
 39فروردین و اردیبهشت / ی اول  شماره/ ی یازدهم  دوره/ مدیریت اطالعات سالمت  08 

 *خدمات درمانی استان اصفهان ی های قرآنی بر رفتار شغلی کارکنان بیمه نقش آموزش
 

 3کریمی حمید، 2، سید حسین واعظی1محمود کیوان آرا

 
 

 

 دهیکچ

از موضاوعا    هاا  کمک به مدیران سازمان و تأثیر آن در رفتار سازمانی به منظور طور اخص آموزش قرآنی بهطور اعم و  موضوع آموزش به :مقدمه

ی خادما    کا  بیماه   ی اداره ی آموزش قرآنای و رفتاار شا کی کارکناان     پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه. باشد مهم در رشد کیفیت سازمان می

تأثیرآموزش قرآنی بر مت یرهاای رفتاار شا کی شاام  مت یرهاای رضاایت شا کی          شناساییپژوهش به  این. درمانی استان اصفهان صور  گرفته است

 .گرایی و مهار  انسانی پرداخته است پذیری کیفیت   پذیری عدالت محوری  تیم مسؤولیت

خادما  درماانی    ی آماری این پژوهش کارکناان اداره کا  بیماه    ی جامعه. همبستگی داشت ی روش تحقیق آزمایشی و کاربردی بود و جنبه :روش بررسی

عنوان نمونه برای آزماون مساتق     نفر به 03گیری تصادفی ساده   یابی به اطالعا  مورد نیاز بر اساس روش نمونه برای انجام تحقیق و دست. استان اصفهان هستند

ماورد   91ی  نساخه  SPSS افااار  نارم آوری شده است و باا اساتفاده از   نامه جمع از طریق پرسشاطالعا  این تحقیق . اند نفر برای آزمون شاهد انتخاب شده 03و

هاای حاصا  باا اساتفاده از      داده. اساتفاده شاده اسات    درصاد  30باا مقادار   Coronbach’s alphaاز ضاری     ناماه  برای پایایی پرساش . تحکی  قرار گرفته است

 .اند مستق  مورد تجایه و تحکی  قرار گرفته ی دو نمونه T های آماری توصیفی و استنباطی چون فراوانی  میانگین  میانه  واریانس و آزمون روش

  عدالت محاوری باا   0/98پذیری با میانگین    مسؤولیت0/8میانگین های رضایت ش کی با  های قرآنی بر شاخص ها نشان داد که آموزش یافته :ها یافته

بار روی افاراد آماوزش دیاده تأثیرگاذار       8/29و مهار  انسانی با میانگین  4/29  کیفیت گرایی با میانگین 8/29  تیم پذیری با میانگین 0/22میانگین 

 .بنابراین آموزش قرآنی بر رفتار ش کی کارکنان تأثیر مثبت داشته است .های آموزش دیده و آموزش ندیده معنادار بود بوده و تفاو  بین گروه

پاذیری  عادالت    تواناد بار رفتارهاای ساازمانی مانناد رضاایت شا کی  مساؤولیت         های قرآنی می دهد که آموزش این پژوهش نشان می :یریگ نتیجه

ای  رفتاار در هار جامعاه    ی های تعیاین کنناده   عنوان یکی از مؤلفه د بهتوان آموزش می. محوری  تیم پذیری  کیفیت گرایی و مهار  انسانی مؤثر باشد

 .که آموزش با عقاید  هنجارهای فرد و با فطر  انسانی منطبق باشد ویژه زمانی مورد توجه قرار گیرد  به

 های قرآنی؛ رفتار ش کی؛ رضایت ش کی؛ کارکنان؛ بیمه آموزش :لیدیکهای  واژه
 

 93/6/12: پذیرش مقاله    8/0/12: اصالح نهایی   91/93/19: دریافت مقاله
 

خدمات درمانی استتان   ی های قرآنی بر رفتار شغلی کارکنان بیمه نقش آموزش. ، واعظی سید حسین، کریمی حمیدد کیوان آرا محمود :ارجاع

 .08-08(: 9)99؛ 9939مدیریت اطالعات سالمت . اصفهان
 

 مقدمه

امروزه در زندگی مدرن شهری امور جاری و حتی پیش پا افتاده 
انجام نیست، بنابراین سدازمان   ها قابل سازمان ی بدون سیطره

ها  کارکردها، پاداش ها، وظایف، عنوان روابطی پیچیده از نقش به
های سدازمانی بده مبابده مشدادری در      ست و نقشها و مجازات

هایی را  اختیار افراد خاصی از جامعه است که بایستی شایستگی
در جهت احراز آن داشته باشند، بددین عردت اسدت کده بیدان      

 .راد جایگاه مهمی در موفقیت سازمان به عهده دارندشود اف می
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 و همکاران محمود کیوان آرا          

ازمان را نیروی انسانی آن شکل اصری س ی در حقیقت سرمایه
چه نیروی انسانی را  معتقد است آن Longdon. دهد می
( شغل)های سازمانی  عنوان عمل کننده در پذیرش نقش به

انتظار از ایفای . سازد آموزش است تر می توانمندتر و شایسته
طور تنگاتنگی با رفتار شغری کارکنان  یک نقش سازمانی به
درعمرکرد کارکنان متجری  شغری اساساًمرتبط است و رفتار 

عنوان راهی برای رساندن  توان به شود، عمرکرد را می می
خویش و کاری که برای  ی موریت تعریف شدهأسازمان به م
صالح اولیاء و مدرسی . (9)آورد تعریف کرد  می سازمان سود

عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در مدیریت  هنیز به عمرکرد ب
زیرا بسیاری از وظایف مدیریت بر اساس آن  ،نندک اشاره می
توان  ها را می به عبارت دیگر موفقیت سازمان. گیرد شکل می
بنا به اعتقاد (. 2) عمرکردشان مشاهده نمود ی در آیینه
آوردهای مدیریت عمرکرد در سازمان  از جمره دستسرطانی 

 (.9)وجود آوردن فرهنگ مطروب سازمانی است  هب
تعریم  ی کریم یکی از منابع مهم و اصری در حوزه قرآن اًممسر

فرق بر صحت،  ی آید و همه و تربیت اسالمی به شمار می
ها و آیات  دقت در سوره. نظر دارند  سالمت و حجیت آن اتفاق
سازد که زبان قرآن، زبان آموختن و  قرآن به خوبی روشن می

عرم و تعریم و  ی رو، قرآن درباره از این. پرورش انسان است
نفوس، تقوا، عبادت و دعا، تشویق و  ی عالمان و نیز تزکیه

تنبیه و مطالبی از این قبیل، فراوان سخن گفته و همگان را به 
روشن است که . فراگیری و تحصیل آن دعوت کرده است

 ارایهتعریم و تربیت اسالمی جز تبیین مفاهیم در این زمینه و 
های دینی در قالب این  شراهکارهایی برای تحصیل ارز

 .تواند باشد مفاهیم، چیز دیگری نمی
های  بخشی از رفتارهای شغری کارکنان برگرفته از آموزش

وفای به عهد، تکریف بر اساس : هایی چون قرآنی شامل مولفه
توان، تالش و کوشش، انجام کار شایسته، صداقت، داشتن 

ن ری، نهی از خوردن مال دیگراپذی تعادل، مسؤولیت
عدالت، عدم دلبستگی به دنیا، ، داوری به (الناس حق)

داری، امر به  ها، امانت آرایی نکردن، انفاق دوست داشتنیخود
دست آوردن  هنهی از منکر، عدم استفاده از زیور، ب معروف و

آرامش، بخل نورزیدن، حجاب برای زنان، تشویق به توبه، 

ا، پیروی ه تکبر نورزیدن، تهمت نزدن، شایع نکردن زشتی
نفس، توکل بر خدا  ی های شیطانی، تزکیه نکردن از گام

، مکتوب نمودن قراردادها، اعطای (محوله امور در) نمودن
ورزی، انجام واجبات  الحسنه، صدقه دادن، صبر، عدالت قرض
نماز، روزه، نیکی به پدر و مادر، داشتن تقوی، مالک : مانند

به دنیا، کفران نعمت ی اعتنای یابی، فریب نخوردن و بی دوست
روی در  رسی خداوند، تواضع و میانه خداوند، توجه به حساب

رفتار، ترس از خدا در نهان، فرمان به انجام کار پسندیده و 
 .باشد می...  نهی از کار زشت، ظرم نکردن و

دهد که رفتار شغری صحیح چیزی خارج  ها نشان می این مولفه
بدیهی است با  .کریم نیستاز موارد تذکر داده شده در قرآن 

 توان انتظار داشت که رفتار شغری کارکنان از میها  آن رعایت
گونه  ها به کارکنان این اگر در سازمان. ثر باشدأمتها  آن

های  آموزش داده شود که رفتار شغری آنان متناسب با آموزه
قرآنی است و رفتار درست سازمانی هم سعادت دنیوی و هم 

توان  دارد، انتظار تحول رفتار شغری را می اجر اخروی در بر
. داشت، موضوعی که تا حدودی مورد دفرت قرار گرفته است

سزایی در  ها، نقش به این آموزش ی توان با توسعه بنابراین می
اصری  ی لهأمس. و بهبود رفتار شغری کارکنان ایفا نمود ارتقا
روزمره  های قرآنی در رفتارهای ست که بسیاری از آموزها  این

با  بنابراین. شود تر جدی ترقی می کم و از جمره وظایف شغری
توان به اهمیت نقش  خوبی می یاد شده به توجه به موارد

عمرکرد افرادی که پای درس  های قرآنی در رفتار یا آموزش
 .اند پی برد آموزش دیده و اند قرآن مجید نشسته

دگاه این پژوهش متغیرهای رضایت شغری را بر اساس دی
پذیری و عدالت محوری را بر اساس نظر  ، مسؤولیت(4)ویسی 
 پذیری از مفهوم تیم .اخذ گردید( 5، 6) مطهری و فهیم نیا

Shermer  (8 ) دست آمد، از دیدگاه  هب( 0) طباطباییو
Pitters و سبحانیو نظریات ( 3) گرایی کیفیتبرای متغیر 
استفاده گردید و  (98، 99) مهارت انسانیبرای متغیر  خیرالهی

 .سازی گردید های رفتار شغری مفهوم بدین ترتیب شاخص
عنوان  هخدمات درمانی استان اصفهان ب ی کل بیمه ی در اداره

درمانی پایه در  ی دهندگان خدمات بیمه ارایهترین  یکی از عمده
های  سال متوالی است که کالس 95استان اصفهان، بیش از 



 

 سکینتبکمینست
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     های قرآنی بر رفتار ش کی نقش آموزش

های قرآنی در بین کارکنان خود  تفسیر قرآن و بسط آموزش
 .معارف دینی و مذهبی را بسط نمایدتالش نموده است تا 

ها رفتارهای  اندازه این کالس  موضوع مهم این بوده که تا چه
شرکت کنندگان خود را در قبال نقش شغری خویش دگرگون 

ای بین رفتار شغری  عبارت دیگر تاکنون مقایسه هب. نموده است
اند با کارکنانی  های قرآنی شرکت داشته ر آموزشکارکنانی که د

 .اند وجود نداشته است ها حضور نداشته این آموزش که در
شغری در بین  رفتار ی مقایسهنابراین این پژوهش در صدد ب

 ی کل بیمه ی اداره ی کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده
 .دخدمات درمانی استان اصفهان بو

 
 روش بررسی

 و (Experimental Method) از نوع آزمایشیروش تحقیق 
 ی جامعه .همبستگی داشت ی کاربردی بود و نوع مطالعه جنبه

آماری به دو گروه آزمایش و گروه کنترل تقسیم و با کنترل 
متغیرهای گروه آزمایش، متغیرهای پژوهش در دو گروه مورد 

 .بودگیری تصادفی ساده  نمونه روش. مقایسه قرار گرفت
های آموزش قرآن  نفر از شرکت کنندکان در کالس 98ابتدا
شاهد کنترل یا عنوان گروه  هنفر ب 98عنوان گروه آزمایش و  به

. طور تصادفی انتخاب شدند افراد هر دو گروه به. انتخاب شد
شامل دو  نامه پرسش. نامه بود ها پرسش آوری داده ابزار جمع

گویان،  ای پاسخ های زمینه ویژگیقسمت بود، قسمت اول 
کار و میزان  ی مانند جنسیت، سن، شغل سازمانی، سابقه

گرفت و قسمت دوم به سنجش رفتار  تحصیالت را در بر می
سوال بود که  96پرداخت که شامل  گویان می شغری پاسخ

پذیری، عدالت محوری،  مسؤولیتشش بعد رضایت شغری، 
نمود،  گرایی و مهارت انسانی را ارزیابی می پذیری، کیفیت تیم

جهت . ای لیکرت قرار داشتند سواالت بر روی طیف پنج گزینه
نامه از روایی ظاهری و محتوایی استفاده  تعیین روایی پرسش

مقدماتی در بین  ی پایایی آن پس از انجام یک مطالعه. شد
نفر از کارکنان و تعیین واریانس سواالت، با استفاده از  25

 .محاسبه گردید 8956/8برابر  Coronbach’s alphaضریب 
ها در بین دو گروه از افراد  نامه اطالعات از طریق توزیع پرسش
های کنترل  از راه. دست آمد هآموزش دیده و آموزش ندیده ب

تحریل واریانس برای از بین بردن  ،گر متغیرهای مداخره
گروه آزمایش و کنترل است و  های اولیه بین دو تفاوت

 که هر( 92) تصادفی در دو گروه بودکارگیری روش  هدیگری ب
 .ن پژوهش مورد استفاده قرار گرفتدو روش در ای

 SPSSافزار آماری  تجزیه و تحریل اطالعات با استفاده از نرم
. سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت در دو 93ی  نسخه
های آمار توصیفی مانند، جداول توزیع فراوانی، درصد،  شاخص

سطح آمار استنباطی، برای تعیین  در عیار، ومیانگین، انحراف م
 .استفاده گردید tاز آزمون  ها میزان تغییرات میانگین

 
 ها یافته

 59آماری، تعدداد   ی نفر نمونه 68دهد که از  ها نشان می یافته
میدانگین  . بودندد ( درصدد  95)نفر زن  3و ( درصد 05)نفر مرد 

 درصددد 35. بددود 92/6بددا انحددراف معیددار  3/93سددن آنددان 
 همیانگین سابق. آنان مجرد بودند درصد 5هل و أگویان مت پاسخ

بدداالترین . بدود  8349/6بدا انحددراف معیدار    22/94کدار آندان   
گویان مدرک تحصیری لیسانس  فراوانی سطح تحصیالت پاسخ

ترین فراواندی سدطح تحصدیالت بدا      بوده و پایین درصد 55 با
سدطو  فدوق    .باشدد  درصد می 9/9حصیری دکتری با مدرک ت
 5بدا   درصد و فوق لیسانس 95درصد، دیپرم با  29/8دیپرم با 

  .گویان است پاسخ سایر درصد میزان تحصیالت

یرهای پژوهش را نشان توزیع فراوانی و درصد متغ 9جدول 
شود،  ر جدول مالحظه میگونه که د همان. دهد می

پذیری و رضایت شغری افراد آموزش ندیده  مسؤولیت
ین تر بیشو عدالت محوری افراد آموزش دیده ترین  پایین

 .اند خود اختصاص داده هها را ب میانگین
سطح معنداداری متغیرهدای رفتارهدای شدغری کارکندان       2جدول 

گونده کده در    همان. دهد آموزش دیده و آموزش ندیده را نشان می
های رفتار شغری در دو گروه  شود، شاخص جدول فوق مالحظه می

 .دهد آموزش ندیده تفاوت معناداری را نشان میآموزش دیده و 
های قرآندی و   برای تعیین رابطه بین آموزش tآزمون  9جدول 

گونه که مالحظده   همان. دهد رفتار شغری کارکنان را نشان می
گردد، تفاوت رفتار شغری بین دو گروه از کارکنان آمدوزش   می

 .دیده و آموزش ندیده تفاوت معنادار است
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 یرهای پژوهشتوزیع فراوانی و درصد متغ: 1 جدول

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل  های پژوهشمتغیر

 رضایت ش کی
 32933/3 0000/98 20 92 دهید آموزش افراد

 08863/2 3000/96 29 92 افراد آموزش ندیده

 یپذیر مسؤولیت
 32933/0 0000/98 20 92 افراد آموزش دیده

 60243/2 0000/96 24 92 افراد آموزش ندیده

 محوری عدالت
 26496/2 0000/22 23 91 افراد آموزش دیده

 64330/2 3000/29 23 92 افراد آموزش ندیده

 پذیری تیم
 44330/2 8663/29 23 96 افراد آموزش دیده

 28403/2 1663/91 24 92 افراد آموزش ندیده

 گرایی کیفیت
 16330/9 4663/29 23 96 افراد آموزش دیده

 83366/2 8663/91 20 92 افراد آموزش ندیده

 انسانی مهار 
 39263/2 8663/29 20 93 افراد آموزش دیده

 94303/2 3000/23 24 90 افراد آموزش ندیده

 
 سطح معناداری متغیرهای رفتارهای شغلی کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده :2جدول 

 های پژوهشمتغیر
 درصد 59فاصله اطمینان 

 درجه آزادی tآزمون 
سطح 

 حد باال حد پایین معناداری

 333/3 21 339/0 3366/0 3104/3 رضایت ش کی

 393/3 21 363/2 1364/2 4406/3 یپذیر مسؤولیت

 394/3 21 633/2 0918/2 2832/3 محوری عدالت

 333/3 21 813/2 2422/0 3338/3 پذیری تیم

 393/3 21 343/2 8880/2 0993/3 گرایی کیفیت

 323/3 21 064/2 4863/2 9833/3 انسانی مهار 

 
 کارکنان های قرآنی و رفتار شغلی برای تعیین رابطه بین آموزش  tآزمون: 3جدول 

 

 مستقل  tآزمون

 t آزمون
درجه 

 آزادی

سطح 

 انحراف معیار میانگین معناداری
میانگین 

 انحرافات خطا

 درصد 59فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

آموزش -9

 دیده

آموزش -2

 ندیده

6000/1 84840/93 18364/9 3823/3 6842/90 864/4 21 333/3 
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 بحث

آموزش قرآنی و  ی ی رابطهپژوهش حاضر با هدف شناسای
خدمات درمانی  ی کل بیمه ی اداره رفتار شغری کارکنان

در این پژوهش به بررسی . استان اصفهان صورت گرفته است
 که شامل آموزش قرآنی بر متغیرهای رفتار شغری تأثیر

محوری،  پذیری،عدالت متغیرهای رضایت شغری، مسؤولیت
. گرایی و مهارت انسانی پرداخته شده است کیفیت پذیری، تیم
های  های قرآنی بر شاخص ها نشان داد که آموزش یافته

پذیری،  محوری، تیم پذیری، عدالت رضایت شغری، مسؤولیت
ن گذار بوده و تفاوت بیگرایی و مهارت انسانی تأثیر کیفیت
طور  به. و آموزش ندیده معنادار است های آموزش دیده گروه

های رفتاری در هر  لفهوآموزش بر یکی از م فرایندکری انجام 
 ی که کریه طوری به .است داری داشتهآماری تأثیر معنا ی جامعه

ترین واحد آن خانواده تا  جوامع بشری اعم از کوچک
آموزش در سطو   فراینددنبال انجام  هترین واحد آن ب بزرگ

  .(99) باشند مخترف می
دهد از  رضایت شغری نشان می ی لفهبررسی وضعیت مو

به نگرش کری  رضایت شغری که برای کارکنان تعبیر یآنجای
اش  شود، کسی که رضایت شغری طالق میشان ا شغل ی درباره

در سطح باالیی است به کارش نگرش مببت دارد ولی کسی 
است نگرش وی نسبت به کارش منفی که از کارش ناراضی 

ای از احساسات  چنین خشنودی شغری مجموعه است و هم
ها به کار خود  ناسازگار است که کارکنان با احساس سازگار و

قرآن رضایت شغری را در پرتو رضایت خداوند . نگرد می
های  بیند و به همین دلیل افرادی که در معرض آموزش می

زیرا در  .است تر بیشایت شغری آنان رض ،گیرند قرآنی قرار می
 حاالت رضایت خداوند را بر رضایت خود مقدم دانسته ی همه
شاید بدین عرت است  .تری دارند به کارشان نگرش مببت و

سازد که رضایت شغری  های پژوهش آشکار می که یافته
از  تر بیشاند  های قرآنی شرکت داشته افرادی که در آموزش
 .اند ها شرکت نداشته این آموزشافرادی است که در 
دهد که  پذیری نشان می مسؤولیت ی لفهبررسی وضعیت مو

تکریفی  پذیرد که رسالت و پذیری زمانی تحقق می مسؤولیت
قبالً کارهایی را با اراده و اختیار  در کار باشد، یعنی انسان

خویش پذیرفته باشد و سپس مسؤولیت انجام آن را به عهده 
ها و  میل ی تحت تأثیر جاذبه را کارهایی اینکه نه ،گیرد
شود  یت در جایی اعتبار میمسؤول. ها انجام دهد خوف ی دافعه

 ناآگاه یانسان بنابرایندارای قدرت تمیز و ادراک باشد،  که فرد
توان مرزم به انجام  که دارای قدرت درک و فهم نباشد را نمی
ه توجه با عنایت ب. کاری کرد و به او مسؤولیتی را سپرد

پذیری انسان که تمام  سؤولیتم ی قرآن به مقوله ی ویژه
داند  بدن حتی قرب را در پیشگاه خداوند مسؤول می اعضای

های  توان درک نمود متعرمین شرکت کننده در آموزش می
ی نسبت به افرادی که در تر بیشپذیری  قرآنی مسؤولیت

 . اند است های قرآنی شرکت نداشته آموزش
که عدالت به معنای تساوی حقوق نسبت به  این با توجه به

ها نیست، برکه  ؤلیتوها و مس ی افراد در مواهب و منصب همه
که بایستی  دار و این مقصود از عدالت، دادن حق به حق

ها تقسیم گردد و رعایت  ها همواره بر اساس قابریت منصب
های اکتسابی،  تخصصها و  ها و قابریت نکردن استعداد

چنین  هم افراد و بر امت اسالمی است و ستم بر تردید بی
آیات زیادی  .ای برخوردار است عدالت در قرآن از جایگاه ویژه

این سفارش به عدالت در . بر لزوم رعایت عدالت وجود دارد
قرآن یا با موضوع عدل یا قسط بیان شده است و نیز قرآن در 

دوم  ی اول خداوند را دادگری استوار و در مرحره ی مرحره
مأمور اجرای عدالت و در نهایت دستور عام الهی  را پیامبر

که خداوند به عدل و احسان فرمان  برای رعایت عدالت و این
شاید بدین عرت است که شرکت کنندگان در . داند دهد، می می

ی نسبت به افرادی تر بیشهای قرآنی عدالت محوری  آموزش
 .اند شتهاند دا ها شرکت نکرده که در این آموزش

دهد، با  پذیری نشان می تیم ی بررسی وضعیت مولفه ی نتیجه
کید روی أگردان همیشه ت-یک تیم خود در که توجه به این
رود که نه تنها  از رهبر واعضای تیم انتظار می، مشارکت است

برای کار الزم با هم کار کنند، برکه چگونگی انجام کار را نیز 
گیری  یتی واقعی روی تصمیمیک تیم خود مدیر. تعیین کنند

ورزد که  کید میها ومسؤولیت جمعی تأ شدن در فعالیتم یسه
تعاون،  یها مزایای قابل انتظار آن، عمرکرد بهتر، کاهش هزینه

این . باالتر است ی دوستی، محبت، صمیمیت و روحیه
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شاید . کید قرار گرفته استأموضوعات در تعریم قرآنی مورد ت
پذیری  های پژوهش حاکی از تیم یافتهبدین عرت است که 

 .اند های قرآنی شرکت داشته که در آموزشافرادی است  تر بیش
ی موفق هستند که بتوانند های حقیقت این است که شرکت

اعتماد و اطمینان مردم را به خدمات یا محصوالت خود جرب 
ه آنان روی دلیل کیفیت و مردوبیت خدمات ب همردم ب و کنند
 های قرآنی بسیار به انجام کار درست و با ر آموزشد .کنند می

شاید بدین عرت  .کید شده استأصداقت در کار تکیفیت و 
گرایی  دهد کیفیت های این پژوهش نشان می است که یافته

از  تر بیشاند  های قرآنی شرکت داشته افرادی که در آموزش
 .اند ها شرکت نداشته افرادی است که در این آموزش

های زندگی دارد،  مهارت ی های فراوانی در حوزه آموزهدین، 
های دین  های قرآن کریم یکی از دددده آموزهبر اساس 

های آن آموزش  مندی از زندگی است و یکی از رسالت یترضا
هاى فراوانى در  نعمت .ها به پیروان خویش است مهارتاین 

ه تواند احساس خوشبختى را ب زندگى انسان وجود دارد که مى
وجود ». اند تأثیر خود را ندارند انسان دهد، ولى چون ناشناخته

 چه مهم است آن تأثیر چندانى در رضامندى ندارد،« نعمت
ال این است که چگونه واما س. است« نعمتوجود درک »
هاى  یکى از راه ها را شناخت؟ ها و داشته توان نعمت مى

 است« مقایسه»هاى زندگى، استفاده از روش  شناخت داشته
انسان مایل است زندگى خود را . آید که خواه نا خواه پیش می

در این مقایسه است که انسان موقعیت . کند ارزیابى و مقایسه
آورد  ره. کند یابى یا عدم آن را شناسایى مى زندگى خود و کام

این مقایسه، یا شادمانى و رضایت از زندگى همراه با امید و 
اخرسندى و نارضایتى از زندگى همراه با پویایى است و یا ن
هر کس به : فرماید السالم می باقر عریه امام .ناامیدى و ناتوانى

اندوه او طوالنى   چشم بدوزد، چه در دست دیگران است آن
های  شاید یکی از دالیری که یافته .گردد و خشم او آرام نگیرد
مهارت انسانی افرادی که در دهد  این پژوهش نشان می

از افرادی است  تر بیش ،اند های قرآنی شرکت داشته آموزش
اند این باشد که این افراد  ها شرکت نداشته که در این آموزش

ادراک بهتری از شرایط خود و نقش سازمانی خویش دارند و 
های این پژوهش  بر اساس یافته .بندند کار می هرا در عمل ب آن

های قرآنی  ان به بررسی نقش آموزشققشود مح پیشنهاد می
در تکریم ارباب رجوع، بر عمرکرد شغری کارکنان در تعالی 

 . سازمانی، در رشد شخصیتی و رفتاری مدیران بپردازند
 ی همه. هاست این پژوهش حاوی برخی از محدودیت

ی امکان کنترل نداشتند و متغیرهای  متغیرهای مخدوش کننده
ات افراد از قرآن پیش از شرکت در مندی و اطالع همانند عالق

عالوه بر آن، . ها قابل کنترل نبوده است این کالس
. راحتی قابل کنترل نبود ههای شخصیتی افراد ب ویژگی

طوریکه برخی از افراد طبیعت رفتار متناسب سازمانی داشتند  به
گونه  داشتند، کنترل اینتر  کم و برخی دیگر این خصرت را

بدین جهت . محققین بوده است ی از عهدهرفتارها نیز خارج 
عری در این پژوهش با مالحظاتی همراه است و دیگر  ی رابطه

های  پژوهش. را با احتیاط ذکر نمایند محققین بایستی آن
عری در این زمینه مورد  ی ی برای مدلل ساختن رابطهتر بیش

محدودیت دیگر به کمبود منابع در این زمینه . نیاز است
طوریکه هم به لحاظ روش تحقیق و هم به لحاظ  به ،باشد می

محتوا امکان مقایسه و استفاده از تجارب عرمی دیگران برای 
مطالعات مشابه و  بنابراینمحققین این پژوهش میسر نبوده و 

 .اند مورد توجه قرار گرفتهتر  کم مقایسه با آنان
 

 یریگ نتیجه

تواند بدر   می های قرآنی دهد که آموزش این پژوهش نشان می
پدذیری،   رفتارهای سازمانی مانندد رضدایت شدغری، مسدؤولیت    

گرایدی و مهدارت انسدانی     پذیری، کیفیدت  عدالت محوری، تیم
های تعیدین   لفهعنوان یکی از مو هتواند ب آموزش می. مؤثر باشد

ویدژه   هبد  .ای مورد توجه قرار گیدرد  رفتار در هر جامعه ی کننده
نجارهای فرد و با فطرت انسدانی  زمانی که آموزش با عقاید، ه

همه معارف بشری اسدت کده    ی قرآن سرچشمه. منطبق باشد
نه تنها رفتار برکه بسیاری از آداب اجتماعی، سدبک زنددگی و   

. دهدد  ابعاد جسمی و روحدی انسدان را تحدت تدأثیر قدرار مدی      
گذاری مطمئنی اسدت کده    آموزش قرآن برای کارکنان سرمایه

تواندد پدیش    ه آفرین باشدد و هدم مدی   معجزتواند  هم می یقیناً
 .ای برای معجزات آینده یدا کدارایی بهتدر فدراهم سدازد      زمینه

 ی آمدوزش مدورد اتفداق نظدر همده      فرایندد بدون تردید انجام 
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هایی کده بدر مبندای     آموزش .باشد پژوهشگران می و محققین
چدرا  . داردین تدأثیر را  تر بیش ،فطرت آدمی و اعتقادی او است

جو هستند و به همین دلیل رفتار خدود را  فطرتاً خداکه انسانها 
های رفتاری  مولفه .نمایند بر اساس خواست و نظر او تنظیم می

چون احساس رضدایت در زنددگی فدردی و شدغری، احسداس      
در کارهای  مسؤول بودن، برای برقراری عدالت تالش نمودن،

 دنبدال کدار بدا کیفیدت بدودن و در      هجمعی مشارکت داشتن، ب
بددون تبعدیع عمدل     نوعان خود با نگاه برابدر و  ه با هممواج

ها  ارزش ودر تمامی ادیان آسمانی ودیر آسمانی جز... کردن و 
هدا را   لفده نمایند آن مو تالش میها  آن برشمرده شده و پیروان

وری  تواندد بهدره   گونده رفتارهدا مدی    انجدام ایدن  . عمری نمایند
 .سازمانی را ارتقا دهد
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Abstract  
Introduction: Training is one of the basic concepts of directing the family and community. Without 

training, providing the organization’s purposes is impossible. Training assessment at all & Quran Training 

at exclusive use for effect on occupational behavior help the managers. This study with the aim of assesses 

relationship between Quran training and occupational behavior was done. In this study variable of 

occupational behavior included ‘occupational satisfaction’ ‘responsibility’, ‘treatability’, ‘quality-

oriented’, ‘justificatory’ and ‘human skills’. 

Methods: In this research the statistical population is the staff of Isfahan Medical Insurance (MSIO). This 

research applied experimental method. The randomized sampling carried out to choosing 30 people as 

control group and 30 experimental groups. The data gathers element was questioner, which constructed by 

researchers. For reliability of Cronbach’s alfa coefficient (α) index is calculated & this index was 73%. 

The data was analyzed SPSS 19 software.  The statistical tests were used to show data such as tables and 

frequency and relationship between variables such as T test. 

Results: Findings show that Quran training had a positive coefficient on variables of occupational 

satisfaction with average 18/3, responsibility with average 18/3, treatability with average 22/3, quality-

oriented with average 22/3, Justification with average 22/3 and human skills with average 21/8. It could 

conclude that Quran training effects on occupational behaviors. 

Conclusion: It could conclude that Quran training effects on occupational behaviors 
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