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:چکیده
ي اجتماعی، اخالق کار افـراد      بدون تردید یکی از عوامل مؤثر بر توسعه       

افـرادي کـه   . هـا، دینـداري اسـت   و یکی از عوامل مؤثر بر رفتار و نگرش انسان   
ي بیـشتري  تري دارد احتماالً تمایـل و عالقـه     مذهب در زندگیشان نقش پررنگ    

. یري داشته باشـند   پذبراي رعایت معیارهاي اخالقی، نظم و انضباط، و مسئولیت        
ي بین میزان دینداري و اخالق کـار کارمنـدان          این تحقیق با هدف بررسی رابطه     

مطالعه به روش پیمایش با     . ادارات دولتی مستقر در شهر اقلید انجام گرفته است        
هـاي پـژوهش از طریـق       داده. بندي انجـام گرفـت    گیري طبقه استفاده از نمونه  

ي دولتی مستقر در شهر اقلیـد  اداره42نفري از 300ي پرسشنامه و از یک نمونه 
توزیـع فراوانـی پاسـخگویان بـر حـسب         . استان فارس گردآوري شـده اسـت      

ي شـاخص بـاالتر از حـد        دهندههاي مختلف دینداري و اخالق کار نشان      شاخص
مـاتریس  . متوسط میزان دینداري و اخالق کار در جمعیت مـورد مطالعـه اسـت             

دهـد کـه    غیرهاي دینداري با اخالق کـار نـشان مـی         ضرایب همبستگی بین مت   
ــادي   ــداري اعتق ــاي دین ــستگی متغیره ــکی )r=212/0(همب ــداري مناس ، دین

)338/0=r(    دینداري تجربی ،)165/0=r (    و دینداري پیامدي)346/0=r (  با اخالق
دار است؛ همچنین نتایج حاصل از مدل تبیینـی تحلیـل           معنی 01/0کار در سطح    

توانسته اسـت    35/0ه متغیر دینداري پیامدي با ضریب مسیر        مسیر نشان داد ک   
، دینداري مناسـکی بـا   13/0به طور مستقیم و دینداري اعتقادي با ضریب مسیر     

به طور غیر مـستقیم      02/0و دینداري تجربی با ضریب مسیر        18/0ضریب مسیر   
مـدل   R2در مجموع با توجه به مقـدار        . تأثیر گذارد ) اخالق کار (بر متغیر وابسته    

درصـد از  12مشخص گردید که متغیرهاي مستقل این پـژوهش تقریبـاً      ) 119/0(
.کنندتغییرات متغیر اخالق کار را در کارمندان تبیین می
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مسألهیانبمقدمه و 
تغییـر سـاختارها،    در گرو نو کردن تکنولوژي،    تنهاو نظام اداري   جوامعامروزه پویایی   

در عوامل به جاي خود مهم هستند ولی آنچـه    چه این گر ،نیست...اضافه نمودن سرمایه و   
نقشی محوري داشـته و حـرف اول را   آن اداري نظامیک جامعه وپا نگهداشتن و تعالی    سر
توسعه ...فکري و اخالقی،د مختلف فنی،  از ابعا  انسان سازمانی بایستی  .زند انسان است  می

ها،شود کارکنان نظام اداري کشور توانمندي    موجب می  هایی که یکی از کیفیت  .یافته باشد 
تحقـق   راسـتاي توسـعه و    را بدون کنترل و به طور داوطلبانه در         ...ها و استعدادها، تخصص 

يجامعـه ،در شرایط فعلـی   .ستکار ا  وجدان و اخالق  به کار گیرند  سازمان  جامعه و   اهداف
پایدار بـا کـار      يتوسعه هايتحقق برنامه  يباشد و ادامه  ما نیازمند کار بسیار و دلسوزانه می      

سلطانی، (پذیر استامکاناندرکاران و کارگزاران در تمام سطوح  دستيدلسوزانه و عاشقانه  
1377 :13-7.(

هـا در جوامـع گونـاگون،    رش انـسان ثر بـر رفتـار و نگـ     ؤبدون تردید یکی از عوامـل مـ       
معتقـد اسـت دینـداري عامـل اساسـی اجتمـاعی شـدن و                ،)1983(هدن  . دینداري است 

آزاد (ها و مسائل اجتماعی است   گیري در رفع مشکالت، پدیده    انسجام فکري، عملی و جهت    
عنـوان کردنـد مردمـی کـه مـذهب را           ،  )1980(وب و فـالك     ). 116: 1377ارمکی و بهار،  

پذیرند تمایل و عالقه بیشتري براي رعایت استانداردهاي        ن تمرکز اصلی زندگیشان می    بعنوا
:1989ویمبرلی، (مذهبی هستنداخالقی، نظم و انضباط و مسئولیت دارند تا آنهایی که غیر          

127.(
روحیه کارورزي از   . شودکوشی حاصل می  سخت ينیل به ارتقا در هر کشوري در سایه       

. برنـد یک جامعه نام مـی يیافتگی است و از آن بعنوان سرمایه    توسعه هايترین مالك عمده
کـارورزي و فرهنـگ کـار در آن جامعـه            يیافته باشد روحیـه   اي که توسعه  اصوالً هر جامعه  

. گیرنـد بطور مثال ژاپن و بسیاري از کشورهاي اروپایی در این دسته قرار می            . بسیار باالست 
ناختی دارد ولی اخالق کار بیشتر ناظر بر خلقیات فردي          شفرهنگ کار بعدي کالن و جامعه     

.و در نتیجه بعد خرد است
بـه طوریکـه،    . وري نیـروي انـسانی دارد     اخالق کار نقش بسیار مهم و مؤثري در بهـره         

ي سـاختارها و امکانـات      چرا که اگـر همـه     . اثربخشی نیروي انسانی در گرو اخالق کار است       
ریتی مهیا باشد، ولـی نیـروي انـسانی بـه لحـاظ اخالقـی و                مادي و فیزیکی و قانونی و مدی      

بار و بیهوده تلقی کند و از آن گریزان باشد، با اتکاء بـه  آور، مشقتفرهنگی، کار را امري رنج    
.وري مقدور نیستچنین نیروي انسانی، دستیابی به بهره

عف آن در   ما بـا توجـه بـه ضـ         يرسد اخالق و فرهنگ کار در جامعه      امروزه به نظر می   
اي مـا جامعـه  ياگر چه جامعـه . هاي کاري به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است        محیط
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هـایی کـه در طـول تـاریخ     باشد و مذهب با وجود فراز و نـشیب  مذهبی با اعتقادت قوي می    
زندگی اجتماعی بخصوص پس از      يثر در عرصه  ؤداشته، همواره یکی از نهادهاي پرنفوذ و م       

سالمی بوده است و دین از طریق کنترل نهـاد سیاسـت توانـسته اسـت بـر      پیروزي انقالب ا 
دیـرین  يوسیعی از زندگی اجتماعی سایه افکند و اخالق در مفهوم سنتی سـابقه      يگستره

در فرهنگ و تمدن اسالمی ما دارد تا به آن حد که عامل به کار همچون مجاهد در راه خدا                
هایی از ضـعف اخـالق کـار وجـود     ما، نشانه  يجامعهدر  ارج و قرب یافته است، با این حال،         

هاي کشور وارد خواهـد  ناپذیري بر منابع و سرمایهدارد که در صورت تداوم، خسارات جبران 
الزم است فقدان فرهنگ و اخالق کار مناسب در جامعه بعنوان یک معـضل              بنابراین،   ؛نمود

موجود از نظر فرهنگ و اخـالق        ی بهتر وضع  یاقتصادي و اجتماعی تلقی شود و براي شناسا       
مطالعاتی از طرف اندیشمندان و آگاهان به        جایگاه دین و دینداري افراد در اخالق کار       کار و   

.مسائل اجتماعی کشور صورت گیرد

پژوهشپیشینه
تحقیقات داخلی) الف

هـا و اخـالق کـار را در بـین     ارزشيدر تحقیقـی مـسئله   ،)1389(عباداللهی و نجات    
ایـن پـژوهش بـا اسـتفاده از روش پیمـایش،             .شهر رشت مورد بررسی قرار دادنـد      معلمان  

393بدین منظـور حجـم نمونـه        . کندها بررسی می  اخالق کار را با ارزش     يچگونگی رابطه 
آماري معلمان شهر رشت با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسـی قـرار            ينفري از جامعه  

ي میـزان بـاالي اخـالق کـار در بـین      دهنـده بررسی، نشاننتایج حاصل از این. گرفته است 
هـاي مـذهبی، فرهنگـی سیاسـی و       معنادار اخالق کار با اعتقاد بـه ارزش        يمعلمان و رابطه  
هـاي اقتـصادي   دهـد ارزش همچنین نتـایج تحلیـل رگرسـیونی نـشان مـی      ؛اقتصادي است 

کارانـه  هنگـی محافظـه   هـاي فر  هاي مـذهبی در بعـد پیامـدي و ارزش         کارانه، ارزش محافظه
).2R=387/0(بیشترین میزان و شدت تأثیر را بر اخالق کار دارند 

دیـن و  يمطالعات انجـام شـده در حـوزه    ،در یک بررسی فراتحلیلی    ،)1388(پوریانی
عنـوان   23آمـاري محقـق      يجامعـه . هاي اجتماعی را مورد بررسی قـرار داده اسـت         ارزش

هـا مطالعـات   آوري دادهروش جمـع . اجتمـاعی بـود  هـاي دیـن و ارزش   يتحقیق در حـوزه   
. هـا بـه صـورت فراتحلیـل بـود     پردازش و تجزیه دادهياسنادي از نوع تحلیل کیفی و نحوه 

نامنـد  ورز مـی کی از این است که؛ امروزه آدمی را انسان دینانتایج حاصل از این پژوهش ح  
هـاي دینـی یکـی از    د و ارزش  رنگـی دار  ایران حضور و نقش فعال و پـر        يو دین در جامعه   

ی         عناصر کلیدي در نظام فرهنگی جامعه محسوب می        شود و شناخت آن نقش بـسیار مهمـ
از نتایج دیگر این پژوهش این است که در صـورت تطـابق و   . در شناخت نظام فرهنگی دارد 
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همگرایـی و  يهـاي اجتمـاعی، زمینـه   هاي دینـی و ارزش    سازگاري و همزیستی بین ارزش    
پـذیري بـه نحـو مطلـوب انجـام      پذیري و فرهنـگ ید و فرآیند جامعه  آی به وجود می   همنوای

ها، جـرائم و مـسائل اجتمـاعی در         در صورت عدم تطابق بین این دو میزان آسیب        . گیردمی
.رودیابد و به طرف واگرایی میجامعه افزایش می

با احساس آنـومی     دینداري يدر تحقیقی به بررسی رابطه     ،)1387(زاده و پویافر  سراج
در ایـن  . انـد اي از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه سـمنان پرداختـه  و کجروي در میان نمونه    

بـراي ایـن کـار،     . شـود تحقیق، اثر دینداري بر نظم اجتماعی در سطح فـردي بررسـی مـی             
. گیـرد بین دینداري و دو متغیر احساس آنومی و کجروي مـورد مطالعـه قـرار مـی                 يرابطه

ایـن  . دهنـد ماري این مطالعه را دانشجویان خوابگاهی دانشگاه سمنان تشکیل می     جمعیت آ 
پیمایشی بوده و ابزار گردآوري اطالعـات در     يمطالعه، یک نوع پژوهش کمی از نوع مطالعه       

هاي تحقیق، هر دو متغیر احساس آنومی و کجـروي بـا            بر اساس یافته  . آن پرسشنامه است  
همچنین دینداري از طریق کاهش احـساس  ؛ناداري دارند معکوس مع  يدینداري کل رابطه  

در میان ابعاد دینداري، بعد پیامدي و       . ثیر دارد أآنومی در افراد نیز در کاهش بروز کجروي ت        
همبستگی منفی هـستند و ابعـاد اعتقـادي و تجربـی            يبعد مناسکی داراي بیشترین رابطه    

کجروي با ابعاد دینداري نیز بعـد  يرابطهدر مورد . کمترین رابطه را با احساس آنومی دارند  
: 1387زاده و پویـافر،  سـراج (پیامدي شدت بیشتري نسبت بـه ابعـاد دیگـر دینـداري دارد           

105-71.(

تحقیقات خارجی) ب
ها و در واقع هـزاران      حالی که ارتباط بین مذهب و کسب و کار ممکن است به قرن            در

حـداقل بـه نـیم قـرن        ادبی کسب و کار معاصر    اما پیدایش آن در متون      . سال پیش برگردد  
کـسب و کـار و   ياي دربـاره با نوشـتن مقالـه  ،)1949(زمانی که کولیتن  . گرددپیش بر می  

ها بعـد، ویتـل و پـائولیلو     سال.کسب وکار دارد   يمذهب چیزي براي ارائه   : مذهب بیان کرد  
ا بعنـوان یکـی از      ي کلـی اصـول اخالقـی، مـذهب ر         در تجدید نظرشان در نظریه     ،)2003(

ثیر قـرار  أهاي اخالقی را تحت تعواملی که بهتر از عوامل دیگر و به طور چشمگیري قضاوت          
کنند که قدرت باورهاي مذهبی در زمان رویـارویی  گیرند، آنها اشاره میدهد، در نظر می   می

هـایی در فراینـد     شـوند، بـه تفـاوت     با تصمیمات تجاري که شامل موضـوعات اخالقـی مـی          
.شودگیري شخصی منجر مییمتصم

اختالف بین اخالق مرتبط با کـار و    "پژوهشی را با عنوان      ،)2009(1کریستوفر و بیدلز  
يبا اسـتفاده از روش پیمایـشی در یـک نمونـه            "اخالق غیر مرتبط با کار و اثرات دینداري       

1 Christopher & Beadles
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هـاي واقـع در جنـوب شـرقی ایـاالت متحـده انجـام              نفري مشغول به کار در سازمان      167
هدف مطالعه این بود که تعیین کنند آیا تفاوتی بین اخالق مرتبط با کـار و اخـالق         . اندداده
مـرتبط را  هایی که اخالق مرتبط با کـار و نیـز اخـالق غیـر             مرتبط وجود دارد؟ و عامل    غیر

دهند و همچنین اثرات دینداري را از دیدگاه سنتی مسیحی بـر اخـالق              ثیر قرار می  أتحت ت 
کاري از ادراك آنها از      يآنها فرض کردند که ادراك افراد از اخالق در زمینه         . یندارزیابی نما 

کاري متفاوت خواهد بود و اخالق مرتبط بـا کـار ارتبـاط مثبتـی بـا      غیرياخالق در زمینه 
کـار از    يهاي این تحقیق نشان داد که ادراك افراد از اخالق در زمینـه            یافته. دینداري دارد 
همچنین نتایج تحلیل رگرسیون     ؛کاري متفاوت است  غیر ياخالق در زمینه   ادراك افراد از  

چند متغیره نشان داد که بین اخالق کار و اخالق غیر کار با دینداري ارتباط مثبـت وجـود                   
. دارد

اثـرات دینـداري بـر قـضاوت        "خود بـا عنـوان     يدر مطالعه  ،)2012(1والکر و اسمیتر  
تـصویر   29يکننـدگان دربـاره   مذهبی بر قضاوت شرکت    هايبه بررسی اثر نگرش    "اخالقی
نفري از کارمنـدان آمـاده بـه کـار کـه توسـط               220يبرانگیز اخالقی بر روي نمونه    سئوال

هاي اصـلی نـشان     یافته. مطالعات دانشگاه سیراکیوز دعوت شده بودند پرداختند       يدانشکده
هـاي مـذهبی درونـی،      زهانگیـ (دهد که چهار مقیـاس از پـنج مقیـاس نگـرش مـذهبی               می

بـا قـضاوت اخالقـی در ارتبـاط         ) هاي مذهبی بیرونی، عشق به خدا و تقدس بـه کـار           انگیزه
.بودند

پژوهشمبانی نظري 
اي عمدتاً سنتی و همبسته با      ادبیات اخالق کار حاکی از آن است که اخالق کار پدیده          

توسعه دادنـد کـه تـالش       هایی نظري   محققان مدل . کارانه است هاي سنتی و محافظه   ارزش
. شوند تـشریح نماینـد    هاي اخالقی روبرو می   کند رفتار افراد را در موقعیتی که با انتخاب        می

شود متغیرهاي فردي مهم هستند، پژوهشگران عالقمنـد بـه بررسـی       در حالی که تصور می    
ري نظـ  هـاي   مـدل بـا بررسـی      .اي بر رفتار اخالقی هستند    اثر متغیرهاي موقعیتی یا زمینه    

مدل اخـالق در    از قبیل    ثیرگذار بر رفتار اخالقی افراد در سازمان      أموجود در زمینه عوامل ت    
ــابی  ــارتلزبازاری ــو ، )1967(ب ــت تروین ــرد موقعی ــل ف ــدل تعام ــاري ،)1986(م ــدل رفت م

مـدل رفتـار    ،)1987(گیري اخالقی و غیر اخالقـی بـومر، گراتـو، گراونـدر و توتـل              تصمیم
دونالد و  ها مک مدل تحریک رفتار اخالقی در سازمان     ،)1990(رل و استید  اخالقی استند، و  

وامــل متعــددي بعنــوان ع،)2001(چــارچوب اخــالق پینتــر مورلنــدو )1999(نیجهــوف
توان این فاکتورهـا  که می؛فاکتورهاي اثرگذار بر رفتار اخالقی در سازمان شناسایی شده اند         

1 Walker and Smither
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فرهنگ، : مثل در محیط خارجی سازمان وجود دارند     فاکتورهایی که   (را در سه دسته کالن    
رقابـت،  : هـستند مثـل    فاکتورهاي سطح سازمانی  (، میانی )اقتصاد، محیط سیاسی و مذهب    

اشاره بـه فاکتورهـاي سـطح       (و خرد  )نظام پاداش، اصول رفتاري، منابع و فرهنگ سازمانی       
بـه  ( بندي نمود تهدس) اخالقی يهعنگرش، قصد، قدرت نفس و سطح توس      :مثل فردي دارد 

تمـایالت مـذهبی    ها مشخص گردید که دیـن و        از بررسی این عامل   ). 1389نقل از توالیی،    
.باشدافراد میهاي اخالقی مهم کنندهیکی از تنظیم
اجتمـاعی از   تعریفی "اشکال ابتدایی حیات دینی   "در اثرش    ،)1858-1917(دورکیم

اسـت همبـسته، متـشکل از اعتقـادات و         به زعـم وي، دیـن نظـامی       . دهددین به دست می   
دیـن   ،دورکـیم  يبه عقیده  .اعمالی در برابر موجوداتی مقدس؛ یعنی مجزا و ممنوع التماس         

عامل همبستگی و ثبات اجتماعی و پایداري جامعه و مظهـر قـدرت جامعـه اسـت و نقـش                    
جامعه مثبت دین در حل و فصل مشکالت اجتماعی، در ایجاد یگانگی و در معنویتی که در               

. آید نیز سخت اهمیت داردبه وجود می
کنـد کـه از طریـق آن        اي اخالقی ایجاد مـی    به نظر دورکیم دین در افراد حس وظیفه       

هاي اجتمـاعی   اي را احساس کنند که آنان را به تبعیت از خواسته          فشار اجتماعی محترمانه  
).175: 1388و همیلتون، 197: 1380کوزر، (کند وادار می

توان در چهـار گـروه   نویسد کارکردهاي دین از نظر دورکیم را می    می ،)1967(آلپورت
.بخشبخش و خوشبختیبخش، حیاتساز، انسجامانضباط بخش و آماده: قرار داد

بخشی و زهدگرایی، کـه از ضـروریات زنـدگی اجتمـاعی      مناسک دینی به افراد انضباط    
مراسم دینی  . کنندندگی اجتماعی آماده می   آموزند و به این ترتیب آنان را براي ز        است، می 

کنـد و از ایـن رو پیونـدهاي مـشترك آنهـا را تثبیـت و انـسجام                 مردم را گرد هم جمع می     
بنابراین، مراسم و مناسک دینـی بعنـوان نیروهـاي اجتمـاعی             ؛نمایداجتماعی را تقویت می   

خالقی افـراد و  بخش موجب بازسازي ابخش و خوشبختی  بخش، حیات بخش، انسجام انضباط
).198-203: 1967آلپورت، (شوند ها میگروه

وبر معتقد است که براي استفاده از دین در دنیاي جدیـد الزم نیـست محتـواي آن را                   
دیگر زنـدگی الجـرم دیـن نیـز بهتـر درك      يتغییر دهیم بلکه با رشد فکري بشر در عرصه     

آشـکار خواهـد گـشت بـدون         خواهد شد و کاربردهاي دستوري دین براي زندگی نوین نیز         
وبر این توانایی بـالقوه را      . آنکه نیازي باشد که بشر این دستورها را از جانب خود تغییر دهد            

تفکر ایـشان اثـر گـذارد و معتقـد اسـت             يبر رفتار مردم و شیوه    بیند که بتواند  در دین می  
تفکـر   يناي شـیوه  بشر بر مب  ). 12:1385وبر،("ها، نیروهاي مؤثر در تاریخ هستند     ایده"که

.تفکـر اسـت    يشـیوه  يدهنـده ترین نهاد شکل  سازد و دین بزرگ   خود را می   يخود جامعه 
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هـاي  داند و در کنـار دیـن، عامـل   البته وبر دین را تنها علت شرایط اجتماعی و رفتاري نمی        
. کنددیگر اجتماعی را نیز در تبیین خود دخیل می

اي براي تکـریم    معتقد است دین را نباید وسیله     اسمیت یکی از روانشناسان کارکردگرا      
. اي در صـیانت و رفـاه جامعـه قلمـداد نمـود     و نجات ارواح تلقی کرد بلکه باید آن را طریقه        

ادیان باستانی جزیی از نظم عمومی اجتماعی خویش بودند که خـدا و بـشر را توامـاً در بـر                    
داند بلکـه آن را  و وحشت نمیوي مذهب را تنها یک ترس مبهم و فرزند هراس      . گرفتندمی

دانـد و آنچـه بـراي او مهـم اسـت        حافظ مقررات، نوامیس و نظم اخالقـی جامعـه نیـز مـی            
هاي دینی مانند تـشریفات و  به استدالل او عملکرد. هاعملکردهاي دین است و نه باورداشت   

لیـل  را تحهـاي مـردم  مناسک اهمیتی بنیادي دارند و براي شناخت دین نخست باید شیوه          
:به طور کلی به ادعاي رابرتسون دین دو کارکرد عمـده دارد        .هاي آنها را  کرد و نه باورداشت   

رفتار فردي براي خیر همگان و یـا         يکنندهکننده و دیگري برانگیزاننده، تنظیم    کی تنظیم ی
احساس مشترك جهت وحـدت اجتمـاعی کـه از     يبه سخن دیگر براي گروه و برانگیزاننده      

.)1388:170همیلتون، (شودمذهبی انجام میطریق مناسک
هـا  یکی از اقدامات کلیدي در ارزیابی تأثیر مذهبی بودن بر رفتار اخالقـی در سـازمان               

هـا بـا   ي این پدیده و ارتباط و نسبت آن    دهندهعبارت است از تعیین عناصر مختلف تشکیل      
ویـور و آگـل،     (ر رفتاراخالقی   ي تأثیرگذاري احتمالی این عناصر ب     یکدیگر و نیز تبیین نحوه    

2002 :80.(
بـر مفـاهیمی از      ترین چارچوب نظري براي درك پایبندي به مذهب احتمـاالً         در کامل 

گرایـی  هـاي کـنش   گونه که در نظریـه    قبیل انتظارات نقش، هویت و نمود یافتگی هویت آن        
؛ هـولتر   1980،بورك(شود  اند تأکید می  نمادین ملهم از ساختارگرایی اجتماعی مطرح شده      

بر طبق این   ). 1989،  1984،؛ ویمبرلی 1982،؛ استرایکر و سرپ   1980،؛ استرایکر 1985
کنند که پس از درونی شدن از طریـق         چارچوب نظري، مذاهب انتظارات نقشی را ایجاد می       

تعامل اجتماعی مکرر به بخشی از هویت فردي شـخص بعنـوان پیـرو یـک مـذهب معـین                    
یزان نمود یافتگی هویت مـذهبی بـراي تمـامی پیـروان یـک مـذهب                اما م . شوندتبدیل می 

.شودهاي فردي در رفتار متأثر از مذهب منجر مییکسان نیست و همین امر به بروز تفاوت
اعتقاد بر این است که انتظارات نقش در جریان تعامـل        1گرایی نمادین در مکتب کنش  

هـا و نهادهـاي   یـا گـروه  (رد با سایر افـراد  هر ف. گیرنداجتماعی میان افراد انسانی شکل می     
این تعامالت متضمن انتظارات رفتاري هستند که به        . شودوارد تعامالت متعدد می   ) مختلف

بعنـوان نمونـه افـراد در سـاختارهاي اجتمـاعی           . یابنـد هاي اجتماعی بازتاب می   شکل نقش 
ها دارند و این جایگاه   ...) از قبیل همسر، پدر یا مادر، کارمند و       (هاي مختلفی   مختلف جایگاه 

1 symbolic interactionism
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هاي مرتبط با یک جایگاه، زمـانی کـه بـه           ي نقش مجموعه. متضمن انتظارات نقش هستند   
،بـورك (دهنـد   شوند بخشی از هویـت وي را تـشکیل مـی          مرور زمان توسط فرد درونی می     

ها تصویري از خود را بعنوان یـک فـرد   این مجموعه از نقش   ).11977؛ بورك و تالی   1980
.کننددر شخص ایجاد می...) مانند همسر، پدر یا مادر، کارمند و (معین 

ها اشکال معینی از ایفـاي نقـش را از اعـضاي    هاي مذهبی نیز به مانند سایر گروه    گروه
توانند بر حسب مذهب مـورد  هاي مذهبی میاین انتظارات مرتبط با نقش . خود انتظار دارند  

نجام مناسک آیینـی اعـم از فـردي یـا جمعـی، داشـتن               ا: نظر متضمن امور مختلفی باشند    
باورهاي معین پیرامون یک خداي معین، تجربه کردن یک حالت معین معنوي، شناختی یا              

این انتظارات نقش در مجموع و پس از درونـی شـدن هویـت فـرد را بعنـوان           ... احساسی و   
.دهندعضوي از گروه پیروان یک مذهب معین تشکیل می

اوانی با هدف تعیین دقیق مبانی نظري مربوط به عناصر مختلف هویت            هاي فر پژوهش
را ،)1915(بنـدي دورکهـایم    توان طبقه اند که می  هاي مذهبی صورت گرفته   حاصل از نقش  

که بر مبناي باورها، مناسک و نیز داشتن حس تعلق نسبت به گروهی که در ایـن باورهـا و                    
. هـا تلقـی نمـود     ي آغاز این تـالش    ان نقطه مناسک با فرد مشترك است صورت گرفته بعنو       

هاي مختلف پایبندي به مذهب در      سهم بزرگی در تعیین جنبه     ،)1965(2گالك و استارك  
نهادي آنـان در مطالعـات مربـوط بـه          چارچوب نظري پیـش   . اندمذهب داشته  شناسیجامعه

گـالك و   بر اساس مـدل نظـري پیـشنهادي         . مذهب به وفور مورد استفاده قرار گرفته است       
توان به پنج را می ) هاي پایبندي به مذهب   یعنی جنبه (هاي مذهبی   استارك، انتظارات نقش  

رود حـاالت  بعد تجربی کـه بـر مبنـاي آن از فـرد انتظـار مـی      ) 1: (بندي نمودطبقه تقسیم 
رود ي عقیدتی که بر مبناي آن از فرد انتظـار مـی           جنبه) 2(مذهبی خاصی را تجربه نماید؛      

) 3(داشته باشـد؛    ) باور به وجود خدا بعنوان خالق جهان هستی        مثالً(بی خاصی   عقاید مذه 
رود تـا در شـعایر مـذهبی جمعـی ماننـد            ي آیینی که بر مبناي آن از فرد انتظار مـی          جنبه

ي عبادي کـه بـر مبنـاي آن از فـرد انتظـار              جنبه) 4(مراسم عبادي گروهی شرکت نماید؛      
ی خاصی را در حریم خصوصی خود مد نظر قرار دهد؛ و           هاي مذهب رود تا اعمال و نگرش    می

رود نسبت به مـذهب  ي فکري و عقالنی که بر مبناي آن از فرد انتظار می           جنبه) 5(باالخره  
). 1965،گالك و استارك(خود دانش و اطالعات کافی در اختیار داشته باشد 

میت الزامات و تعهدات    چه شمار و نیز میزان اه     گرایی نمادین، هر  ي کنش بنا بر نظریه  
بیشتر باشد، ) منؤمانند هویت فرد بعنوان یک فرد م(بین فردي مبتنی بر یک هویت خاص        

نمـود یـافتگی هویـت عبـارت اسـت از      . میزان نمود یافتگی آن هویت نیز بیشتر خواهد بود  

1 Tully
2 Glock and Stark
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وان هاي معینی از افراد دیگر به متمایز بودن وي بعن         میزان وابستگی روابط فرد با مجموعه     «
یک فرد، یعنی داشتن یک جایگاه مشخص در سـاختاري مـنظم از روابـط و ایفـاي نقـشی                    

). 207: 1982،استرایکر و سرپ(» معین
هاي نقشی وابـسته بـه   ي هویتاساساً تأثیر کلی مذهب بر بروز رفتار اخالقی به واسطه 

از انواع مختلف   هر یک   . ها به دنبال دارند   مذهب و انتظارات نقشی میسر است که این نقش        
ـ توانند یک یا چنـد مرحلـه از فراینـد آگـاهی اخالقـی     انتظارات نقش مرتبط با مذهب می

گرایـی نمـادین   ي کـنش نظریـه . رفتار را تحـت تـأثیر قـرار دهنـد    ـ  قصد و نیتـ قضاوت
هـاي مـذهبی و غیـر مـذهبی         متضمن این معنا است که موقعیت و جایگـاه نـسبی هویـت            

هاي مختلف  یافتگی هویت لسله مراتبی مربوط به میزان نمود     در نظام س  ] نسبت به یکدیگر  [
ها بر فرایند بروز رفتار اخالقـی خواهـد      ي میزان تأثیرگذاري آن هویت    کنندهیک فرد تعیین  

چه میزان نمودیافتگی هویـت مـذهبی       با فرض ثابت ماندن تمامی متغیرهاي دیگر، هر       . بود
ناي انتظارات نقش مبتنی بر مذهب خـود عمـل نمایـد           بیشتر باشد، احتمال آنکه فرد بر مب      

مذهب براي فرد نمود و نمودیافتگی بیـشتري داشـته          ] نقش[چه  هر. نیز بیشتر خواهد بود   
چه نقش مذهب در تکوین هویت فرد بیشتر باشد، احتمال کنـار زده شـدن            باشد، یعنی هر  

تـر  وامـل دیگـر ضـعیف   ي عیا خنثی شدن تأثیر انتظارات نقش مبتنی بر مذهب به واسـطه           
).2002ویور و آگل، (خواهد بود 

پژوهشچارچوب نظري 
بـر ) دینـداري (ثیر مذهبی بودن أتخصوصگرایی نمادین دري کنشاساس نظریهبر

.گردیدطراحیزیراولیهمدلرفتار اخالقی در سازمان،روي

نهـایی سـتارك و ارتبـاط  توجه بـه ابعـاد دینـداري در مـدل گـالك و ا     از این مدل با
یکـی از اقـدامات کلیـدي در ارزیـابی     (ویور و آگلياساس نظریهاخالق کار بردینداري با

هـا عبـارت اسـت از تعیـین عناصـر مختلـف       تأثیر مذهبی بودن بر رفتار اخالقی در سازمان       
ي هـا بـا یکـدیگر و نیـز تبیـین نحـوه      ي ایـن پدیـده و ارتبـاط و نـسبت آن       دهنـده تشکیل

:شودمیاستنتاجزیرمدل،)ثیرگذاري احتمالی این عناصر بر رفتاراخالقی در سازمانتأ

پایبندي به 
مذهب

یافتگی نمود
هویت مذهبی

ایجاد انتظارات مرتبط 
هاي مذهبیبا نقش

بروز رفتار 
اخالقی
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مدل نظري پژوهش:1نمودار 

هاي پژوهشفرضیه
:کلی زیر شکل گرفتيبا توجه به چارچوب و مدل نظري تحقیق فرضیه

         داري وجـود   معنـی  يآنها رابطه بین میزان دینداري کارمندان و میزان اخالق کار
.دارد

هـاي فرعـی بـدین شـرح        کلی فوق با انتخاب ابعاد دینداري فرضـیه        يدر قالب فرضیه  
:گیردشکل می
يبــین میــزان دینــداري اعتقــادي کارمنــدان و میــزان اخــالق کــار آنهــا رابطــه

.داري وجود داردمعنی
       داري معنـی يق کار آنها رابطه بین میزان دینداري تجربی کارمندان و میزان اخال

.وجود دارد
          داري معنیيبین میزان دینداري پیامدي کارمندان و میزان اخالق کار آنها رابطه

.وجود دارد
يبــین میــزان دینــداري مناســکی کارمنــدان و میــزان اخــالق کــار آنهــا رابطــه

.داري وجود داردمعنی

بعد تجربی

بعد اعتقادي

بعد مناسکی

نداريدیبعد پیامدي اخالق کار
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شناسی پژوهشروش
شـده گـردآوري پرسشنامهازاستفادهباآنهاي داده. استیپیمایشتحقیقاینروش

باشد که پژوهش کارمندان ادارات دولتی مستقر در شهر اقلید میاینآمارييهجامع. است
نفـر   950تعـداد   اداره و  42تعداد ایـن ادارات برابرآمـار موجـود در فرمانـداري شهرسـتان              

نهـایی حجـم .مـشغول بـه کـار هـستند    کارمند بصورت رسمی، پیمانی و قراردادي در آن
کارمند است و براي تعیین حجـم  300حاضر با استفاده از فرمول کوکرانپژوهشي هنمون

. اي تصادفی استفاده شده استگیري طبقهنمونه از روش نمونه

پژوهشتعریف عملیاتی متغیرهاي 
ر جامعـه یـک   یک هنجار فرهنگی است که به انجام کار مناسب و خـوب د           :اخالق کار 

نفسه داراي یک ارزش ذاتی است  دهد و بر این باور است که کار فی        ارزش معنوي مثبت می   
50در این بررسی اخالق کار متغیر وابسته است که از طریق مقیـاس          ). 1980چرینگتون،  (
دلبستگی و عالقه بـه کـار، پـشتکار و جـدیت در کـار،               (اخالق کار    يالی ابعاد چهارگانه  ؤس

کـه توسـط پتـی در سـال         ) لم و انسانی در کار، روابط جمعی و مـشارکت در کـار            روابط سا 
.شودگیري میساخته شده است اندازه1991

اي کـه یـک     گزینـه هاي مذکور در کار پتی بر روي طیـف پـنج          یک از ویژگی  ضمناً هر 
طرف آن نبود و طرف دیگر آن شدت آن ویژگی است مـورد سـنجش قـرار گرفتـه کـه در                      

:آمده استشکل ذیل 

ابداً اینطور نیستمها اینطورم     به ندرت اینطورم ها اینطورم        بعضی وقتبیشتر وقتهمیشه اینطورم   

داشـتن اهتمـام دینـی بـه نحـوي کـه نگـرش، گـرایش و                  ):متغیر مـستقل  (دینداري  
). 36: 1384زند، شجاعی(ثر سازد أهاي فرد را متکنش

ف عملیاتی دینداري در این مطالعه از الگوي اصالح شده گـالك و اسـتارك               براي تعری 
تعریف عملیاتی دینداري در الگوي گالك و اسـتارك شـامل پـنج بعـد       . استفاده شده است  

است که با توجـه بـه برخـی مالحظـات از جملـه      ) باورها، مناسک، تجربه، دانش و پیامدها (
ی از مجموعه پنج بعد دینداري در الگوي گالك     هاي رسمی دینی در ایران بعد دانش      آموزش

زاده استفاده شده   سراج يو استارك حذف شده است و از الگوهاي مورد استفاده در مطالعه           
).165-173: 1383زاده و همکاران، سراج(است 
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ابعاد دینداري در مدل سنجش گالك و استارك:1جدول
اي مسلمباورهاي پایه

مدارورهاي غایتبا اعتقادي
سازباورهاي زمینه

عبادت
نماز
روزه مناسکی

هاي مقدس خاصشرکت در آیین
توجه

شناخت
ایمان

)عواطف دینی(تجربی

ترس

دینداري

پیامدهاي باور، عمل، تجربه و دانش دینی در زندگی روزمرهپیامدي

ها رود پیروان آن دین، بدان    که انتظار می  گیرد  باورهایی را در بر می    :دینداري اعتقادي 
اگر این بعـد در ارتبـاط بـا دیـن      ).164: 1383زاده و همکاران،    سراج(اعتقاد داشته باشند    

گیـرد  شود را در بر مـی     اي از باورها که اصول دین خوانده می       اسالم توصیف گردد، مجموعه   
انس قـرآن، اعتقـاد بـه        يعجزه، م )ص(اعتقاد به خدا و نبوت حضرت محمد        : که عبارتند از  

اعتقـاد دینـی     يگویه دیدگاه پاسخگویان را درباره     7این مقیاس با ادغام     . معاد و روز جزاء   
اسـت 5و1ترتیببهمقیاسایندرارزشباالترینوترینپایین. گیري کرده استاندازه

دینیاعتقاداتکاملموافقتيهدهندنشان5يهنمروکاملمخالفتبیانگر1يهنمرکه
.استپاسخگویان

بعد تجربی یا عواطف دینی در عواطف، تصورات و احـساسات مربـوط      :دینداري تجربی 
به برقراري رابطه با وجودي همچون خدا که واقعیت غایی یـا اقتـدار متعـالی اسـت، ظـاهر                  

مقیـاس  يبراي سنجش بعد تجربـی دینـی، شـش گویـه بـه شـیوه      ). 165: همان(شود  می
.به کار گرفته شد5تا 1نمرات يکرت با دامنهلی

نظیـر  ـ شود کـه در چـارچوب زنـدگی دینـی    به اعمالی اطالق می:دینداري مناسکی
). 166: همـان (گیرنـد   صورت می ـ  ... خواندن نمازهاي روزانه، روزه گرفتن در ماه رمضان و          

گویه در چارچوب مقیاس لیکـرت مـورد سـنجش           9شاخص مناسک دینی در این پژوهش       
.قرار گرفته است

شامل پیامدهاي باور، عمل، تجربه و دانش دینی در زنـدگی روزمـره       :دینداري پیامدي 
بـه افـراد ارتکـاب عـدم در ایـن پـژوهش،  ). همـان (فرد معتقد و روابط او با سایرین است 

دینـداري اثـر ازهـاي  خالف نـشان عملبهآنانمنفینگرشدیگر،سخنبهایخالفکاري،
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ازبرخـی . گرفتـه شـد  نظـر دردینـداري پیامـدي بعدمعرفیاوروزمرهزندگیدرها آن
بـه پرداخـت  افـراد نگـرش نـوع ازعبارتنـد خصوصایندرشدهگرفتهنظردرهايمعرف

زنان در مسابقات وزشـی مثـل فوتبـال بعنـوان            بدحجابی، حضور  يمالیات، مبارزه با پدیده   
گویـه در چـارچوب مقیـاس    6بعد پیامدي دینداري در ایـن پـژوهش بـا      . تماشاچی و غیره  

بـه 1يهنمـر کـه اسـت 5تـا 1ازنمراتيهدامن.لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است
کامـل ثیرأتـ معنايهب5يهنمروبزهکارانهرفتاردردینیپیامدثیر بودنأتبدونيهمنزل
.استآن

پرسشنامه و پیش از آزمون نهایی آن، به منظـور تعیـین میـزان             يپس از تهیه  :پایایی
پـیش آزمـون   يپرسشنامه در مرحله   30هاي به کار رفته در پرسشنامه، تعداد        پایایی طیف 

مـک  و بـه ک    SPSSافـزار   توسط کارمندان تکمیل و پس از کدگذاري و بـا اسـتفاده از نـرم              
هـاي مربـوط بـه چهـار مقیـاس          ، میـزان همبـستگی گویـه      "آلفاي کرونباخ "شاخص پایایی 

دینداري و چهار مقیاس اخالق کار محاسبه شده، که نتایج ضریب پایایی آلفاي کرونباخ بـه        
.شرح ذیل است

ضریب پایایی آلفاي کرونباخ مقیاس اخالق کار:2جدول 
دلبستگی و 

کارعالقه به
پشتکار و 

در کارجدیت
روابط سالم و انسانی 

در محل کار
روح جمعی و 
اخالق کارمشارکت در کار

87/085/066/081/093/0ضریب آلفا
161214850تعداد گویه

ضریب پایایی آلفاي کرونباخ مقیاس دینداري:3جدول 
دینداري 
اعتقادي

دینداري 
یبتجر

دینداري 
پیامدي

دینداري 
دینداريمناسکی

68/081/068/087/092/0ضریب آلفا
766928تعداد گویه

هـاي  لفـه ؤشود، ضرایب هماهنگی درونی ممشاهده می 3و   2گونه که در جداول     همان
ضـریب  . اخالق کار و دینداري از سطح پایایی قابل قبولی برخـوردار اسـت             يدهندهتشکیل

ـ   92/0دینداري   يآلفاي کرونباخ براي کل سنجه     93/0اخـالق کـار      يراي کـل سـنجه    و ب
.پایایی بسیار باالي این دو مقیاس استيدهندهبدست آمد که نشان
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روایی
15این ابزار توسط گالك و استارك سـاخته شـده و از حـدود                :دینداري يپرسشنامه

بارها توسط پژوهشگران مختلف مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت و بـر               ،)1377(سال قبل 
ییـد  أها این پرسشنامه به دلیـل زیربنـاي نظـري مناسـب و ت             تمامی پژوهش  اساس گزارش 

کاظمی و فرجی،   . ك.ر(خبرگان با تخصص موضوعی از روایی محتوایی الزم برخوردار است           
1385 .(

به منظـور    1990سال   در1پتیاین ابزار توسط گریگوري سی     :اخالق کار  يپرسشنامه
،)1990(از نظـر پتـی       کـار  اخـالق  ياد چهارگانه ابع. ساخته شده است  سنجش اخالق کار    

،)الؤسـ  12(3پـشتکار و جـدیت در کـار       ،)الؤس 16(2دلبستگی و عالقه به کار    :اند از عبارت
ایـن  .)الؤسـ 8(5روح جمعـی و مـشارکت در کـار      ،  )الرس 14(4روابط سالم و انسانی در محل کار      

ان بـا تخـصص موضـوعی از روایـی     یید خبرگأپرسشنامه به دلیل زیربناي نظري مناسب و ت    
).1385به نقل از معیدفر، (محتوایی الزم برخوردار است 

هاي پژوهشیافته
یافته هاي توصیفی) الف

درصد 7/18درصد مرد و    3/81نفر بوده است،     300مورد مطالعه که شامل      ياز نمونه 
لعه متعلق به گروه سـنی  مورد مطاياز نظر توزیع سنی، بیشترین فراوانی نمونه. اندزن بوده 

در مقابـل، تنهـا     . انددرصد از نمونه را به خود اختصاص داده        0/57سال است که     46تا   32
هـل،  أاز لحـاظ وضـعیت ت  .سال داشـتند 46درصد باالي 7/21سال و    32درصد زیر    3/21
همچنـین در مـورد وضـعیت اسـتخدامی          ؛درصـد مجـرد بودنـد      7/5هل و   أدرصد مت  3/94

درصـد   7/10درصـد بـصورت پیمـانی و         3/18درصد اسـتخدام رسـمی،       0/71پاسخگویان  
در نهایت در مـورد توزیـع جمعیتـی نمونـه نـسبت بـه          . اندبصورت قراردادي و روزمزد بوده    

0/27درصد پاسخگویان داراي مدرك دیپلم و زیـردیپلم،        15مقطع تحصیلی نیز باید گفت      
.اندتحصیلی لیسانس و باالتر بودهدرصد داراي مدرك0/58درصد مدرك فوق دیپلم و 

هاي مختلـف اخـالق کـار از        لفهؤتوزیع میانگین نمرات پاسخگویان بر حسب م       ينحوه
، پشتکار و جـدیت در کـار میـانگین    28/65میانگین برابر با    قبیل دلبستگی و عالقه به کار،     

و روح جمعـی و      06/62، روابط سالم و انسانی در محل کار، میانگین برابر بـا             68/50برابر با   

1 Gregory. C. petty
2 dependable
3 ambitious
4 consideration
5 cooperative
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دهـد کـه میـانگین هـر شـاخص      بود و  نشان مـی  94/35مشارکت در کار، میانگین برابر با       
98/213همچنین میانگین اخالق کـار      . باالتر از حد متوسط در جمعیت مورد مطالعه است        

میـزان اخـالق کـار در جمعیـت مـورد           ) 150(شاخص باالتر از حد متوسـط      يدهندهنشان
).4دول ج(مطالعه است 

حسب اخالق کار و ابعاد آنمیانگین نمرات پاسخگویان بر:4جدول 
نمراتيبازه میانهمیانگینحداکثرمتوسطحداقلتعداد گویهاخالق کار و ابعاد آن

505015025098/21300/217اخالق کار
1616488028/6550/66دلبستگی و عالقه به کار

1212366068/5000/52کارپشتکار و جدیت در
1414427006/6200/63روابط سالم و انسانی در محل کار

88244094/3500/37ی و مشارکت در کارروح جمع

توزیـع میـانگین نمـرات پاسـخگویان بـر حـسب             ينحـوه 5بر اساس مقـادیر جـدول       
داري مناسکی، دینداري تجربی،    هاي مختلف دینداري از قبیل دینداري اعتقادي، دین       لفهؤم

دهد میانگین هر شاخص باالتر از حـد متوسـط در جمعیـت             دینداري پیامدي نیز نشان می    
شاخص باالتر از حد     يدهندهنشان 15/124همچنین میانگین دینداري     ؛مورد مطالعه است  

.میزان دینداري در جمعیت مورد مطالعه است) 84(متوسط

حسب دینداري کل و ابعاد آناسخگویان برمیانگین نمرات پ:5جدول 
بازه نمرات میانهمیانگینحداکثرمتوسطحداقلتعداد گویهدینداري و ابعاد آن

28288414015/12400/128دینداري
77213575/3200/34دینداري اعتقادي
99274593/3700/40دینداري مناسکی
66183083/2700/29دینداري تجربی
66183063/2500/27دینداري پیامدي

هاي تحلیلییافته) ب
متغیرهـاي اصـلی مـدل    بـا هاي فردي پاسـخگویان ویژگیيرابطهبهمربوطاطالعات

.استآمدهزیرجداولدرتحقیق
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حسب جنسیتآزمون تفاوت میانگین دینداري و اخالق کار پاسخگویان بر:6جدول 
میانگین

مردمتغیر
)244N=نفر(

زن
)56N=نفر(

سطح معناداريtيهآمار

96/0-75/3277/32047/0دینداري اعتقادي
82/0-89/3713/38223/0دینداري مناسکی
82/0-82/2791/27233/0دینداري تجربی
69/2539/25472/064/0دینداري پیامدي

98/0-14/12420/124026/0دینداري
15/21421/213310/073/0اق کاراخال

داري و سـطح معنـی  Tشود با توجه بـه مقـدار   مالحظه می 6جدول   درگونه که   همان
باشد، بنابراین بـین دینـداري و ابعـاد         دار نمی معنی% 95ها حداقل در سطح     تفاوت میانگین 

.داري وجود نداردآن و اخالق کار مردان و زنان تفاوت آماري معنی

حسب تحصیالتآزمون تفاوت میانگین دینداري و اخالق کار پاسخگویان بر:7جدول
میانگین

دیپلم و زیردیپلممتغیر
)45=Nنفر(

فوق دیپلم
)81=Nنفر(

لیسانس و باالتر
)174=Nنفر(

سطح معناداريFيهآمار

11/6003/0٭٭b73/33b32/33a23/32دینداري اعتقادي
43/7001/0٭٭b29/40b42/39a36/36دینداري مناسکی
a18/28a20/28a57/2784/1160/0دینداري تجربی
86/9000/0٭٭b40/27b51/26a77/24دینداري پیامدي

81/8000/0٭٭b60/129b44/127a21/121دینداري
72/3025/0٭b62/218b52/216a59/211اخالاق کار

01/0معناداري در سطح **05/0معناداري در سطح *
a, b :دانکناساس آزمون اختالف معنادار بريهدهندنشان

داري و سـطح معنـی     Fشود با توجه بـه مقـدار        مالحظه می  7گونه که از جدول     همان
دار معنـی % 95دینـداري تجربـی حـداقل در سـطح      متغیـر ها به جز    آزمون تفاوت میانگین  

تحصیالت پاسخگویان از نظـر اخـالق کـار و دینـداري و         هاي سطح   باشد و بین میانگین   می
همچنین به منظـور تفـاوت بـین         ؛تفاوت وجود دارد  ) به استثناي دینداري تجربی   (ابعاد آن   

اي دانکـن اسـتفاده شـد کـه نتـایج نـشان داد           سطح تحصیالت پاسخگویان از آزمون دنباله     
از نظـر اخـالق کـار و        پاسخگویانی که داراي مـدرك تحـصیلی لیـسانس و بـاالتر هـستند               
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تـري از دو گـروه دیگـر    در وضعیت پایین) به استثناي دینداري تجربی  (دینداري و ابعاد آن     
.قرار دارند

حسب وضعیت استخدامآزمون تفاوت میانگین دینداري و اخالق کار پاسخگویان بر:8جدول 
میانگین

رسمیمتغیر
)213=Nنفر(

پیمانی
)55=Nنفر(

قراردادي و روزمزد
)32=Nنفر(

سطح معناداريFيهآمار

02/5007/0٭٭b11/33a84/31a91/31دینداري اعتقادي
61/5004/0٭٭b78/38a47/35a50/36دینداري مناسکی
95/6001/0٭٭b20/28a78/26a22/27دینداري تجربی
66/13000/0٭٭b41/26a51/23a13/24دینداري پیامدي

91/9000/0٭٭b50/126a60/117a75/119دینداري
89/10000/0٭٭b03/217a73/205a81/207اخالاق کار

01/0معناداري در سطح **05/0معناداري در سطح * 
a, b :اساس آزمون دانکناختالف معنادار بري هدهندنشان

داري طح معنـی  و سـ   Fشود با توجه بـه مقـدار        مالحظه می  8گونه که از جدول     همان
هـاي  باشـد و بـین میـانگین      دار مـی  معنی% 95هاي حداقل در سطح     آزمون تفاوت میانگین  

؛وضعیت استخدام پاسخگویان از نظر اخالق کار و دینـداري و ابعـاد آن تفـاوت وجـود دارد          
اي دانکـن  همچنین به منظور تفاوت بین وضـعیت اسـتخدام پاسـخگویان از آزمـون دنبالـه      

نتایج نشان داد پاسخگویانی که استخدام رسمی هستند از نظر اخالق کار و         استفاده شد که  
.دینداري و ابعاد آن در وضعیت باالتري از دو گروه دیگر قرار دارند

رابطه ابعاد دینداري و اخالق کار
آمده9جدولدرکاراخالقباتحقیقمستقلمتغیرهاييرابطهبهمربوطاطالعات

.است
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ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهاي مدل پژوهش:9جدول 
دینداري 
اعتقادي

دینداري 
مناسکی

دینداري 
تجربی

دینداري
اخالق کاردینداريپیامدي

1دینداري اعتقادي
650/01٭٭دینداري مناسکی
570/01٭٭604/0٭٭دینداري تجربی
533/01٭٭726/0٭٭687/0٭٭دینداري پیامدي

873/01٭٭735/0٭٭926/0٭٭828/0٭٭دینداري
335/01٭٭346/0٭٭165/0٭٭338/0٭٭212/0٭٭اخالق کار

01/0داري در سطح سطح معنی٭٭05/0داري در سطح سطح معنی٭

دهد، بـا   ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهاي مدل پژوهش را نشان می         9جدول
متغیرهـاي دینـداري اعتقـادي، دینـداري مناسـکی،          (یـق توجه به مقیاس متغیرهـاي تحق     

کـه همگـی در سـطح       ) دینداري تجربی، دینداري مناسکی، دینداري پیامدي و اخالق کـار         
بـین   يباشند از ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین شدت و جهت رابطـه           اي می فاصله

نـداري مناسـکی و   نتایج نشان داد ضریب همبستگی بین دو متغیر دی  . متغیرها استفاده شد  
باشـد و ضـریب همبـستگی بـین متغیـر         می 65/0دار و برابر    معنی 01/0اعتقادي در سطح    

و دینـــداري تجربـــی) r=726/0(، دینـــداري مناســـکی)r=687/0(دینــداري اعتقـــادي 
)533/0=r (       همچنین نتایج نشان    ؛معنی دار است   01/0با متغیر دینداري پیامدي در سطح

با ) r=570/0(و دینداري مناسکی  ) r=604/0(تغیر دینداري اعتقادي  بین دو م   يداد رابطه 
این در حـالی اسـت   .باشدمیدارمثبت و معنی   01/0داري  دینداري تجربی در سطح معنی    

دینداري ) r=212/0(، دینداري اعتقادي  )r=335/0(که همبستگی متغیرهاي دینداري کل      
با اخـالق  ) r=346/0(و دینداري پیامدي)r=165/0(، دینداري تجربی )r=338/0(مناسکی

چه ابعاد دینداري افزایش پیـدا کنـد        دار است، به عبارت دیگر هر     معنی 01/0کار در سطح    
این در حالی است که از بین ابعـاد دینـداري، دینـداري    . کنداخالق کار نیز افزایش پیدا می   

با اخالق کـار داشـته       پیامدي بیشترین همبستگی و دینداري تجربی کمترین همبستگی را        
.است

پژوهشتحلیل مسیر الگوي نظري 
در جدول زیر تحلیل مسیر عوامل مختلف بر اخالق کار پاسـخگویان نـشان داده شـده     

:است
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اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهاي دینداري بر اخالق کاريتجزیه:10جدول 
Beta

اثر مستقیم
Beta

ضریباثر علی کلاثر غیرمستقیم
همبستگی

212/0٭٭13/013/0-دینداري اعتقادي
338/0٭٭18/018/0-دینداري مناسکی
165/0٭٭02/002/0-دینداري تجربی
346/0٭٭35/0-35/0دینداري پیامدي

2R=01/0119/0داري در سطح سطح معنی٭٭05/0داري در سطح سطح معنی٭

که متغیراستاینازحاکیدینداريمتغیرهايینبمستقیمي اثراتمحاسبهنتایج
برابـر آنمسیرضریبمقداراخالق کار دارد ومتغیربرراثیرأتبیشتریندینداري پیامدي

این مقدار ضریب مسیر ). β=35/0و p=>01/0(دار استمعنی01/0و در سطح 35/0با
دهد که هـر چقـدر   ته است، نشان میمتغیر مستقل بر متغیر وابس  يکه بازگوي اثر افزاینده   

بر دینداري پیامدي در کارمندان افزوده شود، در مقابل بر میـزان اخـالق کـار آنهـا افـزوده                
. شودمی

انـد، بطوریکـه متغیـر      مستقیم بـر اخـالق کـار داشـته        سایر ابعاد دینداري نیز اثر غیر     
و ) 41/0*06/0*35/0(یثیر گذاشتن بر متغیر دینداري تجرب     أدینداري اعتقادي از طریق ت    

مقدارمستقیم بر اخالق کار داشته است وثیر غیرأت) 35/0*35/0(متغیر دینداري پیامدي
). β=13/0و p=>01/0(دار اسـت معنـی 01/0و در سـطح  13/0بابرابرآنمسیرضریب

ثیر گذاشـتن بـر متغیـر دینـداري تجربـی          أهمچنین متغیر دینداري مناسـکی از طریـق تـ         
ثیر أتـ  18/0روي هم رفتـه     ) 47/0*35/0(و متغیر دینداري پیامدي   ) 31/0*06/0*35/0(

ثیر گذاشتن بر دینداري    أمستقیم بر اخالق کار دارد و نهایتاً دینداري تجربی از طریق ت           غیر
آنمـسیر ضریبمقدارثیر غیرمستقیم داشته است وأبر اخالق کار ت) 6/0*35/0(پیامدي 

همچنـین بـا   ؛است) β=02/0و p=>01/0(دار استمعنی01/0و در سطح 02/0بابرابر
ردیـد  گتوجه به مقدار ضریب همبستگی بین متغیرهاي دینداري بـا اخـالق کـار مـشخص              

.دار استمعنی01/0بین متغیرهاي دینداري با اخالق کار در سطح يرابطه
ار بـه قـرار زیـر       ثیرگذارترین بعد دینداري بر اخالق کـ      أهمچنین با توجه به اثر علی، ت      

:باشندمی
بعد پیامدي<بعد مناسکی <بعد اعتقادي <بعد تجربی 

توان پی برد که متغیرهاي مـستقل       می) 119/0(مدل 2Rدر مجموع با توجه به مقدار     
درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان اخـالق کـار را در کارمنـدان               9/11این پژوهش تنها    
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ثیر ابعاد دینـداري بـر   أر، درك بهتري از نتایج تحلیل مسیر تمدل تبعی زی   .کنندتبیین می 
.دهداخالق کار را در کارمندان بدست می

همراه با ضرایب بتاثیر ابعاد دینداري بر اخالق کارأنمودار نهایی تحلیل مسیر ت:2نمودار 

گیريبحث و نتیجه
و ابعـاد آن بـا اخـالق کـار در بـین کارمنـدان ادارات        دینداري   يدر این تحقیق رابطه   

هاي این پژوهش که با اتکا به ادبیات نـسبتاً  یافته. دولتی شهر اقلید مورد بررسی قرار گرفت  
دینداري و اخالق کار سازمان داده شده بود، نتایج مطالعـات پیـشین را در                يغنی در حوزه  

؛ والکـر و    2009کریـستوفر و بیـدلز،       بـراي مثـال   (خصوص ارتباط دینداري و اخـالق کـار         
. کندیید میأت) 2002و ویور و آگل، 2012اسمیتر، 

بررسـی   .ها نشان داد میزان اخالق کارمندان در سطح بـاالیی قـرار دارد            نتایج بررسی 
هاي اخالق کار حاکی از آن بود که اکثر کارمندان بـه کارشـان دلبـستگی و عالقـه                   شاخص

همچنـین شـمار بـسیار زیـادي از         ؛دهنـد پشتکار و جدیت انجـام مـی      دارند و کارشان را با      
جمعــی و يباشــند و از روحیــهکارمنــدان در محــیط کارشــان داراي روابــط دوســتانه مــی

و ) 1385(هـا بـا نتـایح تحقیـق معیـدفر           ایـن یافتـه   . مشارکت در کار بـاالیی برخوردارنـد      
قابل توجه در این تحقیـق آن اسـت          ياما نکته  .همخوانی دارد ) 1389(عباداللهی و نجات    

رونـد، میـزان اخـالق      می) لیسانس و باالتر  (که افراد به نسبتی که از جهت تحصیالت باالتر          
تر اسـت،   شان پایین شود که این امر براي کارمندانی که میانگین سنی        تر می کارشان ضعیف 
پاسـخگویان  الزم به ذکر است که پس از بررسـی بـین تحـصیالت و سـن      . نیز صادق است  

تر از مشخص گردید افرادي که تحصیالت لیسانس و باالتر دارند از نظر میانگین سنی پایین          

بعد تجربی

بعد اعتقادي

بعد مناسکی

بعد پیامدي اخالق کار

41/0
35/0

06/0
35/0

31/0 47/0
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همچنـین نتـایج نـشان داد        ؛تـر بودنـد   کارمندان با مدرك تحـصیلی فـوق دیـپلم و پـایین           
کارمندانی که استخدام رسمی هستند، میزان اخـالق کارشـان بـاالتر اسـت کـه بـا تطـابق                 

پاسخگویان با سن آنها مشخص گردید اکثر افرادي که استخدام رسمی            وضعیت استخدامی 
. هستند از باالترین میانگین سنی برخوردارند

درصـد  90در بررسی میزان دینداري کارمندان، نتایج حـاکی از آن بـود کـه بـیش از             
ن اسـاس بنیـا  از چهار بعدي کـه بـر  .کارمندان مورد مطالعه از دینداري باالیی برخوردارند     

شـده اسـت،     گالك و استارك براي تعریف عملیاتی دینداري در نظر گرفته          ينظري سنجه 
کل دینداري دارنـد     يسه بعد دینداري اعتقادي، مناسکی و تجربی، میانگینی باالتر از نمره          

ایـن   .کل دینداري هستند   يتر از نمره  و بعد دیگر، یعنی بعد پیامدي، داري میانگین پایین        
ایران بطـور    يکارمندان به طور خاص و در کل جامعه        يد تجربی ما در جامعه    یافته با شهو  

بعنـوان نمونـه    (هـاي پیـشین هـم هماهنـگ اسـت           عام همخوانی دارد و با نتـایج پـژوهش        
چرا که اصوالً بعد اعتقادي ناظر به باورهـایی مثـل اعتقـاد بـه                ؛)1387و   1383زاده،  سراج

روز قیامت و زندگی پس از مرگ و بعـد تجربـی نـاظر بـه                 خدا، حقانیت پیامبر، قرآن و نیز     
عواطف و احساساتی مثل ترس از خدا و حس معنویت و مانند آن است که اینها در ساختار                  

مـا   يدار است و بعـد مناسـکی نیـز در جامعـه           روانی بشر و در جوامع بشري عمیق و ریشه        
. گـردد لی دینداري محسوب می   اي در بین مردم مالك اص     بشدت مورد توجه بوده و به گونه      

همچنین کارکرد ایدئولوژیک نظام استخدام و اعمال معیارهاي هماهنگ در این جهت براي             
يمیزان بـاالي مـذهبی بـودن جامعـه    يکنندهتواند تبییناستخدام نیروها در این نهاد، می 

مندان بـه نـسبتی     اما با این وجود نتایج نشان داد که دینداري کار          ؛کارمندان در ایران باشد   
.شودتر میروند، ضعیفمی) لیسانس و باالتر(که از جهت تحصیالت باالتر 

به هر حال، ضعف اخالق کار و دینداري در میان کارمنـدان بـا تحـصیالت بـاال کـه از                   
ایـن موضـوع تمـام کارکردهـاي        . تري نیز برخوردارند قابل توجه است     میانگین سنی پایین  

ضعف اخالق کار و دینداري افـراد   .ثیر خود قرار داده است    أتحت ت  هاي اجتماعی را  سازمان
هاي بحران بیگانگی تحصیل کردگان جامعه نسبت به ارزش        يدهندهبا تحصیالت باال، نشان   

. سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و در نهایت بیگانگی نسبت به جامعه و نظام ارزشی آن اسـت                
جوامعی اسـت کـه در حـال گـذار از سـنت بـه       يبه نظر هانتینگتون این بیگانگی خصیصه 

هـاي تـوده و حکومـت       کردگـان جامعـه بـا ارزش      هاي تحصیل مدرنیته است و در آن ارزش     
کردگان در این جوامع، تعلق خاطر کمتري نسبت به جامعه، اهداف،  متفاوت است و تحصیل   

.کنندها و هنجارهاي آن احساس میارزش
دینی بتواندهايآموزشکهصورتیدرگرفتنتیجهتوانمیپژوهشهاي اینیافتهاز

و سپسشودنهادینهآندروگرفتهکارمندان نسل جوان جايباورهايدرمؤثرينحوبه
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اجتمـاعی تقویـت  ودینـی مناسکدرشرکتودینیفرایضانجامقبیلهایی ازواسطهبا
قوانینوت هنجارهارعایضرورتدركواجتماعیپیوندهايتحکیمموجبسوییازگردد

معنويهاي کسب تجربهبهمنجرعاملیيمثابهبهخوددیگرسوییازوگرددمیاجتماعی
تقویـت بـه تواندو میگرددمیافراددینداريتقویتموجباتخودينوبهبهو؛زندگیدر

ربه رعایت اخالق کـار منجـ  طریقاینازوکارمندان جوانرعایت هنجارهاي اجتماعی در
.شود

هادات پژوهشپیشن
                      با توجه به اینکه کـاربرد احکـام دیـن در زنـدگی روزانـه و شـرکت در مراسـم و

بیـشتري پیـدا خواهـد کـرد کـه بـا             يمناسک جمعی، به شرطی در بین کارمندان اشـاعه        
. هاي کارکردي زندگی جدید سازگاري داشـته باشـد        ها و ضرورت  نیازهاي آنان در چارچوب   

.مهم توجه داشته باشنديمتولیان دین به این نکتهگرددپیشنهاد می
    اي انجام شود تا دریابیم که آیا       ها بطور متناوب و دوره    بهتر است این گونه تحقیق

فرق کرده و یا همچنان ثابت است؟میزان اخالق کار
  هـاي گونـاگون، روانـشناختی،      گونـه تحقیقـات از جنبـه      ایـن  گـردد پیشنهاد مـی
اخـالق کـار    هـا و علـل مـؤثر بـر          رار گیرد تا تمام زمینـه     قمورد بررسی   . ..شناختی و جامعه

.شناخته شودکارمندان
    يسنجش دینداري و رابطه  کافی براي شناخت و      يافراد و دانشجویانی که انگیزه

حوصله گونه تحقیقات بپردازند، زیرا افرادي که کم      دارند به این  آن با اخالق کار کارمندان را       
.روندگونه تحقیقات خسته شده و کنار مینگیزه هستند، در مسیر اینو یا بدون ا
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