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اخالق كار يكي از مهمترين عوامل فرهنگي در توسعه محسوب ميگردد .اين پژوهش
باتوجه به انواع دينداريها ،ميزان اخالق كار را مد نظر قرار داده و درصدد پاســخ به اين
نكته است كه با توجه به شرايط اجتماعي ايران آيا ميان انواع دينداري افراد و ميزان اخالق
كار آنها رابطهاي وجود دارد .جامعه آماري پژوهش ،كارمندان دانشــگاه زنجان بودهاند كه
از ميان آنان جمعيت نمونه بهصورت نمونهگيري طبقهبنديشده ،بهتعداد  259نفر انتخاب
شــدند .براي توجيه نظري رابطه انواع دينداري و ميزان اخالق كار ازنظريات وبر و شپرد
اســتفاده شده است .يافتهها نشان دادند كه بهطور كلي ميزان اخالق كار اكثريت كارمندان
متوسط و باال بود .بين انواع دينداري و ميزان اخالق كارمندان رابطه معنادار وجود دارد ،از
حيث ابعاد چهارگانه اخالق كار نيز تفاوت عمده ميان تجددگرايان و اسالم گرايان راديكال
بــا انــواع ديگر وجود دارد و ميزان اخالق كار اين دو گروه دينداران نســبت به دو گروه
ديگر بيشــتر است .همچنين نتايج تحليل رگرسيوني نشان دادند كه تجددگرايي اسالمي و
اسالمگرايي راديكال بيشترين تأثير را بر اخالق كار داشتهاند.
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مقدمه

حيات انســان در جامعه با كار عجين شــده است و زندگي اجتماعي مستلزم همكاري و

همياري و برآوردن نيازهاي متقابل است .اين امر منجر به تقسيم كار و توسعه تخصصها
و مهارتهاي مختلف شده و بر پيشرفت كمي وكيفي كار و آثار و نتايج آن افزوده است.

كار انسان نه فقط با تجربه و دانش او در آميخته بلكه بهصورت يك امر فرهنگي و ارزشي

جلوهگر شده است و بدينسان بين انديشه ،كار و روابط اجتماعي پيوندي ناگسستني پديد
آمده اســت (توسلي .)1380 ،مسلماً توسعه و تكامل اقتصادي جز از طريق رشد خصلت

فرهنگي عوامل كار در محيط و ســازمانهاي كار محقق نميگردد .هرگونه مطالعهاي از
فرهنگ كار و اخالق كار 1نهايتاً متمركز در تحليل فردي است و فرد مركز تجلي فرهنگ،
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هنجارها و ارزشهاست .اخالق كار طبعاً بهعنوان يك امر اجتماعي ميتواند مورد تحليل
واقع شود (نهاوندي و توسلي .)40 :1387 ،برخي از مطالعات و پژوهشهايي كه در ارتباط

با علل توســعهنيافتگي در ايران صورت گرفتهاند ،به اين نتيجه دست يافتهاند كه يكي از
موانع عمده در اين راه موانع فرهنگي بهويژه ضعف فرهنگ و اخالق كار در ايران اســت
(معيدفر 1386 ،و حبيبي و جعفري .)1381 ،بررســيهاي كارشناسان مسائل اجتماعي

ايران ،مديران ،نخبگان فرهنگي و سياســي و جامعهشناســان نشان ميدهد كه اخالق و

فرهنگ كار در ايران در مقايسه با كشورها و جوامع صنعتي در سطح پايينتري قرار دارد.

درجامعه ما عليرغم وجود عناصر مثبت بسيار در فرهنگ آرماني ديني (كه در آن به كار
ارزش بســيار داده ميشــود) و نيز عليرغم سنت امامان (ع) در ارج نهادن به كار و تأكيد

بيشــتر بر ارزشهاي اكتسابي تا ارزشهاي انتسابي و همچنين عليرغم وجود ارزشهاي
مثبت نســبت به كار در سازمان سنتي كار ،در ساختار كلي جامعه ارزشهايي غلبه دارد

كه اخالق كار و بهتبع آن وجدان كاري را تضعيف ميكند (معيدفر .)1380،جامعه ايران
مانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه ،جامعهاي در حال گذار از وضعيتي سنتي به

مدرن اســت اين وضعيت خصوصيات و ويژگيهاي خود را دارد .ازجمله بحرانهاي ويژه

ارزشــي ،هنجــاري و اخالقي .در اين دوره ،جامعه از طرفــي با ترديدهايي در روشهاي
پيشــين زندگي مواجه شــده و از طرف ديگر هنوز به الگوي نوين و جايگزيني دســت
نيافته است .طبيعتاً بحرانهاي اخالقي شديدي در اين دوره بروز خواهد كرد .بسياري از
معضالت فرهنگي جامعه ما ازجمله ضعف وجدان و اخالق كار از همين موضوع سرچشمه
1. Work Ethic
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ميگيرد (معيدفر .)285 :1387 ،جامعه ما از يكســو جامعهاي ديني است ،ديني بودن
عنوان عامي است كه به هر فرد يا پديدهاي كه ارزشها و نشانههاي ديني در آن متجلي
باشــد اطالق ميشود .تجلي ارزشها و نشانههاي ديني بودن فرد را در نگرش ،گرايش و

كنشهاي آشــكار و پنهان او ميتوان جســت و شناسايي كرد .فرد متدين خود را ملتزم

بهرعايت فرامين و توصيههاي ديني ميداند و اهتمام و ممارستهاي ديني او را به انساني
متفاوت با ديگران بدل ميسازد .بنابراين به دو طريق يا با دو نشانه ميتوان او را از ديگران
بازشناخت .يكي از طريق پايبندي و التزام دينياش و ديگري از «پيآمد» دينداري و آثار
تدين در فكر و جان و عمل فردي و اجتماعي او (شــجاعيزند )37 :1384 ،و از آنجا كه

دين يكي از مهمترين منابع اخالق در هر جامعهاي بهشــمار ميرود بهطريق اولي يكي
از آثار تدين ميتواند در اخالق كار تجلي و بازتاب پيدا كند و اين مســئله براي جامعه

ديني ما ميتواند مهم باشد .برهمين اساس مطالعه نسبت انواع دينداريها و اخالق كار

ميتواند پژوهشــي با اهميت براي فهم تأثيرپذيري اخالق كار از تحوالت جامعه بهويژه
تحوالت فرهنگي و برخي نگرشها و رفتارها بهويژه طرز تلقيهاي ديني باشــد .تحقيق

حاضر با درك اين اهميت بر آن است تا به سؤال زير پاسخ دهد :قرائتها و برداشتهاي
مختلف از دين (انواع دينداري) چه ارتباطي با ميزان اخالق كار افراد دارد؟ در اين راستا

ميزان اخالق كار ،ابعاد اخالق كار و انواع چندگانه دينداري كارمندان و ارتباط هريك از

ابعاد اخالق كار با انواع دينداري بررسي خواهد شد.
مروري بر پيشينه تجربي تحقيق

بررســي تحقيقات گذشته نشان ميدهد كه پژوهشهايي مربوط به اخالق كار و فرهنگ
كار صــورت گرفته امــا در مورد ارتباط دين و يا نوع دينداري بــا ميزان اخالق كار ،در

متون فارســي پژوهشي انجام نشده است .در ادامه بهبرخي از مهمترين تحقيقات مرتبط
با اخالق كار اشاره ميشود:

ــ مطالعه تجربي اخالق كار با تأكيد بر جنسيت (توسلي و نجارنهاوندي)1387 ،؛ اين

تحقيق با رويكردي جنسيتي به اخالق كار در جامعه ايراني درصدد پاسخ به اين نكته است

كه با توجه به خصوصيات محيط كار در ايران چه تفاوتها و شباهتهايي بين اخالق كار

زنان و مردان قابل مشاهده است و اينكه در صورت وجود تفاوت چه عواملي در آن دخالت
دارند .در اين تحقيق از روش پيمايشي استفاده شده و ابزار تحقيق پرسشنامه بوده است.
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جامعه آماري ،اعضاي هيئت علمي و كارمندان دانشــگاه تهران بودهاند كه از ميان آنان

با اســتفاده از نمونهگيري طبقهبندي ،جمعيت نمونه انتخاب شده است .پس از تجزيه و
تحليل دادهها و تحليل مسير اين نتايج بهدست آمده :آنچه كه در محيط كار دانشگاه بر

اخالق كار افراد مؤثر است متغيرهاي اقتصادي و پايگاهي كاركنان آن نيست بلكه آنچه

اهميت دارد ،متغيرهاي فرهنگي و روابط درون سازماني است و در دانشگاه بهعنوان يك
محيط فرهنگي بيشــتر متغيرهاي منزلتي ،اجتماعي و ســاختاري هستند كه بر رفتار و

اخالق كاركنان تأثيرگذارند و زنان هم از اين قاعده مســتثني نيســتند .متغير جنسيت

بهعنوان يك عامل مهم و مشخص در اخالق كار (متغير وابسته) خود را نشان نداده ولي
توسط متغيرهاي درونسازماني (متغيرهاي فرهنگي) خود را بازنمايي و بازشناسي ميكند.
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ـ وجدان كاري و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن (ساروخاني و طالبيان)1381 ،؛ در اين

پژوهش ،وجدان كاري و عوامل مؤثر بر آن در صنايع پتروشيمي كشور بررسي شده است.
همبســتگي مثبت و معنيدار ســطح وجدان كار با شيوه مديريت مشاركتي و تفويضي،
تناسب شغلي احســاس رضايت درون سازماني ،احساس مثبت وجود عدالت سازماني و

سطح تخصص كاركنان و همچنين همبستگي منفي و معنيدار سطح وجدان كار بهويژه

ابعاد رفتاري آن با ســن و ســابقه كار كاركنان از نتايج مهم اين پژوهش است .در تجزيه
و تحليل چندمتغيري و با اجراي مدلهاي مناســب رگرسيوني ،همبستگي مثبت بسط
عدالت سازماني ،تناسب تخصص با وظايف شغلي ،بسط رضايت درونسازماني ،نهادينهشدن

شــيوههاي مديريت مشــاركتي و تفويضي و همچنين توزيع پستها و مشاغل بر مبناي

تواناييهــا و خواســتههاي كاركنان با كنترل واريانس عامل و متغيرها در ســطح %99

معنــيدار بوده ،اين پنــج عامل بيش از  50درصد واريانس ميزان وجدان كاري كاركنان
را تبيين نموده است.

ـ بررسي عوامل مؤثر بر وجدان كاري مديران مدارس متوسطه (سرمد)1387 ،؛ هدف

اين پژوهش بررسي عمدهترين عوامل مؤثر بر وجدان كاري مديران مدارس متوسطه بود.

براي انجام بررســي از پرسشنامه محققساخته حاوي  25سؤال بستهپاسخ با گزينههاي

بســيار زياد ،زياد ،متوسط ،كم و بيتأثير استفاده شد .پس از تحليلهاي آماري بهكمك
آزمونهاي خيدو ،تی و ضريب همبستگي وي كرامر نتايج زير بهدست آمده .1 :بين جو

انساني مدرسه ،نظام ارزشها ،عوامل اقتصادي ،دانش مديران ،روابط انساني ،ويژگيهاي

شــخصيتي مديران با وجدان كاري آنان رابطه وجود دارد .2 .بين عوامل برونمدرسهاي
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با وجدان كاري مديران رابطهاي بهدســت نيامــد .3 .بين آراي مديران زن و مرد درباره
تأثيــر دانش مديران ،ويژگيهاي شــخصيتي مديران عوامل اقتصادي ،روابط انســاني و

نظــام ارزشهاي مديران بــر وجدان كاري آنان تفاوت وجود نــدارد .4 .در مورد عوامل

درونمدرسهاي (جو سازماني مدرســه) و برونمدرسهاي بر وجدان كاري مديران ،آراي
مديران دو منطقه مشابه است.

ـ بررسي اخالق كار و عوامل فردي و اجتماعي مؤثر بر آن (معيدفر)1378 ،؛ در اين

بررسي براي اولين بار براساس شاخص معتبري كه براي سنجش اخالق كار ساختهشده
و در چند كشــور بهكار رفته اســت يك ارزيابي از اخالق كار در ميان كاركنان واحدهاي
توليدي ،صنعتي انجام شــده و ميزان پايبندي كاركنــان واحدهاي توليدي ،صنعتي به

ارزشهاي كار سنجش شده است .بهعالوه ،پس از سنجش شدت و ضعف اخالق كار در

ميان افراد ،عواملي كه در كاهش و يا افزايش اخالق كار مؤثرند مثل مديريت ،نوع و شرايط

كار ،تفاوتهاي فردي ،پايگاهي و اجتماعي افراد ،مورد مطالعه و بررســي قرار گرفتهاند.
پرسشنامه بهعنوان ابزار گردآوري اطالعات اين تحقيق در دو بخش يكي ويژگيهاي فردي

و اجتماعي (بهعنوان متغيرهاي مســتقل) و ديگري اخالق كار (بهعنوان متغير وابسته)
در واحدهاي توليدي ،صنعتي تهران و حومه آن در تابستان سال  77تكميل شده است.
در اين بررسي اخالق كار و ابعاد چهارگانه آن يعني؛ دلبستگي و عالقه به كار ،پشتكار و
جديت در كار ،روابط انســاني در محل كار ،روح جمعي و مشاركت در كار ،از طريق يك
شــاخص پنجاه قسمتي و براساس يك طيف  5گزينهاي سنجش شده است.حجم نمونه

برابر  600نفر برآورد شده است .در اين بررسي هم از تحليلهاي آماري مانند رگرسيون

دومتغيري و هم از تحليل واريانس استفاده شده و رابطه خطي هريك از متغيرهاي مستقل

با متغير وابسته و ابعاد چهارگانه آن گزارش شده است.در تحليل هر يك از عوامل دهگانه
در ارتباط با اخالق كار گفته شده:

كساني كه بيشترين اميد را نسبت به آينده كشورشان دارند ميزان اخالق كار بيشتري

دارند .همچنين كساني كه ساكن حومه تهران هستند در مقايسه با تهراننشينان ،كساني

هستند كه رضايت بيشتري از كارشان دارند .افرادي كه آزادي عمل بيشتري در كارشان
دارند و افرادي كه بيش از ســه فرزند دارند اخالق كار بيشــتري دارند .كساني كه منشأ
روستايي دارند و نيز آنان كه از سطح تحصيالت پايينتري برخوردارند اخالق كار بيشتري

دارند و نهايتاً ،كســاني كه شــرايط و فضاي مناســبتر كاري دارند ،كساني كه به آينده
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كارشان در كارگاه اطمينان بيشتري دارند ،كساني كه كارشان مطابق پست آنان است و

افراد متأهل نسبت به مجردين اخالق كار بيشتري دارند .در واقع ،دو دسته عوامل هستند
كه بر روي اخالق كار تأثير مهم دارند .يكدســته عوامــل مربوط به محيط اجتماعي و
يكدسته عوامل مربوط به كار ،البته نقش عوامل اجتماعي مهمتر است .درواقع ،اگر چه

عواملي مانند رضايت از كار ،فضا و شــرايط كار ،نقشآفريني فرد در محيط كار و ثبات
شــغلي او در افزايش اخالق كار او مهماند ،ليكن عوامل مهمتري هستند كه تأثير آنها بر
اخالق كار بيشــتر است و اين عوامل عمدتاً اجتماعياند .در اين رابطه ،يافتههاي تحقيق

حكايــت از آن دارد كــه افرادي كه به ارزشهاي اجتماعي جامعه ســنتي نزديكترند و

نســبت به محيط اجتماعي پيرامون خود خوشبينترند ،از نظر ميزان اخالق كاري وضع
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بسيار مطلوبتري دارند .در مقابل افرادي كه به ارزشهاي اجتماعي جامعه شهري امروز

نزديكترند و متعاقباً نوعي بدبيني نســبت به محيط اجتماعي اطراف خود دارند ،وضع
نامناسبتري از نظر اخالق كار دارند.

ـ پژوهش بررســي ميزان اخالق كار و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن در ميان كاركنان

ادارات دولتي استان تهران (معيدفر)1383 ،؛ بررسي بهمنظور سنجش ميزان اخالق كار و

عوامل مرتبط با آن در ادارات دولتي انجام ميشود .فاز اول اين كار بهپيشنهاد مؤسسه كار
و تأمين اجتماعي با همين عنوان و با تمركز بر محيطهاي كارگري و كارخانجات توليدي
در سال  1378انجام شده است .در اين بررسي ،اخالق كار متغير وابسته است كه از طريق

يك شــاخص  50گزينهاي كه ابعاد چهار گانه اخالق كار را ميســنجد اندازهگيري شده

است .در اين بررسي متغيرهاي مستقل تأثيرگذار بر اخالق كار به چند مقوله دستهبندي
شده و مورد پژوهش قرار گرفتهاند كه عبارتاند از .1 :ويژگيهاي پايگاهي (شامل :قيمت

منزل ،منزلت شغلي فرد و والدين او ،سطح تحصيالت)  .2شهروندي (شامل :تولد فرد و
والدين او در شــهر ،مدت زمان اقامت فرد و والدين او در شــهر)  .3نوع مديريت (شامل:

احســاس كاركنان از آمرانه بودن يا نبودن مديريت و ميزان مشــاركت آنان در پيشبرد

اهداف سازمان متبوع)  .4بيگانگي اجتماعي و سازماني (شامل :خوشبيني نسبت به آينده
و اعتقاد بهنقش خود در پيشرفت جامعه و آگاهي و اعتقاد به اهداف سازمان و اداره متبوع)

 .5عدالت سازماني (شامل :نظر كاركنان در مورد عادالنه و يا ناعادالنهبودن حقوق ،مزايا
و پاداشهــا و ترفيعات و تنبيهات در محــل كار .تعداد  600نفر بهعنوان نمونه به روش

انواع دينداري و اخالق كار

نمونهگيري چندمرحلهاي پی.پی.اس 400( 1نمونه براي شــهر تهران و  200نمونه براي
شهرستانهاي استان تهران) انتخاب شدهاند .بر اساس نتايج بهدست آمده از اين تحليل

چندمتغيره ،هرچه فرد به ارزشهاي مدرن نزديكتر (داراي تحصيالت بيشــتر و سابقه

شهرنشــيني بيشتر) باشــد ،از اخالق كار پايينتري برخوردار خواهد بود .هر چه فرد در
سازمان و فرايند كار بيگانهتر و پيوند او با سازمان سستتر ،اخالق كار او ضعيفتر است.
در اين بررسي ثابت نشده است كه اخالق كار در سازمانهاي دولتي تهران پايين است.

مباني نظري تحقيق

انواع دينداري :اهميت موضوع دين براي جامعهشناسان نه في نفسه ،بلكه بهتبع تأثيراتي

بوده است كه بر حيات اجتماعي ميگذارده يا از آن ميپذيرفته است .مخاطبين دين در
بادي امر ،اگر چه افرادند و تجلي نخستين آن در ايمان و تعلق خاطر فردي است ،ليكن

مســتعد آن است كه بهسرعت وجه اجتماعي بيابد .بهلحاظ واژهشناسي ،دينداري صفت
مفهوم دين است و از اين نظر نسبي است .يعني مصداق قطعي و مطلق براي آن نميتوان
معلوم كرد و به اين لحاظ داراي مراتبي است و بين دو وضعيت حداقلي و حداكثري جاي

ميگيرد .دينداري كه واحد مشاهده آن در اصل افراد هستند بر اين اساس تالشهاي فردي
براي درك آن چشمه فياض و قدسي است .بنابراين دينداري وابستگي تام به دين دارد و

فرد ديندار با درجات يا از جهات متفاوت ميكوشد ،خود را با يك منبع فياض كه از نظر
وي در دين متبلور اســت ،همذات گرداند و بر اين اســاس ،ميزان و جهت همذاتانگاري

فرد با دين مورد نظر وي ،دينداري او را روشن ميسازد (ميرسندسي.)59 :1383 ،

دينداري ازجمله مفاهيمي است كه پيچيدگي قابلتوجهي در معنا و مصداق آن وجود

دارد .دينپژوهان تكاپوهاي فراواني را براي تجزيه و تحليل مفهومي آن انجام دادهاند و از
زواياي مختلفي به آن پرداختهاند .آنچه در وهله اول از دينداري بهذهن متبادر ميشــود

فرديبودن آن اســت ولي كنكاش بيشــتر نشــان ميدهد هرگونه دينداري بهنوعي به

معرفتشناختي و برداشت و طرز تلقي و تفسير خاصي از دين بستگي دارد ،مفهومي كه

امروزه بيشــتر تحت نام «قرائت از دين» شناخته ميشود .بنابراين هر طرز تلقي يا قرائت

ديني بهخصوص در پيوند با دينداري صرف بحث معرفتشناختي نيست بلكه عالوه بر آن

راهنما و الگويي است براي كساني كه ميخواهند بر اساس آن عمل كنند؛ يعني الگويي
1. PPS
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عملــي براي افراد اســت .بر اين پايه دينداري يا بهعبارت بهتــر نوع دينداري با موضوع
قرائتهاي ديني پيوند ناگسستني دارد .عالوه بر اين استفاده از مفهوم قرائت ديني مبحث

را در سطح معرفتشناختي باقي ميگذارد و حال آنكه كاربرد مفهوم «دينداري» عالوه بر

موارد مذكور ،امكان استفاده از آن را در حوزههاي جامعهشناسي ،روانشناسي اجتماعي

و ...فراهم ميآورد .باتوجه بهگسترش عالقهمندي دينپژوهان در جهت كاربست مباحث
ديني در تحقيقات تجربي انتخاب واژه دينداري پاســخ مناسبتري را نسبت به اين نياز
فراهم ميكند و اين درحالي است كه رابطه نوع دينداري و قرائت يك رابطه خاص و عام
تلقي ميشود (ميرسندسي .)1386 ،پس همه افراد يك برداشت واحد از دين ندارند بلكه

برداشتهاي متفاوت دارند و در نتيجه اين برداشتها و نگرشها و طرز تلقيها نسبت به
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دين ،انواعي از دينداري خواهيم داشت (ذوالفقاري .)216 :1387 ،در اين تحقيق بررسي

نوع دينداري (انواع قرائتها از دين) مورد نظر ميباشــد .مبحث انواع دينداري و بهتعبير

ديگر طرز تلقي نسبت به دين از زواياي گوناگون و از ديدگاه صاحبنظران مختلف مورد
بررسي و توضيح قرار گرفته است ازجمله ميتوان به نوعشناسي ملكيان و سروش اشاره

كرد؛ در تقسيمبندي ملكيان دينداري داراي سه نوع بنيادگرا ،سنتگرا و تجددگرا ميباشد

و عبدالكريم سروش سه نوع دينورزي را مشخص كرده است :دينورزي مصلحتانديش،
دينورزي معرفتانديش و دينورزي تجربتانديش .در ميان بعضي از صاحبنظران غربي

هم گونهشناســيهايي از دينداري وجود دارد كه بهعنوان مثال ميتوان به گونهشناسي

اسپوزيتو ،كلينتون بنت ،ايوون حداد ،شپرد و ...اشاره نمود.

گفتنی است كه اين تقسيمبنديها نقاط مشترك و همپوشيهاي متعددي دارند .در

میان آنها ،نوعشناسي ويليام شپرد 1كه بر اساس خصوصيات جوامع اسالمي طراحيشده

مبناي پژوهش قرار گرفته است .تقسيمبندي شپرد مبتني بر نوع طبقهبندي عكسالعملها
و پاســخها بهنفوذ غرب و راهحلهايي براي احياي اســام در عصر حاضراســت و انواع

دينداريها را از بعد دوري و نزديكي با مدرنيته برميشمرد ،لذا نسبت به تقسيمبنديهاي
ديگر جامعيت الزم را دارد.

نوعشناسي شپرد

«ويليام ،اي ،شــپرد اقســام اصلي نگرش به دين را در بين مســلمانان عبارت ميداند از
1. W.E.Shepard
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سكوالريسم ،تجددگرايي اسالمي ،اسالمگرايي راديكال ،سنتگرايي و سنتگرايي جديد كه

هر يك شعباتي دارد .اساس تقسيمبندي شپرد ،رابطه دين با مدرنيته است ،بدين ترتيب

كه هر چه دين با مدرنيته بيشتر انطباق يابد به سكوالريسم نزديكتر ميشود و بالعكس

هرچه دين از مدرنيته دورتر شود ،نوع دينداري سنتيتر ميشود» (ذوالفقاري.)85 :1387 ،

سكوالريســم :1عبارت اســت از اعتقاد بهاستفاده از هر بينشــي بهصورت باز و از هر نوع
ايدئولوژي سواي اسالم ،در اكثر عرصههاي حيات عمومي .افراطيترين شكل سكوالريسم

عبارت است از آن دسته از انديشهها كه درصدد است تا در سراسر عرصههاي عمومي و

خصوصي جايگزين اســام شود و بهتعبير ديگر خواهان حذف دين از تمامي عرصههاي
زندگي است .البته چنين سكوالريسم افراطي و حداكثري در كشورهاي مسلمان غيرمتعارف

است .شكل رايجتر آن سكوالريسم معتدلي است كه در پي تفكيك مذهب از ساير شئون
زندگي عمومي اســت و ضرورتاً غيرمذهبي نيست و به مذهب بهعنوان جزئي ضروري از
هويت ملي احترام ميگذارد (شپرد1987 ،؛ بهنقل از ذوالفقاری .)1387 :در جوامع اسالمي

عموماً ايدئولوژي ناسيوناليسم به درجات مختلفي با ساير ايدئولوژيها چون سوسياليسم و

ليبراليسم و غير اينها آميخته ميشود .در سكوالريسم معتدل ،اسالم دين حكومت نيست

و حاكميت نه مبتني بر اعتقاد به خدا كه مبتني بر ملت 2يا مردم 3است.

تجددگرايي اسالمي :4اين نوع دينداري بعد از سكوالريسم بيشترين نزديكي را به مدرنيته

دارد و انعطافپذيري زيادي براي عقل و اجتهاد و ميدان وســيعي براي نظريات انســاني
قائل اســت .بهعبارت ديگر در تقابل اســام و مظاهر مدرن اصالت را به مدرنيته ميدهد
و ميخواهد اســام را مدرن كند برخالف اســامگرايان راديكال كه ميخواهند مدرنيته
را اســامي كنند .بر اين اساس بهشدت عقلگراست .تجددگراها اگرچه بهجدايي دين از

سياست قائل نيستند ليكن معتقدند كه دين بهتنهايي نميتواند يك جامعه مدرن را اداره

كند و نيازمند ساير علوم بشري نيز هست.

اسالمگرايي راديكال :5در اين نوع دينداري تماميتگرایي به باالترين سطح ميرسد .بهعبارت
ديگر دين اسالم بهطور كامل ايدئولوژيك ميشود .آنها معتقدند كه اسالم براي تمام ابعاد
زندگي اجتماعي مردم برنامه دارد و حكومت بايد اسالمي باشد .در مواجهه با مظاهر مدرنيته
1. Secularism
2. Nation
3. People
4. Islamic Modernism
5. Radical Islamism
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اينها معتقدند كه مدرنيته بايد اســامي شــود .لذا از مدلهاي غربي از آنجا كه بتوان آنها
را اســامي نمود استفاده مينمايد .استفاده از عقل و اجتهاد را در مواردي ميپذيرند كه

نص صريح و معتبر درباره آنها وجود نداشــته باشد .خواهان اجراي سريع و انقالبي اسالم
و در موارد لزوم توأم با خشــونت در جامعه هستند .پيشرفت غرب را در جنبههاي مادي

ميپذيرند ولي اعتقاد دارند كه پيشرفت همهجانبه تنها با اسالم امكانپذير است.

دينداري سنتگرايانه :1سنتگرا كسي است كه تعهد اعتقادي او در بخش عمدهاي مخلوطي
از شــريعت و غيرشريعت اســت و همچنين از واردكردن تنازع غربي به قلمرو اعتقادي

ال و بهطور جامع
خــود شــديدا ً دوري ميكند و باالخره عمق تهديد نفوذ غــرب را كام ً
بازشناســی نمیکند .اين نحله در سطح تئوري نســبت به ديگر نحلهها ،بيشتر گرايش
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آن جهاني دارد و مطمئناً به خرافات سنتي ارج بيشتري ميگذارد .واكنش سنتگرايي

در برابر هجوم غربي دقيقاً نوعي تلقي و برخورد با فالكت و بدبختي اســت .سنتگرايان
احســاس ميكنند راههاي مقبول گذشته براي تغيير كافي است .اما سنتگرايي جديد

با مســائل غربي بهطور عميق درگير ميشود .زمانیکه سنتگرایی درصدد درگیرشدن

عمیق با مسائل غربی میشود تبدیل به سنتگرایی جدید میگردد .سنتگرايي جديد نيز
ميتواند به دو شكل افراطي طردگرا و همسازگرا لحاظ شود .همچنين ميتواند بهعنوان
مرحله انتقالي به سكوالريسم يا تجددگرايي اسالمي يا اسالمگرايي راديكال تلقي شود.

ســنتگرایی جدید نیاز به تکنولوژی جدید را میپذیرد اما در مقایســه با تجددگرایی
اســامی تمایل بیشتری به گزینشــی عملکردن دارد ولی کمتر به آن جنبه سمبلیک
میدهد و لذا از گرایشــی که به تکنولوژی ارزش کارکردی میدهد جدا و بازشــناخته
میشود .این نحله کمتر در پی آن است که ایدهها و ارزشهای غربی را (بهخصوص ایده

پیشــرفت و اخالق کار وبری را) درونی سازد .کمتر به تحقق فوری ایدهآلهای اسالمی

اصرار میورزد .این نحله تحول تدریجی را بر انقالبی ترجیح میدهد (شپرد 17:1987،؛

بهنقل از ذوالفقاری.)1387 :

شپرد البته انواع فرعي نيز براي بعضي از انواع دينداري برميشمرد كه از آن صرفنظر

كردهايم .بايد اين نكته را خاطرنشــان نمائيم كه تمامي دينداريها ،نوعي تيپ ايدهآل يا
ال بر واقعيت منطبق نباشند بهعبارتي
نوع آرماني هستند و اين امكان وجود دارد كه كام ً

در عالم واقع نوع خالص آنها يافت نشود ويليام شپرد به اين نكته اشاره مينمايد كه كار
1. Islamic Traditionalism
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او نيز يك نوع تيپ ايدهآلسازي است و اين امكان وجود دارد كه انواع دينداريها تداخل

و همپوشيهايي هم با يكديگر داشته باشند.

جامعه ايراني در چنددهه اخير با فرايندهاي معروف به مدرنيته يا تجدد مواجه بوده

است .تجدد همه حوزههاي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و ديني را تحت تأثير قرار داده

و ارزشهاي جديدي را در جامعه رواج داده اســت ،اين ارزشها كه از آن به ارزشهاي
مدرن تعبير ميشــود موجب بروز اعتقادات و گرايشهاي فكري مختلف در جامعه شده

است .در حوزه ديني رويارويي دينداران با تجدد زمينهساز ظهور قرائتهاي جديد از دين
شده است (ذوالفقاري .)68 :1388 ،در اين تحقيق نيز انواع دينداري و اخالق كار با توجه

به اين شرايط (جامعه در حال گذر از سنت به مدرنيته) بررسي ميشود.
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اخالق كار

كار از نظر خصوصيات ظاهري و توصيفات زبانشــناختي ،ســازهاي اجتماعي اســت .از
ديدگاه جامعهشناسي ،كار ،يك كنش و يك فرايند است كه بهشدت از بافت اجتماعي ـ

فرهنگي جامعه متأثر اســت (حاجيزاده ميمندي .)10 :1377 ،از نظر مفهومي ميتوان
چهار بعد اصلي براي كار تصور نمود و براي هر بعد اصلي چهار وجه در نظر گرفت .چهار
بعد اصلي كار در قالب آجیل 1پارسونزی عبارتاند از :بعد اثباتي كار ( ،)Aبعد شخصيتي

كار ( ،)Gبعــد اجتماعي كار ( )Iو بعد فرهنگي كار ( .)Lوجوه اجتماعي كار عبارتاند از:
شرايط كار ،ضمانتهاي اجرايي كار ،تعهدات كار ،هنجارهاي كار .ديگر وجه اجتماعي كار،

تعهد كاري است .تعهد در كار منشأ اصلي اخالق عملي كار است (چلبي.)263 :1375 ،
اخالق كار حوزهاي از فرهنگ جامعه بهشمار ميرود كه عقايد و ارزشهاي مربوط به

كار را در برميگيرد و از قواعد كلي حاكم بر فرهنگ و جامعه تبعيت ميكند (رجبزاده،

 .)64 :1376اخــاق كار يعنــي پذيرفتن مســئوليت در قبال كار روزانــه وانجام آن به
مناسبترين وجه ممكن .اين اخالق نيازمند يك فرايند فرهنگي است تا اين فرهنگ كار

در جامعه جا نيفتد و مردم با آن احساس نزديكي نكنند اخالق كار نميتواند همهگير شود.

اخالق كار در گذشته با سنت و مذهب ارتباط داشت كه هر دو نظم هنجاري ويژهاي را
در خانواده ،مدرسه و محيط اجتماعي بهوجود ميآورد و جامعه از آسيبها كمتر صدمه
ميديد (فيوضات.)109 :1383 ،

1. AGIL
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سي .پتي )1990( 1براي اخالق كار چهار بعد قائل است:
 .1دلبستگي و عالقه به كار

2

 .2پشتكار و جدّ يت در كار

3

 .3روابط سالم و انساني در محل كار

4

 .4روح جمعي و مشاركت در كار( 5معيدفر.)1380 ،

ميلر 6و همكاران ( )2002اخيراً يك تجديدنظر مفهومي و تاريخي از سازه اخالق كار

ارائه كردهاند .با استناد به حجم عمدهاي از نوشتهها كه از كار اصيل وبر منشعب ميشود،
آنها ادعا كردند كه اخالق كار يك ســازه واحد (فردي) نيســت بلكه يك منظومهاي از

نگرشها ،گرايشها ،رفتارها و اعتقادات وابسته به رفتار كاري است.
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پيشنهاد آنها اين است كه سازه اخالق كار:

 .1چندبعدي است.

 .2وابسته به كار است و بهطور كلي فعاليت مرتبط به كار است (تاكنون شايد بهطور
عام به قلمروهايي بهجز كار تعميم داده ميشد مثل سرگرميها ،تعليم و.)...

 .3مستلزم دانش است.

 .4به گرايشها و اعتقادات (نه لزوماً رفتار) منسوب است.

 .5يك سازه انگيزشي است كه در رفتار منعكس ميشود.

 .6سكوالر است ،لزوماً به هيچ مجموعهاي از اعتقادات مذهبي پيوند نخورده و متصل

نيست (وُوئر 7و دیگران.)2007 ،
چارچوب نظري

در رابطه با تأثير دين و دينداري بر اخالق كار هارپاز )143 :1998( 8اســتدالل ميكند

«كه كار و دين و رابطه متقابل اين دو بخشــي از شــالوده جامعه بشري هستند .بنابراين

بهطور انكارناپذيري دين نقش بسيار مهمي در كار بازي ميكند .تحقيقات گذشته شواهد
1. C. Petty
2. Dependency
3. Ambition
4. Consideration
5. Cooperation
6. Miller
7. Woehr
8. Harpaz

انواع دينداري و اخالق كار

متقنــي براي ارتباط بين دين و گرايشهــا و رفتارهاي مختلف كار ارائه كردهاند؛ هارپاز
( )1998و نيلــز ( )1999معتقدند كه اديان براي پيــروان خود اصول اخالقي را تأمين

ميكننــد مبني بر اينكه چگونه زندگي كنند؛ و چگونه اين اصول اخالقي در محيط كار
بهكار برده ميشوند .بنابراين ايمان مذهبي توانايي و وسيلهاي براي مردم فراهم ميكند

كــه به انتظارات اجتماعي هنگام مواجهه با فعاليتهاي كاري پاســخ دهند( ».پاربوتیا،1

.)54 :2009

وجــدان كاري و بهويژه وجدان حرفهاي در تفكــرات دوركيم عمدتاً داراي محتوايي

عاطفي و احساسي و قسمت عمده آن فردي و دروني و تابع اعتقادات ،باورها و احساسات
افراد است .وجدان كاري در نظريه سازمانهاي عقالني كار ماكس وبر داراي بعدي عيني،
قابل اندازهگيري ،دنياييشــده (ســكوالر) و پاداشپذير است.همانگونه كه ريمون آرون

نيز تأكيد دارد «آنچه در نزد دوركيم «وجدان» تلقي شده است در نزد وبر «تعهد» تعريف
شــده است» .نكته اساسي تناســب و انطباق وجدان و تعهدكاري در سازمانهاي مدرن
است .بهعبارت بهتر در سازمانهاي عقالني كار كه بازده كار هر فرد بهصورت كمّ ي قابل

اندازهگيري اســت و ســازمان پايدار همكاري بين افراد متعدد با وظايف تخصصي معين
بهصورتي عقالني ديواني شــده است ،بعد عقالني كار يعني تعهد كاري بر ابعاد احساسي
و اعتقادي يعني وجدان كاري غالب است (ساروخاني و طالبيان.)1381 ،

ماكس وبر جامعهشــناس مكتب تفهمي با نفي وجود وجدان جمعي يا ذهن گروهي

ريشههاي حاكميت انگيزش و ميل به كار را در اخالق پروتستان و تعاليم كالوين و لوتر

ميبيند .بهنظر وبر پروتستانيســم با تبليغ ارزشهاي فرهنگي جديدي كه مبتني بود بر
سختكوشــي ،رقابت ،رياضت و قناعت مادي ،پرهيز از اسراف و اعراض از راكد گذاشتن
سرمايه ،كار كردن و توليد را تشويق و تنبلي و سستي و فتور را تقبيح نمود و انسانها را

به تالش و فعاليت و سختكوشي در امور اقتصادي و كنشهاي معطوف به اهداف مادي

تشويق و ترغيب كرد (محسنيتبريزي و میرزایی.)49 :1383 ،

كالبرگ ميگويد بهاعتقاد وبر عقالنيت ذاتي تنها نوع عقالنيت است كه استعداد توليد

اسلوبهاي زندگي روشمند را داراست و كالونيزم در مغربزمين كه سمبل عقالنيت ذاتي

بود با تأكيدات بيشمارش بر اسلوبهاي زندگي روشمند توانست عقالنيت عملي را تحت

انقياد در آورده و راه بسط و توسعه عقالنيت رسمي را هموار سازد .برداشت وبر از عقالنيت
1. Parboteeah
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مذهب ،زهد دنيوي و سازماندهي عقالني شيوههاي زندگي است .هدف زهد دنيوي كنترل
آگاهانه بر زندگي شخصي و رفتاري در اين جهان است (محمدي.)44 :1384 ،

وبر در اخالق پروتســتان و روح ســرمايهداري بهبيان تفاوتهــاي بارز دو نوع نظام

اقتصاد سنتي و اقتصاد مدرن ميپردازد .تفاوت اين دو نوع اقتصاد از دو گونه طرز تلقي
درباره نيازهاي معيشــتي و پديده كار نشئت ميگيرد .در اقتصاد سنتي كنشگر از انگيزه

عقالنــي كافي براي ثروت و كار برخوردار نيســت .پديــده كار آزاد و عقالني نتيجه يك
ســري عوامل طوالني تاريخي ،ديني و انگيزشي است كه سرمايهداري جديد از اين ابزار

ال عقالني براي رســيدن به منافع اقتصادي بهره ميگيرد .مباحث
بهصورت دقيق و كام ً

وبر در اخالق پروتســتان و روح سرمايهداري نوع خاصي از عقالنيت را تبيين ميكند كه
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منجر بهتغيير هندسه ارزشها و كنشها شده كه عمدتاً از آنها به عقالنيت ذاتي و رسمي
(صوري) تعبير شده است.

طبق برداشتهاي وبر ،عقالنيت در واقع يك فرايند يا پروسه مداومي است كه در اثر

يك تحول اساسي در آگاهي ،عقيده و كنش پديد ميآيد .تحول عقيده و شناخت منجر

به تحول جهانشناســي و تفسير مجدد از پديدههاي پيراموني انسان ميشود و سرانجام
آثار تحوالت عقيده و شناخت در كنشها متجلي ميگردد (محمدي.)95 :1384 ،

هر چند عقالنيت از كنشها آغاز ميشود ولي بهتدريج عقالنيت از سطح كنشها به

ســطح ساختار و نظام رخنه ميكند و همه بخشهاي جامعه را تحت تأثير قرار ميدهد.

وبر معتقد اســت عقالنيت بوروكراتيك همه ســطوح جامعه را فتح خواهد كرد و نهايتاً
قفس آهنين عقالنيت همه بخشهاي ريز و درشــت جامعه را تحت پوشش قرار خواهد

داد .در تمدن غربي عقالنيت ساختاري در همه نهادهاي جامعه اعم از فرهنگ ،سياست
و اقتصاد پديد آمده است (محمدي.)97 :1384 ،

ال بهصورت عقالني شكل
در بخش اقتصادي سرمايهداري جديد مؤسسات اقتصادي كام ً

گرفته است .در بخش سياست ،اقتدار (سلطه) قانوني ازنمادهاي عقالنيت رسمي است.

گذشــته از آن بوروكراسي نيز بهعنوان يك نوع مســتقل ،نماد مشهور عقالنيت بهشمار

مــيرود .در بخش فرهنگي هم نظم جديد اخالقي و فرهنگي و روشهاي جديد علوم از
ثمرات عقالنيت اســت .در واقع علم اثباتي و عقالني كه وبر بدان عالقمند است جزئي از

كل جامع فرايند تاريخي پيشرفت عقالنيت را تشكيل ميدهد.

ميتوان ديدگاه كالن وبر را در چگونگي بسط عقالنيت بهصورت شكل زير نشان داد.

انواع دينداري و اخالق كار

مفهوم بســط عقلگرايي با اينكه منشأ عقالنيت كنشهاي كنشگران است ولي بهتدريج
سطوح ساختاري و نظام را نيز تحت پوشش و سلطه قرار ميدهد (محمدي.)98 :1384 ،
سرمایهداری

نظام علمی
جدید

عقالنی شدن
واکنشها

بوروکراسی

سلطه قانونی
نمودار  :1دیدگاه وبر درباره بسط عقالنیت

بهنظر وبر تنها در غرب است كه علم عقالني وجود دارد .قانون عقالني ،علم عقالني،

دين عقالني ،دولت عقالني همه اينها بر پايه عقالنيت اساســيتري قرار دارند .عقالنيت

بنيادينــي كــه تمدن غرب را متمايز ميكند .از نظر او نقش «ارزشهاي غايي» در تبيين
ظهور عقالنيت در جهان امروزين مطلقاً ضروري اســت .اين ارزشهاي مطلق ارزشهاي

«اخالق پروتســتان» بود كه بهعقيده وبر با روح ســرمايهداري هماهنگيِ انتخابيِ خاصي
داشــت .در واقع وبر ميخواست نشــان بدهد كه چگونه يك شكل ويژه فعاليت عقالني
ســرمايهداري صنعتي امروزين ،در مقابل سرمايهداري سنتي با شكل ديگري از فعاليت

عقالني ،يعني دين عقالني در ارتباط اســت .وبر ظهور شكل امروزين سرمايه صنعتي را
ال متمايز از شــكلهاي ســنتي قديمي و فئودالي ســرمايه تجاري است در ميان
كه كام ً

قشــرهاي طبقه متوسط كه بورژوازي صنعتي را تشــكيل دادند و بر حسب اتفاق اكثرا ً

پيرو آيين پروتستان (پيورتانيزم يا كالونيزم) بودند اينگونه تبيين كرد (صبوري:1384 ،
 .)38درنهايت نظر ريمون آرون براي تكميل بحث مناســب بهنظر ميرســد در واقع وبر
خواسته است اثبات كند كه رفتار آدميان در جوامع گوناگون وقتي فهميدني است كه در
چارچوب تلقي كلي آنان از هستي قرار داده شود .اصول جزمي ديني و تعابير آنها جزئي

از اين جهانبيني است و براي درك رفتار افراد و گروهها ،بهويژه براي درك رفتار اقتصادي
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افراد و گروهها ،ناگزير بايد دين را هم درك كرد .از سوي ديگر ماكس وبر خواسته است

ال از عناصر تعيينكننــده رفتارهاي اقتصادياند و در
ثابــت كند كه تلقيهاي ديني عم ً

نتيجه يكي از علل دگرگونيهاي اقتصادي جوامع بهشمار ميروند (آرون.)600 :1386 ،
هانتينگتون نيز در بررسي جوامع در حال توسعه و علل وقوع انقالب به مرحلهاي اشاره

ميكند كه گروهها و طبقات و افراد با ارزشهاي مدرن تربيت شده و دامنه آگاهيهاي
افراد باال رفته اما در جامعه غيرمدرن كار ميكنند و يا در ســازمانهايي غيرمدرن كار

ميكنند و با نظام سياســي اجتماعي ويژهاي روبرو هســتند كه از نظر ارزشــي انعطاف
الزم را براي جذب آنان ندارد .اين دگرگونيها ،اقتدار سياسي و نهادهاي سياسي سنتي

را بهچالش كشــيده و زمينه اجتماعات و نهادهاي جديد سياسي را فراهم ميسازد .اين
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دوره مســتلزم نوعي تغيير نگرشي ارزشي و هنجاري نيز هست و اين تغيير در نيروهاي
متجدد جامعه محســوستر است .اين ارزشها در چالش با ارزشها و نگرشهاي سنتي
قرار ميگيرند .انســان مدرن محصول تاريخ و جامعه مدرن است و اخالق كار مدرن نيز

محصول چنين جامعه و چنين انساني است .خصايص فرهنگي و قواعد رفتاري مدرن در
جامعه مدرن پديد ميآيند و هم از آن حمايت ميشود .بهعبارتي اين امور در يك رابطه

همبســته و منظومهاي قرار دارند .در كشور در حال توسعه ،ساخت اجتماعي بهگونهاي
نيست كه انتظارات فرد مدرن (فردي كه ارزشهاي مدرن را ميشناسد و پذيرفته است)
تأمين شــود .در اين جوامع چون ساخت اجتماعي مدرن نيست ،بنابراين فرد مدرن در

يك تضاد و تناقض ارزشــي و ذهني با جامعه بهســر ميبرد و حتي انتظارت و توقعات
او بهطور دائم ســركوب ميشــود .در عين حال جامعه از فرد مدرن انتظاراتي دارد كه

او آنها را نميپذيرد بنابراين با ســاختار اجتماعي در تضاد است .اين ويژگيهاي دوران

گذار ،در ســطح ســازماني خود را بهصورت ضعف اخالق و فرهنگ كار ،عدم دلبستگي

به ارزشها و اهداف سازمان و افسردگي رواني خصوصاً در زمان كار ظاهر ميسازد (ن.
ك ،معيدفر.)1380،

با توجه به مباحث مطرحشــده نظريه وبر را ميتوان بهعنوان مدل پايه براي بررسي

ارتبــاط انواع دينداريها با اخالق كار در نظر گرفــت همانطور كه آرون ميگويد :وبر

بهعنوان جامعهشــناس خواســته اســت حالتهاي ديني متفاوت و تأثير آنها بر رفتار
آدميــان و بهويژه بر رفتار اقتصادي را بررســي كند (آرون )594 :1386 ،و مصداق آن

كنشهاي مؤمنان پروتســتان اســت كه از تغييرات ديني و فكري بهعمل آمده توسط

انواع دينداري و اخالق كار

نهضت پروتستانيزم متحول شده است .پس نظام معنايي از جمله دين در بروز نوع كنش
از جمله اخالق كار تعيينكننده اســت ،همچنين عقالنيت كه در اثر يك تحول اساسي
در آگاهي ،عقيده و كنش پديد ميآيد سرانجام آثارش در كنشها متجلي ميشود و از

ســطح كنشها به سطح ساختار و نظام و جامعه رخنه كرده و در بخشهاي اقتصادي،
سياسي و فرهنگي و همچنين بوروكراسي كه سمبل مشهور عقالنيت است ظهور ميیابد؛

اخالق كار نيز بهعنوان يكي از جوانب و وجوه مطرح در بخشهاي اقتصادي و فرهنگي

و بوروكراتيك اســت و ميتوان گفت تحت تأثيــر تحوالت ديني و در نتيجه حالتهاي
ديني مختلف قرار ميگيرد .در اين تحقيق قرائتهاي ديني (نوعشناسي شپرد) بهجاي

اخالق پروتســتاني (و يا حالتهاي ديني مختلف) استفاده ميشود كه رابطه آن با يكي
از جوانب عقالنيت و بوروكراسي يعني اخالق كار (نوعي رفتار اقتصادي) بررسي ميشود.

بهعالوه جامعه ما جامعه اسالمي است و شپرد هم مدعي است كه انواع دينداري او يك
نوع تيپ ايدهآل اســت كه در همه جوامع اســامي از جمله ايران قابليت انطباق با انواع

دينداريها را دارد.

با توجه به نظريات مطرحشده و با تلفيق نظريه وبر ،شپرد و هانتينگتون ميتوان مدل

مفهومي و فرضيات را در ارتباط با دينداري و اخالق كار استخراج كرد:

فرضيه اول :ميان نوع دينداري و ميزان اخالق كار كارمندان دولت رابطه وجود دارد.

فرضيه دوم :ميان نوع دينداري و ابعاد اخالق كار رابطه وجود دارد.

مدل مفهومي تحقيق نیز به شکل زیر خواهد بود:
تجددگرایانه
سکوالر
انواع دینداری

میزان اخالق کار
اسالمگرایی رادیکال
سنتگرایی
نمودار  :2مدل مفهومي تحقيق
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روش تحقيق

براي انجام اين پژوهش ،روش پيمايش مناسبترين گزينه در ميان روشهاي ديگر ديده
1

شد .پيمايش مجموعه ساختمند يا منظمي از دادههاست كه دواس آن را ماتريس متغير

بر حســب دادههاي موردي مينامد .بدين معني كه محقق پيمايش با بررســي متغير بر
حســب موردها و جستجوي ويژگيهاي ديگري كه بهطور منظم با آن پيوند دارد در پي
شناخت علل پديدهها برميآيد .بدينترتيب ،هدف تحقيق پيمايشي آن است كه با مقايسه

دقيق ويژگيهاي مختلف موردها به استنباط علّي نائل آيد (دواس .)13-15 :1383 ،در

اين پژوهش گردآوري دادهها از طريق پرسشنامه انجام شده است.

164

جامعه آماري و حجم نمونه

جامعه آماري در اين پژوهش تمامي كارمندان و اســاتيد دانشگاه دولتي زنجان ميباشد
كه طبق آمار كسبشده از روابط عمومي دانشگاه تعداد آنها  800نفر بوده است .با توجه

به اينكه روش مورد استفاده در اين تحقيق روش پيمايشي ميباشد لذا در اين پيمايش

بهمنظور تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده و طي دو مرحله و با استفاده
از شــيوه نمونهگيري طبقهاي متناسب و سپس نمونهگيري تصادفي جمعيت نمونهاي به
تعداد  259نفر از ميان كارمندان دانشگاه دولتي شهر زنجان انتخاب گرديد.
جدول  :1توزيع نمونه آماري تحقيق
بهتفكيك دانشكده و معاونتها
گروهها

كارمند

استاد

علوم انساني

15

17

فني و مهندسي

17

20

كشاورزي

19

23

علوم پايه

13

16

حوزه رياست

19

_

معاونت مالي

31

_

1. Survey

انواع دينداري و اخالق كار

گروهها

كارمند

استاد

معاونت دانشجويي

33

_

معاونت پژوهشي

13

_

معاونت آموزشي

14

_

معاونت فرهنگي

9

_
259

جمع

نحوه سنجش متغيرها

نحوه شاخصســازي انواع دينداري :در مجموع و بهطور خالصه نظرات شــپرد در مورد
انواع دينداري را ميتوان بر اساس تعدادي معرف 1از هم تفكيك نموده آنها را با يكديگر
مقايســه نمود .اين معرفهــا عبارتاند از :نحوه تلقي از اجتهــاد در دين يا همان نحوه

بازسازي اسالم در حال حاضر ،نحوه تلقي از ايده پيشرفت در غرب ،گرايش اينجهاني يا
آنجهاني ،تأكيد بر عمل يا تفكر ،نوع تلقي از دين ،نحوه مواجهه اسالم با مدرنيته ،نحوه

تلقي از ســنت اسالمي ،علت مشكالت اسالم در حال حاضر و منسوبكردن مشكالت به
استعمار غرب و يا خود مسلمانان.

جدول  :2شاخص انواع دينداري از نظر ويليام شپرد

سكوالريسم

رد هر گونه مالحظه ديني در
اقتباس از غرب

مدرن

تكيه بر پيشرفت با تبعيت از
يك مدل غربي

گرايش اين جهاني

عدم داعيه حاكميت شريعت
اسالمي

دين بهعنوان ميراث فرهنگي

موافقت كامل با مدرنيته

منسوخ دانستن سنت اسالمي

تبعيت كامل از يك مدل غربي
براي حل مشكالت

معرفها اجتهاد
يا نحوه
بازسازي جهتگيري ايده
فكري پيشرفت
اسالم
انواع
در عصر
دينداري
جديد

گرايش
اين
جهاني
ـ آن
جهاني

تأكيد بر
عمل/
تفكر

نحوه
نوع تلقي
مواجهه با
از دين
مدرنيته

نحوه
تلقي از
سنت
اسالمي

علت
مشكالت
اسالم

1. Indicator

165

راهبرد فرهنگ /شماره بيست و ششم /تابستان 1393

راديكاليسم اسالمي

اجتهاد در موارد غير نص (اسالمي
كردن مدرنيته )

بنيادگرايانه

پذيرش ايده تلقي با تبعيت از
مدل اسالم مترقي

توجه اسالم به همه ابعاد زندگي
(اين جهاني ـ آن جهاني

عمليساختن فوري شريعت با
مشي انقالبي و خشونتآميز

اسالم بهعنوان هم مذهب و هم
ايدئولوژي

سنتگرايي

اجتهاد محدود در چارچوب
سنت.

بنيادگرايانه

مخالفت شديد با ايده
پيشرفت به سبك غربي

گرايش آن جهاني

مخالفت با تلفيق تفكر مدرن و
اسالمي روبروشدن با غرب

قرائت اسطورهاي از دين

تجددگرايي اسالمي

انعطافپذيري شديد و قائل بودن به
ارزش زياد براي عقل واجتهاد

نوانديشانه
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پذيرش كامل ايده پيشرفت و ترقي با
تركيب اسالم و غرب

گرايش اين جهاني ـ آن جهاني

تأكيد بر تلفيق تفكر مدرن و اسالمي با
مشي مداراجويانه و مسالمتآميز

اسالم انعطاف پذير وانتخاب گر

دفاع از فرهنگ مادي وغير مادي غرب

اقتباس تكنولوژي مدرن

مخالفت شديد و ناآگاهانه با
مدرنيته

نقد سنت اسالمي با تكيه بر مدرنيته

حذف خرافات از سنت با تكيه بر
اسالم ناب

حفظ كامل سنت به شكل
اسالمي

داخلي دانستن مشكالت جهان اسالم

استعمار غرب (خارجي دانستن
مشكالت جهان اسالم)

خارجي دانستن مشكالت
جهان اسالم

علت
مشكالت
اسالم
تأكيد بر
عمل/
تفكر
معرفها اجتهاد
يا نحوه
بازسازي جهتگيري ايده
فكري پيشرفت
اسالم
انواع
در عصر
دينداري
جديد

گرايش
اين
جهاني
ـ آن
جهاني

نحوه
نوع تلقي
مواجهه با
از دين
مدرنيته

نحوه
تلقي از
سنت
اسالمي

(ذوالفقاري)219 :1387 ،

در اين تحقيق شاخص دينداري شامل  12سؤال و هر سؤال نيز شامل  4گويهو هر

گويه نيز معرف يك نوع دينداري بود و پاســخگويانبايد از ميان  4گويه مربوط به هر

ســؤال فقط يك مورد را كه با نظر آنها بيشــتر تطبيق ميكند عالمت بزنند؛ نمرهگذاري

گويههاي مربوط به دينداري به اين شكل ميباشد .1 :سكوالريسم؛  .2تجددگرايي اسالمي؛

 .3اســامگرايي راديكال و  .4سنتگرايي  .لذا با جمع نمرات انتخابي از  12سؤال دامنه

تغييرات اين متغير از  12تا  48بوده و لذا در سطح ترتيبي و فاصلهاي قابل اندازهگيري

است و با مقولهبندي آن در  4طبقه چهار نوع دينداري نيز قابل تشخيص خواهد بود.

انواع دينداري و اخالق كار

براي ســنجش پايايي مفهوم انواع دينداري از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده گرديده

اســت .ميزان پايايي برابر  0/70بهدست آمد .با توجه به اينكه معرفهاي انواع دينداري
اين تحقيق در بررســيهاي قبلي از جمله در كار ذوالفقاري ( )1387و پاياننامه مقطع
كارشناسيارشد فرجي ( )1390سنجيده شده ،داراي اعتبار معيار است و بدين سبب كه
مورد ارزيابي اساتيد و محققان قرار گرفته ،لذا داراي اعتبار صوري نيز هست.

نحوه شاخصسازي اخالق كار :در اين بررسي ،اخالق كار متغير وابسته است كه از طريق
يك شاخص  50گويهاي كه ابعاد چهارگانه اخالق را ميسنجد اندازهگيري شده است .اين
شــاخص توسط دكتر گريگوري.سي ،پتي در سال  1990ساخته شده و در پژوهشهاي

متعددي بهكار گرفته شــده است و از اعتبار بااليي برخوردار است .ابعاد چهارگانه اخالق

ال ذکر شد ،عبارتاند از:
كار از نظر دكتر پتي همانگونه که قب ً

دلبستگي و عالقه به كار ،پشتكار و جدّ يت در كار ،روابط سالم و انساني در محل كار

و روح جمعي و مشاركت در كار.

با اين وصف ،اخالق كار در چهار بعد و  50ويژگي مثبت و منفي از سوي دكتر پتي

تعريف و اندازهگيري شده است (معیدفر .)1383 ،ضمناً هر يك از ويژگيهاي مذكور بر

روي طيفي  5گزينهاي كه يكطرف آن ضعف ويژگي و طرف ديگر آن شدت آن ويژگي

اســت مورد سنجش قرار ميگيرد .چنانچه نمره هر يك از ابعاد چهارگانه اخالق كار هر
فــرد را بخواهيــم ،جمع نمرات و ويژگيهاي مربوط به هر يك از ابعاد را بر تعداد ويژگي

هر بعد تقســيم ميكنيم و بدينسان براي اخالق كار و هر يك از ابعاد چهارگانه آن يك

عدد كلي از جمع نمرات ويژگيهاي ذيل آن و يكنمره معدل بين صفر تا چهار بهدست

ميآيد .در بخش تجزيه و تحليل دادهها ،متغير وابسته به پنج شكل در ارتباط با متغيرهاي
مستقل قرار گرفته است .1 :اخالق كار بهطور كلي ( 50ويژگي)؛  .2دلبستگي و عالقه به
كار (16ويژگي)؛  3پشــتكار و جدّ يت در كار ( 12ويژگي)؛  .4روابط انساني در محل كار
( 14ويژگي) و  .5روح جمعي و مشاركت در كار ( 8ويژگي).

 50گويه فوق  5گزينهاي و بهصورت طيف بود كه مقدار آلفاي كرونباخ اين شاخص

برابر با  0/83بهدست آمد .اعتبار اين شاخص نيز اعتبار معيار است .گويههاي اين شاخص
ال توسط معيدفر و چندين
مورد تأييد اساتيد قرار گرفته و همچنين در دو طرح پژوهشي قب ً
پاياننامه ازجمله نجارنهاوندي ( )1387مورد استفاده قرار گرفته است.
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جدول  :3محاسبه پايايي معرفهاي اخالق كار

 .2كارم را بــا احتيــاط و مراقبت كامل انجام
ميدهم.

 .2حوصله كار ندارم.
 .3آدم وظيفهشناسي هستم.

 .3تمام هوش و حواسم به كارم است.

 .4شيفته كارم هستم.

 .4ميشود روي كار من حساب كرد.
 .5احساس سردي نسبت به كارم دارم.
 16گويه دلبستگي و عالقه به كار
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 .6جونمه و كارم.
 .7در محيط كارم نقش مهم و مؤثري دارم.
 .8آدم كاري و كارآمدي هستم.

 12گويه پشتكار و جدّ يت در كار

 .1آدم دقيقي هستم.

 .1ميل و رغبت زيادي به كارم دارم.

 .5آدم سختكوشي هستم.
 .6در كارم آزادي عمل دارم.
 .7در كارم ابتكار بهخرج ميدهم.
 . 8در كارم احساس مسئوليت نميكنم.
 .9آدم بيمباالتي هستم.

 .10صادقانه كار ميكنم.

 .11تا كارم را انجام ندهم دست نميكشم.

 .11به كارم اعتقاد دارم.

 .12در كارم آدم خبرهاي هستم.

 .12در كارم زود از كوره در ميروم.

 .1آدم قدرشناسي هستم.

 .13احساس ميكنم كارم مول ّد است.

 .2آدم بشّ اش و خوشرويي هستم.

 .14كارم را بهموقع و سروقت انجام ميدهم.

 .3در كارم مراعات ديگران را هم ميكنم.

 .15دل به كار ندارم.

 .4آدم مؤدبي هستم.

 .16فرز نيستم و كارم بهكندي پيش ميرود.

 8گويه روح جمعي و مشاركت در كار

 .1در محيط كار آدم سازگار و بسازي هستم.
 .2آدم بيتوجه و بيمالحظهاي هستم.
 3روحيهاي جمعي دارم.
 .4تابع مقررات هستم.
 .5از دستورات مافوق اطاعت ميكنم.

 14گويه روابط سالم و انساني در محل كار

 .9در كارم آدم دمدمي مزاج هستم.

 .10كارم را با جدّ يت و پشتكار انجام ميدهم.

 .5آدم روراستي هستم.
 .6با همكاران ،رفتاري دوستانه دارم.
 .7فرد كمككار و ياريرساني براي ديگران هستم.
 .8در محل كارم خصومت با فرد يا افرادي دارم.
 .9آدم دوستداشتني و خوشمشربي هستم.
 .10آدم ميانهروي هستم.
 .11آدم خوش برخوردي هستم.

 6نظم و نظامات را رعايت ميكنم.

 .12آدم گستاخ و خشني هستم.

 .7آدم هوشيار و بيداري هستم.

 .13آدم خودخواهي هستم.

 .8آدم كلّهشق و يكدندهاي هستم.

 .14ظاهر آراسته و مرتبي دارم.

آلفاي كل

(ن .ک .معیدفر)1383 ،

Alpha = 0/83

N of Item = 50

انواع دينداري و اخالق كار

يافتههاي پژوهش

يافتههاي توصيفي :توصيف كلي جامعه مورد مطالعه نشان ميدهد  62/3درصد پاسخگويان
را مردان و  36/7درصد آنها را زنان تشكيل ميدهند .از نظر تأهل  73/7درصد كارمندان

متأهــل و  24/7درصد مجرد بودهاند .از نظر تحصيالت  8/1درصد ديپلم 14/ 3 ،درصد
فوقديپلم 51/4 ،درصد ليســانس و  25/5درصد فوقليسانس و دكتري بودهاند .بهلحاظ

پايگاه اقتصادي اجتماعي 12/4 ،درصد از پاســخگويان ،متعلــق به پايگاه پايين80/3 ،

درصد ،متعلق به پايگاه متوسط 7/3 ،درصد متعلق به پايگاه باال هستند .از نظر وضعيت
استخدامي  30/9درصد كارمندان قراردادي 8/9 ،درصد پيماني و  50/2درصد استخدام

رسمي هستند.

همچنين توصيف كلي جامعه مورد مطالعه نشان ميدهد كه اسالمگرايان راديكال به

ميزان  36/67درصد بيشــترين فراواني را دارند .صاحبان اين ديدگاه در مواجهه و تقابل
دين با مدرنيته اصالت را به دين (اســام) ميدهند ،بهتعبيري ديگر قائل به اين هستند

كه مدرنيته بايد اســامي شــود .در مرتبه بعد  34/7درصد كارمندان تجددگرا هستند.

صاحبان اين نوع ديدگاه يا قرائت ديني كســاني هســتند كه به بهرهگيري از قدرت عقل
و اســتدالل و عقالنيت در تفســير دســتورات ديني و تطابق دين با مسائل جديد ،بهاي
بسياري ميدهند و در مواجهه اسالم و مدرنيته اصالت را به مدرنيته ميدهند به اين معنا

كه اسالم بايد خود را با مدرنيته تطبيق دهد و يا اسالم بايد مدرن شود .در مرتبه بعدي

ســكوالرها به ميزان  15/83درصد قرار دارند .سكوالرها افرادي هستند كه در مواجهه با
مسائل ،ديدگاههاي ديني را دخالت نميدهند و لزوماً ضد دين هم نيستند .در نهايت نيز
سنتگرايان كه افرادي هستند كه ديدگاهي محافظهكارانه در مواجهه با اسالم و مدرنيته
اتخاذ ميكنند و  12/7درصد پاسخگويان را تشكيل ميدهند.

همچنين در بررســي ابعاد چهارگانه اخالق كار نتايج نشان ميدهد بيشترين درصد

پاسخگويان  60/2درصد ميزان دلبستگي خود را به كار در حد متوسط و كمترين درصد

پاسخگويان 7/7درصد اين ميزان را در حد باال گزارش كردهاند ،همچنين  32درصد نيز

اين ميزان دلبستگي را درحد كم گزارش كردهاند.

بيشــترين درصد پاسخگويان  47/5درصد ميزان پشتكار و جديت در كار خود را در

حد متوسط و كمترين درصد پاسخگويان  15/8درصد ميزان پشتكار خود را در حد كم

گــزارش كردهاند همچنين  36/7درصد نيز اين ميــزان را در حد زياد گزارش كردهاند.
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بيشترين درصد پاسخگويان  38/6درصد ميزان روابط سالم و انساني در محيط كار خود
را در حد متوسط و كمترين درصد پاسخگويان  23/6درصد ميزان روابط سالم و انساني

خــود را در حــد كم گزارش كردهاند همچنين  37/8درصد نيز اين ميزان را در حد زياد

گزارش كردهاند.

بيشــترين درصد پاســخگويان  49درصد ميزان روحیه جمعي و مشاركت خود را در

حد متوســط و كمترين درصد پاسخگويان  12/7درصد ميزان روحیه جمعي و مشاركت

خــود را در حــد زياد گزارش كردهاند همچنين  38/2درصد نيز اين ميزان را در حد كم

گزارش كردهاند.

نتايج توصيفي اخالق كار بهطور كلي نشان ميدهد بيشترين درصد پاسخگويان 49/8
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درصد ميزان اخالق كاري خود را در حد متوسط و كمترين درصد پاسخگويان  7/7درصد

ايــن ميزان را در حد كم گزارش كردهاند همچنين  42/5درصد نيز اين ميزان را در حد

زياد گزارش كردهاند.
يافتههاي تبييني

نتايــج حاصله از تحليل واريانس يكطرفه بين دو متغير دينداري و اخالق كار حاكي از
آن اســت كه رابطه ميزان اخالق كار كارمندان با نوع دينداري آنها در ســطح  95درصد
اطمينان معنيدار شــده اســت .همچنين نتايج اين آزمون نشان ميدهد كه رابطه نوع
دينداري پاســخگويان با چهار ب ُعد اخالق كار يعني دلبســتگي و عالقه به كار ،پشتكار و

جديت در كار ،مشاركت در كار و نيز با بعد روح جمعي آنها در سطح  95درصد اطمينان

معنيدار شده است.

جدول  :4رابطه انواع دینداری با ابعاد اخالق کار

اخالق كار و ابعاد چهارگانهاش

اخالق كار

انواع دينداري

ميانگين

سكوالر

98/17

تجددگرایي

123/91

اسالمگرایي راديكال

119/85

سنتگرایي

96/90

سطح معنيداري

0/000

انواع دينداري و اخالق كار

اخالق كار و ابعاد چهارگانهاش

عالقه و دلبستگي به كار

پشتكار و جديت در كار

روابط سالم و انساني در
محيط كار

روح جمعي و مشاركت در كار

انواع دينداري

ميانگين

سكوالر

35/12

تجددگرایي

40/24

اسالمگرایي راديكال

36/29

سنتگرایي

31/21

سكوالر

21/85

تجددگرایي

28/88

اسالمگرایي راديكال

26/92

سنتگرایي

22/72

سكوالر

23/48

تجددگرایي

31/54

اسالمگرایي راديكال

35/24

سنتگرایي

24/06

سكوالر

17/70

تجددگرایي

23/23

اسالمگرایي راديكال

21/38

سنتگرایي

18/90

سطح معنيداري

0/001

0/000
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انجام آزمون تحليل واريانس يكطرفه بين دو متغير انواع دينداري و دلبستگي و عالقه

به كار رابطه معنيدار مطلوبي را بين اين دو نشان ميدهد .بدينمعني كه كمترين ميزان

دلبستگي به كار در بين سنتگرايان وجود دارد و در مقابل آن تجددگرايان بيشترين نمره

ميانگين را در عالقه به كار دارند .نتايج آزمون تعقيبي شــفه در اين رابطه نشان ميدهد
در بعد دلبســتگي به كار ،ميانگين نمرات تجددگرايان تفاوت معنيداري با سنتگرايان
دارد و در ارتباط با ساير انواع دينداري تفاوت معنيداري وجود ندارد.

رابطه نوع دينداري با ميزان پشــتكار و جديت در كار كارمندان معنيدار شده است،

يعني دينداري سكوالر ،راديكال ،تجددگرا و سنتگرا بهشكل معناداري نشاندهنده تفاوت
ميزان پشتكار و جديت در كار افراد است .كه عمدهترين تفاوت بين سكوالرها و تجددگراها
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است .نتايج آزمون تعقيبي شفه در اين رابطه نشان ميدهد ميزان پشتكار وجديت در بين
تجددگرايان تفاوت معنيداري با ســكوالرها و سنتگرايان دارد .همچنين بين سكوالرها

با تجددگرايان و اسالمگرايان راديكال تفاوت وجود دارد .بهعالوه اسالمگرايان راديكال با
سنتگرايان از اين حيث تفاوت معنيداري دارند.

در بعد روابط انســاني و ســالم دركار نتايج بيانگر اين اســت كه ميانگين اخالق كار

ميان اســامگرايان راديكال بيشتر اســت و تفاوت معنيداري بين اين بعد اخالق كار و

انواع دينداري وجود دارد .نتايج آزمون تعقيبي شفه در اين رابطه نشان ميدهد ،ميانگين
نمرات اســامگرايان راديكال تفاوت معنيداري با سه نوع ديگر دينداران دارد .همچنين
ميانگين نمرات تجددگرايان تفاوت معنيداري با سه نوع ديگر دينداران دارد .در اين بعد
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تنها سكوالرها با سنتگرايان تفاوت معنيداري نداشتند.

انجام آزمون تحليل واريانس يكطرفه بين دو متغير انواع دينداري و بعد روح جمعي

و مشاركت در كار نشاندهنده تفاوت معنيدار بين اين دو متغير است و بيشترين ميزان
مشاركت در كار را تجددگرايان دارند و پس از آنها اسالمگرايان راديكال قرار دارند .نتايج

آزمون تعقيبي شفه در اين رابطه نشان ميدهد ،ميانگين نمرات سكوالرها با تجددگرايان و
اسالمگرايان راديكال تفاوت معنيداري دارد .همچنين ميانگين نمرات تجددگرايان تفاوت

معنيداري با ســنتگرايان دارد .تحليل واريانس يكطرفه بين دو متغير انواع دينداري
و اخالق كار بهطور كلي نشــان ميدهد ميزان اخالق كار كارمندان با نوع دينداري آنها

درســطح  %95اطمينان معنيدار شده اســت .طبق نتايج آزمون تعقيبي شفه ميانگين
نمرات سكوالرها با تجددگرايان و اسالمگرايان راديكال تفاوت معنيدار دارد و همچنين

ميانگين نمرات ســنتگرايان با تجددگرايان و اسالمگرايان راديكال متفاوت است .ميزان
اخالق كار تجددگرايان و اسالمگرايان راديكال بيشتر است.

همانگونه كه مقايسه ميانگينهاي انواع دينداري و ابعاد اخالق كار نشان ميدهد ،با

متمايل شدن نوع دينداري بهسمت تجددگرايي و اسالمگرايي راديكال ميزان اخالق كار

بيشــتر ميشود و با متمايل شدن نوع دينداري بهسمت سكوالريزم و سنتگرايي ميزان
اخالق كار كاهش مييابد.

در تحلیل این نتایج باید خاطرنشان کنیم همانگونه که در مبانی و چارچوب نظری

تحقیق گفته شد اخالق كار بهعنوان يكي از جوانب و وجوه مطرح در بخشهاي اقتصادي

و فرهنگي و بوروکراتیک اســت که ميتوان گفت تحت تأثير تحوالت ديني و در نتیجه

انواع دينداري و اخالق كار

حالتهــای دینی مختلف (انواع دینداری) قرار ميگيرد از جمله دینداری تجددگرایانه و
رادیکال .شاید بتوان گفت دو نوع دینداری فوق که در میانه طیف قرار گرفتهاند بهدلیل

بهرهبردن متعادل از دینداری و عقالنیت انطباق بیشتری با شرایط و ارزشهای جدید و
همزمان ارزشهای دینی دارند .ولی این امکان برای سکوالرها بهدلیل نقش کمرنگ دین

و برای ســنتگراها بهدلیل نقش کمرنگ عقالنیت و مدرنیته وجود ندارد .باید نکتهای را

ال هم اشاره شده یادآوری کنیم و اینکه از نظر ويليام شپرد كار او نيز يك نوع تيپ
که قب ً
ايدهآلســازي است و اين امكان وجود دارد كه انواع دينداريها تداخل و همپوشيهايي

هم با يكديگر داشــته باشند .در این نوعشناسي ،انواع دينداريها تقريباً روي طيفي قرار

دارد كــه دينداري بهميزاني كه از مدرنيته فاصله ميگيرد جنبه ايدئولوژيك آن بيشــتر
ميشود ،لذا اين خاصيت طيفگونه نيز تداخلهايي در انواع دينداري بهوجود ميآورد.
جدول  :5ضريب آزمون رگرسيون درباره نوع دينداري و اخالق كار
beta

متغير مستقل

B

SE

مقدار ثابت

0/163

0/378

سكوالر

0/007

0/006

تجددگرایي

0/044

0/009

0/294

اسالمگرایي راديكال

0/028

0/007

0/235

3/760

سنتگرایي

0/010

0/012

0/046

-0/789

0/073

t

Sig

0/432

0/666

1/202

0/231

4/671

0/000
0/000
0/431

نتايج رگرســيون نشان ميدهد  Rحاصل از رگرســيون اخالق كار با انواع دينداري

عبارت است از  0/27كه در سطح  α=0/000معنادار است .بر اساس يافتههاي حاصل از

رگرســيون ،دينداري تجددگرايانه با ضريب تأثير  0/294بيشترين ميزان تأثير بر اخالق
كار را داشــته است .ســپس دينداري راديكالگرايي اســامي با ضريب تأثير  0/235بر

اخالق كار تأثير دارد .در واقع بهميزاني كه دينداري تجددگرايانهتر و عقالنيتر ميشــود
تأثير فزايندهاي بر اخالق كار دارد .مؤثرترين انواع دينداريها بر اخالق كار ،تجددگرايي

و اسالمگرايي راديكال هستند و بيشترين تأثير را داشتهاند .تأثيراين دو نوع دينداري در
دو بعد دلبستگي به كار و روحیه جمعي و مشاركت در كار نيز به همين منوال بيشتر از
متغيرهاي ديگر اســت .در بعد جديت در كار و بعد روابط سالم و انساني در كار عالوه بر
تجددگرايي و راديكاليسم اسالمي ،سنتگرايي هم تأثيردارد.
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نتيجهگيري و پيشنهادها

يافتههاي اين تحقيق نشــان دادكه رابطه قابلمالحظهاي بين دينداريهاي تجددگرا و
اســامگرايي راديكال و ابعاد چهارگانه اخالق كار وجود دارد كه اين نشان ميدهد دين

تأثير خود را دارد .البته برداشــتهاي عقالني و جديد از دين ،آنگونه كه تجددگرايان و
اسالمگرايان راديكال در بهكارگيري عقل و اجتهاد تأكيد دارند ،اثر خود را در ميزان اخالق

كار نشان ميدهند و از طرفي نيز نشاندهنده همنشيني دين و مدرنيته ،يعني پايبندي

به ارزشهاي ديني در كنار توجه و استفاده از پديدههاي مدرن در جامعهاي ميباشد كه
در عين حفظ سنتهاي خود «ازجمله سنتها و ارزشهاي ديني» پديدههاي مدرن را نيز
ال نيز اشاره شد در جامعه ايران سكوالريسم افراطي بسيار نادر
جذب ميكند .چنانكه قب ً
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اســت و سكوالريسم معتدل نيز نسبت به تجددگرايي و اسالمگرايي راديكال كمتر قابل
مشاهده است و نتايج اين تحقيق نيز همين را نشان ميدهد .همچنين بين تجددگرايي

و اسالمگرايي راديكال همپوشي زيادي وجود دارد و طبق نظر شپرد اسالمگرايي راديكال
تا حد زيادي مدرن است پس ميتوان گفت هر چه دينداري به میانه طیف (تجددگرایانه

و رادیکال) نزدیک مي شــود ميزان اخالق كار بيشــتر ميشود بهعالوه همانطور كه در

مباحث نظري نيز اشاره شد طبق نظر وبر نظام معنايي ازجمله دين و تلقيهاي مختلف
ديني در بروز نوع كنش ازجمله اخالق كار تعيينكننده هســتند همچنين آثار عقالنيت

در كنشها و ســپس در ساختار ،نظام و جامعه متجلي ميشود و اخالق كار نيز بهعنوان

يكي از وجوه مطرح در بخشهاي اقتصادي (بوروكراســي) ،فرهنگي و ...اســت كه تحت

تأثير دين قرار ميگيرد .همه اين تحوالت در جامعهاي رخ ميدهد كه در حال توسعه و
بهتعبيري در حال گذار از ســنت به مدرنيته (شرایط مدنظر هانتینگتون) است .شناخت
ارتباط ميان اين دو حوزه به سياستگذاران اجتماعي كمك ميكند تا با در نظر گرفتن

وجوه تأثيرگذاري ارزشها و آموزههاي ديني بر ابعاد مختلف زندگي افراد از جمله كار و

دلبستگي به آن و رفتارهاي اقتصادي ،برنامهها و استراتژيهاي مقتضي را پياده كرده و
از ظرفيتهاي موجود در آموزههاي دين اسالم در جهت توسعه استفاده نمايند.

با توجه به نتايج بهدســت آمده از جامعه آماري ميتوان مشــاهده كرد نظريه وبر و

شــپرد و هانتينگتون در مورد رابطه و تأثير دينداري بر اخالق كار در جامعه آماري اين
تحقيق تأييد شده است.

ميــزان اخالق كار در بين كارمندان مرد و زن متفاوت اســت و مردان داراي ميزان

انواع دينداري و اخالق كار

اخالق كار باالتري هســتند .در مطالعه جامعه آمريكا با شــاخص سي.پتي ،زنان ميزان
اخالق كار بيشــتري از مردان داشــتهاند و در مطالعه معيدفر در جامعه ايران اخالق كار

مردان بيشتر از زنان بود.

بهعنوان پيشنهاد براي پژوهشهاي آينده بايد گفت كه جمعيت اين پژوهش مربوط

به يك دانشگاه دولتي بودند لذا قابليت تعميم نتايج آن بسيار محدود است ،براي دستيابي

به نتايج بهتر و دقيقتر بايد كاركنان بخشهاي دولتي ديگر و بخش خصوصي نيز بررسي

شوند و پژوهشهايي بهصورت مقايسهاي انجام شود .همچنين نمونهگيري وسيعتر صورت

گيرد تا نتايج دقيقتر بهدست آيند .همچنين در رابطه با شاخص انواع دينداري ،اگر اين
ال اهل سنت) بررسي و مقايسه
شــاخص در جامعه آماري متفاوت با مذهب متفاوت (مث ً

شــود ممكن است به نتايج جديد و قابلتوجهي دست يافت و نكته آخر اينكه كه ميزان
اخالق كار كارمندان از ديدگاه اربابرجوع هم مورد سنجش واقع شود.
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