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  مقدمه

 عنوان بـه ها سـازمان. اسـت همراه انگیزی شگفت های دگرگونی و تحوالت با بشری حیات کنونی دورۀ
 عظـیم تحوالت این با رویارویی در را خود بالندگی، و بقاء برای باید انسانی، حیات از ای زیرمجموعه

 آمـادگی آمادگی، این از منظور. شوند می خارج رقابت دنیای گردونۀ از صورت این غیر در کنند، آماده
 آمـاده را سازمان ارزشمند و اصلی های سرمایه یعنی کارکنان باید آنها بلکه نیست، تجهیزاتی و فّناوری
 و ابتکـار طالب و پذیرتر مسئولیت�پذیر، انعطاف باید کارکنان جدید سازمانی های محیط در اما سازند؛
 نیـز مدیران و باشند تر منعطف و پویاتر ، تر زنده باید ها سازمان شرایطی چنین تحت. باشند عمل آزادی

 آن مالـک و سـازمان بـه متعلـق را خـود باید کارکنان. باشند داشته بیشتر توجه کارکنان آراء و عالیق به
  ).  ١٢ ص ،١٩٩٩ 1دراکر، پیتر( بدانند

 سـو یک از هـا ارزش. اسـت جامعـه آن بـر حاکم های ارزش از متأثر جامعه هر مدیریتی سبک
 باشـد می اهـداف بـه رسیدن ابزار کننده تببین و ها شیوه راهنمای دیگر سوی از و اهداف کننده تعیین

 مبحــث بــه پــرداختن مــدیریت، مباحــث در مــا نیازهــای از یکــی). ١٣٨١ دیگــران، و انصــاری(
 اطمینـان مـورد هم مؤسسه یک مدیر حتی ها، ارزش شدن درونی بدون. است »انسانی های ارزش«

 کنتـرل را بازرسـی و کنتـرل مسئوالن که باشند هم کسانی باید و کند کنترل را او باید کسی و نیست
 انسـانی نیـروی همه این جای به اما نکنند، کتمان را حقایق باشد؛ صحیح آنها های گزارش که کنند
 و فکـری لحاظ از افراد از بسیاری آورد؛ وجود به کارمندان درون در را ها ارزش توان می کننده کنترل
 چـه پس. نمایند نمی رفتار آن مطابق عمل در ولی کنند؛ می تصدیق را امری درستی و خوبی نظری،
 بیرونـی کنتـرل سیسـتم جایگرین آنها درونی عامل و یابند پرورش ها ارزش این با افراد که کرد باید

  ). ٢٠ص ،١٣٧۶ یزدی، مصباح ( شود؟
 کـارایی سوی به ها انسان هدایت برای راهبردی و ارزشمند های توصیه کریم قرآن تربیتی های آموزه

 ایـن کـه تـأثیری و آن عوامـل و سـازمان درونـی فرایندهای و ریزمتغیر که است کرده ارائه اثربخشی و
 محورهـای ، محتـوا تحلیـل علمـی روش از گیـری بهره با یک هر که گذارد می وابسته بر مستقل متغیر

 مصـداقی های زمینه همچنین و محورها از یک هر در مطرح های مؤلفه همراه به کارکنان توانمندسازی
 هر که ، است گردیده ارائه مند نظام ای شیوه به و بندی دسته ، استخراج کریم قرآن تربیتی آیات از یک هر

 .دهد افزایش و نموده ایفاء کارکنان توانمندسازی در را ای ویژه نقش تواند می کدام
 از عبارتنـد کـریم قـرآن تربیتـی آموزهـای اساس بر انسانی نیروی توانمندسازی مهم محورهای

  .آخرت عالم به اعتقاد و اخالقی رذائل زدودن −اخالقی فضائل کسب− خدا به توجه
                                                           
1  . Peter Drucker 



 ١۵٩                                                                                              ...کارکنان توانمندسازی بر کریم قرآن تربیتی های آموزه آموزش تأثیر

 

 توانمندسـازی ابعـاد بـر کـریم قـرآن تربیتـی هـای آموزه آیـا که شود می مطرح پرسش این حال 
 ابعـاد و شایسـتگی ابعـاد افـزایش موجـب کریم قرآن تربیتی های آموزه آموزش دارد؟ تأثیر کارکنان
 اسـاس بر که مهمی وظایف به توجه با رو این از. گردد می کارکنان توانمندسازی در دیگران به اعتماد
 سـازمان در آن اثربخشی و کارکنان توانمندسازی در کریم قرآن تربیتی های آموزه و اسالم مبین دین
 و رشـد زمینـه تواند می کارکنان توانمندسازی است شده گذاشته اسالمی جوامع در مدیران عهده بر

 . نماید فراهم را سازمان و کارکنان بالندگی
 و کـاری کم کارشـکنی، آن در کـه گیرنـد پـیش در را استراتژی آن باید اسالمی توانمند کارکنان 

 بـه یافتن دسـت جهـت ما کشور در خصوص به. برسد خود حد کمترین به سازمان در منابع اتالف
 هـر تـا. شـود خـاص توجـه نیـز اسـالمی توانمند کارکنان ابعاد به بایست می شمار بی های موفقیت
 و هـا نگرش و هـا ارزش بـه نسـبت و بـوده خـود نفـس بـر حـاکم توانمند فرد یک عنوان به شخص
 .گردد جامعه در معنویت بقاء سبب خود اجتماعی و فردی رفتارهای
 بـر کـریم قـرآن تربیتـی هـای آموزه تـأثیر پیرامون پژوهش رسد می نظر به شد گفته آنچه به توجه با

 روح با و خود مذهبی اعتقادات و ها ارزش به توجه با اسالمی جامعه در بتوانند کارکنان توانمندسازی،
 و مشـکالت بـروز هنگـام تـا شـوند توانمنـد و تربیـت الهی نهایت بی قدرت بر اعتماد و خدا به توکل
 را خـود روحیه تا گرفته سنجیده و عاقالنه های تصمیم الهی وحی نیروی از آرامش و متانت با ها بحران
 قـوت سـازمان کـارایی و رشـد بـه تـا کنند کار تر متواضعانه رفتار و بیشتر امیدواری با و نمایند تقویت
  �.است شده گرفته نظر در محور چهار میکر قرآن یتیترب یها آموزه به توجه با پژوهش نیا در .بخشند
  

  خدا به توجه. ١

 بـه جویی پنـاه و او بر توکل ، خدا از خشیت و خوف ، خدا یاد اهمیت�و ذکر شده کوشش بخش این در
 و  علـم ، قـدرت ، عظمـت دنیـا یک شود می برده�خدا نام که هنگامی اینکه. شود بررسی احدّیت درگاه

 تمـام صـاحب و علیا صفات و حسنی اسماء دارای او که چرا گردد، می متجلی انسان قلب در حکمت
 چنین این اوصافی دارای که حقیقتی چنین به مداوم توجه  .است نقص و عیب هرگونه از منزه و  کماالت
 بـه و دارد، مـی پیراسـته ها زشتی و ها بدی از و دهد، می سوق ها پاکی و ها نیکی به�را انسان روح است
 ).٣٨ص ،١٣٨٨ ، پور صدق( کند می تجلی انسان جان در او صفات بازتاب دیگر�تعبیر
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  آن های مصداق و ها مؤلفه ، خدا به توجه محور: ١ جدول 

 

  اخالقی فضائل کسب. ٢

 بـر اخالقـی رذائـل و فضائل تأثیر دربارۀ کریم قرآن آیات و معصومان روایات در که آنجایی از
 ایـن در که هستیم آن بر است شده وارد غیرمستقیم و مستقیم صورت به اشاراتی ادراک، و شناخت
 تـا شـود بررسی آنها آمده دست به نتایج و اخالقی فضائل زمینه در شده انتخاب محورهای مبحث

 صـورت افـراد اجتمـاعی و فـردی زنـدگی در تواند می تأثیری چه فضائل این کسب گردد مشخص
 ).١٣٨٨ همکاران، و دیوانی( پذیرد

 مسـئول)  کـاری محـیط( کنـد می زندگی آن در که محیطی قبال در خویش زندگی بر افزون فرد هر 
 بـا زمـان هم کـه کنـد تنظـیم ای گونـه به دارد که شغلی به توجه با را محیط با خود رابطه باید فرد. است
. دهـد انجـام خـوبی بـه را افراد دیگر قبال در خویش اصلی مسئولیت و وظیفه اخالقی، وجدان ایجاد

 ایجـاد باعـث و نمـوده جلـب را دیگـران اعتمـاد کـار، محـیط در شـغلی صـحیح اخالق کارگیری به
 حقـوق رعایت مستلزم عوامل، این همه به دسترسی و شود می بیشتر اقتصادی و اجتماعی های فرصت
  .است اخالقی وجدان کارگیری به همراه به ممکن، صورت بهترین به شغلی وظیفه ادای و دیگران
 

  آن های مصداق و ها مؤلفه ، اخالقی فضائل کسب محور: ٢ جدول  

  ها ینه/ زم ها مصداق هامؤلفه محور

  یکسب فضائل اخالق

  ٣٢لقمان  اخالص
  ٣٨ یشور  مشورت

  ١٩٠عمران ، آل۴٩، قمر ۵ یونس نظم و انضباط
  ٣۴، انعام ٢٢، زمر١۵٣، بقره ٢۴، رعد ۴٨طور  صبر
  ١٩، لقمان ٨مائده  عدالت

  ٢۴صافات  پذیرییتمسئول

 
  اخالقی رذائل زدودن. ٣

 و حـرص بخـل، غـرور، و عجب کبر،( مانند اخالقی رذائل به که است آن به کوشش بخش این در

 ها ینه/ زم ها مصداقهامؤلفه محور

 توجه به خدا

 ٢٨، رعد۵٣، فصلت ٩، بروج۴١، احزاب ١٩حشرخدایادیتذکر و اهم
 ٢٨، فاطر  ١١ یس،  ٣٩احزاب فقط از خدایتخوف و خش

 ٣، طالق١۶٠عمران  ، آل٢١٧شعراءتوکل بر خدا
 ٢٠٠، اعراف ٩٨، نحل ٣۶فصلت به در گاه خداییجوپناه
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 و مصـادیق مفاسد، اهم اقسام، تعاریف، و شود اشاره) غضب تهمت، و غیبت دروغ، حسد، طمع،
 و رشـد گـردد باعـث انشـاالّله تـا شـود داده توضیح جداگانه طور به ها مؤلفه این از کدام هر درمان

  .نماید بروز بیشتر اجتماعی و اخالقی و فردی شکوفایی

 

  آن یها ها و مصداق مؤلفه ، ی: محور زدودن رذائل اخالق٣جدول

 ها ینه/ زمهامصداقهامؤلفه محور

زدودن 
رذائل 
 یاخالق

 ١٨، لقمان ٣٧، اسراء ٢٩، هود ۵۴، مائده ۶٣، فرقان٧لقمان،٨٢، غافر٧، بقره٣۶نساءتکبر
 ٨٢، قصص ٣٨، محمد ١٨٠عمران ، آل١۶، تغابن٩، حشر٣٧نساءبخل

 ١٩احزاب حرص و طمع
 ١٠٩بقرهحسد
 ۶٠، زمر ۶١عمرانآلدروغ

 ١٢، نور  ١٢حجراتو تهمتیبتغ
 ٢٢محمد غضب

  
  آخرت عالم به اعتقاد. ۴

کید معاد، به ایمان بخش این در  دنیـا، بر آخرت ترجیح آخرت، برای دنیا مرگ، یادآوری معاد، بر تأ
 سازد واجب آدمی بر را اعتقاد این که شود می باعث قیامت در اعمال تجسم ، دنیا زندگی اعتباری بی
 که جهت بدان کند، تصور بارور و شیرین را آن و باشد، داشته مثبت نظری زندگی، این به نسبت که

 را خود و کند، برداری بهره فراوان و خوب آن از که است الزم پس است، دیگر زندگی برای ای مزرعه
 ها، لحظه و اوقات همه که شود آن آماده و برهاند، زندگی به نسبت نگری منفی و ناامیدی و تنبلی از

 زیـاد تـالش و موفقیـت به امید و گیرد کار به وجه بهترین به را خود های امکان و نیروها ها، موهبت
 ).٢٠٨ص ،١٣٧٣ میانجی، ربانی( باشد داشته
  

  آن یها ها و مصداق ، مؤلفه : محور اعتقاد به عالم آخرت۴جدول 

 ها ینه/ زمها مصداقهامؤلفهمحور

 اعتقاد به عالم آخرت

 ١١۵، مؤمنون  ٧حج به معادیمانا
 ١٨۵عمران آلمرگیادآوری

 ٣٠، نحل  ١٠زمر آخرتیبرایادن
 ۶۴عنکبوت یاآخرت بر دنیحترج

 ١٧یاعلیادنیزندگاعتبارییب
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 آدمـی که نمود گیری نتیجه توان می گونه این شده یاد محور چهار از آمده عمل به های بررسی از
 صـورت بـه را خـود زنـدگی دارد، حکایـت او مـدون تـاریخ کـه جایی تا و خود پیدایش ابتدای از

 در افـراد نقـش بنـدی درجه و مسـئولیت و کار تقسیم مستلزم که است داشته گروهی و جمعی دسته
 و ظهور باعث کنونی، عصر در انسان گوناگون احتیاجات و مختلف شرایط طرفی از. باشد می گروه

 در ها سـازمان ایـن وجـود ضرورت و است شده مختلف مؤسسات و ها سازمان روزافزون گسترش
 کـه گفـت تـوان می وضـوح بـه. نیسـت مخفـی کـس هیچ بر نیز امروزی انسان زندگی شئون اداره

 کارکنـان از کـه شـوند موفـق خـود اهداف به رسیدن و رسالت انجام در توانند می زمانی ها سازمان
  . باشند برخوردار کارآمد و توانمند

ــابراین ــرآن تربیتــی هــای آموزه بن ــان در درونــی محــرک عامــل ق  موجــب کــه باشــد می کارکن
 توسـعه باعث کار در ایمان و قرآن تربیتی های آموزه. شود می سازمانی و تیمی فردی، توانمندسازی

 پذیری مسـئولیت افـزایش باعث نهایت در و دهند انجام نحو بهترین به را خود وظایف اینکه و خود
 هایی ارزش...  و مهربانی و شفقت اتحاد، آرامش، و صلح  مشارکت، امانتداری، صداقت،. باشد می

  .سازد می توانمند را کارکنان که هستند
 
  تحقیق فرضیه

  اصلی فرضیه) الف

  .شود می کارکنان توانمندسازی ابعاد افزایش موجب کریم قرآن تربیتی های آموزه
 

  فرعی های فرضیه) ب

  .شود می کارکنان شایستگی احساس افزایش موجب کریم قرآن تربیتی های آموزه
  .شود می کارکنان دیگران به اعتماد احساس افزایش موجب کریم قرآن تربیتی های آموزه
  .شود می کارکنان بودن دار معنی احساس افزایش موجب کریم قرآن تربیتی های آموزه
  .شود می کارکنان بودن مؤثر احساس افزایش موجب کریم قرآن تربیتی های آموزه

 
  کریم قرآن تربیتی های آموزه عملیاتی تعریف

 در ، اسـت درونـی محـرک عامـل کـه باشـد می هایی ارزش کارکنان در کریم قرآن تربیتی های آموزه
 بـه را وظـایف اینکـه و ، جامعـه و خود توسعه باعث که ، کار در عملی اخالق آمدن وجود به جهت
 .روند می شمار به کار در پذیری مسئولیت افزایش باعث نهایت در و دهند انجام نحو بهترین
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  توانمندسازی عملیاتی تعریف

   توانمندسـازی پرسشـنامه سـؤاالت بـه پاسـخ در هـا آزمودنی از یـک هـر سوی از شده کسب نمره 
  .باشد می) بودن دار معنی دیگران، به اعتماد بودن، مؤثر شایستگی، بعد ۴ در (
  

  شایستگی عملیاتی تعریف

 وظـایف انجـام بـرای هایی مهارت بر که دهد می نشان پژوهش این در که است مفهومی شایستگی
 و هسـتند مطمـئن کـار انجـام بـرای خـود توانایی به نسبت و دارند تسلط باشد می نیاز مورد شغلی
 در شده کسب نمره توسط که بگیرند تصمیم خود شغلی وظایف انجام چگونگی مورد در توانند می

  .شود می سنجیده مربوط پرسشنامه» ٩−٨−٧ های گویه«
 
  بودن مؤثر عملیاتی تعریف

 اتفـاق کـاری واحد در آنچه به نسبت که دهد می نشان پژوهش این در که است مفهومی بودن مؤثر
. شـود می قرار توجه آن به کاری واحد گیری تصمیم در آنها نظر و دارند زیادی تأثیر و کنترل افتد، می
  .شود می سنجیده پرسشنامه» ٣−٢−١ های گویه« در شده کسب نمره توسط که

 
  بودن دار معنی عملیاتی تعریف

 وظـایف و دهنـد می انجـام که کاری دهد می نشان پژوهش این در که است مفهومی بودن دار معنی
» ۶−۵−۴ های گویـه« در شـده کسـب نمـره توسط که است مهم بسیار و دار معنی آنها برای شغلی

  .شود می سنجیده پرسشنامه
 
  دیگران به اعتماد عملیاتی تعریف

 دارنـد اطمینان هم با همکاران که دهد می نشان پژوهش این در که است مفهومی دیگران، به اعتماد
 آنها موفقیت و کامیابی به و گذارند می میان در آنان با را مهم اطالعات و هستند صادق کامالً  آنها با

  .شود می سنجیده پرسشنامه» ١٢−١١−١٠ های گویه« در شده کسب نمره توسط که دارند توجه
  
  پژوهش سوابق

 موضـوع نیـا در یخارج قیتحق چیه یا رشته نیب قاتیتحق یاطالعات یها گاهیبا توجه به جستجو در پا
 انجـام کشـور در پـژوهش نیا موضوع رامونیپ یا سابقه گونه چیه که یآنجائ از و است رفتهینپذ صورت
  .شود  یم اشاره آنها به لیذ در که است شده پرداخته یمواز موضوعات در مورد چند به فقط است، نشده
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 از" اجتمـاعی پـذیرش بهبود بر قرآنی های آموزه آموزش تأثیر بررسی" عنوان تحت پژوهشی. ١
 تحقیـق نتایج. است پذیرفته صورت ١٣٨٨ سال در همکارانش و پور صدق صالح بهرام دکتر سوی
 تـأثیر اجتمـاعی پـذیرش وابسـته متغیـر بر کارگاهی تمرین و قرآن های آموزه آموزش دهد می نشان
  است؛ شاخص این در تغییرات بودن دار معنی بیانگر آماری های داده بررسی و است داشته مثبت
" دینـی مبانی از گرفتن الگو با سازمان در ای حرفه اخالق های مؤلفه"  عنوان تحت پژوهشی. ٢
 مـدل همچنـین. اسـت داده انجـام وردی گل مهدی و محمدی مسلم دکتر سوی از ١٣٩٢ سال در

 و گردیـد ارائـه تحقیـق، پیشینه و ادبیات بر مبتنی سازمان ای حرفه اخالق های مؤلفه ساخته، محقق
 هـای آموزه از برگرفتـه جـدول ۴ همچنـین. شـدند تببین ملی و سازمانی سطح در ها مؤلفه این آثار

 ایـن در جدیـد تحقیقات گسترش جهت اخالق های مؤلفه ارائه برای مهدوی و علوی نبوی، قرآنی،
  شد؛ طراحی زمینه
 بـه بـرای الگـویی معرفـی و انسانی کرامت بر مبتنی مدیریت سبک"  عنوان تحت پژوهشی. ٣

 بوزنجـانی یـاری احمدالله و پور حمیدیان فخریه سوی از ١٣٩٢ سال در" ها سازمان در آن کارگیری
 دسـتیابی جهت در انسانی کرامت خاستگاه تبیین را، پژوهش این انجام از هدف. است شده انجام

 تحقیـق ایـن در اینکه دیگر و است دانسته خداوند، رضایت یعنی اسالمی، مدیریت نهایی هدف به
 توانمندسـازی و توسـعه"  عنـوان تحـت امـروزه کـه آنچه بر اسالم که گردد می موضوع این به اشاره

کید بسیار شود می بیان" کارکنان  مشـارکت افـزایش را منظـور ایـن بـرای مناسـب حـل راه و شده تأ
 است؛ دانسته ها گیری تصمیم در کارکنان
 سال در" تهران دانشگاه کارکنان توانمندسازی در معنوی رهبری نقش"  عنوان تحت پژوهشی. ۴
 تـا شـود می تالش مقاله این در. است شده انجام همکارانش و ضیائی صادق محمد سوی از ١٣٨۶
 آن از حاکی مقاله های یافته. شود تبیین تهران دانشگاه کارکنان توانمندسازی در معنوی رهبری نقش
. دارد وجـود داری معنی رابطه کارکنان توانمندسازی و تهران دانشگاه در معنوی رهبری بین که است

 عضـویت و کـار در معناداری کار، به ایمان دوستی، نوع به عشق سازمانی، انداز چشم بین همچنین
 عّلـی رابطه عملکرد بازخورد و منفی رابطه سازمانی تعهد و مثبت و دار معنی عّلی رابطه سازمان در

 . دارد وجود کارکنان توانمندسازی با معکوسی و دار معنی
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  پژوهش ی: مدل مفهوم١شکل

  

  پژوهش روش

 توانمندسـازی. شـود می محسـوب کـاربردی هـدف نظـر از که است پژوهشی از برگرفته مقاله این
 و نظران صـاحب دانشـگاهیان، ، پژوهشـگران از بسـیاری توجـه م،١٩٩٠ دهه در که است مفهومی
 بـر زیـادی تـأثیر مفهـوم ایـن. کرد جلب خود به را سازمانی روانشناسی و مدیریت اندرکاران دست
 وجـود توانمندسـازی بـه متفـاوت نگاه نوع دو. است داشته سازمانی و مدیریتی اثربخشی و کارایی
ــدگاه: دارد ــاطی( مکــانیکی دی ــدگاه و) ارتب ــا و انگیزشــی( ُارگــانیکی دی ــدگاه). شــناختی ی  اول دی

 دیـدگاه. داند می سازمان تر پایین های رده به گیری تصمیم قدرت تفویض با مترادف را توانمندسازی
 به نسبت کارکنان باورهای و ادراکات حسب  بر که داند می بعدی چند مفهومی را توانمندسازی دوم

های تربیتی قرآن کریمآموزه

محور اعتقادات به عالم آخرت

تجسم اعمال در قیامت

دنیا برای آخرتاعتباری زندگی دنیابی

ترجیح آخرت بر دنیا

به ایمان
 معاد

 یادآوری
 مرگ

 بخل
اخالقی رذائلمحور زدودن 

غضب

 کبر، عجب و غرور

غیبت و تهمت

دروغ

حسد

حرص و طمع

اخالقی فضائلمحور کسب 

پذیریمسئولیت

وفای به عهد

اخالق

مشورت

 نظم

عدالت

 صبر

 محور توجه به خدا

 خشیت و خوف
 خدا از فقط

ذکر و اهمیت یاد خدا

جویی به پناه
 درگاه خدا

توکل بر خدا

 سازیتوانمند

 اعتماد به دیگران بودندار معنا مؤثر بودن شایستگی
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 وظـایف انجـام در کارکنـان درونی انگیزش افزایش فرایند عنوان به سازمان و شغل در خویش نقش
 احسـاس 1شایسـتگی، احسـاس: روانشـناختی حالـت پـنج شـامل آن و کنـد، می تعریـف محوله
 شـود می شـغل 5بـودن دار معنـی احساس و 4خودمختاری احساس 3بودن، مؤثر احساس 2اعتماد،

  ).  ٩ص ،١٣٨۵ عبداللهی،(
 و آزمـایش گـروه بـا آزمون پس و آزمون پیش طرح. است آزمایشی نیمه روش نظر از تحقیق این 
 طی در آزمایش گروه برای) کریم قرآن تربیتی های آموزه( آموزشی کارگاه جلسه ۴ و شد اجرا کنترل
 و آزمایش گروه دو هر به آزمون پس و آزمون پیش در توانمندسازی پرسشنامه و گردید برگزار ماه یک
 و اسـتنباطی آمار تحلیل و تجزیه spss� ٢٣ آماری افزار نرم از استفاده با و گردید توزیع کنترل گروه

  .گردید گیری اندازه ها زوجی T و مستقل  T های آزمون با توصیفی
 در آموزشی کارگاه روز چهار برگزاری و شده نوشته درس طرح اساس بر تحقیق این اجرای روش

 تربیتـی هـای آموزه بـا بیشتر آشنایی ضمن مخاطبان و پذیرفت صورت شده بینی پیش آموزش مرکز
 رذائـل زدودن و اخالقـی فضـائل کسـب در بهتـر کـردن عملـی توانایی توانمندسازی و کریم قرآن

  .پذیرفت صورت اخالقی
 و کـریم قرآن تربیتی های آموزه با مرتبط مقاالت و ها کتاب مبنای بر طرح این آموزشی محتوای

 قـرآن تربیتـی های آموزه از مباحث بیان طرح این در محوریت و بود گردیده طراحی اسالید نمایش
  . است بوده شده آموخته مطالب به توجه با توانمندسازی و کریم
 ابعــاد و مســتقل متغیــر عنوان بــه کــریم قــرآن تربیتــی هــای آموزه متغیرهــای پــژوهش ایــن در

 نظـر در وابسـته متغیر عنوان به) دیگران به اعتماد داری، معنی بودن، مؤثر شایستگی،( توانمندسازی
 تحقیـق ادبیـات و نظری مبانی زمینه در اطالعات گردآوری جهت قسمت این در. است شده گرفته

 جهـانی شـبکه از نیـز و نیـاز مـورد های کتاب ، ها نامه پایان مقاالت، ای، کتابخانه منابع از موضوع،
  .است شده استفاده 6اطالعات

 را پژوهش این آماری جامعه تهران استان در قدس شهرداری ورزشی−فرهنگی سازمان کارکنان
 نمونـه مورگـان و کرجسی جدول مطابق) نفر ۵٠( آماری جامعه حجم به توجه با. دهند می تشکیل
. شـدند انتخاب قدس شهرداری ورزشی−فرهنگی سازمان کارکنان از نفر ۴٣ اندازه به مطالعه مورد
 نیـروی  شـناختی روان  توانمندسازی پرسشنامه از. گردید توزیع پرسشنامه ۴٣ تعداد منظور این برای

. اسـت گردیـده استفاده است، پایایی و روایی دارای و بوده استاندارد که) ١٩٩۵( 7اسپریتزر انسانی
                                                           
1  . Sense of competence  2. sense of trust  
3  . Sense of impact  4. Sense of self-determination  
5  . Sense of meaning  6. internet  
7. Spreitzer 
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 کرونباخ آلفای روش از ها پرسشنامه های گویه درونی همسانی محاسبه 1پایایی ضریب برآورد برای
  ). ١٢۴ص ،١٣٨۵ عبداللهی،( باشد می باال پایایی دارای که است شده استفاده

 بنـابراین. است گردیده انتخاب ساده تصادفی روش به آماری جامعه از نفر ۴٣ نمونه کل حجم
 زمـانی قلمرو. پذیرفت صورت آزمایش گروه نفر ٢٣ و کنترل گروه نفر ٢٠ انتخاب پژوهش این در
  .باشد می ٩۵−٩۴ سال پژوهش این

 
  ها یافته�بررسی و تحلیل

 قـرآن تربیتـی های آموزه میان داری معنی رابطه که است آن از حاکی تحقیق های یافته اساس بر نتایج
 هــای داده تحلیــل از حاصــل های یافتــه ایــن، بــر افــزون. باشــد می توانمندســازی ابعــاد بــر کــریم
 ٩۵ اطمینـان سـطح در کـریم قـرآن تربیتـی های آموزه که داد نشان سازمان این از شده  آوری جمع
 ندیفرا یاجرا با دهد یم نشان پژوهش. دارد کارکنان توانمندسازی بر داری معنی و مثبت تأثیر درصد

  . افتی دست یسازمان اهداف به یآسان به توان یم کارکنان آموزش استمرار و یتوانمندساز
 مـورد آزمون از قبل زیر های شرط پیش باید شود یعلم لیتحل و هیتجز یاصل هیفرض نکهیا یبرا
  : گرفت می قرار بررسی
 نداشـته داری معنـی تفاوت هم با آزمایش گروه آزمون پیش و کنترل گروه آزمون پیش میانگین. ١
 داری معنـی تفـاوت کنتـرل گـروه آزمـون پس میانگین با کنترل گروه آزمون پیش میانگین. ٢ باشند؛
 . باشند نداشته
 شـده برآورد ۵۶/۴۵ آزمایش گروه در و ۴٨ کنترل گروه در آزمون پیش میانگین نتایج به توجه با
 کـه ، مسـتقل T آزمـون از تحقیق این در. اند نداشته داری معنی تفاوت هم با دهد می نشان که است
  .است شده استفاده دهد می نشان را آزمایش گروه آزمون پیش و کنترل گروه آزمون پیش تفاوت

 ٢٠ نمـرات همبستگی میزان و رابطه مقایسه که است شده استفاده زوجی T آزمون از همچنین
 نتـایج و کنـد می تحلیل گرفتند، قرار آزمون مورد کنترل گروه عنوان به که را شهرداری کارکنان از نفر

 کنتـرل گروه آزمون پیش نمرات بین این بنابر دهد می نشان صفر سطح در را./.) ٩٧( هبستگی میزان
 .دارد وجود داری معنی همبستگی آنها آزمون پس نمرات با

  
   اصلی فرضیه آزمون تحلیل

 عنوان بـه که را کارکنان از نفر ٢٣ نمرات همبستگی میزان و رابطه مقایسه زوجی T آزمون به توجه با
   در را٪) ۴۴( هبســتگی میـزان نتـایج و کنــد می تحلیـل گرفتنـد قـرار آزمــون مـورد آزمـایش گـروه

                                                           
1  . Reliability 
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 توان می. باشد می درصد ۵ از کمتر داری معنی سطح اینکه به توجه با و دهد می نشان٪ ٠٣۵ سطح
 سـازی توانمنـد بـر کـریم قـرآن تربیتـی های آموزه آموزش تأثیر بر مبنی یک فرض که گرفت نتیجه

 سـطح در٪ ۴۴ میـزان بـه کارکنـان سـازی توانمند بـر آمـوزش تـأثیر میـزان. شـود می تأیید کارکنان
  . گیرد می قرار تأیید مورد درصد ۵ از کمتر داری معنی

 و آزمـون پیش بـین کـه گرفت نتیجه توان می و گیرد می قرار تأیید مورد آزمون دو تفاوت بنابراین
 داری معنـی سـطح عالمت اینکه به توجه با و دارد وجود داری معنی تفاوت آزمایش گروه آزمون پس
 داری معنـی سـطح در کـه دهـد می نشان است منفی تفاوت حداکثر و تفاوت حداقل در درصد٩۵

 اصـلی فرضـیه کـه گرفـت نتیجه توان می و باشد می آزمون پس میانگین از پیش آزمون پس میانگین
 تـأثیر کارکنـان توانمندسـازی بـر کـریم قرآن تربیتی های آموزه آموزش و است گرفته قرار تأیید مورد
 .است شده آن افزایش موجب و داشته داری معنی و مثبت
 

  اول فرضیه در آزمایش گروه آزمون پس و کنترل گروه آزمون پس توصیفی آمار: ۵ جدول

 انحراف یخطا یارانحراف معیانگینم نمونه گروه
 ٢۵/٢ ٢٠٣۵/۴٧٠٨/١٠ آزمون گروه کنترل پس
 ٨٧/٠ ٢٠/۴ ٢٣۴٣/۵٣ یشآزمون گروه آزما پس

 
   اول فرعی فرضیه آزمون تحلیل

 بنـابراین باشـد می) ١٣/٠( Sig و) ٢٫٢٨( آمـده دسـت بـه F کـه دهـد می نشان لون آزمون نتایج
 T دهـد می نشـان مسـتقل T آزمـون بـا نیز ها واریانس نابرابری. هستند برابر گروه دو های واریانس

 شـده رد هـا واریانس نـابرابری بنـابراین. اسـت گرفتـه قرار) ٠٣/٠( داری معنی سطح در) −٢٫١۶(
 کـه دهـد می نشـان اسـت منفی اطمینان سطح باالترین و تر پایین عالمت اینکه به توجه با و. است

 نتیجه توان می بنابراین. است آزمون پس میانگین از بیش داری معنی سطح در آزمون از پس میانگین
 توانمنـدی افـزایش موجـب داری معنـی سـطح در کـریم قـرآن تربیتی های آموزه آموزش که گرفت
  . است شده شایستگی بعد در کارکنان

 

  اول فرعی فرضیه در آزمایش گروه آزمون پس و کنترل گروه آزمون پس توصیفی آمار: ۶ جدول

 انحراف یخطا یارانحراف مع یانگینم  نمونه  گروه 
 یاسمق
 یستگیشا

 ۶١/٠ ٢٠٢۵/١٢٧۶/٢ آزمون گروه کنترل پس
 ٢٩/٠ ٢٣٧٣/١٣۴٢/١ یشآزمون گروه آزما پس



 ١۶٩                                                                                            ...کارکنان توانمندسازی بر کریم قرآن تربیتی های آموزه آموزش تأثیر

 

 اول فرعی فرضیه در آزمایش گروه آزمون پس و کنترل گروه آزمون پس تفاوت مستقل، T آزمون: ٧ جدول

 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances

t-test for Equality of Means 

F Sig. t  df  
سطح 

 داری یمعن
sig  

تفاوت 
 یانگینم

 یتفاوت خطا
 یارانحراف مع

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper

 یاسمق
یستگیشا

یبرابر 
−١۵/٠ −٨١/٢ ۶۵/٠ −۴٨/١ ٠٢/٠ ۴١−٢۶/٢ ١٣/٠ ٢٨/٢ هایانسوار 

ینابرابر 
−٠٨/٠ −٨٩/٢ ۶٨/٠ −۴٨/١ ۴۵/٢٧٠٣/٠−١۶/٢   هایانسوار 

  
 قرآن تربیتی های آموزه دهد می نشان شایستگی فرضیه تأیید به توجه با تحقیق های یافته مبنای بر
 ، خودکارآمـدی مهارت با را شغلی وظایف که برسند ای درجه به کارکنان گردد باعث تواند می کریم
 ممکن که بدانند هایی موقعیت کردن اداره برای شایستگی واجد را خود. دهند انجام پشتکار و تالش
 های سـازمان در تواننـد می و دارنـد را کـار انجام توانایی که دارند باور. باشد تهدید آنان برای است
  .گیرند قرار مؤثر و مفید جامعه و خود

 
   دوم فرعی فرضیه آزمون تحلیل

 بنـابراین باشـد، می)  ٠٠٠/٠( Sig و) ١۵٫۶( آمـده دسـت بـه F که دهد می نشان لون آزمون نتایج
 T دهد می نشان مستقل T آزمون با نیز ها واریانس نابرابری. شود می رد گروه دو های واریانس برابری

 شـده رد نیـز هـا واریانس نـابرابری بنـابراین است، گرفته قرار) ٢/٠( داری معنی سطح در) −٢٫۴(
 کـه دهـد می نشـان اسـت منفـی اطمینان سطح باالترین و تر پایین عالمت اینکه به توجه با و است

 نتیجه توان می بنابراین است، آزمون پس میانگین از بیش داری معنی سطح در آزمون از پس میانگین
 توانمنـدی افـزایش موجـب داری معنـی سـطح در کـریم قـرآن تربیتی های آموزه آموزش که گرفت
 .شود می تأیید فرضیه این لذا است، شده دیگران به اعتماد بعد در کارکنان

 

  دوم فرعی فرضیه در آزمایش گروه آزمون پس و کنترل گروه آزمون پس توصیفی آمار: ٨ جدول

 انحراف یخطا یارانحراف مع یانگینم  نمونه  گروه 
اعتماد  یاسجمع مق
 یگرانبه د

 ٧٨/٠ ۵٠/٣ ٢٠٧۵/١٠ آزمون گروه کنترلپس
 ٢٩/٠ ٢٣٨٢/١٢۴٣/١یشآزمون گروه آزماپس

 



                        ١٣٩۶ اییز و زمستانپ/ ١٢ش/ ۶س/ اسالم و مدیریت   ١٧٠
 دوم فرعی فرضیه در آزمایش گروه آزمون پس و کنترل گروه آزمون پس تفاوت مستقل، T آزمون: ٩ جدول

 

Levne's Test 
for Equality 
of Variances

t-test for Equality of Means 

F Sig. t  df  
سطح 

 داری یمعن
sig  

تفاوت 
 یانگینم

تفاوت 
 یخطا

انحراف 
  یارمع

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

 یاسمق
اعتماد 

به 
 یگراند

 یبرابر 
۴ −۶/٢ ٠٠٠/٠  ۶/١۵  ها یانسوار 

٧٩/٠ −٠٧/٢  ١٠١/٠ ۶٨/٣− ۴۶/٠− 

 ینابرابر 
٢ −۴/٢    ها یانسوار 

۴ ٣ −٨٠/٣ ٨٣/٠ −٠٧/٢ ٠٢/٠۴/٠− 

  
 باعـث توانـد می کریم قرآن تربیتی های آموزه که دهد می نشان دوم فرعی فرضیه تأیید به توجه با
 آنـان بـا کـه دارنـد اطمینـان افـراد گونه این. گردد) شخصی امنیت احساس داشتن ( اعتماد افزایش
 و دهند نشان عالقه دیگران به بیشتر افراد که شود می باعث اعتماد. شود می رفتار صادقانه و منصفانه
 بـاال آنهـا تحمـل و صـبر ظرفیـت، همچنـین. گیرنـد قـرار گروه از مؤثری عضو تا نمایند می تالش
 توانـاتر منتظـره غیـر روانی های ضربه با انطباق برای و کنند می مقاومت کمتر تغییر برابر در. رود می

 بـه هسـتند مطمـئن اینکـه و گردند می برخوردار باالیی شخصی−اخالقی استانداردهای از ، هستند
  .گردد می کارکنان بیشتر توانمندی باعث رفتارها گونه این تمامی. شد خواهد عمل قرارها و قول

 
   سوم فرعی فرضیه آزمون تحلیل

 باشـد می/// ٠١/٠.) ///٠١( Sig و) ۶٫٢٠( آمـده دسـت بـه F کـه دهد می نشان لون آزمون نتایج
 نشـان نتـایج مستقل T آزمون با نیز ها واریانس نابرابری. نیستند برابر گروه دو های واریانس بنابراین

 هـا واریانس نابرابری بنابراین است، گرفته قرار) ٠۶١/٠( داری معنی سطح در) −١٫٩۵( T دهد می
 آمـوزش که گرفت نتیجه توان می نیز ندارد وجود گروه دو بین داری معنی تفاوت لذا. است نشده رد

 دار معنی بعد در کارکنان توانمندی افزایش موجب داری معنی سطح در کریم قرآن تربیتی های آموزه
  .شود می رد فرضیه این و است نشده

 
  سوم فرعی فرضیه در آزمایش گروه آزمون پس و کنترل گروه آزمون پس توصیفی آمار: ١٠ جدول

 انحراف یخطا یارانحراف مع یانگینم  نمونه  گروه 
یاسجمع مق

 داربودن یمعن
 ۶٧/٠ ٩٩/٢ ٢٠٩۵/١٢آزمون گروه کنترلپس
 ٣٠/٠ ۴۶/١ ٢٣٣٩/١۴یشآزمون گروه آزماپس



 ١٧١                                                                                              ...کارکنان توانمندسازی بر کریم قرآن تربیتی های آموزه آموزش تأثیر

 

 سوم فرعی فرضیه در آزمایش گروه آزمون پس و کنترل گروه آزمون پس تفاوت مستقل، T آزمون: ١١ جدول

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances
t-test for Equality of Means 

F Sig. t  df  
سطح 

 داری یمعن
sig  

تفاوت 
یانگینم

تفاوت 
 یخطا

انحراف 
  یارمع

95% onfidence 
Interval of the 

Difference 

LowerUpper 

 یاسمق
داربودن یمعن

یبرابر 
 −٠١/٠−٨۶/٢ ٧٠/٠−۴۴/١ ٠۴/٠ ۴١−٠۴/٢ ٠١/٠ ٢٠/۶ هایانسوار

ینابرابر 
 ٠٧٢/٠−٩۵/٢ ٧٣/٠−۴۴/١ ٠۶١/٠ ٧۴/٢۶−٩۵/١   هایانسوار

  
 خودی به آنها کار و اند بوده سازمان مربیان جزء شده گیری نمونه کارکنان بیشتر اینکه به توجه با
 در آزمـون پس و آزمـون پیش مرحله در شده کسب نمرات گردید می تلقی دار معنی ایشان برای خود
 ایـن اگـر اما شود؛ می رد فرضیه این است نداشته وجود زیادی تفاوت و است گرفته قرار باالیی حد

 کـه نکننـد احسـاس افـراد و نباشـد دار معنی ایشان برای آنها شغل کارکنان که هایی نمونه در فرضیه
 صورت دیگری ای گونه به نتایج شاید گردد، بررسی کنند، می دنبال را ارزشی با و مهم شغلی اهداف
 ناسـازگاری، احسـاس افراد شده انجام گیری نمونه این در که دهد می نشان فرضیه، این رد با. پذیرد

 مشارکت و باال تعهد با و نیست معنی بی ایشان بر آنها کار و کنند نمی کار در فرسودگی یا و آزردگی
  .دهند می ادامه کارشان به هیجان و شوق و پشتکار و انرژی تمرکز و

 
   چهارم فرعی فرضیه آزمون تحلیل

 بنـابراین باشـد می) ٠/٠٠۶( Sig و) ٨٫٣۴( آمـده دسـت بـه F که دهد می نشان لون آزمون نتایج
 دهـد می نشـان نتایج مستقل T آزمون با نیز ها واریانس نابرابری. نیستند برابر گروه دو های واریانس

T )١٫۶− (داری معنی سطح در )نشـده رد هـا واریانس نـابرابری بنـابراین اسـت، گرفته قرار) ١١/٠ 
 آمـوزش کـه گرفـت نتیجـه تـوان می لذا ندارد، وجود گروه دو بین داری معنی تفاوت بنابراین.  است
 مـؤثر بعـد در کارکنـان توانمنـدی افزایش موجب داری معنی سطح در کریم قرآن تربیتی های آموزه
 .شود می رد فرضیه این و است نشده کارکنان بودن

  
  



                        ١٣٩۶ اییز و زمستانپ/ ١٢ش/ ۶س/ اسالم و مدیریت   ١٧٢
  چهارم فرعی فرضیه در آزمایش گروه آزمون پس و کنترل گروه آزمون پس توصیفی آمار: ١٢ جدول

 انحراف یخطا یارانحراف معیانگینم نمونه گروه 
 یاسجمع مق

 مؤثر بودن
 ۶٠/٠ ٢٠۴٠/١١٧٢/٢آزمون گروه کنترلپس
 ٢۵/٠ ٢٣۴٧/١٢٢٠/١یشآزمون گروه آزماپس

 

  چهارم فرعی فرضیه در آزمایش گروه آزمون پس و کنترل گروه آزمون پس تفاوت مستقل، T آزمون: ١٣ جدول

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances
t-test for Equality of Means 

F Sig. t  df  
سطح 

 داری یمعن
sig  

تفاوت 
 یانگینم

تفاوت 
 یخطا

انحراف 
  یارمع

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

 یاسمق
 مؤثربودن

یبرابر 
 ١٨/٠ −٣/٢ ۶٢/٠ −٠٧/١ ٠٩/٠ ۴١  −٣۴/٨٠٠۶/٠٧/١ هایانسوار 

ینابرابر 
 ٢٧/٠ −۴٣/٢ ۶۵/٠ −٠٧/١ ٣۵/٢۵١١/٠ −۶/١   هایانسوار 

 
 محورهـای و کـریم قـرآن تربیتـی هـای آموزه آمـوزش زمان اگر بودن مؤثر فرضیه رد به توجه با
 ای درجـه بـودن مـؤثر چون گردید می اعمال گیری نمونه حجم بر بهتری تأثیر بود بیشتر شده کسب
 اینکـه یعنی. بگذارد اثر شغل عملیاتی و اداری راهبردی، پیامدهای و نتایج بر تواند می فرد که است
 تولید که نتایجی یا کنند می کار آن در که محیطی دادن قرار تأثیر تحت با توانند می که دارند باور آنها
 جای به آنها. کنند همسو خود های خواسته با را محیط که توانند می آنها. کنند ایجاد تغییر شوند، می
 کنند می احساس آنها. کنند می حفظ بینند، می آنچه بر را خود تسلط محیط، مقابل در واکنشی رفتار
 بـه توجـه با کنند می مبارزه ها موقعیت و خود بر کنترل حفظ برای. بیاورند وجود به اثر توانند می که
 بررسـی مـورد نمونـه این افراد که نمود گیری نتیجه توان می) بودن مؤثر و داری معنی( فرضیه دو رد

  .باشند می فرسودگی وری بهره پایین، روحیه روانی، فشار افسردگی، فقدان دارای
 
  گیری نتیجه

 سـازمان در کارکنـان توانمندسـازی بـر کـریم قـرآن تربیتی های آموزه تأثیر بررسی به تحقیق این در
 �.شد پرداخته قدس شهرداری ورزشی−فرهنگی
 متغیرهـای تـأثیر کـه بـود گردیـده تنظیم فرعی فرضیه چهار و اصلی فرضیه یک آن اساس بر که
 باشـد می) توانمندسـازی ابعـاد( وابسـته متغیرهـای روی بـر) کریم قرآن تربیتی های آموزه( مستقل
  .گردید ارزیابی



 ١٧٣                                                                                            ...کارکنان توانمندسازی بر کریم قرآن تربیتی های آموزه آموزش تأثیر

 

 تربیتـی هـای آموزه میـان داری معنی رابطه که است آن از حاکی تحقیق های یافته اساس بر نتایج
 هـای داده تحلیـل از حاصـل های یافتـه ایـن، بـر افـزون. باشد می توانمندسازی ابعاد بر کریم قرآن
 ٩۵ اطمینـان سـطح در کـریم قـرآن تربیتـی های آموزه که داد نشان سازمان این از شده  آوری جمع
 یاجرا با دهد یم نشان پژوهش یعنی. دارد کارکنان توانمندسازی بر داری معنی و مثبت تأثیر درصد

  . افتی دست سازمان اهداف به یآسان به توان یم کارکنان آموزش استمرار و یتوانمندساز ندیفرا
 و خـدا یـاد و اهمیـت یعنـی کـریم قـرآن تربیتـی های آموزه اول محور به کارکنان اگر نتیجه در
 بیشـتر اخالقی فضائل کسب یا و نمایند می بیشتر شایستگی احساس قطعاً  نمایند توجه آن مصادیق
  تواند می اخالقی رذائل زدودن با اینکه و یابد می افزایش آن در دیگران به اعتماد آمدن وجود به باعث
 اعمـال در بیشـتر دار معنی باعث کارها بودن هدفمند اینکه و معاد محور به توجه با و. باشند مؤثرتر
 برجـا مثبتـی تـأثیرات کارکنـان توانمندسـازی بر کریم قرآن تربیتی های آموزه بنابراین. گردد می آنها
 وظـایف مدیران دیگر عبارتی به. گردد می ها سازمان اهداف به رسیدن و پیشرفت باعث و گذارد می

 افـراد، بـر رفتارهـا آن پیامـدهای همچنـین و خـود سـازمان و کارکنـان رفتارهـای قبال در سنگینی
 ها، برنامـه روزمـره، امـور انجـام کنـار در بایـد آنهـا. دارنـد آینده و حاضر نسل و جامعه مشتریان،
 موجـب اسـالمی�اخـالق رعایـت بـا تـا کننـد اعمـال و تدوین را ای مدبرانه و عالمانه های نظارت

  .یابند دست سازمان اهداف به و شوند کارکنان توانمندسازی
 

  پیشنهادات

 اختیـار در شـفاهی یـا و مکتـوب صـورت به را خود انتظارات و ها ارزش سازمان گردد می پیشنهاد
 از ناشی غرور احساس نوعی و نموده سازگار ها ارزش این با را خودشان کارکنان تا دهد قرار کارکنان
 هـای کارگاه و سـمینارها ، ها همایش برگزاری با سازمان. دهد دست آنها به سازمان در شدن توانمند
  . نماید تالش کارکنان بیشتر کارآمدی برای کریم قرآن تربیتی های آموزه زمینه در مختلف آموزشی
 رفتارهـای بـروز بـرای مناسـب های زمینـه و شـرایط آوردن فـراهم مسـئول مدیران کلی، طور به
 و اهـداف چنـین تحقـق بـرای. هسـتند سازمان در اسالمی اخالق شدن نهادینه و اشاعه و اخالقی
  :آورند عمل به را زیر اقدامات باید آنها هایی، آرمان
 اسالمی؛ اخالق نامه آئین و منشور تدوین. ١
 سازمان؛ های هدف کردن اسالمی و اخالقی. ٢
 کاکنان؛ اخالقی عملکردهای ارزشیابی و نظارت. ٣
 دینی؛ و اخالقی های آموزش جلسات برقراری. ۴
 شغل؛ هر اخالقی خاص مسائل و موضوعات کردن مشخص. ۵
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 اسالمی؛ اخالق کار یک عنوان به مداری مشتری. ۶
 اسالمی؛ اخالق سوی به راهی مداری کیفیت. ٧
 مسئله؛ حل قرآنی عقالنی و علمی های روش توسعه. ٨
 الگو؛ عنوان به مدیر قرآنی و اخالقی کردار و رفتار. ٩
 .سازمان امور در ها ارزش و معنویات به توجه. ١٠

 دین، حقایق، اصول، در ریشه که هستند ارزشی و هنجاری نوعاً  اخالقی رفتارهای و اخالقیات
 قرآنـی و اسالمی های ارزش با سازگاری در را خود سازمان مدیر، چنانچه. دارند ها ارزش و مذهب
 اسـالمی اخـالق رعایـت و اخالقـی رفتارهـای اخالقیـات، راه در قـدم طبیعی طور به نماید، اداره
کید. نهد می  دینـی اخـالق مـدیریت راهگشـای اسـالمی جامعـه یـک در اسالمی های ارزش بر تأ
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