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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اخالق کار اسالمی با نگرش به تغییر سازمانی در بین کارکناان و
مدیران استانداری اصفهان بود.
روش پژوهش :روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه
آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان و مدیران شاغل در استانداری اصفهان به تعداد  666در سال 6331تشکیل دادند که از طریق
فرمول نمونهگیری کوکران تعداد  371نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
یافتهها :ابزار پژوهش پرسشنامههای استاندارد اخالق کار اسالمی علی ( )6331و نگرش به تغییر سازمانی دانهام و همکاران
( )6313بود که روایی پرسشنامهها بر اساس روایی محتوایی ،صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطالحات الزم
روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسشنامهها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای اخالق کار اسالمی علی
( 1/173 )6331و نگرش به تغییر سازمانی دانهام و همکاران ( 1/777 )6313برآورد شد و جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش
آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) از طریق برنامه نرمافزاری  22 SPSSاستفاده
شد.
نتیجهگیری :یافتههای پژوهش نشان داد که اخالق کار اسالمی با نگرش به تغییر سازمانی در استانداری اصافهان رابطاه معنایدار
دارد (.)p<0/05
واژگان کلیدی :اخالق کار اسالمی ،نگرش به تغییر سازمانی ،بعد شناختی ،بعد عاطفی ،بعد رفتاری.
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پژوهشی به نقش اخالق مورد تاکید در مذاهب و ادیان

مقدمه
توجه باه نقاش اخاالق و ارزش هاای اخالقای در

مختلف ،پژوهشگران کشورهای مسلمان نیاز باا طار

عرصه های مختلف زندگی وجود داشته است .در حاال

اخالق کار اسالمی اقادام باه مساتند ساازی گرایشاات

حاضر نقش اخالق کار در محیط های کاری و سازمانی

اخالقی در حوزه های کاری در بین کشورهای مسالمان

از طریااق پااژوهشهااای مختلااف بااه خااوبی مسااتند و

نمااودهانااد (یوسااف .)11 :7111 ،در ایاان راسااتا علاای

مسااتدل گشااته اساات .همسااو بااا گسااترش توجهااات

( )6311ابزاری برای اندازه گیری اخالق کااری سااخته

پژوهشی به نقش اخالق مورد تاکید در مذاهب و ادیان

است که در آن آموزه های اصالی اساالمی در ماورد آن

مختلف ،پژوهشگران کشورهای مسلمان نیاز باا طار

به کار گرفته شده است .کار و تجارب در دیان اساالم

اخالق کار اسالمی اقدام باه مساتند ساازی گرایشاات

عالوه بر آن کاه محوریات تاامین معااش و زنادگی را

اخالقی در حوزه های کاری در بین کشورهای مسالمان

دارد ،امری تلقی میشاود کاه باعاث تقویات موقعیات

نموده اناد .در ایان راساتا علای ( )6311ابازاری بارای

مسلمانان در بین پیروان دیگر ادیاان مای شاود .مفهاوم

اناادازهگیااری اخااالق کاااری ساااخته اساات کااه در آن

اخالق کار اسالمی ریشه در قرآن کری و آموزش هاای

آموزه های اصلی اسالمی در مورد آن به کار گرفته شده

پیامبر اسالم حضرت محمد (ص) دارد (یوسف7116 ،

است .کار و تجارب در دیان اساالم عاالوه بار آن کاه

 .)11:از سوی دیگر تحقیقات نشان می دهد که اخاالق

محوریت تامین معاش و زنادگی را دارد ،اماری تلقای

کار اسالمی می تواند بر نگرش نسبت به تغییر تاثیرگذار

می شود که باعث تقویات موقعیات مسالمانان در باین

باشد .نگرش نسبت به تغییر متغیری است که دارای سه

پیروان دیگر ادیان می شود .مفهوم اخالق کاار اساالمی

بعد نگرش به تغییر عاطفی ،رفتاری و شناختی می باشد.

ریشااه در قاارآن کااری و آمااوزشهااای پیااامبر اسااالم

لذا در این تحقیق محقق سعی کرده است تا رابطه باین

حضرت محمد (ص) دارد (یوساف .)7116 ،از ساوی

اخالق کار اسالمی با نگرش نسبت باه تغییار را ماورد

دیگر تحقیقات نشان می دهد کاه اخاالق کاار اساالمی

بررسی قرار دهد.

می تواند بر نگارش نسابت باه تغییار تاثیرگاذار باشاد.

اخالق کار و پیوند آن با تعهاد ساازمانی ،رضاایت

نگرش نسبت به تغییر متغیری است که دارای ساه بعاد

شغلی و ه چنین متغیرهای ساازمانی و فاردی ،توجاه

نگرش به تغییر عاطفی ،رفتاری و شناختی می باشد .لذا

قابل مالحظه ای را در نوشتار با پژوهش هاای مادیریتی

در این تحقیق محقق سعی کارده اسات تاا رابطاه باین

به خود جلب کرده است( .برای مثال :ابوشای)6331(6؛

اخالق کار اسالمی با نگرش نسبت باه تغییار را ماورد

آلاااد

وبریاااف)6371(7؛ بوتااال و برنااار)6316(3؛

بررسی قرار دهد.

بلیااد)6363(6؛ الیاازور1و همکاااران ()6336؛ فارنهااام و
راجامانیکام)6337(6؛ جونز)6337(7؛ کیادرون)6371(1؛
الیور)6331(3؛ پوتی)6313(61؛ وین6313(66؛

بیان مسئله

یااواس67

توجه باه نقاش اخاالق و ارزش هاای اخالقای در

( )6331را می توان نام برد) .به عالوه بیشاتر تحقیقااتی

عرصه های مختلف زندگی وجود داشته است .در حاال

که درباره اخالق کار صورت گرفته ،در غرب و تمرکاز

حاضر نقش اخالق کار در محیط های کاری و سازمانی

آن نیز بر اخاالق کاار پروتساتانی باوده اسات .مفهاوم
وبر63

از طریااق پااژوهشهااای مختلااف بااه خااوبی مسااتند و

اخالق کار پروتستانی را

مسااتدل گشااته اساات .همسااو بااا گسااترش توجهااات

اخالق کار و بهبود نظام سرمایه داری ارائه کارد .نظریاه
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وبر موفقیت در تجارت را با اعتقااد ماذهبی پیوناد زده

کار می کنند ،به احتمال زیاد در زندگی موفق می شاوند.

است .وبر متعتقد باود کاه باه عقیاده کالونیسات هاای

بر عکس افرادی که سخت کوش نیستند ،ممکان اسات

پروتستان ،یک نیاروی جهات دهناده معناوی در نظاام

در زندگی با شکست روبرو شوند (علی.)171 :6311 ،

سرمایه داری وجود دارد و این نیارو مبتنای بار فرضای

ه چنین بر پایه گفته های علی ( ،)6331ارزش کاار در

است که بر پایه آن موفقیت مالی و کااری ،ابازاری ناه

اخالق کار اسالمی ،بیشتر ناشای از قصاد و نیات کاار

تنها برای دستیابی به هادفهاای شخصای ،بلکاه باه

است تا نتایج کار .او تاکید کارده اسات کاه عادالت و

منظور دستیاابی باه هادف هاای ماذهبی نیاز هسات

انصاف در محیط کاار ،از شارایط الزم رفااه اجتمااعی

(یوسف .)16 :7111 ،نظریه وبر را ماک لولناد ()6366

است و هی کس نباید از حقاوق کامال خاود محاروم

در حااوزه روانشناساای معرفاای کاارد .او تعبیااری از

شااود .وانگهاای ،کااار سااخت ماادوام ،افااراد را بااا

روان شناسی اجتماعی را برای ایجاد پیوند میان ماذهب

مسئولیتهایشان آشنا میساازد و رقابات را باه منظاور

پروتستان و سرمایه داری ارائه کرد .او ه چناین مفهاوم

بهبود کیفیت ،تشویق می کند .میزان تغییرات مه که در

اخااالق کااار پروتسااتانی را در داخاال مفهااوم نیاااز بااه

طی دو دهه گذشته در سازمان ها به وقوع پیوسته اسات

موفقیت جای داد که به سان یک بعد اساسای شخصای

رشد فوقالعادهای را نشان میدهد .بزرگتارین اشاتباهی

مدنظر قرار گرفت .با وجود این ،سرچشمه اخالق کاار

که مدیران به هنگام تالش برای اعمال تغییرات مرتکب

اسالمی ،قارآن و گفتاار و اعماال پیاامبر (ص) اسات.

شده اند پیشروی بادون تفهای ضارورت بااالی آن باه

اسالم فرموده است "کاار ساخت موجاب

کارکنان اسات .باه وجاود آوردن ساط الزم احسااس

پیامبر بزر

آموزش گناهان است" و ه چنین فرموده است" ،های

ضرورت و فوریات در کارکناان بارای ایجااد تغییار از

خوراک و روزی بهتر از آن نیست که انسان از ماحصل

جمله وظایف مدیران است .چرا که اگر افاراد در قباال

دسترنج خود باه دسات آورده باشاد" (عبااس:7111 ،

ایجاد تغییار احسااس ضارورت و نیااز نکنناد ،تاالش

.)6دیدگاه های اخالق کار اساالمی باه کاار فضایلت و

مضاعفی را که معموال بارای انجاام دادن آن ضارورت

شرافت بخشیده است .اخالق کار اسالمی ،کار به ساان

دارد ،صرف نخواهند کرد و از خاود گذشاتگی الزم را

عبادت و فضلیت در نظر گرفته است .تالشای کاه فارد

نشان نخواهناد داد .در حاال حاضار نقاش اخاالق در

در کار خود انجام می دهد ،باید به انادازه ای باشاد کاه

محیط های کااری و ساازمانی از طریاق پاژوهش هاای

برای فرد مستعد آن کار ،الزم به نظر برسد .اخالق کاار

مختلف به خوبی اثبات شده است .اما بیشتر تحقیقااتی

اسالمی بر همکاری و تعاون در کاار تاکیاد مای کناد و

که دربارة اخالق کاار انجاام گرفتاه ،در غارب باوده و

مشورت را روشی برای رفع موانع و دوری از خطاهاا،

تمرکز آن بر اخالق کار پروتستانی است .به این دلیل و

در نظر میگیرد .روابط اجتماعی کار به منظاور ارضاای

باتوجااه بااه نقااش اخااالق کااار در افاازایش کااارایی و

نیازهای افاراد و ایجااد تاوازن در زنادگی اجتمااعی و

بهره وری نیروی انساانی ساازمان هاا از طریاق نگارش

فردی آنان ،تشویق شده است .به عالوه ،کار باه عهاده

نسبت به تغییر سازمانی و ارج نهادن به کرامات انسانی،

گرفته شده سرچشمه استقالل فرد و وسایله پارورش و

و به تبع آن کاهش غیبت از کار کارکنان اسات در ایان

ترویج رشد ،مناعاتطباع ،رضاایت و خاود شاکوفایی

پژوهش تالش می شود نقاش اخاالق اساالمی کاار در

اوست .اخالق کار اسالمی ،کار خالق را به ساان منباع

حوزه های کاری مشخص شود .از این رو ،مسئلة اصلی

سعادت و کمال می نگرد و عقیده دارد آنهایی که سخت

تحقیق حاضر بررسای رابطاه اخاالق کاار اساالمی باا
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نگرش نسبت به تغییار ساازمانی در اساتانداری اساتان

اسالمی بتواناد بار ابعااد عااطفی ،شاناختی و رفتااری

اصفهان است .لذا محقق ابتادا باه بررسای مولفاه هاای

نگرش نسبت به تغییر تاثیرگذار باشد.

اخالق کار اسالمی پرداخته و ارتباط آنها را باا عناصار
نگرش نسبت به تغییر سازمان مشتمل بر ابعاد شناختی،

ادبیات و پیشینه پژوهش

عاطفی و رفتاری مورد بررسی قرار میدهد.

اخالق اسالمی کار را می تاوان مجموعاه قاوانین و
ارزش های اخالقی بر اساس آموزه هاای قارآن و سایره
اهل بیت علیه السالم شامل انتظارات مذهبی با توجاه

اهمیت و ضرورت پژوهش
اگر چه در سال های اخیار تحقیقاات زیاادی بارای

به رفتار فرد در محایط کاار تعریاف کارد کاه تاالش،

مطالعه اخالق کار  -اسالمی و نگرش نسبت باه تغییار

خالقیت ،مسئولیت پذیری ،همکاری ،از خودگذشاتگی،

سازمانی ،پیشایندها ،پیامدها ،و تاثیر آن سازمان ها انجام

روابط اجتماعی سازنده و رشاد تواناایی هاای فاردی و

شده است ،تعداد کمی از پژوهش ها باه بررسای رابطاه

گروهی را شامل میشود( .اعظمی و همکاران.)6317 ،

اخالق کار  -اسالمی و نگرش نسبت به تغییر سازمانی
نگرش هایی در جهت نیل به تغییر سازمانی و اخالق

پرداخته شده است.
ایاان تحقیااق بااه صااورت ویااژه ماایتوانااد باارای
استانداری اصفهان کاربرد های زیر را داشاته باشاد-6 .

کار
در شااماری از بررساایهااای پیشااین ،تاااثیر تعهااد

اخالق کار اسالمی در استانداری اصفهان مبنای مهمای

سازمانی در نگرش های مرتبط با نیل به تغییر ساازمانی

برای فعالیت کارکنان است از آنجایی کاه اخاالق کاار

مااورد بررساای قاارار گرفتااه اساات .ایورساان)6331(66

اسالمی در جامعه اسالمی ایران اهمیت بسایاری دارد و

نوشت کاه تعهاد ساازمانی ،بعاد از اعضاای اتحادیاه،

سبک زندگی ،کار ،عملکرد و حتی مای تواناد انگیازش

دومین عامل بسیار مها در زمیناه القاای نگارش هاای

کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد در صورتی که ارزیاابی

مربوط به تغییر ساازمانی اسات و کارکناانی کاه تعهاد

درستی از وضعیت اخالق کاار اساالمی در اساتانداری

سازمانی باالیی دارناد ،حمایات زیاادی از هادف هاا و

اصفهان صورت گیرد می توان نوعی آسیب شناسی برای

ارزش های سازمان به عمل می آورند و تمایل دارند کاه

وضعیت رعایت اصاول ارزش هاا و هنجااری اخالقای

تااالش چشاامگیری باارای سااازمانشااان انجااام دهنااد.

غالب در استانداری اصافهان بدسات آورد -7 .نگارش

بنابراین به احتمال زیاد پذیرای تغییر ساازمانی هساتند.

نسبت به تغییر ،می تواند به عنوان عاملی بارای اجارا و

ایورسن( )6336که مدل او با مدل گسات 61همااهنگی

پیااادهسااازی تغییاار و تحااوالت مثباات در اسااتانداری

زیادی دارد ( )6331 ،6337، 6317بیان کرد کاه تعهاد

اصفهان باشد .چراکه ابعاد شناختی ،عااطفی و رفتااری

ساازمانی واساطه علاات و معلاولی همااه واکانشهااای

در تغییر و نگرش نسبت به آن می توانند ،اثارات مثبتای

عاطفی مثبت ،امنیت شغلی ،رضاایت شاغلی ،انگیازش

برای پیاده سازی تغییرات باشد - 3.اخالق کار اساالمی

شغلی و فرصت های محیطی در تغییر ساازمانی اسات.
وودمان)6331(66

می تواند بر نگرش نسبت به تغییر تاثیرگذار باشد لذا در

الئو و

این تحقیق سعی شده است تا رابطاه باین اخاالق کاار

تاثیری مثبت و مستقی در ابعااد کنتارل و نفاو طار

اسالمی و نگرش نسبت به تغییر مشخص شود تا تعیین

شمایی تغییر دارد ،اما این تاثیر تنها به میازان 61درصاد

شود گه آیا می توان روابطی را پیدا کرد که اخاالق کاار

معنی دار است .گردری و همکاارانش بیاان کردناد کاه
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تعهد سازمانی ،سهمی اندک در پیش بینی مشخصه هاای

متغیرها همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و نقش

وصاافی مربااوط بااه انعطااافپااذیری کااارکردی دارد

میانجی عدالت سازمانی در روابط بین متغیرهای اخالق

(رهنمایرودپشتی و محمودزاده.)6317 ،

کار اسالمی و تعهد سازمانی و ه چنین بین اخالق کار

به عبارت دیگر ،از مدت ها پیش صاحب نظاران باه
این موضوع پی برده اند که بهسازی ساازمانی مبتنای بار

اسالمی و نگارش درباارة تغییار ساازمانی تأییاد شاد.
(حسنی و همکاران.)6333 ،

ارزش است .برای مثال ،فرن  67و همکاارانش ()6313

در پژوهشی با عنوان تأثیر اخالق کاار اساالمی بار

نوشتند که نظریه و شیوه بهساازی ساازمانی در درجاه

عدالت سازمانی ،رضایت شغلی و غیبت از کار کارکنان

اول بر جنبه های انسانی و اجتماعی ساازمان هاا تمرکاز

ادارة برق شهرستان ارومیه می باشد که با جامعه آمااری

دارد .همین طور ،بنایس )6313(61نوشات کاه بهساازی

شامل همه کارکنان اداره برق شهرستان ارومیه باود کاه

سازمانی بیشتر بر ارزش ها ،نگارش هاا ،رهباری و جاو

از میان آنها  711نفر به عنوان نمونه انتخاب شاده و باا

سازمانی (متغیرهای انسانی) تمرکز دارد .گول بیوسکی

روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شاد و باه ایان

و همکاران )6311(63و سرینیواس )6336(71نوشتند کاه

نتیجه رسیده بودناد کاه میاان متغیرهاای اخاالق کاار

بهسازی سازمانی بر عواطاف و احساساات ،مفااهی و

اسالمی کارکنان و عدالت سازمانی ،اخالق کار اساالمی

ایده ها تمرکز دارد که ایانهاا نیاز خاود اهمیات قابال

و رضایت شغلی و ه چناین باین عادالت ساازمانی و

توجهی برای مشارکت و درگیر کاردن افاراد قائال اناد.

رضایت شغلی رابطه مثبت و معنایدار وجاود داشاته و

علی ( )6336تاکید کرد که در دنیای عرب ،هر دیادگاه

بین عدالت سازمانی و غیبت از کار رابطاه معکاوس و

و روش درباره تغییر سازمانی ،بنا به فرض ،از هنجارها

معنیدار وجود داشته بود و ه چناین نتاایج نشاان داده

و اخالق کار موجود تاثیر مای پاذیرد .عاالوه بار ایان،

بود که بین اخالق کار اساالمی و غیبات از کاار رابطاه

برخی از مولفان (برای مثال ،ویلیامز و وایات)6371(76؛

معکوس و معنی داری وجود نداشته بود ،ها چناین در

والتون)6371(77؛ کلمان و ارویاک )6371(73نوشاته اناد

این تحقیق نقاش میاانجی عادالت ساازمانی در رابطاه

که مسائل اخالقی در تغییر سازمانی برنامه ریازی شاده

اخالق کار اسالمی و رضایت شاغلی و نقاش میاانجی

دخیل است.

عدالت سازمانی در رابطه اخالق کار اساالمی و غیبات

یکی از جدیدترین مطالعاتی که در مورد اخالق کار

از کار تایید شده بود.

اسالمی در کشور انجام شاده اسات مقالاه مرباوط باه

یکی از مطالعاتی که در مورد اخالق کار اسالمی در

حسنی و همکاران با عناوان تبیاین نقاش اخاالق کاار

پاکستان انجام شده است ،پژوهش مربوط به مورسالین

اسالمی بر تعهد سازمانی و نگارش هاا دربااره ی تغییار

و همکاران تحت عنوان اخالق کار اساالمی باه عناوان

سازمانی آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی است کاه

میانجی بین اعتماد سازمانی و به اشتراک گذاشتن دانش

در میان کارکنان ستاد احیای امر باه معاروف و نهای از

است که باا روش توصایفی از ناوع همبساتگی انجاام

منکر استان آ ربایجان غربی و جامعة آماری این تحقیق

گرفته بود به این نتیجه رسیدند که اعتماد ساازمانی بار

سیصد نفر شامل همة کارکنان شاغل در ستاد بود که از

اشتراک گذاشتن دانش در سازمان هاای پاکساتان تااثیر

میان آنها 676نفر با استفاده از فرمول کوکران به عناوان

مستقی داشته و اما اثر مداخله گر اخالق کار اسالمی بر

نمونااه انتخاااب و روش تحقیااق توصاایفی از نااوع

اشتراک گذاشتن دانش رابطه ای معنادار مثبت داشته بود

همبستگی بود .که به این نتیجه رسایدند کاه باین ایان

و به عبارت دیگر اعتماد سازمانی بر اخالق کار اسالمی
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تاثیر گذاشته و این تاثیر در افزایش به اشتراک گذاشاتن

اساات .اجمااال و عرفااان در مقالااهای بااا عنااوان اثاار

دانش موثر بود ( مورسلین 76و همکاران.)7161 ،

تعدیل کننده اخالق کار اساالمی بار اساترس شاغلی و

فاار عباادی 71و همکاااران ( )7166در پژوهشاای

پیامدهای کاری که در بین بانک داران و معلمان دولتای

تحت عنوان اخالق کار اسالمی و اثرات آن بر عملکرد

در هندوستان با روش توصایفی از ناوع همبساتگی باه

شغلی و تعهد ساازمانی درباین کارکناان دانشاگاه هاای

بررسی اخالق کار اسالمی پرداختناد و باه ایان نتیجاه

مالزی با روش توصیفی از نوع همبساتگی انجاام شاده

رسیده بودند که اخالق کار اسالمی ه به عنوان متغیار

است به این نتیجه رسیدند که عملکارد شاغلی ارتبااط

تعدیلکننده و ه به عناوان متغیار واساط ارتبااط باین

معنادار مثبتی با اخالق کاار اساالمی داشاته اماا تعهاد

استرس کاری و پیامدهای کاری مانند تمایال باه تارک

سازمانی ارتباطی با اخالق کار اسالمی نداشات .عاالوه

خدمت و رضایت شغلی را تحت تاثیر قرار داده باود (

بر مطالعات مورد اشاره در آسیا مطالعات دیگری نیز در

اجمال و عرفان.)7166 ،76

سایر کشورهای آسیایی مانناد هندوساتان انجاام شاده

عاطفی

توجه به تالش و
فعالیت در اسالم
اخالق

نگرش

ارزشهای اخالق کار

کااااار

نسبت

اسالمی

اسالمی

به

شناختی

تغییر
توجه به ارتباطات
انسانی در اخالق کار

رفتاری
شکل  - 1مدل مفهومی تحقیق

استانداری اصفهان ارتباط معنادار دارد.

فرضیه اصلی
اخالق کار اسالمی با نگرش به تغییر ساازمانی در باین

 -3بعد ارتباطات انساانی در اخاالق کاار باا بعاد

کارکنان و مادیران اساتانداری اصافهان رابطاه معناادار

شناختی نگارش باه تغییار ساازمانی در باین کارکناان

دارد.

استانداری اصفهان ارتباط معنادار دارد.
 -6بعد توجه به تالش و فعالیت در اسالم باا بعاد

فرضیات فرعی
 -6بعد توجه به تالش و فعالیت در اسالم باا بعاد
شناختی نگارش باه تغییار ساازمانی در باین کارکناان

استانداری اصفهان ارتباط معنادار دارد.
 -1بعاد ارزشهاای اخاالق کااار اساالمی باا بعااد

استانداری اصفهان ارتباط معنادار دارد.
 -7بعاد ارزشهاای اخاالق کااار اساالمی باا بعااد
شناختی نگارش باه تغییار ساازمانی در باین کارکناان
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رفتاااری نگاارش بااه تغییاار سااازمانی در بااین کارکنااان

رفتاااری نگاارش بااه تغییاار سااازمانی در بااین کارکنااان
استانداری اصفهان ارتباط معنادار دارد.
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 -6بعد ارتباطات انساانی در اخاالق کاار باا بعاد

لیکرت و ساه بعاد شاناختی ،بعاد رفتااری و بعاد عااطفی

رفتاااری نگاارش بااه تغییاار سااازمانی در بااین کارکنااان

ساانجیده شااد و روایاای آن مااورد تاییااد اساااتید ماادیریت

استانداری اصفهان ارتباط معنادار دارد.

فرهنگی قرار گرفت.

 -7بعد توجه به تالش و فعالیت در اسالم باا بعاد

و پایایی تحقیق با روش آلفاای کرونبااخ محاسابه شاد

عاااطفی نگاارش بااه تغییاار سااازمانی در بااین کارکنااان

اخالق کاار اساالمی ( )1/173و ابعااد آن بعاد ارزش هاای

استانداری اصفهان ارتباط معنادار دارد.

اخالق کار اسالمی ،1/71:بعد توجه به تاالش و فعالیات در

 -1بعاد ارزشهاای اخاالق کااار اساالمی باا بعااد

اسالم 1/733 :و بعد توجه به ارتباطاات انساانی در اخاالق

عاااطفی نگاارش بااه تغییاار سااازمانی در بااین کارکنااان

کار 1/71 :و نگارش تغییار ساازمانی ( )1/777و ابعااد بعاد

استانداری اصفهان ارتباط معنادار دارد.

شناختی ،1/763 :بعد رفتاری 1/136 :و بعد عااطفی1/731 :

 -3بعد ارتباطات انساانی در اخاالق کاار باا بعاد

بدست آمد.

عاااطفی نگاارش بااه تغییاار سااازمانی در بااین کارکنااان
استانداری اصفهان ارتباط معنادار دارد.

یافتهها پژوهش
(فرضیه اصلی تحقیق) اخالق کار اسالمی با نگرش

روششناسی ،جامعه آماری و ابزار تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی واز نظر نحاوه

به تغییر سازمانی در بین کارکنان و مادیران اساتانداری
اصفهان رابطه معنادار دارد.

گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبساتگی مای باشاد.
جامعه آماری در پژوهش حاضار شاامل کلیاه کارکناان
شاغل در استانداری استان اصفهان باه تعاداد  666نفار
می باشد کاه شاامل تعاداد 367مارد و  63زن در ساال
 6336است کاه باا احتسااب حجا نموناه از فرماول
کوکران 371،نفر برآورد شده اسات .در ایان پاژوهش از
روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شاده اسات .چاون
تعداد افرادی که در جامعه آماری این تحقیق یعنای کارکناان
استانداری اصفهان تعداد مشخصی داشاته اناد و چاارچوب
نمونه گیری وجود داشته است محقق سعی کرده تا باا روش
تصادفی ساده و با استفاده از جادول اعاداد تصاادفی نموناه
استخراج گاردد .جهات گاردآوری داده هاا در ایان تحقیاق
پرسشنامه استاندارد اخالق کار اسالمی علای ( )6331باا 67
سوال و بر اساس مقیاس پنج درجاهای لیکارت و ساه بعاد
ارزشهای اخاالق کاار اساالمی ،بعاد توجاه باه تاالش و
فعالیت در کار و بعد توجه به ارتباطاات انساانی در اخاالق
کار و پرسشانامه اساتاندارد نگارش تغییار ساازمانی دانهاام
( )6313بااا  61سااوال و براساااس مقیاااس هفاات درجااهای

جدول  - 2نتایج آزمون همبستگی فرضیه اصلی
تعداد

اخالق کار

ضریب همبستگی

مقدار

اسالمی

پیرسون

معناداری

تغییر سازمانی

1/366

1/111

371

اخالق کار اسالمی با نگرش به تغییر سازمانی
رابطه داشته و میزان رابطه برابر  1/366میباشد .با
توجه به این که ضریب همبستگی مثبت است میتوان
نتیجه گرفت هر چه از میزان اخالق کار اسالمی در
سازمان افزوده شود میزان نگرش تغییر سازمانی افزایش
مییابد.
(فرضیه فرعی اول تحقیق) – بعد توجه به تالش و
فعالیت در اساالم باا بعاد شاناختی نگارش باه تغییار
سازمانی در باین کارکناان اساتانداری اصافهان ارتبااط
معنادار دارد.
بعد توجه به تالش و فعالیت در اساالم در اخاالق
کار اسالمی با بعد شناختی در نگرش به تغییر ساازمانی
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رابطه داشته و میزان رابطه برابر 1/766می باشد .با توجه

بعد ارتباطات انسانی در اخالق کار در اخالق کار

به این که ضریب همبستگی مثبت است می توان نتیجاه

اسالمی با بعد شناختی نگرش تغییر سازمانی رابطه

گرفت هر چه از میزان بعد توجه به تالش و فعالیت در

داشته و میزان رابطه برابر  1/731میباشد .با توجه به

اسااالم در سااازمان افاازوده شااود میاازان بعااد شااناختی

این که ضریب همبستگی مثبت است میتوان نتیجه

افزایش مییابد.

گرفت هر چه از میزان بعد ارتباطات انسانی در اخالق
کار در سازمان افزوده شود میزان بعد شناختی افزایش

جدول  - 3نتایج آزمون همبستگی
توجه به تالش و

ضریب همبستگی

مقدار

فعالیت در اسالم

پیرسون

معناداری

بعد شناختی

1/766

1/111

تعداد
371

(فرضیه فرعی دوم تحقیق) – بعد ارزشهای

مییابد.
(فرضیه فرعی چهارم تحقیق) – بعد توجه به تالش
و فعالیت در اسالم با بعد رفتاری نگرش به تغییر
سازمانی در بین کارکنان استانداری اصفهان ارتباط
معنادار دارد.

اخالق کار اسالمی با بعد شناختی نگرش به تغییر

جدول  - 6نتایج آزمون همبستگی

سازمانی در بین کارکنان استانداری اصفهان ارتباط

توجه به تالش و

ضریب همبستگی

مقدار

معنادار دارد.

فعالیت در اسالم

پیرسون

معناداری

بعد رفتاری

1/736

1/111

جدول  - 4نتایج آزمون همبستگی
ارزشهای اخالق

ضریب همبستگی

مقدار

کار اسالمی

پیرسون

معناداری

بعد شناختی

1/633

1/111

تعداد
371

تعداد

بعد توجه به تالش و فعالیت در اسالم در اخاالق
371

کار اسالمی با بعد رفتاری در نگرش به تغییر ساازمانی
رابطه داشته و میزان رابطه برابر 1/736می باشد .با توجه

بعد ارزشهای اخالق کار اسالمی در اخالق کار

به این که ضریب همبستگی مثبت است می توان نتیجاه

اسالمی با بعد شناختی نگرش تغییر سازمانی رابطه

گرفت هر چه از میزان بعد توجه به تالش و فعالیت در

داشته و میزان رابطه برابر  1/633میباشد .با توجه به

اسالم در سازمان افزوده شود میزان بعد رفتاری افزایش

این که ضریب همبستگی مثبت است میتوان نتیجه

مییابد

گرفت هر چه از میزان بعد ارزشهای اخالق کار

(فرضیه فرعی پانج تحقیاق) – بعاد ارزش هاای

اسالمی در سازمان افزوده شود میزان بعد شناختی

اخالق کار اسالمی باا بعاد رفتااری نگارش باه تغییار

نگرش تغییر سازمانی افزایش مییابد.

سازمانی در باین کارکناان اساتانداری اصافهان ارتبااط

(فرضیه فرعی سوم تحقیق) – بعد ارتباطات انسانی

معنادار دارد.

در اخالق کار با بعد شناختی نگرش به تغییر سازمانی
در بین کارکنان استانداری اصفهان ارتباط معنادار دارد.
جدول  - 5نتایج آزمون همبستگی
ارتباطات انسانی در

ضریب همبستگی

مقدار

اخالق کار

پیرسون

معناداری

بعد شناختی

1/731

1/111

06

تعداد
371

جدول  - 7نتایج آزمون همبستگی
ارزشهای اخالق

ضریب همبستگی

مقدار

کار اسالمی

پیرسون

معناداری

بعد رفتاری

1/776

1/111

تعداد
371

بعد ارزشهای اخالق کار اسالمی در اخالق کار
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رابطه اخالق کار اسالمی با نگرش نسبت به تغییر سازمانی در استانداری استان اصفهان

اسالمی با بعد رفتاری نگرش تغییر سازمانی رابطه

به تغییر سازمانی بیشتر از  1/11و برابر  1/616میباشد.

داشته و میزان رابطه برابر  1/776میباشد .با توجه به

لذا بعد توجه به تالش در اسالم اخالق کار اسالمی با

این که ضریب همبستگی مثبت است میتوان نتیجه

بعد عاطفی در نگرش به تغییر سازمانی رابطه ندارد.

گرفت هر چه از میزان بعد ارزشهای اخالق کار

(فرضیه فرعی هشت

تحقیق) – بعد ارزشهای

اسالمی در سازمان افزوده شود میزان بعد رفتاری

اخالق کار اسالمی با بعد عاطفی نگرش به تغییر

نگرش تغییر سازمانی افزایش مییابد.

سازمانی در بین کارکنان استانداری اصفهان ارتباط

(فرضیه فرعی شش

تحقیق) – بعد ارتباطات

معنادار دارد.

انسانی در اخالق کار با بعد رفتاری نگرش به تغییر
سازمانی در بین کارکنان استانداری اصفهان ارتباط
معنادار دارد.

جدول  - 11نتایج آزمون همبستگی
ارزشهای اخالق

ضریب همبستگی

مقدار

کار اسالمی

پیرسون

معناداری

بعد عاطفی

-1/673

1/161

تعداد
371

جدول  -8نتایج آزمون همبستگی
ارتباطات انسانی

ضریب همبستگی

مقدار

در اخالق کار

پیرسون

معناداری

بعد رفتاری

1/717

1/111

تعداد
371

بعد ارزشهای اخالق کار اسالمی در اخالق کار
اسالمی با بعد عاطفی نگرش تغییر سازمانی رابطه
داشته و میزان رابطه برابر  -1/673میباشد .با توجه به

بعد ارتباطات انسانی در اخالق کار در اخالق کاار

این که ضریب همبستگی منفی است میتوان نتیجه

اسالمی با بعد رفتااری نگارش تغییار ساازمانی رابطاه

گرفت هر چه از میزان بعد ارزشهای اخالق کار

داشته و میزان رابطه برابر  1/717می باشد .با توجاه باه

اسالمی در سازمان کاسته شود میزان بعد عاطفی نگرش

این که ضریب همبستگی مثبت اسات مای تاوان نتیجاه

تغییر سازمانی افزایش مییابد

گرفت هر چه از میزان بعد ارتباطاات انساانی ساازمان

(فرضیه فرعی نه تحقیق) – بعد ارتباطات انسانی
در اخالق کار با بعد عاطفی نگرش به تغییر سازمانی

افزوده شود میزان بعد رفتاری افزایش مییابد.
(فرضیه فرعی هفت تحقیق) – بعد توجه به تاالش

در بین کارکنان استانداری اصفهان ارتباط معنادار دارد.

و فعالیت در اسالم باا بعاد عااطفی نگارش باه تغییار
سازمانی در باین کارکناان اساتانداری اصافهان ارتبااط
معنادار دارد.

جدول  - 11نتایج آزمون همبستگی
ارتباطات انسانی

ضریب همبستگی

مقدار

در اخالق کار

پیرسون

معناداری

بعدعاطفی

-1/171

1/616

تعداد
371

جدول  - 9نتایج آزمون همبستگی
توجه به تالش و

ضریب همبستگی

مقدار

فعالیت در اسالم

پیرسون

معناداری

بعد عاطفی

-1/171

1/616

تعداد
371

بررسی رابطه بعد توجه به تالش و فعالیت در
اسالم در اخالق کار اسالمی با بعد عاطفی در نگرش

بررسی بعد ارتباطات انسانی در اخالق کار در
اخالق کار اسالمی با بعد عاطفی نگرش تغییر سازمانی
بیشتر از  1/11و برابر 1/616میباشد .لذا بعد ارتباطات
انسانی در اخالق کار در اخالق کار اسالمی با بعد
عاطفی نگرش تغییر سازمانی رابطه ندارد.
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توجه به این که توجه به تالش و روحیه کاری در

بحث و نتیجهگیری
فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر این که باین اخاالق

مباحث دینی مدنظر قرار گرفته است میتوان گفت که

کار اسالمی با نگرش به تغییر سازمانی در بین کارکناان

در صورتی که توجه به کار و تالش از سوی استانداری

و مدیران استانداری اصفهان رابطه معنادار وجاود دارد،

به عنوان چهارچوب نظام ارزشی در کارکنان نهادینه

مورد تایید قرار گرفت .بدین معنی که با افزایش اخالق

شود و از ارزشهای کلیدی ه چون تالش و کوشش

کار اسالمی ،نگرش به تغییر سازمانی در بین کارکنان و

برای رسیدن به نتیجه ،انگیزه برای فعالیت ،روحیه

مدیران استانداری اصفهان افزایش می یاباد .نتاایج ایان

همکاری و کمک به همکاران در محیط کار ،توجه به

فرضیه با تحقیق یوسف ( )7111رابطاه معناادار مثبات

باز خوردهای کاری از سوی کارکنان برای رسیدن به

بین اخالق کار اسالمی با نگرش تغییر سازمانی وجاود

اهداف سازمان و بهبود عملکرد افراد نهادینه شده و از

داشته بود .همسو است.در این رابطه و به منظور تفسایر

سوی کارکنان مورد توجه قرار میگیرد و میتوان انتظار

نتایج باید گفت ازآنجایی که اخالق کار اسالمی شاامل

داشت که بعد شناختی نگرش نسبت به تغییر در

مجموعه ای از باورهاا و ارزش هاای بنیاادین و کلیادی

کارکنان تقویت شده و کارکنان براساس منطق

است که از آن جمله می توان توجاه باه کاار ،تاالش و

همکاری ،تالش برای رسیدن به اهداف به جای

فعالیت و در نظر گرفتن ارزش های کلیدی برای انجاام

دستیابی به اهداف به صورت رابطه و بدون تالش

کار و فعالیت توجه به ارتباطات انسانی در محایط کاار

سعی کنند تا تغییرات درونسازمانی را پذیرفته و حتی

است این موارد می تواند نگرش کارکنان نسبت به تغییر

خود در جهت ایجاد تغییرات مثبت در سازمان گام

در سازمان را تحت تاثیر قارار دهاد و باعاث شاود تاا

بردارند .در چنین حالتی میتوان انتظار داشت که

کارکنان بتوانند به راحتی تغییرات جدیاد را پذیرفتاه و

براساس این ارزشهای اخالقی کارکنان خود به دنبال

به کار گیرند .در استانداری استان اصفهان نیز از آنجایی

تغییرات اثربخش در استانداری بوده و نیازی به توجی

که توجه به کار و تالش و در نظار گارفتن ارزش هاای

آنها برای ایجاد تغییر نباشند.

اخالقی در محیط کار و ارتباطات انساانی اهمیات دارد
لذا باه نظار مایرساد کاه مایتاوان از طریاق تقویات

بحث و نتیجهگیری پیرامون فرضیه فرعی دوم

ارزشهای اخالقای ،هنجارهاای انجاام کاار و رعایات

در تبیین و تفسیر یافته این بخش می توان گفت که

اصااول دیناای ه ا چااون همکاااری ،از خودگذشااتگی،

مجموعه از ارزش های اخاالق کاار کاه از نظار اساالم

مساائولیتپااذیری و کمااک بااه همنوعااان ،کارکنااان

مدنظر قرار مایگیرناد مشاتمل بار انضاباط ،تواضاع و

استانداری را به سمت فرهنگی هدایت کند کاه توساعه

فروتناای ،همکاااری ،مشااارکت ،صااداقت و درسااتی و

ارزش های انسانی در محیط کاار را در درجاه اهمیات

کمک به همنوع هستند ارزش های بنیادینی هساتند کاه

قرار دهد .بادین ترتیاب نگارش نسابت باه تغییار در

می توانند توجه و لزوم به تغییر را در افراد به عنوان یک

سازمان بهبود یافته و انتظاار رخاداد تغییارات مثبات و

ضرورت در بین کارکنان نهادینه سازند لذا در صاورتی

پذیرش آن در کارکنان استانداری قابل توجیاه خواهاد

که در استانداری استان اصفهان چنین ارزش های مدنظر

بود.

قرار دهی و در فرهنا

بحث و نتیجهگیری پیرامون فرضیه فرعی اول

نهادینه سازی  .می توان انتظار داشت کاه افاراد دیادگاه

در تفسیر و تبیین این موضوع باید گفت که با

05

کاار در طاول زماان در افاراد

منطقی و معقول به تغییر داشته و منظر شاناختی تاالش
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رابطه اخالق کار اسالمی با نگرش نسبت به تغییر سازمانی در استانداری استان اصفهان

کنند تا همواره آغازگر تغییارات مثبات در فرایناد هاای

صورت به انجام تغییرات مثبت در استانداری استان

کاری ارتباط با ارباب رجاوع و بهباود و توساعه اماور

اصفهان اقدام خواهند نمود به عبارت دیگر در صورتی

کاری در استانداری استان اصفهان باشند پس مای تاوان

که آنها بپذیرند که در مقابل اعمال خود در سازمان

گفاات در صااورتی در اسااتانداری اسااتان اصاافهان

مسئول هستند و متناسب با توانایی خود در محیط کار

ارزش های مرتبط با اخالق کاار اساالمی توساعه یاباد

باید تالش و کوشش کنند برآیند این مسئله در رفتار

نگرش شناختی افراد نسبت به تغییر بهبود پیدا خواهاد

آنها برای حرکت به سمت تغییرات مثبت در استانداری

کرد.

استان اصفهان نمایان خواهد شد یعنی آن که توجه به
تالش و فعالیت باعث خواهد شد تا کارکنان رفتارهایی

بحث و نتیجهگیری پیرامون فرضیه فرعی سوم
به منظور تبیین این فرضیه باید گفت زمانی که
ارتباطات انسانی در استانداری استان اصفهان بین

را انجام دهند که تالشهایشان در سازمان نهادینه
میکند و کمتر به رفتارهایی سیاسی ،استفاده از رانت و
روشهای غیر اخالقی روی خواهند آورد.

کارکنان بهبود یابد میتوان نتیجه گرفت که روحیه
همدلی ،حمایتگری و تشریک مساعی در سازمان

بحث و نتیجهگیری پیرامون فرضیه فرعی پنجم

بهبود مییابد و در هن کارکنان استانداری این دیدگاه

در تبیین و تفسیر یافته این بخش میتوان گفت که

بوجود میآید که تغییرات درونسازمان اثربخش بوده و

در ادبیات اسالم ارزشهای اخالق کار اهمیت بسیار

آنها باید برای بهبود امور سازمانی در استانداری در

زیادی دارند به گونهای که کار به عنوان یک ارزش

جهت تغییرات مثبت حرکت کنند این روحیه باعث

منبع شادی و کمال ،فضیلت و سختکوشی است .لذا

میشود که آنها یکدیگر را رقیب ندیده و تالش کنند

در صورتی که در استانداری استان اصفهان ارزشهای

تا با همکاری یکدیگر در جهت بهبود امور و انجام

اخالق کاری از جمله احترام به ارباب رجوع ،همکاران

تغییرات مثبت حرکت کنند چنین نگرشهایی باعث

و سرپرست تعهد به کار و تالش ،توجه به اصول

میشود تا بعد شناختی نگرش نسبت به تغییر به

انسانی کار مدنظر قرار گیرد و این اصول در کارکنان

صورت مثبت در ا هان کارکنان استانداری استان

در طول زمان نهادینه شود .میتوان انتظار داشت که

اصفهان نهادینه شده و آنها دائما برای رسیدن به اهداف

کارکنان در رفتار خود به تدریج در محیط کار آنها را

باالتر و انجام تغییرات با یکدیگر همکاری و تشریک

اعمال خواهند کرد بنابرین در طول زمان با نهادینه

مساعی داشته باشند.

شدن ارزشهای اخالق کار در کارکنان استانداری
استان اصفهان میتوان مشاهده کرد که نگرشهای

بحث و نتیجهگیری پیرامون فرضیه فرعی چهارم

رفتاری آنها به تغییر بهبود مییابد و آنها در مقابل

در تفسیر و تبیین این موضوع باید گفت که دیدگاه

تغییرات و اجراء شدن آنها مقاومت کمتری خواهند

اسالم زندگی بدون کار و تالش هی گونه معنایی ندارد

داشت .از سوی دیگر در صورتی که این ارزشها در

به گونهای که تالش و فعالیت به جهاد در راه خدا

کارکنان نهادینه شود اگر کارمندی در استانداری استان

تشبیه شده است لذا در صورتی که کارکنان استانداری

اصفهان بخواهد این ارزشهای مطلوب را زیر سوال

استان اصفهان بپذیرند که توجه به کار و تالش و

ببرد سایر کارکنان نخواهند پذیرفت و ارزشهای کاری

فعالیت جزء بنیادین موفقیت در سازمان است در آن

مطلوب را به عنوان الگو به دیگران گوش زد میکنند
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شناختی و رفتاری احساس کنند که توجه به کار و

تا در رفتار خود به کار گیرند.

تالش اهمیت واالیی دارد ،بعد عاطفی دیگر نمیتواند
بحث و نتیجهگیری پیرامون فرضیه فرعی ششم
به منظور تبیین این فرضیه باید گفت که ارتباطات
انسانی اثربخش ،رو گشودگی را به جای پنهانکاری

این رابطه را تحت تاثیر قرار دهد و افراد به صورت
عقالیی اقدام به تالش خواهند نمود و این مسئله باعث
میشود تا تمایل به تغییر خود به خود بهبود پیدا کند.

در بین کارکنان استانداری استان اصفهان توسعه میدهد
لذا در صورتی که بتوان روحیه گشودگی را در بین

بحث و نتیجهگیری پیرامون فرضیه فرعی هشتم

کارکنان استانداری استان اصفهان بهبود داد و این

در تبیین و تفسیر یافته این بخش میتوان گفت که

روحیه گشودگی باعث ایجاد تعامالت سازنده بین

یکی از دالیل ارتباط منفی در این تحقیق آن است که

مدیران و کارکنان در انجام فعالیتهای کاری میشود.

زمانی که ارزشهای اخالق کار اسالمی مبه باشند،

میتوان نتیجهگیری کرد که روحیه همدلی ،تشریک

احساسات و عواطف افراد در برابر این ابهامات

مساعی ،تعامل سازنده و حمایتگری در بین کارکنان

واکنشهایی هیجانی از خود نشان خواهد داد ،علت

استانداری و مدیران آن بهبود مییابد ،لذا در صورتی

این واکنشهایی هیجانی ترس از عدماطمینان است که

که نیاز به انجام تغییرات در استانداری استان اصفهان

به صورت هیجانی باعث دلهره و اضطراب در افراد

باشد .کارکنان رغبت و تعامل بیشتری برای پذیرش

میشود ،ممکن است در استانداری اصفهان برخی از

تغییرات خواهند داشت .به عبارت دیگر ارتباطات

ارزشهای اخالق کار اسالمی برای پرسنل مبه باشد

انسانی اثربخش باعث میشود تا ضرورت تغییر در

و از سویی دیگر این ارزشها ممکن است در سازمان

بهرهوری و

با نحوی ارزشیابی افراد در تضاد باشد و از سویی دیگر

اثربخشی باالتر و بیشتر جلوهگر شود و مقاومت در

ممکن ارزشهای غالب در استانداری اصفهان مبتنی بر

برابر تغییرات به صورت رفتاری کاهش مییابد.

روابط به جای شایستهساالری باشد این مسئله ابهامات

رفتار کارکنان برای رسیدن به سطو

زیادی برای کارکنان استانداری اصفهان به همراه
بحث و نتیجهگیری پیرامون فرضیه فرعی هفتم

خواهد داشت و این ابهامات باعث که آنان از نظر

در تفسیر و تبیین این موضوع باید گفت که علت

عاطفی تحت تاثیر قرار گرفته و نگرش منفی نسبت به

آن که این دو متغیر با یکدیگر رابطه ندارند این است

ارزشهای اخالق کار اسالمی پیدا کنند .لذا در چنین

که توجه به کار ،تالش و فعالیت در اسالم ارتباط

حالتی باید تالش کرد تا ابهامات و عدماطمینانها را

معناداری با بعد شناختی و رفتاری دارند به عبارت

کاهش داد به گونهای که کارکنان احساس کنند

دیگر عامل شناختی باعث میشود تا افراد برای کار و

ارزشهای اخالق کار اسالمی واقعی در سازمان وجود

تالش به صورت منطقی و عقالیی اهمیت قائل شده و

دارد و همان ارزشها نیز به اجرا در میآیند ،در چنین

نتیجه آن در رفتارهای آنان منعکس شود .بنابراین بعد

حالتی دیگر کارکنان واکنشهای عاطفی منفی تغییر

عاطفی که بیشتر منطبق با درگیر شدن احساسات و

سازمانی نخواهد داشت.

عواطف افراد و برای کار و تالش است ،نمیتواند
توجه به تالش و فعالیت را بهبود دهد لذا میتوان
گفت در استانداری اصفهان زمانی که افراد از نظر
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رابطه اخالق کار اسالمی با نگرش نسبت به تغییر سازمانی در استانداری استان اصفهان

وجود رابطه بین ارتباطات انسانی در اخالق کار

داشته باشند و این مسئله باعث میشود تا ارتباط

اسالمی و بعد عاطفی نگرش نسبت به تغییر سازمانی

معنادار و مطلوبی بین نگرش به تغییر از بعد عاطفی با

میتواند موارد زیادی باشد که از جمله میتوان به

ارتباطات انسانی به وجود نیاید.

موارد زیر اشاره کرد -6 :در پارهای از موارد ابهام در
نقش ،وظایف و مسئولیتهای افراد ممکن است در

فهرست منابع

استانداری اصفهان باعث شود تا کارکنان نگرش

اعظمی ،اعظ  ،اعظمی ،آرزو ،اعظمی ،سمیه،

مناسبی به فرایندهای تغییر و اثربخش بودن آن نداشته

توالئی ،رضا .)6317( ،رهبری و مدیریت اخالق

باشند لذا از نظر عاطفی احساس میکنند که نمیتوانند

اسالمی ،دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس ،سال ،1

با ارتباطات انسانی اثربخش در سازمان تغییرات مثبت

شماره .67

را نهادینه کنند ،یعنی آن که بعد عاطفی نسبت به تغییر

حسنی ،محمد،رحیمی ،مرضیه ،سامری ،مری ،

این احساس را در کارکنان به وجود میآورد که

( .)6333تأثیر اخالق کار اسالمی بر عدالت سازمانی،

نمیتوان از طریق ارتباطات معقول مبتنی بر

رضایت شغلی و غیبت از کار کارکنان ادارة برق

حمایتگری ،تساوی و همدلی امور را پیش برده و

شهرستان ارومیه .مدیریت،شماره.6

تغییرات اثربخش در سازمان ایجاد کنند -7.ممکن

رهنمایرودپشتی ،فریدون ،محمودزاده ،نریمان،

است علت عدم رابطه ارتباطات انسانی نامطلوب

( .)6317توسعه منابع انسانی (مطالعه موردی :تعلق و

کاری ،ابهامات کاری بین کارکنان و مدیران و یا

تعهد سازمانی و رقابتپذیری) ،تهران ،انتشارات

رفتارهای مبتنی بر مدیریت برداشت از سویی عدهای از

سازمان مدیریت صنعتی.

کارکنان باشد یعنی آن که بعضی از کارکنان از طریق

علوی ،آزاده ،موغلی ،علیرضا ،سیدجوادین،

رفتارهای ارتباطی نامطلوب مبتنی بر مدیریت برداشت

سیدرضا ،احمدی ،سیدعلیاکبر .)6337( ،طراحی و

مانند چاپلوسی ،تملق و خودشیرینی و  ...این احساس

تبیین مدل اخالق کار اسالمی با رفتار شهروندی

را در بقیه کارکنان در استانداری اصفهان به وجود

سازمانی و واسطهگری دلبستگی و ارزشهای شغلی

آوردند که از طریق ارتباطات اثربخش نمیتوان نتایج

(مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) ،فصلنامه

مطلوب دست یافت این مسئله باعث میشود که بعد

مدیریت اطالعات سالمت ،دوره ،61شماره .7

عاطفی نگرش نسبت به تغییر خنثی شده و بعد عاطفی

مشایخ ،پریجان. )6336( ،بررسی رابطه بین اخالق

نگرش نسبت به تغییر هی ارتباطی با ارتباطات انسانی

کار اسالمی و خالقیت کارکنان ادارات شهرستان

در اخالق کار اسالمی نداشته باشد -3 .ممکن است

کازرون ،مدیریت اسالم و مدیریت ،شماره .6

کارکنان در استانداری اصفهان به علت استرس کاری

یوسف ،درویش .)7111( ،تعهد سازمانی ،پل

باال تحت فشار قرار گیرند و این مسئله ارتباطات

ارتباط بین اخالق کار اسالمی و نگرشهایی در جهت

انسانی آنان را مخدوش خواهد نمود و باعث میشود

نیل به تغییر سازمانی ،ترجمه سیدجالل حسینی،

تا ارتباطات انسانی ضعیف شود و ضعیف شدن

فصلنامه تحول اداری ،دوره ،7شماره .31
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