مقاله فارسی

بررسي رابطه ميان اخالق اسالمي و مديريت سازمانهاي آموزشي

وًع وًشتار :مقالٍ فارسی
سال اوتشار1931 :
َما يش مىطقٍ اي اخالق اجتماعی از مىظر قرآن ي عترت ،داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ تفت
وًيسىذٌ(گان) :فخر الذيه معريفی ،سميرا دَقاوی

چکيذٌ:
در ميبن مسئًليت َبي فرايان مذيران ،رعبيت جىجٍ َبي اخاللي ي ارزضي تػميم َبي سبزمبوي ي ثٍ كبرگيري مىبثع ،ثٍ خػًظ مىبثع اوسبوي ثراي دستيبثي ثٍ آن اَذاف جبيگبٌ ييژٌ اي دارد.
از جبمعٍ آمبري در وظر گرفتٍ ضذٌ ثراي ايه تحميك  59وفر از كبرمىذان وُبدَبي آمًزضي ضُرستبن لريٌ( كردستبن) ثٍ عىًان حجم ومًوٍ ثراي پبسخگًيي ثٍ اثسار اوذازٌ گيري دادٌ َبي
پژيَص اوتخبة ضذوذ .ثب استفبدٌ از اثسار پرسطىبمٍ كٍ ريايي ي اعتجبر آن ثب استفبدٌ از اثسار مىبست مًرد تبئيذ لرار گرفتٍ ضذ ،دادٌ َبي مًرد ويبز جمع آيري ضذٌ ي ثب استفبدٌ از ريش آمبري
تًغيفي ( َمجستگي دي متغيرٌ-ضريت َمجستگي پيرسًن) مطخع ضذ كٍ اخالق اسالمي َمجستگي مثجتي ثب مذيريت اثرثخص سبزمبن َب ي َمچىيه وفًر اجتمبعي دارد ي در وُبيت ثب
استفبدٌ از وتبيج ايه پژيَص ي َم چىيه تحميمبت مطبثٍ ،راَكبرَبيي در جُت وُبديىٍ كردن َر چٍ ثيطتر اخالق اسالمي در سبزمبوُب ارائٍ گرديذ.
تمركس تمبم فعبليت َبي مذيريتي ثر ريي سبزمبن ي مىبثع اوسبوي است .اسبسبً سبزمبوُب َىگبمي پذيذ مي آيىذ كٍ عذٌ اي از افراد:
َ . 1ذف مطتركي داضتٍ ثبضىذ
 . 2ثتًاوىذ ثب يكذيگر ارتجبط ثرلرار كىىذ
 . 3مبيل ثبضىذ ثراي ويل ثٍ آن َذف َمكبري ومبيىذ
ثىبثرايه مي تًان گفت اگر اوسبوُبيي كٍ تطكيل دَىذٌ سبزمبوُب َستىذ وتًاوىذ َذف َبي مطتركي ثراي خًد ي سبزمبن تعييه كردٌ ي يب ثٍ اغطالحي تضبد مىبفع فردي ي سبزمبوي خًد را در
پرتً َمكبري ي ارتجبط ثب سبير اعضبي سبزمبن ي مخػًغبً ثب مذيريت سبزمبن ثرطرف ومبيىذ ،اسبسبً مبَيت يجًدي سبزمبن زير سًال خًاَذ رفت .از ايه ري مذيريت سبزمبن ثبيذ تذاثيري را
ثيىذيطذ كٍ كبركىبن دست كم كبري وكىىذ كٍ ثٍ ضرر خًد يب سبزمبن آوُب ثبضذ .ثٍ عجبرت ديگر ،مذيران ثراي حفظ ديجبوجٍ ثًدن مىبفع ي اثرثخطي سبزمبن ثبيذ از اثسارَبي متفبيتي استفبدٌ
كىىذ كٍ ديام ي ثمبي سبزمبن را تضميه كىذ .يكي از ايه اثسارَب ،استفبدٌ از لذرت وفًر اجتمبعي ثٍ ياسطٍ مذيريت اخالق ي اخالق اسالمي در سبزمبن است .ايه پژيَص ثىب ثٍ عاللٍ پژيَطگر
در سبزمبوُبي آمًزضي ضُرستبن لريٌ (كردستبن) اجرا ي سعي ضذٌ ثب طرح اَذاف ي فرضيبت زير ي آزمًن آوُب گبمي َر چىذ كًچك در راستبي تًسعٍ آمًزش استبن كردستبن ثرداضتٍ ضًد.

ي اژگان كليذي  :اخالق اسالمی ،اثربخشی مذيريت ،وفًر اجتماعی
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