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چکیده
شیوع انجام رفتارهای نامناسب اخالقی یکی از معضالتی است که بیشتر از قبل در محیطهای سازمانی بروز کرده و
کیفیت ارائه خدمات و بهرهوری سازمانی را تنزل بخشیده است .لذا امروزه نظام اداری و سازمانی بیشتر نیازمند
کارکنانی است که نهتنها از جنبههای فنی و تخصصی بلکه از حیث فکری و اخالقی نیز بهترین باشند .این موضوع
بهویژه در مشاغل مرتبط با بخش خدمات درمان و بهداشت که مستقیماً با مردم و زندگی آنها سروکار دارند ،از
برجستگی و ضرورت باالیی برخوردار است .این مطالعه ،با هدف بررسی ارتباط میان متغیرهای دینداری و اخالق
کار با روش پیمایشی انجام پذیرفته است .اطالعات با استمداد از پرسشنامه بومی شده اخالق کار پتی و دینداری
کالرک و استارک از  222نفر از کارکنان بخش خدمات و درمان دانشگاه علوم پزشکی جهرم به صورت نمونه
گیری تصادفی جمعآوری گردیده است .برآوردهای آماری نشان داد که از بین ابعاد دینداری ،بعد تجربی دینداری
باالترین میانگین ( 4/11از  )1و بعد مناسکی کمترین میانگین ( 3/24از  )1را در بین پاسخگویان داشته و میانگین
دینداری در حد متوسط به باال (میانگینها  3/22از  )1گزارش شده است .در خصوص وضعیت اخالق کار نیز یافته
ها حد مطلوبی از آن را نشان داده اند .ضریب همبستگی میان دینداری و اخالق کار  2/334برآورد گردیده که این
مقدار در سطح  2/21معنادار بوده است .همچنین از بین  4بعد دینداری ،دو بعد تجربی و اعتقادی دینداری به
ترتیب بیشتری همبستگی را با اخالق کار داشتهاند .در مجموع متغیرهای تحقیق حدود  42درصد از تغییرات
اخالق کار ( )R2را تبیین میسازند.
بدین اساس میتوان گفت که سازمانهای ما نیازمند افرادی هستند که هم از بعد ارزشی و اخالقی سالم و متعهد
بوده و هم از حیث علمی و فنی متخصص باشند.
کلید واژهها :دینداری ،اخالق کار ،کارکنان ،سازمان ،مراکز درمانی.

 -1استادیار گروه الهیات و معارف اسالمی دانشگاه پیامنور
 -2استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه پیامنور
* :نویسنده مسئول

Email: j_hemayat@yahoo.com

49

پیمایشی بر روابط دینداری و اخالق کار....

حمایتخواه و خادم

 .1مقدمه
تعدد سازمانهای مختلف همراه با افزایش پیچیدگی و رقابت گرا شدن روزافزونشان،
زمینههای ارتکاب اعمال غیراخالقی و غیرقانونی را بیشتر از قبل در محیطهای اداری
سازمانی به وجود آورده است .بااینوجود ،امروزه نظام اداری و سازمانی برای ترقی و بهرهوری
بیشتر نیازمند کارکنانی است که نهتنها از جنبههای فنی و تخصصی بلکه از لحاظ فکری و
اخالقی نیز بهترین باشند .گرچه در عصر فراصنعتی شاید این تصور به وجود آید که نقش
انسانها در سازمانها رو به افول میگراید اما هنوز انسانها کنشگران اصلی جوامع عصر
ارتباطات و سازمانهای مربوط به آنها خواهند بود .البته نوع کنشهای آنها یقیناً تغییر
خواهد کرد و کنشهای عقالیی ،مسئوالنه ،انسانی و اخالقی مورد تأکید جدی قرار خواهند
گرفت.
ازاینرو ،انسان سازمانی بایستی از ابعاد مختلف فنی ،اخالقی ،فکری و  ...توسعه یافته
باشد .یکی از کیفیتهایی که موجب میشود کارکنان نظام اداری کشور توانمندیها،
استعدادها ،تخصصها و  ...را بدون کنترل و بهطور داوطلبانه در راستای توسعه و تحقق
اهداف جامعه و سازمان بهکار گیرند وجدان و اخالق کار 1است .در شرایط فعلی ،جامعه ما
نیازمند کار بسیار و دلسوزانه میباشد و ادامه تحقق برنامههای توسعه پایدار با کار دلسوزانه
و عاشقانهی دستاندرکاران و کارگزاران در تمام سطوح امکانپذیر است (حقیقتیان و
صالحی .)1333 ،با این اوصاف توجه و اصرار مدیران و صاحبنظران به بحث اخالق کار و
مدیریت اخالق در نظامهای اداری و سازمانی امری الزم و حیاتی به نظر میرسد .از سال
 1332اخالق کار به یکی از شرایط مهم در جذب نیروی انسانی تبدیل شده؛ بهنحویکه
حتی نسبت به مهارت در اولویت قرار گرفته است (قالوندی و همکاران.)1333 ،
اخالق کار بهعنوان مفهومی اجتماعی ،یک هنجار فرهنگی است (توسلی و نجار نهاوندی،
 )1331که عموماً آن را شناخت درست از نادرست در محیط کار و آنگاه انجام دادن درست
و ترک نادرست میدانند (الوانی و رحمتی )1332 ،به عبارتی اخالق کار عمدتاً همان ابعاد
نگرشی ،ارزشی ،هنجاری و انسانی است که بین فرد و کار او برقرار میگردد .در تحقیقات
پیشین ویژگیهایی چون سختکوشی ،ارج نهادن بهکار و تالش ،روحیه همکاری و مشارکت
در کار ،تعلق و تعهد بهکار و وظایف شغلی ،مسؤولیتپذیری ،صرفهجویی در بهرهگیری از
منابع ،خالقیت و ابتکار عمل داشتن ،خودکنترلی و تسلط بهکار ،نظم و دقت در کار،
1. Work Ethic
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وقتشناسی و خوشقول بودن ،درستکاری و پرهیز از تقلب و فریب و مفاسد اقتصادی از
مهمترین مؤلفههای اخالق کار معرفی شده است.
شواهد و مطالعات درباره این موضوع در ایران حکایت از آن دارد که اخالق یا وجدان کار
ضعیف و بهنوعی به وارونگی ارزشها و بیاخالقیها در محیطهای کاری گرفتار شدهایم .در
برخی از تحقیقات این ضعف فرهنگ و اخالق کار را یکی از موانع فرهنگی توسعهیافتگی
ایران برشمردهاند (حبیبی و جعفری1331 ،؛ معیدفر1331 ،؛ ذوالفقاری و محبی.)1333 ،
دراینباره ،عمدتاً با مقایسه میزان بهرهوری و ساعات کار روزانه در ایران و سایر کشورها و
شواهدی مبنی بر بیانگیزگی و دلزدگی از کار ،غیبت و تأخیر در کار ،فرار از کار ،ضعف
روحیه کارآفرینی و خالقیت ،بینظمی و عدممسؤولیتپذیری ،بیتوجهی به منافع اداری و
عمومی ،مفاسد مالی و اداری ،نارضایتی اربابرجوع و ...چنین نتیجه و تصوری حاصل
میشود.
دینداری عامل اصلی اجتماعی شدن ،انسجام فکری ،عملی و جهتگیری در رفع مشکالت
و مسائل اجتماعی است (آزاد ارمکی و بهار .)1311 ،به نظر دورکیم دین در افراد احساس
وظیفه اخالقی ایجاد میکند که از طریق آن فشار اجتماعی محترمانهای را احساس کنند که
آنان را به تبعیت از خواستههای اجتماعی وادار میکند (کوزر1332 ،1؛ همیلتون.)1333 ،2
ازاینرو متغیر دینداری یکی از محرکهای تأثیرگذار بر نگرش و رفتار افراد به شمار میآید
که به تبع بررسی ارتباط آن با اخالق کار در سازمانهای مختلف و بهویژه سازمانهای
خدماتی و آموزشی میتواند زمینهساز ارتقای خدمات این سازمانها در ابعاد مختلف و حتی
توسعه و بالندگی جامعه شود .اخیراً مطالعات متعددی در زمینه تأثیر دینداری و معنویت در
سازمان و بهبود عملکرد افراد انجام شده است .نتایج این تحقیقات نقش قدرتمند دینداری و
معنویت را در سازگاری و تطابق بهتر در مواجهه با مشکالت در محیط کار را تأیید میکنند
(ابراهیمپور و نعمتی1331 ،؛ کریمی مونقی و همکاران1332 ،؛ عیسی و پایک )2212 ،3به
سخنی افراد معنوی در کسبوکار اخالق مدارترند (مک گی و گرانت .)2223 ،4نیروی
انسانی متعهد به اخالق کار و ارزشهای سازمانی نهتنها عاملی برای برتری سازمان نسبت به
سازمانهای دیگر است؛ بلکه مزیت رقابتی پایداری برای بسیاری از سازمانها تلقی میشود
(رضائیان و کشتهگر )1331 ،زیرا چنین افرادی اشتیاق و انرژی بیشتری را در رابطه با
1. Coser
2. Hamilton
3. Issa & Pick
4. McGhee & Grant
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وظایف شغلی خود نشان میدهند؛ بنابراین براساس شواهد موجود انسان دیندار میتواند با
استفاده از آموزههای دینی  ،بسیار متعهدانه و اخالقمند ،کار و وظایف شغلی خود را در
چارچوب قانون و ارزشها انجام دهد.
در ایران همواره دین به عنوان نهادی بانفوذ و مؤثردر عرصه زندگی اجتماعی مطرح بوده
است (زارع و روهنده ،)1331 ،و امروزه بسیاری از صاحبنظران و نخبگان سیاسی و
اجتماعی چنین اظهار دارند که؛ جامعه ایران بهعنوان جامعهای دینی با مسئله اجتماعیِ
نابسامانی ساختار اداری و تضعیف محسوس اخالق کار مواجه شده است (حبیبی و جعفری،
1331؛ معیدفر1331 ،؛ معصومی راد1331 ،؛ محـسنی بندپی)1331 ،؛ اما بـیتردید،
بیتوجهی به چنین مسئـلهای میتواند در آیندهای نهچندان دور آسیبهای جدی و
جبرانناپذیری را بر بدنه درحالتوسعه کشور وارد سازد .از حیث این مسئله ،مراکز درمانی و
بهداشتی اهمیت دوچندانی دارند زیرا که بهعنوان سازمانهایی تماموقت با مردم در حال
تعامل مستقیم هستند و سنجش وضعیت دینداری و ارتباط آن با اخالق کار در چنین
سازمانهایی میتواند راهی برای حل برخی از مسائل محیط کار در این مراکز بهویژه ارتقای
کیفیت خدمات درمانی و رضایتمندی بیشتر بیماران و مراجعین باشد؛ بنابراین با این
رویکرد ،تح قیق حاضر در راستای بررسی وضعیت دینداری و اخالق کار و همچنین ارتباط
این دو متغیر در بین کارکنان بخش اداری و درمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال
 1331به سؤاالت زیر پاسخ میدهد:
 .1وضعیت دینداری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در ابعاد مختلف چگونه است؟
 .2وضعیت اخالق کار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در ابعاد مختلف چگونه است؟
 .3بین دینداری و اخالق کار کارکنان چه ارتباطی وجود دارد؟
 .2ادبیات تئوریک پژوهش
اخالق از مهمترین ضروریات موفقیت هر جامعه و سازمانی است و در سایه نهادینه شدن
ارزشهای اخالقی در کنشهای سازمانی است که افزایش کیفیت خدمات ،کارایی و بهرهوری
سازمانی اتفاق میافتد .در شرایط کنونی بیتوجهی به معیارها و هنجارهای اخالقی،
نگرانیهای زیادی را در بخشهای مختلف نهادی و سازمانی به وجود آورده است .شدت
گرفتن بداخالقیهای سازمانی در ابعاد کالن ،میانی و خرد پژوهشگران حوزههای مختلف را
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بر آن داشته تا از زوایای فکری در جستجو و کنکاش این مسئله باشند تا شاید بتوانند تا
حدودی این درد مزمن سازمانی را التیام بخشند.
در عرصه پژوهش ها و نظریات موجود ،اخالق کاری پروتستان و اخالق کاری اسالمی در
کنار یکدیگر مطرح هستند .اخالق کاری پروتستان و اخالق کاری اسالمی علیرغم
همپوشیهای مورد تأکید ،دارای تمایزاتی نیز هستند .آنگونه که کریستوفر ،1زابل ،2جونز 3و
مارک )2223( 4اخالق کاری پروتستان را بر مبنای نظریات و پژوهشهای صورت گرفته
معرفی کردهاند .در اینجا اخالق کاری ،بر اجتناب بر اتالف زمان ،محوریت داشتن کار
بهعنوان فعالیت اصلی در زندگی ،به تأخیر انداختن ارضای نیازها در حین کار ،تمایل بهکار و
فعالیت بهجای اوقات فراغت ،اخالقی بودن نحوه فعالیت (بهعبارتدیگر هدایت شدن
رفتارهای کاری بر مبنای ارزشها و قواعد اخالقی) ،خوداتکایی در کار و باور به اینکه کار
جدی و سخت نتایج مطلوبی به بار میآورد تأکید میشود .وبر 1در فرهنگ سرمایهداری
مهمترین خصلت اخالق اجتماعی را احساس تکلیف در قبال کار میداند .به عبارتی ،تعهدی
که فرد نسبت به حرفه خود احساس میکند .ازاینرو برای گسترش حوزه اخالق کار و
مشروعیت روزافزون آن ،باید اصول اخالقی برای افراد تعهد آفرین باشد و اقتدار خود را از
این طریق کسب کند ،نه اینکه صرفاً براساس مصلحت از آن اطاعت شود؛ زیرا اقتداری که به
خاطر مصلحت از آن تبعیت شود ،عموماً بهمراتب بیثباتتر از اقتداری است که بر مبنای
کامالً مرسوم رعایت گردد .وبر در اخالق پروتستان و روح سرمایهداری ،اخالق کار را عبارت
از چند اصل اخالقی :محتاط بودن در کار ،پشتکار داشتن ،همواره بهدنبال تجارت مشروع
بودن و وقت تلف نکردن میداند (آرون .)1332 ،2در مجموع ماکس وبر سازمان بوروکراتیک
را نظامی بر پایه اقتدار عقالنی – قانونی میداند که هدف آن کارایی ،زدودن پارتیبازی،
کاهش حمایت از خویشاوندان ،رشوهخواری ،فساد اداری ،رعایت اصول در جریانهای اداری
و رعایت اصل شایستهساالری در سازمان بوده ،در آن تعهد افراد نسبت به سازمان بهطورکلی
و نسبت به شغل است ،نه شاغل و بیشتر مقامات سازمان قابلتغییر هستند (چلبی.)1311 ،
به عبارتی وبر مهمترین خصلت اخالق اجتماعی را احساس تکلیف در قبال کار میداند؛
بنابراین وی بهعنوان جامعهشناس حالتهای دینی متفاوت و تأثیر آنها بر رفتار آدمیان و
1. Christopher
2. Zabul
3. Jones
4. Mark
5. Weber
6. Aron
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بهویژه بر رفتار اقتصادی را بررسی کرده است (آرون )1332 ،و مصداق آن کنشهای مؤمنان
پروتستان است که از تغییرات دینی و فکری بهعملآمده توسط نهضت پروتستانیزم متحول
شده است .پس نظام معنایی ازجمله دین در بروز نوع کنش ازجمله اخالق کار تعیینکننده
است ،همچنین عقالنیت که در اثر یک تحول اساسی در آگاهی ،عقیده و کنش پدید میآید
سرانجام آثارش در کنشها متجلی میشود و از سطح کنشها به سطح ساختار و نظام و
جامعه رخنه کرده و در بخشهای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و همچنین بوروکراسی که
سمبل مشهور عقالنیت است ظهور مییابد؛ اخالق کار نیز بهعنوان یکی از جوانب و وجوه
مطرح در بخشهای اقتصادی و فرهنگی و بوروکراتیک است و میتوان گفت تحت تأثیر
تحوالت دینی و در نتیجه حالتهای دینی مختلف قرار میگیرد.
در میان ادیان مختلف ،مسائل اخالقی ویژه و خاصی مورد تأکید است که جو و فرهنگ
سازمانهای کاری را در هر کشوری از خود متأثر میسازند .این توجه ویژه ادیان مختلف
یکتاپرست به مسائل اخالقی خاص ،سازههای ویژه و بهویژه اخالق کاری را در عرصه
پژوهشهای مختلف در محیطهای کار مطرح ساخته است (یوسف2221 ،1؛ الکاظمی،2
 .)2221از نظر کلی ،اخالق کاری در ادیان یکتاپرست اشارهای است به مجموعه آموزههای
دینی که بر مبنای آنها افراد نحوه کار و فعالیت خود را تنظیم نموده و به پیش میبرند .بر
این اساس اخالق کاری ،بخشی از اخالق زندگی است که معطوف بهکار و تجارت در سطوح
خرد و کالن است (گلپرور و نادی.)1332 ،
اخالق کاری اسالمی ریشه در آموزههای قرآن و پیامبر اسالم (ص) دارد و بر اجتناب از
تنبلی ،تالش برای بهزیستی و رفاه خود و جامعه ،کار مشروع و خداپسندانه ،دقت در
صحتوسقم کارهایی که انجام میشود ،پرهیز از کمکاری و فریبکاری ،گرایش به
نوعدوستی و انساندوستی در انجام وظایف شغلی تأکید دارد( 3علی و الکاظمی.)2221 ،
براساس آنچه از آیات و روایات اسالمی استنباط میشود میتوان گفت که اخالق کار اسالمی
مجموعهای از اصول اخالقی است که خوب را از بد متمایز کرده و یک جهتگیری بهسوی
کار و رویکردهای شغلی بهعنوان یک ارزش در زندگی بشر دارد (ریزک2223 ،؛ رخمان،
 .)2212ازاینرو ،صرفنظر از شاخههای مختلف ،در اسالم یک ساختار نظری کلی برای
اخالق کار اسالمی پیشنهاد میشود که شامل هفت بعد :نیت کار ،قیومیت نوع کار ،نتایج کار
1. Yousef
2. Kazemi
 .3آیات  13و /32توبه و /23عنکبوت
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برای امت اسالمی ،عدالت و انصاف ،همکاری و همیاری و کار بهعنوان تنها منبع مالکیت.
هرچند مهمترین بعد اخالق کار اسالمی ،نیت کار است که بهعنوان محور ،دیگر ابعاد حول
آن تعریف میشوند (عباداللهی و اکبرنژاد .)1332 ،به عبارتی میتوان اخالق کار را با رویکرد
اسالمی دارای مشخصههای زیر دانست :هدف از کار ،جلب رضای خداوند باشد ،رعایت تقوا
در انجام امور ،داشتن علم ،تخصص و شایستگی ،امانتداری و مسئولیتپذیری ،صداقت و
درستکاری ،رفتارهای معتدل و عدالت محور ،دلبستگی و عالقه به کار ،احترام و تکریم
اربابرجوع ،پایبندی به هنجارهای فرهنگی و . ...
در مجموع براساس نظر برخی پژوهشگران مسلمان نظیر یوسف ( ،)2221علی و الکاظمی
( ، )2221در اخالق کاری اسالمی نیز نظیر اخالق کاری پروتستان ،بر اهمیت کار اخالقی
مبتنی بر ارزشهای معنوی و انسانی ،بدون اتالف وقت و اوقات فراغت افراطی تأکید شده
است؛ اما آنگونه که علی و الکاظمی بیان داشتهاند در اخالق کاری پروتستان ،بر نتایج
مطلوب و در عوض در اخالق کاری اسالمی بر نتایج همراه با نیت افراد در کار تأکید ویژهای
شده است؛ بنابراین آنچه بهعنوان اساس تئوریک این پژوهش برای سنجش اخالق کار مدنظر
قرار گرفته ،تلفیقی از هر دو رویکرد اسالمی و است .بدین معنا که در هر دو رویکرد بر تعهد،
کار ارزشی ،دقیق و اجتناب از فریبکاری و آسیبرسانی به دیگران برای کار و امرارمعاش
تأکید شده و ازاینرو اخالق کار در این پژوهش در  4بعد دلبستگی و عالقه به کار 1پشتکار و
جدیت در کار 2روابط سالم و انسانی در محل کار 3و روح جمعی و مشارکت در کار4
موردسنجش قرار گرفته است.
با توجه به موضوع و هدف پژوهش برای سنجش دینداری و ابعاد آن از رویکرد گالک و
استارک مشتمل بر  4بعد (پیامدی ،مناسکی ،تجربی و اعتقادی) بهره گرفته شده است.
چارلز گالک بحث ابعاد التزام دینی را در کشور آمریکا زنده کرد و با همکاری رادنی استارک
در سال  1312به شرح و بسط الگوی جدیدی از دینداران پرداخت .هدف اصلی آنها ،عموماً
درک شیوههای گوناگونی بود که مردم با توسل به آن ،خود را مذهبی تلقی میکردند .گالک
و استارک بر این عقیده بودند که بهرغم آنکه ادیان جهانی در جزئیات بسیار متفاوتند ،اما
دارای حوزههای کلی هستند که دینداری در آن حوزهها و یا آن ابعاد جلوهگر میشود

1. Dependable
2. Ambitious
3. Considerate
4. Cooperative

111

پیمایشی بر روابط دینداری و اخالق کار....

حمایتخواه و خادم

(احمدی .)1333 ،آنها برای دینداری چهار بعد اصلی عمل ،باور ،تجربه ،دانش یا معرفت را
تحت عنوان ابعاد عمومی الزام دینی مطرح کردهاند.
بعد اعتقادی :آن چیزی است که انتظار میرود پیروان یک دین بدان اعتقاد داشته باشند.
بعد مناسکی (عمل) :نظام اعتقادی در هر دینی وجود دارد ،اما این اعتقادات بهصورت
مناسک نمود عینی مییابند .این عمل خواهناخواه ،در پرتو نظام فقهی و اخالقی سامان می-
پذیرد .بعد عمل یا مناسک ،اعمال دینی مشخصی نظیر عبادتهای فردی ،نماز ،روزه ،صدقه،
ذکات و  ...را در برمیگیرد.
بعد تجربی :تجربه دینی با احساسات ،تجربیات و درون فرد دیندار مرتبط است .احساسات
و عواطف دینی وجه عالیتری از دینداری است که کامالً قلبی و درونی بوده و برخالف
مناسک و مراسم آیینی نمود بیرونی ندارد .دیندارانی که این بعد را کسب میکنند "مخلص"
نامیده میشوند.
بعد پیامدی :این بعد اشاره به اعمـالی دارد که از عقاید ،احـساسات و اعمـال مـذهبی
ریشه میگیرد و از ثمرات و نتایج ایمان در زندگی و کنشهای بشر است (سراجزاده و
همکاران1333 ،؛ حقیقتیان و صالحی .)1333 ،الگوی دینداری گالک و استارک ،از نخستین
الگوهایی است که بسیاری از الگوهای دینداری بعدی ،ابعاد خود را از آن وام گرفتهاند.
 .3پیشینه پژوهش
اخالق کار در برخی از تحقیقات بهعنوان متغیر مستقل که بر متغیرهایی نظیر رفتار
شهروندی سازمانی (قاسمزاده عربشاهی و همکاران ،)1331 ،کاهش استرس شغلی (سلیمانی
و همکاران1331 ،؛ بورقانی فراهانی و همکاران؛ 1331؛ بین اجمال و عرفان؛  )2214تعهد
سازمانی (رجبی پور و دهقانی1331 ،؛ عنایتی و همکاران1332 ،؛ ساکس و همکاران،
1332؛ یوسف2222 ،؛ اسچیکر2221 ،؛ اکپرا و وین2223 ،؛ رخمان2212 ،؛ هایاتی و
کانیاگو)2212 ،؛ رضایت شغلی (سلیمانی و همکاران1331 ،؛ رجبیپور و دهقانی1331 ،؛
عالمه و آقایی1334 ،؛ اسچیکر2221 ،؛ یوسف2221 ،؛ پتی و چارلز2223 ،؛ اکپرا و وین،
2223؛ رخمن2212 ،؛ خانماری و همکاران2212 ،؛ بین اجمال و عرفان )2214 ،درگیری
شغلی (اردالن و همکاران )1333 ،مسؤولیت اجتماعی (اسالمی و همکاران )1331 ،و
پیشرفت تحصیلی (علیدادیانی و افراسیابی )1332 ،اثر میگذارد و در برخی دیگر بهعنوان
متغیر وابسته موردبررسی قرار گرفته و متغیرهای زمینهای نظیر جنسیت ،سن ،وضعیت
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تأهل ،سطح تحصیالت ،وضعیت استخدام و سابقه خـدمت ،محل سکونت و ( ...معیدفر،
 1313و 1333؛ کاروان و مرادی)1331 ،؛ همچنین متغیرهایی نظیر عدالت سازمانی ،سبک
رهبری ،رضایت شغلی (معیدفر1333 ،؛ کاروان و مرادی )1331 ،دینداری (کریمی مونقی و
همکاران1332 ،؛ ذوالفقاری و محبی1333 ،؛ حقیقتیان و صالحی 1333؛ امراهی و همکاران،
1333؛ ابراهیمپور و نعمتی1331 ،؛ قالوندی1331 ،؛ مک و گرانت )2211 ،ارزشهای
مذهبی (عباداللهی و نجات )1333 ،را در بهبود سطح اخالق کار مؤثر دانستهاند.
در مجموع مطالعات انجام شده در این زمینه ،گویای ضعف اخالق کار و پایین بودن
میزان کار مفید در ایران است .برای نمونه میزان کار مفید در ایران در خوشبینانهترین
حالت ممکن در هفته به  11ساعت نمیرسد و در بخش دولتی این میزان بهصورت متوسط
 22دقیقه در روز است (محمدی )1332 ،گزارشها نیز نشان میدهد که شاخص بهرهوری
نیروی انسانی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و نیز شرق آسیا بسیار پایین است.
بدینصورت که شاخص بهرهوری کار در ژاپن و آمریکا بهترتیب  12و  32ساعت در هفته
است درحالیکه این شاخص در ایران به  1میرسد .این موضوع به این معنا نیست که یک
نیرو هفت ساعت در هفته کار میکند بلکه میزان اثربخشی کار ،هفت ساعت در هفته است
(محسنی بندپی .)1331 ،در آخرین گزارش سازمان بینالمللی شفافیت )2213( 1نیز که
رتبهبندی سطح فساد اداری  132کشور براساس نظر کارشناسان و فعاالن کسبوکارها
موردبررسی قرار گرفته ،نمره ایران نسبت به سال گذشته ،با دو نمره کاهش از  23به 22
تنزل یافته است .این نشان میدهد که در سال  2213در مقایسه با سال گذشته فساد در
ایران بیشتر شده است .همچنین جایگاه ایران در سال  2213در بین  112کشور دنیا 133
بود که این جایگاه با هشت پله افزایش در سال  2213در بین  132کشور دنیا به  142تنزل
یافته است .این عدد خود یکی از تأیید کنندههای اساسی وجود فساد و بداخالقیهای
سازمانی در ایران خواهد بود .عواملی نظیر عدم تناسب تخصص با شغل ،ضعف نظارت و
سیستم ارزشیابی نیروی کار ،بوروکراسیهای اداری دست و پاگیر ،ازدیاد نیروی کار نسبت
بهکار و فربهشدن مجموعه یا دستگاه دولتی ،نارضایتی از دستمزد یا پست و موقعیت شغلی،
عدم احساس مسؤولیت ،نابرابریهای شغلی ،ضعف تعهد و اخالق در محیط کار و  ...را می-
توان باعث تضعیف بهرهوری نیروی انسانی و تشدید فساد در کار دانست .بر این اساس
مسائلی چون فقدان انگیزه و جدیت در کار ،بیانضباطی شغلی ،انحرافات شغلی ،اتالف وقت،
1. Transparency International organization
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احساس دلزدگی و بیگانگی از کار ،گریز از کار ،ضعف روحیه کارآفرینی ،سرگردان کردن
مراجعان ،مفاسد مالی و اداری و  ...بیانگر شاخص ضعف اخالق کار در میان شاغالن ایرانی
شناخته میشود (معیدفر1331 ،؛ معصومیراد)1331 ،؛ اما پیشینه پژوهشهای انجام شده
نشان میدهد که دینداری و باورهای مذهبی تأثیر مثبتی در بهبود و ارتقای اخالق کار ایفا
میکند.

نمودار  :1مدل مفهومی پژوهش

 .1-3فرضیهها







به نظر میرسد بین دینداری و اخالق کار کارکنان مراکز درمانی جهرم رابطه معناداری
وجود دارد.
به نظر میرسد بین دینداری و مؤلفههای اخالق کار کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر میرسد بین مؤلفههای دینداری و اخالق کار کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر میرسد بین سن و اخالق کار کارکنان مراکز درمانی رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین جنسیت و اخالق کار کارکنان مراکز درمانی رابطه معناداری وجود
دارد.
به نظر میرسد بین تحصیالت و اخالق کار کارکنان مراکز درمانی رابطه معناداری وجود
دارد.
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 .9روششناسی تحقیق
رویکرد حاکم بر روششناسی این پژوهش ،کمّی است .بهطورکلی تحقیق حاضر به لحاظ
هدف کاربردی و از حیث نحوه جمعآوری اطالعات ،در زمره تحقیقات توصیفی از نوع
پیمایشی است .لذا جامعه آماری در این پژوهش تمامی کارکنان اداری و درمانی مشغول
بهکار در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال  1331میباشند که طبق آمار
اخذشده از روابط عمومی دانشگاه تعداد آنها حدود  1212نفر بوده و مطابق با جدول
مورگان و حد کفایت آماری حجم نمونه  222نفر در نظر گرفته شده است .ابزار اصلی
مورداستفاده در این پژوهش پرسشنامهای حاوی سه قسمت بوده است :بخش اول حاوی 3
سؤال مشخـصات جمعیتشناختی (سن ،جنسیت و میزان تحصیالت) ،بخش دوم مربوط به
متغیر وابسته (اخالق کـار) است که از الگوی اصالح شده اخالق کار پتی ( )1332توسط
معیدفر ( 1313و  )1333در مقیاس لیکرت (بسیار زیاد ،زیاد ،برخی اوقات ،کم ،خیلی کم)
در چهار بعد دلبستگی و عالقه به کار ( 2گویه) پشتکار و جدیت در کار ( 2گویه) روابط
سالم و انسانی در محل کار ( 2گویه) و روح جمعی و مشارکت در کار ( 1گویه) موردسنجش
قرار گرفته است .بخش سـوم مربوط به متغیر مستقل (دینداری) میباشد که برای سنجش
آن از الگوی اصالح شده گالک و استارک توسط سراجزاده و همکاران ( )1333بهره برده
شده و دینداری را در  4بعد اعتقادی ،مناسکی ،تجربی و پیامدی موردسنجش قرار میدهد.
هر دو شاخص دینداری و اخالق کار بهدلیل زیربنای تئوریک مناسب و سنجش مکرر
معرفها و مؤلفههای آنها در تحقیقات قبلی توسط محققان مختلف ،دارای روایی معیار بوده
و بهدلیل ارزیابی و اظهارنظر صاحبنظران مربوطه هر دو شاخص از روایی محتوایی (از نوع
صوری )1الزم برخوردار بودهاند .برای برآورد ضریب پایایی یعنی همسانی درونی گویههای
پرسشنامههای مورداستفاده در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و بدینمنظور
یک پیشآزمون (پایلوت تست) با تکمیل  32پرسشنامه اجرا شد که نتیجه ضرایب پایایی و
همبستگی درونی شاخص دینداری و مؤلفههای آن و همچنین ضرایب آلفای کرونباخ
شاخص اخالق کار و مؤلفههای آن در حد مقبول و قابلاعتمادی (باالتر از  )2/21گزارش
شد .در مجموع ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اخالق کار  2/32و پرسشنامه دینداری
 2/13برآورد گردید.

1. Face Validity
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 .9یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی :از مجموع  222نفر پاسخگو در این تحقیق 21 ،درصد زن و  31درصد
مرد بودهاند .دامنه توزیع سنی پاسخگویان بین  22تا  43بوده و حدود  11درصد
پاسخگویان در گروه سنی  32-33سال قرار داشته و تقریباً  32درصد پاسخگویان در گروه
جمعیتی جوان قرار داشتهاند یعنی بین  22تا  33سال .براساس میزان تحصیالت ،کارکنان
اداری و درمانی در  2طبقه مختلف تحصیلی طبقهبندی شدهاند .بیشترین میزان فراوانی
( 122نفر) یعنی حدود  22درصد پاسخگویان دارای مدرک لیسانس بوده و کمترین آنها
یعنی یک درصد دارای مدرک متوسطه بودهاند .در مجموع براساس درصد فراوانی تجمعی
میتوان گفت که  32درصد از مخاطبان دارای مدرک لیسانس به باال بودهاند.
متغیر مستقل (دینداری) :این متغیر در  4بعد (اعتقادی ،مناسکی ،تجربی و پیامدی) با
 23سؤال بهصورت خود-گزارشی ،در طیف لیکرت موردسنجش قرار گرفته است .دادههای
جدول  1حکایت از این دارد که میانگین دینداری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم
حدود  121می باشد که باالتر از حد متوسط بوده به عبارتی میزان دینداری حدود  12درصد
بهدستآمده است .از بین ابعاد دینداری ،بعد تجربی یا عاطفی دینداری باالترین میانگین
( 4/11از  )1و بعد مناسکی کمترین میانگین ( 3/24از  )1را در بین پاسخگویان به خود
اختصاص دادهاند؛ بنابراین در مجموع نتایج حاکی از این است که وضعیت دینداری کارکنان
دانشگاه علوم پزشکی در حد متوسط به باال (میانگینها  3/22از  )1و به عبارتی در حد
نسبتاً خوب و مطلوبی است.
جدول  :1توزیع نسبی پاسخگویان برحسب متغیر دینداری و مؤلفههای آن
متغیر دینداری و

تعداد

مؤلفههای آن

گویه

دامنه تغییرات نمرات
پاسخگویان

میانگین

حداقل نمره

حداکثر نمره

درصد

میانگین از 9

بعد اعتقادی

1

22

34

23/12

31/2

4/23

بعد مناسکی

3

12

34

21/33

22/34

3/24

بعد تجربی

2

11

32

24/31

33/12

4/11

بعد پیامدی

2

12

23

22/12

23/13

3/42

دینداری

23

12

122

121/41

12/4

3/22

متغیر وابسته (اخالق کار) :مطابق با جدول شماره  2متغیر اخالق کار در  4بعد دلبستگی
بهکار  ،پشتکار در کار ،روابط انسانی و سالم در محیط کار و مشارکت جمعی در انجام کار با
 23سؤال در طیف لیکرت موردسنجش قرار گرفته است .اطالعات جدول حکایت از این دارد
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که از ابعاد چهارگانه اخالق کار ،تنها بعد مشارکت در کار با میانگین  4/14از سه بعد دیگر
کمتر از سوی کارکنان رعایت میشود؛ اما در مجموع میانگین اخالق کار کارکنان دانشگاه
علوم پزشکی جهرم حدود  122میباشد که باالتر از حد متوسط بوده و بهعبارتی میزان
رعایت اخالق کار حدود  33درصد بهدستآمده است .این نتایج حاکی از این است که
وضعیت اخالق کار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در حد بسیار خوب و رضایت بخشی است
(میانگینها  4/43از .)1
در خصوص مقادیر  tتکنمونهای نیز باید اضافه نمود که براساس مطالعات پیشین ابزار
مورداستفاده واجد استاندارهایی نبود که بتوان نمرههای بهدستآمده در گروه نمونه را با
نمرههای میانگین استاندارد محاسبه کرد؛ بنابراین نمیتوان اختالف میانگین را محاسبه
نمود؛ بنابراین در جدول زیر تنها میانگین محاسبه شده بهصورت توصیف گزارش شده است.
در ستون نمره معیار با توجه به تعداد گویه ها و نمره  3که حد وسط نمرات هر کدام از گویه
هاس محاسبه گردیده است .نمره معیار با توجه به این در متغیرهای دلبستگی بهکار ،پشتکار
در کار و روابط انسانی نمره  13و برای متغیر مشارکت در کار  11و برای متغیر اخالق کار
که از جمع این چهار مؤلفه تشکیل شده و با توجه به تعداد  23گویه 23 ،محاسبه شده
است .مقادیر آماره آزمون تی مستقل براساس تفاوت نمره میانگین متغیر و نمره معیار یا
قابلانتظار محاسبه و سطح معنیداری آن گزارش شده است .همانگونه که در جدول
گزارش شده است مقادیر آماره آزمون با توجه به سطح معنیداری نشاندهنده تفاوت
معنیدار میباشد .لذا میتوان گفت مقدار میانگین اخالق کار و مؤلفههای آن در گروه نمونه
با میانگین آن در جامعه (مقدار مورد انتظار) تفاوت معنیدار داشته است.
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جدول  :2توزیع نسبی پاسخگویان برحسب متغیر اخالق کار و مؤلفههای آن
متغیر
اخالق کار
و
مؤلفههای

دامنه تغییرات
تعداد
گویه

آن

نمرات پاسخگویان
حداقل

حداکثر

نمره

نمره

نمره معیار
میانگی
ن

درصد

میانگی

(با توجه به

ن از 9

تعداد
گویهها)

مقدار

سطح

آماره

معنیدار

آزمون

ی

دلبستگی به
کار

2

11

32

21/44

31/4

4/1

13

34/441

2/222

پشتکار در
کار

2

13

32

22/34

33/3

4/43

13

22/342

2/222

روابط
انسانی

2

13

32

22/31

33/3

4/42

13

22/142

2/222

مشارکت در
کار

1

3

21

22/13

32/3

4/14

11

33/313

2/222

اخالق کار

23

23

111

121/33

33/2

4/43

23

23/132

2/222

یافتههای استنباطی :تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای آماری ارتباط میان دادههای
جمعیتی (سن ،جنسیت و تحصیالت) و اخالق کار را معنادار نشان نمیدهد .به عبارتی می-
توان ادعا کرد که کارکنان زن و مرد در جامعه آماری به لحاظ اخالق کار به هم شبیه
هستند .همچنین میانگین اخالق کار در افراد دارای مدارک تحصیلی مختلف و دارای سنین
متفاوت ،تفاوتی ندارد.
فرضیه اصلی و محوری پژوهش حاضر ارتباط بین میزان دینداری و اخالق کار کارکنان را
موردسنجش قرار میدهد .مقدار ضریب همبستگی پیرسون مربوط به رابطه میان این دو
متغیر  2/334محاسبه گردیده که این مقدار در سطح  2/21معنادار است .ازآنجاکه مقدار
ضریب همبستگی بهدستآمده مثبت بوده است نشاندهنده رابطه مستقیم میان این دو
متغیر است .بدین معنا که پاسخگویانی که دیندارتر بودهاند اخالق کار بهتری نیز داشتهاند .با
توجه به سطح معناداری بهدستآمده ( )2/222در جدول شماره  ،3میتوان ادعا کرد که این
نتیجه با اطمینان  31درصد قابلتعمیم به جامعه آماری است .از بین این چهار بعد بیشترین
ضریب همبستگی بین دینداری و مشارکت در کار ( )2/422مشاهده گردیده است.
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جدول  :3آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای ارتباط میان دینداری و اخالق کار
متغیر مستقل

متغیر وابسته

دینداری

ضریب همبستگی پیرسون ()r

سطح معنیداری

اخالق کار

2/334

2/222

مشارکت در کار

2/422

2/222

روابط انسانی

2/231

2/222

پشتکار در کار

2/123

2/211

دلبستگی بهکار

2/121

2/222

در مجموع نتایج حاصل از تحلیل دادهها در جدول  4نشان میدهد که تقریباً بین سه
بعد دینداری (اعتقادی ،تجربی و پیامدی) و ابعاد چهارگانه اخالق کار رابطه معناداری در
سطح  2/21وجود دارد و از این بین بیشترین همبستگی با ابعاد چهارگانه اخالق کار را بعد
تجربی دینداری داشته است.
جدول  :9ماتریس ضرایب همبستگی بین ابعاد دینداری و ابعاد اخالق کار
ابعاد

اخالق کار

پشتکار در کار

روابط انسانی

مشارکت در کار

دلبستگی بهکار

r
2/334

sig
2/222

r
2/123

sig
2/211

r
2/231

sig
2/222

r
2/422

sig
2/222

r
2/121

sig
2/222

اعتقادی

2/311

2/222

2/224

2/224

2/214

2/222

2/211

2/222

2/232

2/222

مناسکی

2/231

2/221

2/212

2/323

2/122

2/131

2/213

2/222

2/211

2/423

تجربی

2/122

2/222

2/311

2/222

2/442

2/222

2/423

2/222

2/441

2/222

پیامدی

2/211

2/313

2/211

2/312

2/223

2/232

2/132

2/223

2/232

2/241

دینداری

تحلیل مسیر مدل مفهومی :براساس الگوی مفهومی تحقیق متغیرهای دینداری و ابعاد آن،
سن و تحصیالت بهعنوان متغیرهای مؤثر در تبیین اخالق کار وارد مدل رگرسیونی شدند.
معادله رگرسیون با  F=22/332در سطح  2/21معنیدار شد .نتایج تحلیل مسیر (شکل )1
نشان میدهد حدود  42درصد از واریانس اخالق کار ( ) بهوسیله متغیرهای مذکور تبیین
میشود .بیشترین تأثیر مربوط به بعد تجربی دینداری با مقدار بتای استاندارد  2/111می-
باشد و میزان تأثیرات سایر متغیرهای مستقل نیز به ترتیب بعد اعتقادی ( )2/211و سن
( )2/121بوده است (جدول .)1
در این قسمت عامل تورم واریانس یا  VIFنیز گزارش شده است .این شاخص شدت هم
خطی چندگانه را در تحلیل رگرسیون نشان میدهد که نشاندهنده مقدار تغییرات مربوط
به ضرایب برآوردی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است .کمترین مقدار این ضریب  1و
حداکثر مثبت بینهایت است .مقدار نزدیک به یک نشاندهنده مطلوب میباشد و حد
قابلقبول هم خطی را نشان میدهد.
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در ستون آخر جدول  1نیز مقادیر خطا گزارش شده است .بهتبع هرچه مقدار تعیین برای
هر متغیر مستقل بیشتر باشد مقادیر خطا کمتر خواهد بود .مقدار خطا برای دو متغیری که
بهعنوان ابعاد دینداری مطرحشده و وارد معادله رگرسیونی شده و تأثیر معنیدار داشته،
گزارش شده است .در بعد تجربی مقدار خطا  2/232بوده و مقدار خطا برای بعد اعتقادی
 2/223بوده است .در مورد متغیر سن مقدار خطا  2/224بوده که نشاندهنده کمترین
میزان خطا در بین این سه متغیر میباشد .همانگونه که گفته شد مقدار شاخص VIFنیز از
 1تا مثبت بینهایت محاسبه میشود .در این پژوهش مقادیر این شاخص نزدیک به 1
گزارش شده است .این نتایج نشاندهنده مقدار قابلقبول هم خطی تأثیر متغیرهای مستقل
بر متغیر وابسته میباشد.
جدول  :9نتایج تحلیل رگرسیون تأثیر متغیرهای مستقل بر اخالق کار
متغیر

ضریب Beta

ضریب Beta
(استاندارد

آماره T

سطح

مقدار

تلورانس

VIF

بعد تجربی

1/23

2/111

3/11

2/222

2/333

1/122

2/232

بعد اعتقادی

2/231

2/211

3/13

2/221

2/331

1/123

2/223

سن

1/23

2/121

2/21

2/223

2/333

1/221

2/224

(غیراستاندارد)

شده)

معنیداری

خطا

شکل  :1تحلیل مسیر روابط علّی میان متغیرهای تحقیق

بحث و نتیجهگیری
اخالق کار نقش مهم و تعیینکنندهای در ارتقاء و بهبود بهرهوری سازمانی دارد و این مسـئله
در سطح توسعه و بالندگی یک جامعه نیز اثربخش خواهد بـود .رعایـت اخـالق کـار بـهطـور
مناسب تحت تأثیر عوامل عدیدهای قرار دارد امـا مطالعـات پیشـین ،دینـداری و ارزشهـای
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مذهبی را یکی از مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار برای داشـتن و رعایـت اخـالق «خـوب» در
کار عنوان کردهاند.
نتایج این مطالعه نیز گویای وضعیت نسبتاً مناسب کارکنـان بـه لحـاظ باورهـای مـذهبی
بوده (میانگین  3/2از  )1و از بین ابعاد چهارگانه دینداری ،باالترین التزام دینـی پاسـخگویان
به بعد تجربی یا عاطفی و کمترین التزام دینی به بعد مناسکی بوده است .ایـن نتیجـه بـدین
معناست که کارکنان ایمان قلبی و درونی به حضور خـدا در انجـام کارهـا داشـته و نزدیکـی
خداوند را احساس میکنند و از حیث پایبندی به اعمال و مناسک دینی نظیر خواندن نمـاز،
قرآن ،روزه گرفتن و ...ضعیف بودهاند .کارکنان از حیث پایبندی به بعد دینـداری اعتقـادی و
پیامدی نیز وضعیت متوسط رو به باالیی داشتهاند و این بدین معناست که کارکنـان هـم بـه
وجود قیامت ،شیطان و فرشته اعتقـاد داشـته و هـم بـه اثـرات باورهـای دینـی بـر زنـدگی
روزمرهشان که این نتیجه با یافتههای تحقیقات اعظـم آزاده و تـوکلی ()1332؛ عبـاداللهی و
نجات ()1333؛ حاجیزاده میمندی و همکاران ()1331؛ طالبان و شـفیعزاده حـور ()1332
همخوانی و مطابقت داشته است؛ بنابراین میتوان گفت کـه کارکنـان مراکـز درمـانی جهـرم
اگرچه در انجام اعمال دینی ضعیف بوده ولی اعتقادات قلبی و عاطفی آنها نسـبت بـه امـور
دینی چنان قوی است که آثار آن را میتوان در دیگر اعمال و کنشهای دینی آنها مالحظه
کرد زیرا که بعد عاطفی ،اعتقادی و سـپس پیامـدی بیشـترین وزن را بـه ترتیـب در میـزان
دینداری این افراد داشته است .در واقع کارکنان مراکز درمانی جهرم ،در ابعاد درونی و فردی
دینداری بیش از بعد اجتماعی دین (یعنی انجام مناسک و شـعائر دینـی) التـزام و پایبنـدی
داشتهاند .این مسئله ناشی از غلبه گرایشهای فردگرایانه در جامعه مدرن است که نگرشهـا
و کنشهای افراد را دچار تغییر و بازاندیشی ساخته است.
یافتههای بهدستآمده از سنجش اخالق کار کارکنان نیز بیـانگر وضـعیت نسـبتاً مطلـوب
این ویژگی در بین کارکنان اداری و درمانی بوده است .بـه عبـارتی کارکنـان مراکـز درمـانی
جهرم تا حدود زیادی به کارشان دلبستگی و عالقه داشته و با جدیت و سختکوشی براساس
روابط انسانی و سالم در کارشان مشارکت میکنند .ایـن نتیجـه همسـو بـا نتـایج تحقیقـات
عبــاداللهی و نجــات ()1333؛ رجبــی پــور و دهقــانی ()1331؛ اردالن و همکــاران ()1333؛
سنگری و همکاران ()1333؛ مقیمی خراسـانی ()1334؛ عنـایتی و حـاجی زینلـی ()1334؛
قاسمزاده و همکاران ()1331؛ هـالینگس و همکاران ()2222؛ کورنی دنیس ()2224؛ پتی و
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هیل ()2221؛ کریستوفر و بیدلز ()2223؛ محمـد هـارون و همکـاران ( )2212و فورکاسـتو
( )2212بوده است.
در خصوص آزمون فرضیهها نتایج نشان داد که بین متغیرهـای زمینـهای تحقیـق (سـن،
جنسیت و تحصیالت) با متغیر اخالق کار هیچ ارتبـاط معنـاداری وجـود نـدارد .بـه عبـارتی
گروههای مختلف سنی ،زن و مرد و افراد دارای تحصیالت متفاوت ،به لحـاظ رعایـت اخـالق
کار با هم تفاوتی نداشته و تقریباً به یک میزان و بهطور مشابه خود را ملزم به رعایت اخـالق
کار میدانند .این نتیجه با نتایج تحقیق معیدفر ( 1333و )1313؛ کریسـتوفر و جونز2224 ،
همخوانی داشته ولی با نتـایج تحقیـق بخشـی و همکـاران ( )1332مطابقـت نداشـت .البتـه
توسلی و نجار ( )1331نیز در تحقیقشـان متغیـر جنسـیت را بـهعنـوان یـک عامـل مهـم و
تأثیرگذار در اخالق کار تأیید نکردهاند.
نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش ،گویای ارتباط مثبت معنادار میـان دینـداری و اخـالق
کار بوده است .بدین معنا که پاسخگویانی که دیندارتر بودهاند ،در محیط کار و انجام وظـایف
شغلی ،اخالق مناسبتری نیز داشتهاند .همچنین از بین  4بعـد دینـداری ،دو بعـد تجربـی و
اعتقادی دینداری به ترتیب بیشتری همبستگی را با اخالق کار داشتهاند و بین دو بعد دیگـر
دینداری یعنی ابعاد مناسکی و پیامدی دینداری و اخالق کـار همبسـتگی مشـاهده نگردیـد.
این نتیجه با یافتههای بخش توصیفی نیز همسو بوده و همچنین با یافتههای تحقیقات اعظم
آزاده و تــوکلی1332 ،؛ عبــاداللهی و نجــات1333،؛ کریمــی مــونقی و همکــاران1332 ،؛
حاجیزاده میمندی و همکـاران1331،؛ ذوالفقـاری و محبـی1333 ،؛ حقیقتیـان و صـالحی،
1333؛ سنگری و همکاران1333،؛ ابراهیمپور و نعمتـی1331 ،؛ طالبـان و شـفیعزاده حـور،
1332؛ مک و گرانت2211 ،؛ اسپنکوچ 2211 ،نیز همخوانی و مطابقت داشته است.
بنابراین براساس یافتههای حاصل از این پژوهش میتوان چنین استدالل کرد که رویکـرد
تئوریک اسالمی و پروتستانتیزم وبر در باب تأثیر دینداری بر اخالق کار آزمون نتیجه بخشـی
داشته و به عبارتی نظام معنایی یا همان دینداری بر نوع و نحوه کنش افراد مشغول بهکار در
سازمانهای درمانی و بهداشتی مؤثر بوده است؛ و ازاینروسـت کـه پایبنـدی بـه هنجارهـای
دینی انگیزه و تعهدی درونی در فرد ایجاد میکند تا همواره رضایت و قـرب الهـی را در افـق
کنشهای اخالقی خود ببیند و برای دستیابی به آن مهم ،اخـالق را در عرصـههـای مختلـف
زندگی ازجمله کار رعایت کند .پس براساس رویکردهـای نظـری مطـرح شـده در ایـن بـاب
می توان گفت که اخالق کار تسهیلکننده روابط انسانی ،مسئولیتپـذیری شـغلی ،مشـارکت
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اجتماعی در محیط کار ،کاهنده تنشهای سـازمانی و انحرافـات شـغلی ،ارتقادهنـده قـانون-
مندی ،وفاداری سازمانی و پشتکار است .مؤکدا اینکه براساس رویکرد اخالق کار اسالمی ایـن
موارد یقیناً در سایه پایبندی دینی و ارزشـی بهتـر انجـام مـیپـذیرد و کنشـگران درمـانی و
بهداشتی به لحاظ نوع کار خود و ارتباط مستقیم با زندگی و حیات انسـانهـا ،در قبـال کـار
خویش احساس تکلیف و تعهد میکنند.
بدین اساس جامعه ایران بهعنوان جامعهای ارزشی برای دستیابی بـه آرمـانهـای انقالبـی
خویش بیش از گذشته نیازمند کار مسؤوالنه کارکنان و مدیران در تمام سطوح خرد و کـالن
است و مراکز درمانی و بهداشتی به لحاظ نوع فعالیت شغلی و خدماتی خود و تعامل روزانه و
مستقیم با بیماران دراینباره اهمیت دوچندان دارند .تحقق این امر بهواسـطه تقویـت اخـالق
کاری کارکنان امکانپذیر خواهد بود .بهطوریکه کارکنان وظایف خود را بهخوبی شـناخته و
در انجام آن متعهدانه مشارکت کنند.
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