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چکیده
در خصوص عوامل يوجود مطالعات محدودنیاست، اما با ایسختکوش،ياز ابعاد مهم و قابل مالحظه اخالق کاریکی

و اخالق کار ينداریدراتیتاثیپژوهش بررسنیکارکنان صورت گرفته است. هدف از ایبر رفتار سختکوشرگذاریتاث
پرسشنامه است. جامعه هادادهيو ابزارگردآوریشیمایپیفیتوصقیکارکنان است. روش تحقیبر رفتار سختکوشیاسالم
ساده یتصادفگیرينفر و روش نمونه351شهر تهران، تعداد نمونه یو خدماتيدیتوليکارکنان مسلمان شرکتهايآمار

و دیگرداستفاده رهیچندمتغیخطونیو رگرسرسونیپیهمبستگبیاز ضررهایمتغانیرابطه میبوده است. به منظور بررس
مستقل بهره يگروههاtاز آزمون یرفتارسختکوشنهیدو گروه کارکنان مجرد و متاهل در زمانیتفاوت میبررسيبرا

یهستند که بر رفتار سختکوشیهر دو عواملينداریو دیدهد که اخالق کار اسالممیپژوهش نشان يهاافتهیگرفته شد. 
یمتفاوتجی، نتاهایتاهل آزمودنتیبا توجه به وضع،یسختکوشریمتغصدرخصونیمثبت دارند. همچنریکارکنان تاث

پژوهش، جی. نتااندبه دست آوردهيباالترنیانگیم،یرفتارسختکوشریکه کارکنان متاهل در متغیمعننیبدست آمد، بد
در يو اخالق مدارينداریاشاعه فرهنگ دقیرکارکنان از طیدر خصوص ارتقاء رفتار سختکوشرانیکننده مدياری
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مقدمه
(ابراهیمی و ي باورهـاي دینـی، رفتارهـاي دینـی و تعـامالت الهـی اسـت       نگرش دینی مجموعـه 

ي بنیادین روانـی بـه ویـژه نیـاز بـه      هاوهبتی الهی است که نیازها و خواستهمدین .)1،1387همکاران
یـات بشـر بـا او همـراه بـوده      حبخشد. باورهاي دینی همواره در طـی  میعشق و جاودانگی را تحقق 

ر ددر واقـع یـک احسـاس مـذهبی عمیـق      "معنی درمـانی "است، به عقیده فرانکل بیانگذار مکتب
ویـت اخالقـی و هویـت دینـی     ه).2،1385میر ناهشیار همه انسانها وجود دارد(شریفی و همکارانض

اخالق کار، نگرش فـردي را درخصـوص   ).3،1998(واکر و پیتسافراد با یکدیگر همپوشانی دارند
اخـالق کـار بـر سختکوشـی    ). 4،2001کند(یوسـف درویـش  مـی منعکس ي گوناگون کارهاجنبه

نمایـد و بـا کمـال، تقـوا، پرهیزگـاري و سـخت کـار        میکارکنان براي رسیدن به رستگاري تاکید 5
شود. کارکنان اخالق مدار در زمینه کاري به سختکوشـی و سـخت کـار کـردن     میکردن سنجیده 

خویشـند،  ايرفـه در تالش براي سختکوشی در تمامی ابعـاد ح . آنان)6،2005زینبرگتمایل دارند(
دیگر کارکنان فاقـد اخـالق کـاري، افـرادي     ) . از طرف 7،1985وبر(هستنددر نتیجه بسیار بهره ور 

گـردد در  مـی برند، به طوریکه پیش بینی میسست عنصر و تنبل هستند که از ضعف شخصیت رنج 
). در دیـن  8،1999مـدراك (گـردد میمقیاس کالن، فقدان سختکوشی به مشکالت اجتماعی منجر 

وشی، یکی از ابعاد مهم و قابل تاکید شده است، رفتار سختکاسالم نیز به تالش و سختکوشی بسیار
مالحظه اخالق کاري است و یکی از متغیرهایی است که در انواع سازمانها بسیار مـورد پـیش بینـی    

سختکوشـی  عوامـل مـوثر بـر   قرار گرفته، اما با این وجود مطالعات محدودي در خصـوص بررسـی   

1. Ibrahimi,et al.

2. Sharifi,et al.

3. Walker LJ, Pitts RC.

4. Yousef Darwish

5. Hardworking

6. Zinbarg

7. Weber

8. Mudrack
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ع مورد پژوهش حاکی کارکنان صورت گرفته است. جستارهاي گسترده انجام شده پیرامون موضو
در کشـور انجـام شـده    2و دینـداري 1از آن است که مطالعات اندکی در زمینه اخالق کـار اسـالمی  

پژوهشـی  کنان و عوامـل تاثیرگـذار بـر آن   است و به طور اخص در خصوص رفتار سختکوشی کار
سـخت  کهو اخالق کار اسالمی (گراییتاثیر دینبررسی به این پژوهش به همین جهتیافت نشد. 

کارکنـان بـا   رفتـار سختکوشـی   بررسـی بر سختکوشی کارکنان و )شماردمیکار کردن را فضیلت 
پردازد.میتوجه به وضعیت تاهل آنها

مبانی نظري تحقیق
نتـایج  اسـت  از اهمیـت خاصـی برخـوردار    گرایی و نگرش دینیکشور ما دیناز آنجاییکه در 

دیـن  مبین تاثیرگذاري دینداري بر تفکـر، شخصـیت و رفتـار افـراد اسـت،      لعات صورت گرفته مطا
سـازد، دیـدگاههاي اخـالق کـار     مـی است که سره را از ناسره متمایز سرچشمه فلسفه اخالقی افراد

.باور به فضیلت کار سخت استنیز سختکوشی شمرد و میاسالمی، کار را فضیلت 

3اخالق کار

ي گوناگون کار از جملـه تمایـل بـه فعالیـت و     هادرخصوص جنبهاخالق کار، نگرش فردي را 
) 2001کند(یوسف درویش،میمشارکت، پاداشهاي مادي و غیرمادي و پیشرفت شغلی را منعکس 

شـود. مفهـوم اخـالق کـار     مـی و به دو دسته اخـالق کـار پروتسـتان و اخـالق کـار اسـالمی تقسـیم        
اخـالق کـار و بهبـود نظـام سـرمایه داري ارائـه کـرد.        بر اساس رابطه علی بـین  "وبر"پروتستانی را 

ر تجارت را با اعتقاد مذهبی پیوند زده اسـت. وي معتقـد بـود کـه یـک نیـروي       دنظریه وبر موفقیت
جهت دهنده معنوي در نظام سرمایه داري وجود دارد که بر پایه آن موفقیت مالی و کاري، نـه تنهـا   

ــ    ــه اهــداف شخصــی بلک ــراي دســتیابی ب ــزاري ب ــز    اب ــذهبی نی ــه اهــداف م ــه منظــور دســتیابی ب ه ب

1. Islamic Work Ethic

2. Religiosity

3. Work Ethic
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از اصـول  ايتـوان آن را یـه عنـوان مجموعـه    می). اما در مورد اخالق کار اسالمی 1958هست(وبر،
و سرچشمه آن قرآن، سنت )1،2010رخمن(نمایدمیاخالقی تعریف کرد که خوب را از بد متمایز 

(علیهما السالم) است. نبوي و کالم امامان معصوم

2الق کار اسالمیاخ

نظردرعبادتبسانشرافت بخشیده و آن راوفضلیتکاربهاسالمیکاراخالقدیدگاههاي
در اسـالم بـه عنـوان یـک ارزش در سـایه نیازهـاي بشـر و لـزوم ایجـاد تعـادل در           کار است. گرفته

پیـامبر اکـرم(ص) در ایـن بـاره     ). 3،2001علـی (شـود مـی زندگی فردي و اجتماعی در نظـر گرفتـه   
کسی که براي خانواده اش زحمت بکشد، همانند مجاهد در راه خداست که شمشـیر  "فرمایند: می
فـراوان یـاد   "کار و تـالش "در قرآن از کلمات مترادف و هم معنی ). 100(بحاراالنوار،ج "زندمی

مرتبـه و  107بـا مشـتقاتش   "فعل"مرتبه و کلمه366با مشتقاتش، "عمل"شده. براي مثال از کلمه 
بـا  "صـنع "بـا مشـتقاتش سـی مرتبـه و کلمـه      "سـعی "مرتبه و کلمـه 41با مشتقاتش "جهد"کلمه 

"کار و تالش"مشتقاتش، سی مرتبه استفاده شده است. همچنین حدود چهارصد آیه در ترغیب به 

کریم نیـز دربـاره مشـاغل    و بیان ارزش و اهمیت آن وارد شده است. تعدادي از آیات نورانی قرآن
پرداختند تا هم معاش خویش را تامین کنند و هم دیگـران را  میانبیاء الهی است که به کار و تالش 

). قرآن با تنبلی، اتـالف وقـت و یـا درگیرکـردن     1391، 4تشویق به کار و تالش نمایند(جان مشایخ
کنـد،  مـی شادي و کامیـابی یـاد   خود در یک کار غیر تولیدي مخالف است و از کار به عنوان منبع

کار سخت را ارزش دانسته و معتقد است افراد سخت کوش، در کار خود احتمال پیشرفت بیشتري 
دهد که به طور مداوم و هرجا می. قرآن به مسلمانان آموزش )5،2008علی و اوایهانخواهند داشت(

منتشر شوید و از فضل خـدا  و باز در پی کسب و کار خویش در زمین "که ممکن است کار کنند: 

1. Rokhman

2. Islamic Work Ethic

3. Ali, A.

4. Janmashayekh

5. Ali & Owaihan
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) . نبی اکرم(ص) و امامان معصوم (ع) در سخنان خود بـه کـار بـه عنـوان     10( جمعه، "روزي طلبید
براي امرار معـاش بلکـه یکـی از امـور عبـادي و      ايکنند و آن  را نه تنها وسیلهمییک ارزش توجه 

ماینـد: عبـادت هفتـاد جـزء دارد و     فرمـی . پیـامبر اکـرم(ص)   انـد حتی باالتر از برخی عبادتها دانسـته 
مطـرود  اسـالم بیکـاري مـردود و    . در)2حـالل اسـت (وسـائل الشـیعه، ج     روزي برترین آن کسـب  

اعظم(صلی اهللا پیامبر. )1،1378(مطهريکار به عنوان یک امر مقدس، شناخته شده استباشد ومی
رنـج دیگـران   خواهند از دسـت دهند و میعلیه و آله و سلم) افراد تنبل و بیکار را که تن به کار نمی

از رحمـت خـدا دور اسـت    "فرماینـد:  استفاده کنند، مورد نکوهش و سرزنش شدید قرار داده، مـی 
زندگی خود را به گردن دیگـري بینـدازد. ملعـون اسـت، ملعـون، کسـی کـه اعضـاي         رکسی که با

مومن فرمایند: میرت علی(ع)حض. )37(تحف العقول،ص"اش را در اثر ندادن نفقه تباه کندخانواده
عبـادت پروردگـار، زمـانی    زمـانی بـراي نیـایش و   : را به سه قسمت تقسیم کندز خودباید شبانه رو

یی کـه حـالل و مایـه زیبـایی     هـا نفـس بـه لـذت   براي تامین هزینه زندگی و زمـانی بـراي واداشـتن   
او پـاکیزه ( و  آفـرین بـه کسـی کـه پـیش خـود فـروتن و کسـب        ). 390نهج البالغه/ حکمت (است
: کسی کـه در پـی روزي حـالل    نقل شده استکاظم (ع) امام . از)103،جبحاراالنوار(باشد)حالل

) 103ج،بحـاراالنوار (براي خود و خانواده اش باشد، همانند کسی است که در راه خدا جهاد کند
جمـع کنـد تـا    : هیچ خیري نیست در کسی که دوست نـدارد مـال حـالل    اندفرمودهامام صادق (ع)

) ( چنین کسی انسـان بـی خیـر اسـت    .آبروي خود را با آن حفظ کند و قرض خود را با آن ادا کند
).103، ج( بحاراالنوار

ي پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(علیهما السالم) مبین این است که اخـالق  هاکالم الهی و آموزه
پردازد، بلکه کار را براي تحقق و تکامـل  کار اسالمی به انکار زندگی مادي و تالش براي آن نمی 

داند و به تالش اقتصادي و کاري توجه زیادي دارد. فداکاري بـراي کـار را ارزش   میزندگی الزم 
داند و معتقـد اسـت افـراد بـراي انجـام کـاري کـه در تـوان آنهاسـت، حـداکثر تـالش خـود را             می

بر فضیلت کار به خاطر کار، آنگونه ). اما در اسالم هیچ گونه تاکیدي2001بکنند(یوسف درویش،
شود، وجود ندارد. در چشم انـداز اسـالمی، کـار    میکه در صورتهاي خاصی از پروتستانیسم یافت 

1. Motahari
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و اجتمـاعی یـک   در پرتو نیازهـاي بشـر و ضـرورت برقـراري تعـادل و آرامـش در زنـدگی فـردي         
از حـرص و آز و  ثـروت   و همواره با تاکیـد بـر فـانی وگـذرا بـودن دنیـا       شودمیفضیلت محسوب 

). در اسالم کار به عنوان منبع استقالل و ابـزاري بـراي تسـریع    1،1387شده است(نصرنهیاندوزي، 
شـود(همان منبـع). در اخـالق کـار اسـالمی،      مـی رشد شخصی و تحقق رضایت فرد در نظر گرفتـه  

آورد، تـا  میبه دلیل امتیازها و منافع ضمنی است که فرد هنگام کارکردن به دست بیشتر ارزش کار 
هدفمند در کار که دستیابی یـه اهـداف شخصـی و    مشارکتشود. میکه آخر کار حاصل اينتیجه

کند، مبناي اصلی اخالق کار اسالمی است. در اسالم کار یک ارزش اسـت  میاجتماعی را تسهیل 
(علــی و کنــد مــیو هــم بــه اجتمــاع خــدمت  د هــم بــه خــوبــا کــارکردن فــرد بــه ایــن علــت کــه  

).2،2008الکاظمی
بیشتر پژوهشهایی که در رابطه با اخالق کـار صـورت گرفتـه اسـت، در غـرب و تمرکـز آن بـر        
اخالق کار پروتستانی بوده است. در زمینه اخالق کار اسالمی تحقیقاتی چند صورت گرفته اسـت،  

از جمله:  
به بررسی تعهد سازمانی به عنوان پل ارتباطی میان اخالق اسـالمی کـار   2001(درویش یوسف (

و نگرشهایی در جهت نیل به تغییر سازمانی پرداخته و نتیجه گرفته است که اخالق اسالمی کـار  
ي مختلف تعهد سازمانی و نگرشهاي مربوط به تغییر سازمانی به طور مسـتقیم و مثبـت   هابر جنبه

تاثیرگذار است.
نیز بـه بررسـی رابطـه میـان اخـالق اسـالمی کـار، تعهـد سـازمانی و فرهنـگ           2008نیتی زینل(ب (

دارد.دسازمانی پرداخته است و نتیجه گرفته است که میان آنها رابطه مستقیم و مثبت وجو
)با بررسی تاثیر اخالق اسالمی کار بر عملکـرد شغلی(رضـایت شـغلی، تمایـل بـه      2010رخمن (

سازمانی) در کشور اندونزي مشاهده کرد که اخالق کار اسالمی، تاثیر مثبتـی  ترك کار و تعهد 
بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی دارد، اما تاثیري بر تمایل به ترك سازمان ندارد.

)نیز به بررسی رابطه میان تعهد سازمانی و اخالق اسـالمی کـار پرداخـت و نتـایج     1383رشیدي (

1. Nasr

2. Ali & Alkazemi
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یان اخالق اسالمی کار و تعهد سازمانی بود.مبتنی بر وجودرابطه معنادار م
)به بررسی ارتباط میان اخالق اسـالمی کـار و خالقیـت کارکنـان پرداختـه و      1391جان مشایخ (

نتیجه گرفته است که رابطه مثبت معناداري میان آن دو وجود دارد.  


1داريدین

به عبارت دیگـر  ،استي باورهاي دینی، رفتارهاي دینی و تعامالت الهی نگرش دینی مجموعه
رفتارهـاي اجتمـاعی و معنویـت    ؛ بینی و کیفیت زنـدگی دینـی، اخالقیـات و عقایـد، عبـادات     جهان

واکــر و . )1387و همکــاران،باشــند (ابراهیمــیي نگــرش دینــی مــیاجــزاي شــکل دهنــده،درونــی
ت دینی که هویت اخالقی و هوییج حاصل از یک تحقیق تجربی نتیجه گرفتند ) از نتا1998(2پیتس

رابطـه  دهـد کـه  مـی ) نشـان  2002(3. نتایج مطالعات آکوینـا و ریـد  افراد با یکدیگر همپوشانی دارند
د و هویت اخالقی آنها وجود دارد و دین سرچشمه فلسفه اخالقـی  افرامعناداري میان دین دار بودن 

یکتـا، انبیـاء،   شـناخت و بـاور بـه پروردگـار     « توان چنین تعریـف کـرد :   دینداري را میافراد است. 
داشتن عالیق و عواطف معینی نسبت به خدا، خود، دیگران و جهـان هسـتی   ، ام الهیآخرت و احک

تعریـف نـابراین ب. )4،1385(خـدایاري » در جهت تقرب به خـدا و التـزام و عمـل بـه وظـایف دینـی       
:در نظر گرفتبراي دینداري را ذیلتوان ابعاد می

آخرت و پیامبران و آگـاهی  ،دانش اصول دین یعنی یقین به خداشناخت به معناي شناخت :الف) 
از فروع دین است.

اقرار و تصدیق قلبی نسبت به اصول و شرایع دین است.،باور به معناي پذیرشباور :ب) 
ي احساسات و عواطف مثبت (حب) و منفـی  عالیق دینی شامل کلیهعالیق و عواطف دینی:ج) 

نسـبت بـه پروردگـار یکتـا،     ،و پذیرش قلبیدر راستاي شناختاست. عواطف مثبت (بغض) 
،عواطـف منفـی تحـت تـأثیر محبـت بـه خـدا       و آیدوجود میه در فرد دیندار بو مومنینانبیاء 

1. Religiosity

2. Walker LJ, Pitts RC.

3. Aquino K, Reed A.

4. Khodayari
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شود.نسبت به دشمنان دین الهی مطرح می
التزام به وظایف دینی یعنی فرد دیندار در پی به وجود آمدن التزام به وظایف دینی : د) 

معرفت و احساس عاطفی نسبت به پروردگار، انبیا و اولیا دین، انجام تکالیف و احکام دینی را در 
ي شخصی، اجتماعی و اقتصادي بر خود بایسته بداند.حیطه

تاثیرگـذاري است، بیـانگر انجام شدهدینداريدر مورد که تاکنون نتایج حاصل از پژوهشهایی
از جمله مطالعات صـورت گرفتـه در   .)1384،شکرکن(استدافرارفتار وتفکر، شخصیتبردین 

اجتمـاعی  سـازگاري  ي نگـرش دینـی و   رابطـه -توان به موارد ذیل اشـاره نمـود:   میزمینه دینداري 
بررسی رابطه -)1385،فردي مذهب و سالمت روانی (خدایاريرابطه-)1385،دانشجویان (تمدنی

نگـرش دینـی و   -) 1391(پورغالمی و فرشابندي،موزاني بین دینداري و کنترل خشم در دانش آ
) 1385(  شریفی و همکاران،و شکیبایی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی اهوازسالمت عمومی

مـذهب بـا سـالمت    يرابطـه -) 1،2006(باروندینداري با سالمت، شادکامی و اضطرابيرابطه-
).2،2003(هاکنی و ساندرزروان

3سختکوشی

کنـد،  مـی سختکوشی باور به فضیلت کار سخت است. فردي که از اخالق سختکوشی حمایت 
ارزش زیادي براي کارسخت قائل اسـت و فـردي کـه از کارسـخت رویگـردان اسـت محکـوم بـه         

.). در اسالم، کار از ارزش و جایگاه باالیی برخـوردار اسـت  4،2002شکست است(میلر و همکاران
شود. پیامبر میشود و کار سخت و منظم تشویق میهاد و نبرد مقدس یاد از کار به عنوان عبادت، ج

عبادت هفت جزء دارد .)4:کارسخت موجب آمرزش گناهان است(الکافی،جانداکرم(ص) فرموده
کسـی کـه بعـد از تـالش در طلـب مـال       ،که با فضیلت ترین آن کسب حالل است (نهج الفصـاحه) 

1. Baroun

2. Hackney, C.H. & Sanders,G.S.

3. Hardworking

4. Miller.et, al.



1393بهار و تابستان ، )8,9(پیاپی 2و1ي ، شمارهسومسالمطالعات رفتار سازمانی،ي فصلنامه

114

ز ایشان . ا)103بحاراالنوار، ج آورد (مییده شب را به صبح حالل بیتوته و استراحت کند، او آمرز
نقــل شــده اســت: ایمــان در ده چیــز اســـت: شــناخت، فرمــانبري از خــدا، علــم، عمــل، پاکــدامنی،  

کوشی، شکیبایی، یقین، خشنودي و تسلیم در برابر خدا. هر یک از این ده رکـن کـم شـود،    سخت
ي پیـامبر اکـرم(ص) اسـت کـه:     هـا ). از فرمـوده 28شود(بحاراالنوار،جمیرشته ایمان از هم پاشیده 

تـرین آنهاسـت، هـر    ). برتـرین کـار، بـا دوام   70برترین کارها، دشوارترین آنهاست( بحاراالنوار، ج 
). براي دنیاي خود چنان کار کن کـه گـویی جاودانـه زنـدگی     1چند اندك باشد(تنبیه الخواطر، ج 

).2ان کار کن که گویی فردا خواهی مرد(تنبیه الخواطر، ج کنی و براي آخرتت چنمی

کار کنید و آن را به پایانش رسـانید و در آن پایـداري   است که: از فرمایشات حضرت علی(ع)
همانا شما را پایانی است؛ پـس، خـود را بـه آن پایـان     ، آن گاه شکیبایی ورزید و پارسا باشیدکنید؛

در کار پیگیر باشید، زیرا خداوند براي کار مؤمنان پایانی ). 176خطبه (نهج البالغه/ (بهشت) رسانید
کار (خیر) اندك، که بر آن مـداومت ورزي،  ).1(مستدرك الوسائل، ج جز مرگ قرار نداده است

بر شما بـاد بـه   ). 278(نهج البالغه/حکمتتر استاز کار بسیار که از آن خسته شوي، امیدوار کننده
کـاري  برتـرین کارهـا،  ). 130(نهج البالغه، خطبه هیا شدن و آماده گشتنکوشی و متالش و سخت

هـر کـه در عمـل کوتـاهی     ). 78(بحـاراالنوار،ج است که نفس خود را بر انجام آن مجبـور گردانی 
).127( نهج البالغه/حکمتکند، به اندوه گرفتار آید

ري نیسـت کـه بـر آن مـداومت     تر از کاهیچ چیز نزد خداوند، محبوب: فرمایندمیامام باقر (ع)
).2(الکافی،جشود، هر چند اندك باشد

کـنم و  تو را به تقواي الهی و پارسایی و کوشش سفارش مـی :نقل شده استامام صادق (ع)از 
). 70(بحاراالنوار، ج دهدبدان که کوششی که در آن پارسایی نباشد، سودي نمی

آیـد، در  میمبر گرامی اسالم(ص) و ائمه اطهار(علیهما السالم) بر همانگونه که از فرمایشات پیا
امـا بـا ایـن وجـود مطالعـات      به کار و تالش و سختکوشی، فـراوان توصـیه شـده اسـت.    دین اسالم 

. با بررسی ادبیات موضوع در خصـوص سختکوشـی کارکنـان در    انداندکی به این موضوع پرداخته
ا هدف بررسی عوامل مـوثر بـر سختکوشـی مـدیران یافـت شـد،       سازمان تنها یک مورد پایان نامه ب
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اسـت کـه   گرفتـه نتیجـه  بـر سختکوشـی مـدیران پرداختـه و     ) به بررسی عوامـل مـوثر  1387(1باقرلو
.طلبی و کانون کنترل درونی قرار داردچالش، کوشی مدیران تحت تأثیر عوامل تعهد به کارسخت

انگیـزه پیشـرفت مـورد    گیـري انـدازه از عوامـل  در سایر پژوهشها، سختکوشی به عنـوان یکـی  
2شـود: ابراهیمـی نـژاد و سـلیمیان    مـی از آنها اشـاره  ايبررسی قرار گرفته است که در ذیل به نمونه

، در این پـژوهش انگیـزه   اندپرداختهبررسی رابطه عزت نفس با انگیزه پیشرفت کارکنان) به 1386(
جویی و مسئولیت پذیري مورد سنجش قرار ، رقابتپیشرفت با چهار عامل هدفمداري، سختکوشی

گرفته است.
سئوالهاي تحقیق

توان سئوالهاي ذیل را مطرح نمود:میمباحث بیان شدهبا توجه به 
آیا میان دینداري و اخالق کاراسالمی کارکنان رابطه معناداري وجود دارد؟
 ؟تاثیرگذار استکارکنانسختکوشی برآیا دینداري
 ؟تاثیرگذار استسختکوشی کارکنان بر آیا اخالق کار اسالمی
   آیا میان کارکنان مجرد و متاهل از لحاظ رفتارسختکوشی تفاوت معناداري وجود دارد؟

روش تحقیق
رود. مـی پیمایشی بـه شـمار   -پژوهش توصیفیهااز حیث نحوه گردآوري دادهپژوهش حاضر

، پژوهش کمی است.هاگاه نوع دادههمچنین از جنبه زمانی، مقطعی و از ن

قلمرو آماري
تولیـدي و خـدماتی شـهر    ده شـرکت ، کارکنـان مسـلمان   مورد بررسی در ایـن پـژوهش  جامعه 

د جامعـه  ، تعـدا انـد هانتخاب شدساده از فهرست اسامی شرکتها، به صورت تصادفی که تهران است 
نفـر بـرآورد شــد،  346اد نمونـه  نفراسـت، بـر اسـاس جــدول مورگـان، تعـد     3500آمـاري برابـر بـا    

بـه  هـا بـراي اطمینـان از جمـع آوري پرسشـنامه    به روش تصادفی ساده صورت گرفـت. گیرينهنمو

1. Bagherlou

2. Ibrahiminejad & Salimian
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ي هــاپرسشــنامه بــین کارکنــان توزیــع شــد و پــس از حــذف پرسشــنامه360تعــداد مناســب، تعــداد 
.قرار گرفتهامبناي تجزیه و تحلیل دادهپرسشنامه 351مخدوش، تعداد

هاابزار گردآوري داده
بـراي سـنجش   .اسـت در مقیاس پنج تایی لیکرت تدوین شده پرسشنامه هاگردآوري دادهابزار 
چـون موارديشاملابزاراینشد،استفاده سئوال32با فردي خدایارياز پرسشنامهافراددینداري

آزموناینپایایی.استمذهبیباورهايوانسانرفتارزندگی،درمذهباثرارزشها، اخالقیات،
بـاالي آن اسـت  قابلیـت اعتمـاد   گزارش شـده اسـت کـه نشـان دهنـده      0.83توسط روش بازآزمون

از پرسشـنامه اخـالق   براي سنجش اخالق کاري اسالمی کارکنـان . )1389، 1و خلیلی فر(کوشکی
روش ابـ ) 1383(3سئوال استفاده شـدکه پایـایی آن توسـط رشـیدي    17) با 2001(2کاراسالمی علی

باالي آزمون است. براي سـنجش سختکوشـی   قابلیت اعتمادتعیین شده و حاکی از 0.83بازآزمون
ن طراحـی  به دلیل اینکه ابزار سنجش استاندارد اسالمی تـدوین نگردیـده اسـت، از آزمـو    کارکنان

دي ، چرا که آزمـون اسـتاندار  سئوال استفاده شده است10)  با 2002(4توسط میلر و همکارانشده 
ي سختکوشـی نیـز مغـایرتی نداشـته و از ایـن بابــت     هـا ي اسـالمی در زمینــه هـا اسـت کـه بـا آمـوزه    

تعیـین  0.86توسـط روش بـازآزمون  پایـایی آن  ایجاد نمی نمایـد.  محدودیتی براي پژوهش حاضر 
باالیی برخوردار است.قابلیت اعتماداین آزمون نیز از شده و 

پرسشـنامه پـیش   30شـامل  ايپایایی پرسشنامه، نمونه اولیـه در پژوهش حاضر نیز براي آزمودن 
ي به دست آمده و با کمک نرم افزار آماري اس پی اس هاآزمون گردید و سپس با استفاده از داده

ه حـاکی از  به دسـت آمـد کـ   0.86میزان ضریب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد و 5اس
ابـزار سـنجش نیـز توسـط ده تـن از اسـاتید و خبرگـان مـورد         روایـی  اسـت.  پایایی قابل قبول ابـزار 

1. Koushki

2. Ali, A.

3. Rashidi

4. Miller.et, al.

5. SPSS
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تاییدقرارگرفته است.

هاروش تجزیه و تحلیل داده
بررسـی  بـه منظـور  ، 1اس پـی اس اس با استفاده از نرم افـزار آمـاري   ،هاپس از گردآوري داده

ه شـد و بـراي   رابطه میان متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چنـدمتغیره اسـتفاد  
tگــروه کارکنــان مجــرد و متاهــل در زمینــه رفتارسختکوشــی از آزمــون بررســی تفــاوت میــان دو 

گروههاي مستقل بهره گرفته شد.

ي پژوهشهایافته
اطالعات جمعیت شناختی نمونه آماري- 1جدول

درصد(%) تعداد آماره توصیفی
79
21

279
72

مرد
زن

جنسیت

15
21
56
7

53
75

197
26

دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس

فوق لیسانس

تحصیالت

41
59

143
208

مجرد
متاهل

وضعیت تاهل

به منظور پاسخ به سئوال اول پژوهش که آیـا میـان دینـداري و اخـالق کـار اسـالمی کارکنـان        
تایج را بـه همـراه میـانگین و    نرابطه معناداري وجود دارد از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد، 

نمایید.میمشاهده 2انحراف معیار متغیرها در جدول شماره 

1. SPSS
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ضرایب همبستگی پیرسون و میانگین متغیرها- 2جدول 
انحراف اخالقدینداريسختکوشی

استاندارد
تعداد نمونهمیانگین

اخالق 10.431524.6408351
دینداري0.671.044784.7643351**1

سختکوشی0.2820.701904.2306351**0.311**1

* Correlation is significant at the 0.05 level ** Correlation is significant at the 0.01 level

نتایج گویاي ایـن اسـت کـه میـان متغیرهـاي دینـداري و اخـالق کـار اسـالمی رابطـه مثبـت و            
کـه بـا نتـایج حاصـل از پژوهشـهاي صـورت گرفتـه در خصـوص         )r=.067دارد(معناداري وجـود  

.اخالق کاري پروتستان که پیش از این اشاره شد، همخوانی دارد

نتایج رگرسیون چند متغیره- 3جدول 
متغیرهاي وابسته
رفتار سختکوشی

متغیرهاي مستقل

0,311 **)β(دینداري

0,282 **)β( اسالمیاخالق کار

)R2ضریب تعیین(0,186
82,037**F

** Significant at the 0,01 level

هـردو  شود که متغیرهاي دینداري و اخـالق کـار اسـالمی    میبا توجه به نتایج جدول فوق دیده 
ــر ــر متغی ــد رفتارسختکوشــی ب ــادار تاثیرگذارن ــه طــور مثبــت و معن ــادار  و ب ــز معن ــین نی ضــریب تعی

درصد از تغییـرات رفتارسختکوشـی کارکنـان    19دهد که حدود می) و نشان (R2=0.186باشدمی
شود. میبه وسیله متغیرهاي دینداري و اخالق کار اسالمی تبیین 

به منظور بررسی اینکـه آیـا رفتـار سختکوشـی در دو گـروه کارکنـان مجـرد و متاهـل تفـاوت          
هاي مستقل استفاده شد.براي گروهtمعناداري دارد، از آزمون معنی داري 
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براي دو گروه کارکنان مجرد و متاهلtآزمون -4جدول شماره 
انحراف میانگینتعدادگروهمتغیر

استاندارد
t سطح معنی

داري

رفتار 
سختکوشی

1433.580.655.790.001کارکنان مجرد
2084.770.46کارکنان متاهل

رفتـار میـان دو گـروه کارکنـان مجـرد و متاهـل از لحـاظ      همانگونه که از نتایج مشخص اسـت  
ــود دارد   ــاداري وج ــاوت معن ــی تف ,t=5.79(سختکوش ρ=ــورد  ) ٠.٠٠١ ــل در م ــان متاه و کارکن

.اندي از کارکنان مجرد کسب کردهمیانگین باالتررفتارسختکوشی 

گیريبحث و نتیجه
تاثیرشـان بـر رفتـار   در پژوهش حاضر، رابطه میان دینداري و اخالق کار اسالمی بـا یکـدیگر و   

دهد که کارکنـان در جامعـه آمـاري    میسختکوشی کارکنان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان 
میـانگین بـاالیی کسـب    کـار اسـالمی و سختکوشـی   اخالقمورد بررسی در هر سه متغیر دینداري،

. وجـود دارد داري و اخـالق کـار اسـالمی    مثبت و معناداري میان دینرابطههمچنین اینکه. اندکرده

بر رفتـار سختکوشـی   اري مثبت، دینداري و اخالق کار اسالمی گویاي تاثیرگذرگرسیون نیزنتایج 
درصد از تغییرات رفتار سختکوشی کارکنان توسط دو عامـل دینـداري   19حدود و کارکنان است

. البتـه بایـد درنظـر گرفـت کـه در ایـن پـژوهش تـاثیر عوامـل          گرددمیاسالمی تبیین کار و اخالق 
محیطی و شرایط سازمان مد نظر و مورد بررسی قـرار نگرفتـه اسـت. اگرچـه شـرکتهاي تولیـدي و       

، اما تاثیر نوع فعالیت، فرهنگ، انـدازه، شـرایط   اندخدماتی هر دو در نمونه مورد بررسی قرار گرفته
و ممکن است از پژوهش در جامعـه آمـاري   اندوامل محیطی مورد بررسی قرار نگرفتهاقتصادي و ع

توانـد بـراي   مـی نتـایج  دیگري نتایج متفاوتی حاصل شود. صرف نظر از محدودیت ذکر شده، ایـن 
و میـانگین بـاالیی کـه    مدیران سازمانها نوید بخش باشد، چرا که با توجه به فرهنگ اسالمی جامعه 

دیندار و اخـالق  متغیرهاي پژوهش توسط آزمودنیها کسب شده، به طور بالقوه با کارکناندر مورد 
و بـا تقویـت هرچـه بیشـتر باورهـاي دینـی در       که تمایل بـه سختکوشـی دارنـد در ارتباطنـد    مداري 

متعهـد،  به اصـول اخـالق کـار اسـالمی، کارکنـانی      بیانگذاران و رهبران سازمان سازمان و پایبندي 
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پر براي سازمان خواهد بود.پایدار مزیت رقابتی که مبنايخواهند داشت اخالق مدارسختکوش و 
واضح است که مدیران نباید از نقش سـایر عوامـل مـوثر بـر انگیـزه سختکوشـی کارکنـان هماننـد         

بایسـت بـا کنتـرل آنهـا زمینـه را بـراي افـزایش تعهـد و         میعوامل محیطی و سازمانی غافل شوند و 
، نتـایج حاصـل  ان و در نتیجه رشدفردي وسازمانی فراهم نمایند. در نهایـت طبـق  سختکوشی کارکن

انـد کسب کردهباالتري میانگین رفتارسختکوشی در رفت، کارکنان متاهل میمانگونه که انتظار ه
تواند حس تعهد و مسئولیت پذیري ایشان جهت تامین معاش خانواده باشد. میعلت آن و 

از ایـن نیـروي بـالقوه    گیريمهمترین پیشنهاد براي سازمانها، بهرهژوهش، از پبنابر نتایج حاصل 
مانی که بیانگذاران سـازمان  . زجهت تعالی فردي کارکنان و در نهایت تعالی سازمان و جامعه است

خود پاي بند به باورهاي دینی و اصول اخالق کار اسالمی باشند و فرهنگ سـازمان، اشـاعه دهنـده    
شها باشد، کارکنان نیز زندگی کاري و باورهاي دینی و اسالمی خـود را یکپارچـه   این باورها و ارز

دارند.  میدانسته و در جهت تعالی خود، سازمان و جامعه گام بر 
منابعفهرست 
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