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Purpose: The present study aimed to investigate religious
beliefs on organizational commitment with the mediating role
of work conscience in Imam Khomeini Hospital in Amol.
Materials and Methods: This research is applied in terms of
purpose and quantitative in terms of type of research. It is
descriptive-survey in terms of data collection method. The
statistical population included the staff of Imam Khomeini
Hospital in Amol city. 183 people were selected as a sample.
The sampling method is random. A questionnaire is used to
collect information. Cronbach's alpha was used for reliability
and face validity was used for validity.
Findings: The obtained data were analyzed to test the research
hypotheses using LISREL software. The results of the main
research hypothesis were confirmed at 95% confidence level.
The results showed that religious beliefs have a significant
effect on organizational commitment and work conscience of
employees. Work conscience has a significant effect on
organizational commitment of employees. Conscience plays a
mediating role in influencing religious beliefs on employees'
organizational commitment.
Conclusion: The results show that focusing on religious
beliefs increases organizational commitment and this variable
of work conscience also facilitates this relationship, so by
strengthening religious beliefs and creating a religious belief
promotes organizational commitment of employees and
eventually, their productivity will increase, so it seems
necessary to pay attention to it in the organization.
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بررسی تأثیر باورهای مذهبی و وجدان کاری بر تعهد
سازمانی کارکنان بیمارستان امام خمینی شهرستان
آمل

سیده معصومه غمخواری،1
استادیار ،گروه مدیریت بازرگارنی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
حامد فاضلی،*2
استادیار ،گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
(نویسنده مسئول).
بهمنی3

اکبر
استادیار ،گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
چکیده
هدف :تحقیق حاضر با هدف بررسی باورهای مذهبی بر تعهد
سازمانی با نقش میانجی وجدان کاری در بیمارستان امام خمینی
شهرستان آمل انجام گرفت.
مواد و روش ها :این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نوع
پژوهش کمی ،از جهت شیوهی گردآوری دادهها ،توصیفی-پیمایشی
است .جامعه آماری ،شامل پرسنل بیمارستان امام خمینی شهرستان
آمل بود که تعداد  183نفر به عنوان نمونه به روش نمونهگیری
تصادفی انتخاب شدند .برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده
شد ،برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی از
روایی صوری استفاده شد .
یافتهها :دادههای بهدست آمده برای بررسی فرضیههای پژوهش با
استفاده از نرمافزار لیزرل تجزیه و تحلیل شدند .نتایج فرضیه اصلی
تحقیق در سطح اطمینان  % 95مورد تأیید واقع شد .نتایج نشان داد
که باورهای مذهبی بر تعهد سازمانی و وجدان کاری کارکنان تأثیر
معناداری دارد .وجدان کاری بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر
معناداری دارد .وجدانکاری در تأثیرگذاری باورهای مذهبی بر
تعهد سازمانی کارکنان نقش میانجی دارد.
نتیجه گیری :نتایج نشان داد تمرکز بر باورهای مذهبی باعث
افزایش تعهد سازمانی میگردد و متغیر وجدان کاری نیز این رابطه
را تسهیل مینماید ،لذا با تقویت عقاید مذهبی و بهوجود آوردن یک
باورهای مذهبی سبب ارتقای تعهد سازمانی کارکنان و در نهایت
بهرهوری آنها خواهد شد .بنابراین توجه به آن در سازمان ضروری
به نظر میرسد.
کلید واژهها :باورهای مذهبی ،تعهد سازمانی ،وجدان کاری
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مقدمه
در سالهای اخیر ،جایگاه دینداری و معنویت در سازمانها و
ارگانهای مختلف بهطور فزایندهای از سوی مدیران ،سرپرستان،
کارکنان و پژوهشگران بهعنوان یک ضرورت برای تعامالت
سازمانها با کارکنان ،مشتریان و جامعه مورد توجه قرار گرفته
است ( .)1تعهد یکی از ارکان اصلی رفتار جمعی در هر جامعه است.
خداوند در قرآن کریم دربارة تعهد و وفای به عهد میفرماید" :به
عهد خود وفا کنید ،زیرا عهد مورد مسئولیت است (سوره اسراء،آیه
 ،)34آن نیکوکاران ،کسانی هستند که وقتی عهدی بستند ،به عهد
خود وفا میکنند (سوره بقره،آیه ،)177،مؤمنان کسانی هستد که
امانتها و عهدهایی را که میبندند را مراعات میکنند (سوره
مؤمنون ،آیه  )8ای کسانی که ایمان آوردید ،به عهد خود وفا کنید
(سوره مایده ،آیه  .)1پایبندی به تعهدات فطری و اجتماعی از مهم-
ترین توصیههای نبوی و اهل بیت پیامبر اسالم (ص) است ،پیمان
شکنی ،دشمن بزرگ همکاری ،اعتماد ،عدالت و مهرورزی انسان-
هاست (.)2
تحقیقات نیز نشان داده است که وفای به عهد و تعهد در سازمان
پیشبینیکننده متغیرهای بسیار مهم سازمانی از جمله ،بهبود
عملکرد شغلی ،کاهش تمایل به ترک شغل و غیبت در محل کار
است ( .)3تعهد سازمانی را میتوان به طور ساده اعتقاد به ارزشها
و اهداف سازمان ،احساس وفاداری به سازمان ،الزام اخالقی،
تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف نمود (.)4
سطوح پایین تعهد برای نیروی انسانی موجود در سازمان مطلوب
نیست .در این حالت فواید حاصل از استمرار خدمات کارکنان از
دست میرود و سازمان ناچار به تحمل نیروی کار غیروفادار و
ناشایست است ( .)5توسعه خدمات بهداشتی و درمانی نیز عالوه بر
برخورداری از کادر مجرب و توانمند ،مستلزم وجود پرستارانی و
پرسنلی وفادار و متعهد به سازمان جهت پیشبرد کارهاست که
موجب افزایش کیفیت وظایف محوله میگردد.
مذهب طیفی است که از یکطرف برای کارکنان دارای معنایی
ابزاری است و از طرف دیگر نوعی معنایابی و معنا است که خود
انگیزهای اصلی برای زندگی است و دارای ارزش درونی برای فرد
است .مذهب درونی به تنهایی برای فرد جنبه انگیزشی دارد و به
محرکهای دیگر نیازی ندارد ( .)6از نظر ویلیامز جیمز روانشناس
معروف آمریکایی ،مذهب عبارت است از اثرات رویدادها و
احساساتی که برای هر فرد در عالم تنهایی و دور از همه وابستگیها
رخ میدهد ،به نحوی که فرد از این مجموعه در مییابد که میان او
و آن چیزی که وی آن را امر الهی میداند ارتباط برقرار مینماید،
این ارتباط یا از روی عقل یا از راه قلب و یا بهوسیله اجرای اعمال
مذهبی و مراسم برقرار میگردد ( .)7شیوهای که یک فرد مذهبی
در مورد خداوند و یا در مورد رابطه با خداوند میاندیشد ادراک
او از دنیا را شکل خواهد داد و رفتارهای فرد را تحت تأثیر قرار
میدهد ( .)8همچنین وجدان کاری عبارت است از شکل درونی شده
عقاید و هنجارها در مورد کار ( ،)9احساس تعهد درونی ،با هدف
رعایت بایدهایی که در مورد کار توافق شده است .به عبارتدیگر،
منظور از وجدان کاری ،تعهد ،رضایت قلبی و احساس مسئولیت و
التزام عملی به وظایفی است که قرار است فرد آنها را انجام دهد،
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به نحوی که در نبود ناظر یا بازرس نیز در انجام وظایف کوتاهی
ننماید ( .)10وجدان کاری یکی از موضوعات مورد بحث در وجدان
انسانی است که در پرتو اخالق بهوجود میآید و مرز بین درست و
نادرست را روشن میکند ،توجه به وجدان کاری در سازمانها در
واقع نگاهی اخالقی به موضوع کار است ( .)11باورهای مذهبی در
کادر درمان از اهمیت دو چندانی برخوردار است ،اعتقادات و
باورهای مذهبی باعث ارتقای روحیه مسئولیتپذیری و وجدان
کاری و تعهد به کار در بین پرسنل بیمارستان میگردد.
پیشینه پژوهش :در زمینه باورهای مذهبی و ارتباط آن با سایر
متغیرها میتوان به پژوهش بهرامی و همکاران ( )1397اشاره نمود،
ایشان در پژوهشی با عنوان ارتباط بین باورهای مذهبی و تعهد
سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی یزد بیان
کردند که بین باورهای مذهبی و تعهد سازمانی رابطهی مثبت و
معناداری وجود دارد در واقع باورهای مذهبی کارکنان پیشبینی-
کننده هر سه بعد تعهد سازمانی یعنی :تعهد مستمر ،تعهد هنجاری
و تعهد عاطفی بود ( .)12شجاعی و مکتبی ( )1396در تحقیقی تحت
عنوان بررسی رابطه بین باورهای دینی کارکنان ،وجدان کاری و
اخالقگرایی آنان در بانک ملی نشان دادند که بین باورهای دینی
کارکنان ،اعتقاد به خدا ،آخرت ،نبوت و وجدان کاری کارکنان
ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد ( .)13تسای و هونگ)2014( 1
در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین انواع واکنشهای اخالقی،
جنبههای رضایت شغلی و سه جزء تعهد سازمانی :در بررسی که
بر روی پرستاران بیمارستان های چای تانگ تایوان انجام داد ،به
این نتیجه رسید که واکنشهای اخالقی و مثبت مدیران در سازمان
تأثیر مثبتی بر تعهد سازمانی دارد )14( .بر این اساس ،از آنجا که
تاکنون بررسی تأثیر باورهای مذهبی بر تعهد سازمانی با در نظر
گرفتن نقش میانجی وجدان کاری مورد توجه پژوهشگران و
محققان قرار نگرفته است ،محقق تالش دارد با هدف ارتقای تعهد
سازمانی ،تأثیر باورهای مذهبی را بر تعهد سازمانی با نقش میانجی
وجدان کاری مورد سنجش قرار دهد.

یافتهها
در این قسمت پس از جمع آوری و تلخیص دادهها با استفاده از
شاخصهای جمعیت شناختی مانند :سن ،جنسیت و غیره مطابق
جدول  1توصیف شد .از بین جامعه آماری  %61زن و  %39مرد،
 %60متأهل و  %40مجرد %5 ،سابقه زیر  5سال  %21سابقه 5
تا10سال %50 ،سابقه ده تا  15سال و  %24بیشتر از 15سال دارای
سابقه بودند ،همچنین  %3دارای مدرک کاردانی  %71کارشناسی و
 %26دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند.
نتایج آزمون سنجش نرمالیتی در جدول  2ارائه شده است .با توجه
به سطح معناداری آزمون که بیشتر از  0/05است ،فرض صفر رد
نمیشود و ادعای نرمال بودن دادههای پژوهش تأیید میگردد .به
عبارت دیگر ،توزیع مشاهده شده با توزیع نظری یکسان بوده و
تفاوتی بین این دو وجود ندارد.
جدول  .1آزمون  K-Sدر جهت بررسی وضعیت نرمال بودن
متغیرها
معنی داری
متغیرها
0/125
تعهد سازمانی
0/169
باورهای مذهبی
0/212
وجدان کاری
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،مقدار معناداری تمامی
متغیرها از  0/05بیشتر است؛ لذا فرض صفر مبنی بر توزیع نرمال
متغیرهای پژوهش تأیید میشود .بنابراین برای تأیید مدل و آزمون
فرضیات از مدلیابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل
استفاده شد.
بررسی فرضیههای پژوهش
در پژوهش حاضر با توجه به نتایج آزمون  K-Sبرای رد یا تأیید
فرضیهها از مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل
استفاده شد .و خروجی آن در حالت استاندارد در شکل  1مشاهده
میشود.
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مواد و روش ها
پژوهش حاضر ،پژوهشی کاربردی و تحلیلی است که به طور
مقطعی در سال  1398مورد بررسی قرار گرفت و از جهت شیوهی
گردآوری دادهها ،توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری ،شامل
کارکنان بیمارستان امام خمینی شهرستان آمل به تعداد  250نفر
است که تعداد  151نفر با استفاده از فرمول نمونهگیری جوامع
محدود کوکران بهعنوان نمونه پژوهش با روش نمونهگیری ،تصادفی
طبقهای انتخاب شدند .جهت گردآوری دادهها از دو روش میدانی و
کتابخانهای استفاده شده است .در روش کتابخانهای جهت گردآوری
داده های مربوط به ادبیات موضوعی و روش میدانی جهت تحلیل
فرضیهها استفاده گردیده و ابزارهای میدانی شامل  3پرسشنامه
استاندارد :الف) پرسشنامهی تعهد سازمانی آلن و مایر)15( 2؛ ب)
پرسشنامهی باورهای مذهبی ورثینگتون 3و همکاران ()16؛ و ج)

پرسشنامهی وجدان کاری کاستا و مک کرا )17( 4بود که روایی
آنها از طریق روایی محتوا توسط اساتید تأیید و پایایی آن از طریق
آزمون آلفای کرونباخ به برای پرسشنامه اعتقادات مذهبی برابر %86
برای پرسشنامه باورهای مذهبی برابر  %85و برای پرسشنامه وجدان
کاری برابر  %93محاسبه شد که با توجه به اینکه پایایی پرسشنامه-
ها بیشتر از  %70بوده از پایایی الزم برخوردار بود .همچنین در
هنگام توزیع پرسشنامهها ،هدف از انجام پژوهش برای مشارکت-
کنندگان به طور کامل توضیح داده شد و از آنها رضایت کتبی و
آگاهانه برای شرکت در پژوهش اخذ شد و محرمانگی اطالعات
شرکتکنندگان نیز حفظ شد.
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شکل .1مدل خروجی نرمافزار برای بررسی فرضیههای پژوهش در حالت تخمین استاندارد
نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و t-valueنشان میدهد که:
باورهای مذهبی بر تعهد سازمانی دارای  t-valueبزرگتر از
 1/96است که برابر  3/54است .لذا میتوان بیان نمود که فرضیه
اول محقق در سطح اطمینان  % 95تأیید شد .در مورد فرضیه دوم
پژوهش یعنی باورهای مذهبی بر وجدان کاری که دارای t-
 valueبزرگتر از  1/96که برابر  6/22است .میتوان بیان نمود

جدول  .2بررسی فرضیهی پژوهش با توجه به شکل 1
متغیر مستقل
تخمین استاندارد
ضریب معناداری

متغیر وابسته

نتیجه

باورهای مذهبی
باورهای مذهبی
وجدان کاری

تعهد سازمانی
وجدان کاری
تعهد سازمانی

تأیید
تأیید
تأیید

3/54
6/22
3/75

0/47
0/86
0/55

نتیجهگیری
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر باورهای مذهبی بر تعهد سازمانی
با توجه به میانجگری وجدان کاری پرداخت .همانطور که در
جدول خروجی نتایج نشان داده شده میتوان بیان نمود که فرضیه
اول پژوهش در سطح اطمینان  0.95تأیید شده است .ضریب مسیر
Volume 6, Issue 1, Spring 2022

برای باورهای مذهبی و تعهد سازمانی برابر  0/47بوده که به این
معنی است که با تغییر و ارتقای باورهای مذهبی تعهد سازمانی در
کارکنان نیز افزایش خواهد یافت و این نشان از آن دارد که توسعه
برنامههای مذهبی از قبیل تعمیق دینداری و باورهای مذهبی در بین
کارکنان عالوه بر ایجاد مزایای ناشی از توسعه باورهای مذهبی
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که فرضیه دوم تحقیق نیز در سطح اطمینان  %95تأیید شد .در مورد
فرضیه سوم پژوهش یعنی مسیر وجدان کاری بر تعهد سازمانی که
دارای  t-valueبزرگتر از  1/96که برابر  3/75است ،میتوان
بیان نمود که فرضیه سوم نیز در سطح اطمینان  %95تأیید شد.

 96سیده معصومه غمخواری و همکاران

فصلنامه علمی-پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت

تضاد منافع :نتایج حاصل از این مطالعه با منافع دیگر محققان در
تعارض نمیباشد.
تشکر و قدردانی :پژوهش حاضر بهصورت مقطعی و از فروردین تا
شهریور  1398انجام شد ،از همه افرادی که بهعنوان آزمودنی در
این پژوهش مشارکت کردند و همچنین از همه افرادی که
هماهنگی های الزم را انجام دادند تا انجام پژوهش امکانپذیر
گردد ،صمیمانه تشکر و قدردانی میگردد.
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میتواند از طریق اثرگذاری بر تعهد سازمانی کارکنان اثرات قابل
مالحظهای بر بهبود عملکرد کارکنان و سازمان داشته باشد .نتایج
این فرضیه با نتایج تحقیق بهرامی و همکاران ( )1394همراستاست،
در مورد فرضیه دوم ،ضریب مسیر برای باورهای مذهبی و وجدان
کاری در سطح اطمینان  0/95برابر 0/86بوده است که به این معنی
است :با ارتقای باورهای مذهبی وجدان کاری نیز تغییر مییابد ،در
واقع این رابطه تأثیر مثبت باورهای مذهبی بر وجدان کاری را نشان
میدهد .وجدان کاری در بستر و فضای مذهبی و فرهنگی شکل
میگیرد ،دعا و نیایش و بهرهگیری از مفاهیم دینی در محیط سازمان
و توجه مدیران به تأثیر آن باعث رشد وجدان کاری در کارکنان
می گردد و نبود این بستر در بسیاری از موارد باعث فروکش کردن
وجدان کاری در میان کارکنان خواهد شد ،نتایج این فرضیه با
تحقیق شجاعی و مکتبی ( )1396همراستاست ،در ارتباط با فرضیه
سوم پژوهش خروجی جدول شماره  1نشان میدهد که وجدان
کاری با ضریب  0/55و در سطح اطمینان  0/95بر تعهد سازمانی
کارکنان تأثیرگذار است .این فرضیه نیز بیانگر این است که با
ارتقای وجدان کاری ،تعهد سازمانی کارکنان نیز افزایش مییابد .این
رابطه بیانگر آن است که هرقدر وجدان کاری بین کارکنان افزایش
یابد به همان میزان فرد به خودکنترلی میرسد و برای انجام امور
محوله به کنترل از سوی سطوح باالتر نیازی نخواهد داشت .نتایج
این فرضیه با تحقیق میرحیدری ( )1394و خسروی و همکاران
( )1395همراستاست.
با توجه به اینکه تعهد و وجدان کاری از شرایط فرهنگی و ارزش-
های حاکم بر سازمان اثر میپذیرد ،تأکید مدیران سازمان به وقت-
شناسی و رعایت حقوق فردی و اجتماعی و استفاده از ابزارهای
فرهنگی در جهت ترویج فرهنگ کار و وجدان کاری تأثیر به-
سزایی در رشد وجدان کاری دارد و باعث میشود تا فرد تکلیف
خود را بهخوبی انجام دهد ،برگزاری کالسهای آموزشی با هدف
بهرهگیری از آموزههای دینی نیز باعث بارورسازی روح وجدان و
تعهد در کارکنان خواهد شد .همچنین ،حضور مستمر در برنامههای
دینی ،رفتار و عمل مدیران سازمان بهعنوان یک الگوی تعهد که
مقید به ارزشها است هم در درون سازمان و هم در کل جامعه
تأثیر عمیقی بر وجدان کاری افراد خواهد داشت ،توجه به ویژگی-
های فردی و کاری که با توجه به آن کار به افراد واگذار میگردد،
پاداشهای کاری و ایجاد ارزش برای کار افراد در سازمان ،نبود
برخوردهای سلیقهای در سازمان ،آموزش ،توانمندسازی و مشارکت
کارکنان ،وجود روابط دوستانه مدیر با کارکنان ،ارزشیابی عادالنه
و تشویق نیروهای فعال در سازمان نیز در ارتقای تعهد و شکوفایی
وجدان کاری در افراد مؤثر است.
در اجرای این تحقیق ،محدودیتهایی وجود داشت که برخی از این
محدودیتها به علت ماهیت این نوع از پژوهشهای علمی که در
حوزه انسانی قرار دارند ،اجتنابناپذیر است .یکی از موانع جدی
که حین توزیع و جمعآوری پرسشنامهها مالحظه شد ،امتناع
برخی کارکنان از تکمیل پرسشنامهها بود .البته بسیاری از این
کارکنان کمبود وقت را دلیل عدم همکاری خود مطرح میکردند.
همچنین به علت اینکه این تحقیق در بخش کوچکی از یک جامعه
آماری با اعتقادات مذهبی مشابه به هم اجرا شده است ،تعمیم نتایج

آن به دستگاهها و جوامع دیگر با اعتقادات متفاوت به آسانی مقدور
نیست و باید با احتیاط همراه باشد.
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