
 

 

 البحث صلخستم
 

تأثري اإلسالمية أخالقيات العمل للموظفني العنوان : " ال.  البحث. 4102 الساعة، حورين ناظريى 
 " على جودة األداء من خالل

 جعفر ادلاجستري حممد الشيخ الدكتور احلاجادلشرف : 
 الكلمات الرئيسية : أخالقيات العمل اإلسالمي ، واألداء ، وجودة العمل موظف

 

القيات العمل اإلسالمي يف اآلونة األخرية وبالتايل فإن ادلوضوعات الرئيسية يف عامل العمل ألهنا أخ
ميكن أن تقدم مسامهة كبرية للفرد للقيام هبذه ادلهمة . العمل حتمل ليس فقط من واجب أو على راتب مرتفع 

أيضا . و ىذه القيم تساعد على  ولكن أكثر من ذلك ، والعمل ىو عبادة اهلل العلي القدير وجديرة بالثقة
حتسني أداء األفراد يف تنفيذ األنشطة و الواجبات. عالوة على ذلك، يف سياق ادلنظمة، قيمة أخالقيات العمل 
لإلسالم تشجع أيضا خلق ثقافة تنظيمية إجيابية وذات مغزى القيم . وبالتايل بشكل غري مباشر ، و ضمنا 

 .ميعلى حتسني األداء الفردي والتنظي
الغرض من ىذه الدراسة ىو دراسة وحتليل تأثري اإلسالم  .ماالنج  BNNوقد أجريت الدراسة يف منصبو

ري اإلسالم على نوعية أخالقيات العمل على نوعية أخالقيات العمل من ادلوظفني مباشرة ، واختبار وحتليل تأث
من ادلوظفني من خالل األداء كمتغري التدخل ) وسيطة ( . ادلتغري ادلستخدمة ىي أخالقيات العمل من 
اإلسالم كمتغري ، واألداء كمتغري مستقل التدخل ، و نوعية العمالة كمتغري تابع . وكانت العينات تستخدم 

موظف( باستخدام أسلوب العينة غري  33ادلستطلعني )  33ماالنج جمموعو مجيع العاملني يف مكتب قناة يب 
االحتمالية اليت ادلشبعة مع أخذ العينات ) التعداد ( . كان أسلوب مجع البيانات ادلستخدمة يف االستبيان ) 

اخلطي االستبيان ( . التحليل ادلستخدمة يف ذلك صالحية االختبار، اختبار ادلوثوقية، وحتليل االحندار 
 .  SPSS 16.0 Windows باستخدام حتليل ادلسار التدخل )حتليل ادلسار( مع مساعدة من برنامج

وأظهرت النتائج أن أخالقيات العمل اإلسالمي تأثري كبري على نوعية العمل ادلوظف مباشرة ل 
إذا كان من . وكذلك ، أخالقيات العمل اإلسالمي يؤثر على جودة أداء ادلوظفني من خالل ألنو  1800
. وميكن أن خنلص إىل أن أخالقيات العمل من اإلسالم تؤثر على نوعية ادلوظفني مباشرة من  1.111األمهية 

 .خالل متغريات األداء


