دال به عدم وجود رابطه بین اخالق کار اسالمی تعهد مستمر میباشد رد میشود .لذا با
توجه به ضریب همبستگی پیرسون به دست آمد که برابر  1/153بین این دو مؤلفه رابطه مثبت ،معنیداری وجود دارد .بنابراین
فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد .این یافته با یافتههای اسدی و شیرزاد ( )3193همخوانی و همسویی دارد.

 -5-7تحلیل فرضیه فرعی چهارم :بین اخالق کار اسالمی و تعهد هنجاری کارکنان رابطه معنیدار
وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرن ف و اینکه در هر دو مؤلفه اخالق کار اسالمی و تعهد هنجاری ،دادهها از توزیع
نرمال پیروی میکنند ،بهمنظور بررسی این فرض از ضریب همبستگی پیرسون و به دنبال آن از رگرسیون خطی استفاده گردید و با
توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز > 1/15( 1/15
 )pبا اطمینان  95درصد فرض  H0آماری که دال به عدم وجود رابطه بین اخالق کار اسالمی و تعهد هنجاری میباشد رد میشود.
لذا با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده که برابر  1/190بین این دو مؤلفه رابطه مثبت ،معنیداری وجود دارد .بنابراین
فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد .این یافته با یافتههای اسدی و شیرزاد ( )3193همخوانی و همسویی دارد.

 -6-7تحلیل فرضیه فرعی پنجم :بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنیدار
وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف و اینکه در هر دو مؤلفه تعهد سازمانی و رضایت شغلی ،دادهها از توزیع نرمال
پیروی میکنند ،بهمنظور بررسی این فرض از ضریب همبستگی پیرسون و به دنبال آن از رگرسیون خطی استفاده گردید .با توجه
به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز ) p > 1/15 ( 1/15
با اطمینان  95درصد فرض  H0آماری که دال به عدم وجود رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی میباشد رد میشود .لذا با
توجه به ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده که برابر  1/060بین این دو مؤلفه رابطه مثبت ،معنیداری وجود دارد .بنابراین
فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد .این یافته با یافتههای روحی و همکاران( ،)3191حیاتی و کانیاگو ( )0130همخوانی و
همسویی دارد .بنابراین تعهد سازمانی با رضایت شغلی رابطه داشته و فرضیه فرعی پنجم پژوهش تائید میشود.

 -8پیشنهادهای پژوهش
 )3به مدیران و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی پیشنهاد میشود با توجه به یافتههای این پژوهش که اهمیت اخالق کار
اسالمی و تأثیر مثبت و معنادار آن بر تعهد سازمانی کارکنان را نشان میدهد با ارائه راهکارهایی همچون برپایی برنامههای مذهبی
و سمینار ،ارائه کتب ،برگزاری دورههای آموزشی و ضمن خدمت مرتبط بااخالق کار اسالمی در جهت آشنا سازی کارکنان سازمان
با مسئله کار و ارزش و اهمیت آن در اسالم آنکه حتی بهعنوان عبادت شناختهشده است اقدام نموده تا کارکنان خوب کار کردن و
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تالش بیشتر را بهعنوان یك ارزش و فضیلت بدانند و دیدی الهی و اسالمی به کارشان پیدا کنند تا بدینوسیله بتوان بر میزان تعهد
سازمانی آنها تأثیر مثبت گذاشت و بر میزان آن افزود.
 )0با توجه به یافتههای این پژوهش که اهمیت اخالق کار اسالمی و تأثیر مثبت و معنادار آن بر رضایت شغلی کارکنان را
نشان میدهد این بدان معناست که میتوان انتظار داشت که با افزایش و تقویت اخالق کار اسالمی در سازمان توسط مسئوالن با
ارائه راهکارهایی همچون برپایی برنامههای مذهبی و سخنرانی ،ارائه کتب ،برگزاری دورههای آموزشی مرتبط با اخالق کار
اسالمی در جهت آشنا سازی کارکنان سازمان با مسئله کار و ارزش و اهمیت آن در اسالم اقدام نموده تا کارکنان خوب کار کردن و
تالش بیشتر را بهعنوان یك ارزش و فضیلت بدانند و دیدی الهی و اسالمی به کاری که انجام میدهند پیدا کنند تا بدینوسیله
بتوان بر میزان رضایت و خشنودی شغلی آنها افزود.
 )1با توجه به ارتباط مثبت و معناداری که میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد باید مدیران و مسئوالن دانشگاه علوم
پزشکی بکوشند با باال بردن میزان تعهد سازمانی در همه ابعاد و رضایت شغلی بر میزان عملکرد کارکنان افزوده و سبب کاهش
غیبت و جابجایی و ترك خدمت توسط کارکنان شده تا زمینه افزایش کارایی و اثربخشی سازمان را فراهم نموده و سازمان با داشتن
نیروی انسانی که از لحاظ دینی دیدی معنوی و ویژه به کار دارند و خود را متعهد به سازمان و اهدافش میدانند و از کاری که در
سازمان میکنند رضایت شغلی دارند بتوانند سازمانی پویا داشته تا بتوانند به اهداف خود نائل شوند.

با توجه به اسالمی بودن کشورمان و اهمیت اخالق کار اسالمی و تا حدودی کم بودن و جدید بودن موضوع اخالق کار
اسالمی به سایر پژوهشگران پیشنهاد میشود از این متغیرها و ارتباط آن با اخالق کار اسالمی در پژوهشهای خود مورد مطالعه
قرار دهند .بنابراین موضوعات پیشنهادی زیر ارائه میگردد:
 )3بررسی رابطه اخالق کار اسالمی با تعهد سازمانی و میزان عملکرد شغلی کارکنان
 )0بررسی رابطه اخالق کار اسالمی با استرس شغلی و فرسودگی کارکنان
 )1بررسی رابطه اخالق کار اسالمی بافرهنگ و جو سازمانی سازمان
 )0بررسی رابطه اخالق کار اسالمی باکیفیت زندگی کاری و خودارزیابی کارکنان

 -9محدودیتهای پژوهش
این پژوهش نیز با مسائل و محدودیتهایی خاص خود همراه بوده که مهمترین آنها به شرح زیر میباشد:
 )3از اصلیترین محدودیتها در زمینه پژوهش کمبود منابع و کتب در زمینه اخالق کار اسالمی میباشد.
 )0به علت پراکندگی جغرافیایی نمونه آماری ،توزیع و جمعآوری پرسشنامههای این پژوهش تا حدودی مشکل و سخت بود.

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)36 :خرداد  ،7047جلد یک

 -1-8پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده
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