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b_abchar@yahoo.com
چکيده:
هدف از اين پژوهش بررسی نقش دينداری در ارتقای سالمت نظام اداری در دانشگاه های
سراسری استان آذربايجان شرقی می باشد .بر اين اساس از طريق مرور ادبيات نظری و پيشينه
تحقيق مدل مفهومی و فرضيه های تحقيق ارايه شدند .با توجه به جامعه ی آماری مورد
پژوهش و با كمك جدول دمورگان ،حدود  322نفر به عنوان نمونه انتخاب و سپس داده های
مورد نياز از طريق پرسشنامه از كاركنان دانشگاههای آزاد اسالمی استان آذربايجان شرقی جمع
آوری شدند .بنابراين بر حسب هدف ،تحقيق كاربردی است و از نظر گردآوری و تحليل داده
ها به روش توصيفی ـ پيمايشی می باشد  .بدين منظور پس از انجام بررسی های ميدانی و
كتابخانه ای الگوی مفهومی تحقيق ترسيم شد .جامعه آماری درنظر گرفته شده ،دانشگاههای
آزاد اسالمی استان آذربايجان شرقی ،می باشد ..اعتبار شاخص كلی دينداری و سالمت نظام
اداری ( 0,94و  ) 0,75بدست آمد .اطالعات بدست آمده با انجام محاسبات آمار توصيفی و
آمار استنباطی به كمك نرم افزار  spssمورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.
واژگان كليدی :دينداری ،كيفيت زندگی كاری ،سالمت اداری ،نظام سالمت اداری.
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 -1مقدمه
موفقيت و كاميابی هر نهاد و سازمانی ،به عوامل متعددی بستگی دارد كه نيروی انسانی يكی
از مهمترين آنهاست(عالمه .)1387،به عقيده صاحب نظران به منظور مطلوبيت ساختن كار بايد
به سالمت كاركنان ،ايمنی و رضايت آن ها به عنوان پيش شرطاثر بخشی سازمانی توجه
كرد(شوف .)2004،حصول اطمينان از كيفيت زندگی كاری يكی از بهترين روش های جذب و
نكهداری كاركنان با استعدادو همچنين كسب عملكرد بهتر برای سازمان است .وجود شرايط
مطلوب كاری يكی از ضرورت های انجام فعاليت افراد در سازمان هاست .وضعيت مناسب
كاری كه از آن به عنوان كيفيت زندگی كاری تعبير می شود ،موجب به وجود آمدن انگيزه و
رضايت خاطر افراد می شود و آنها را به كار و تالش بيشتر و مطلوب تر سوق ميدهد(مورين،
 .)2003كيفيت زندگی كاری ساختار چند بعدی پويايی است كه در حال حاضر مفاهيمی
همچون امنيت شغلی ،سيستم پاداش ،فرصت های ارتقا و آموزش و مشاركت در تصميم
گيری را در برمی گيرد(سنسيدين.)2001 ،

 -2بيان مساله
رضايت از زندگی از شاخص های مهم اجتماعی است كه نسبتا دير به حوزه علوم اجتماعی
راه يافت ،با وجود انكه اين شاخص ذيل مفهوم كلی تر كيفيت زندگی و در واكنش به سنجش
های اقتصادی طرح شد ،اما به زودی به حوزه ای مستقل و مهم تبديل گشت«.رضايت از
زندگی» مفهوم فراگير و در عين حال پايدارتری است كه منعكس كننده احساس و نظر كلی
مردم يك جامعه نسبت به جهانی است كه در آن زندگی می كنند .اهميت آن نيز از حيث
داللت هايی است كه بر ويزگی های پايدار نظام اجتماعی دارد(گودرزی .)1388،رضايت از
زندگی ،همبستگی بااليی با احساس خوشبختی ،اعتماد متقابل و احساس تعهد با جامعه دارد و
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نشانه نگرش فرد به خودو جهان پيرامونی است .سطح پايين رضايت از زندگی به گرايش های
منفی نسبت به كل جامعه مربوط می شود.
فساد پديدهای است كه كم و بيش دركليه كشورهای جهان وجود دارد .اما نوع ،شكل ،ميزان
و گستردگی آن در هر كشور متفاوت است ،همانطور كه نتايج و پيامدهای آن نيز بنا بر نوع
سازمان سياسی و اقتصادی وسطح توسعه يافتگی تفاوت دارد .در هر صورت فساد موجب
انحطاط است ،سياستهای دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرار میدهد ،باعث هدر رفتن
منابع ملی میشود و به كاهش اثربخشی دولتها در هدايت امور میانجامد و از اين طريق
اعتماد مردم نسبت به دستگاههای دولتی وغيردولتی كاهش يافته ،بیتفاوتی ،تنبلی و بیكفايتی
افزايش میيابد.
فساد اداری مانع سرمايهگذاری میشود و مسير رشد و توسعه اقتصاد را با موانع بسيار مواجه
میسازد و از طريق هدايت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعاليتهای
نادرست برای دستيابی به درآمدهای سهلالوصول ،زمينه ركود در تمام ابعاد فراهم میسازد .از طرف
ديگر ،هر كجا فساد ريشه بدواند ،روزبه روز بيشتر شده ،مقابله با آن بسيار دشوار میشود و
ريشههای آن هر روز عميقتر در بطن جامعه نفوذ میكند .بنابراين مقابله با فساد در عرصه اداری
ضرورتی جدی و انكار ناپذير است(.جليل خانی.)1388،18

اگر يك كارگر واقعا احساس كند كه كيفيت زندگی كاری او بهبود يافته است ،اعم از
اينكه اين بهبود نتيجه ی عملكرد خودش يا سياستهای سازمانی در جهت افزايش بهره وری
باشد ،اين مطلب به كارگر نيروی بيشتری در جهت انجام وظيفه اش می دهد و باعث رضايت
او از كار در سازمان و افزايش تعهد نسبت به سازمان می شود و موجب كاهش غيبت و
جابجايی ها و انحرافات رفتاری و تخلفات اداری میگردد(.پورولی.)1387:127:19
Jalil khani
Pour vali
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به رغم نگاه بدبينانهی روانشناسان به مذهب ،از همان ابتدای شكلگيری روانشناسی كاربردی ،تحقيقات
در زمينهی رابطهی مذهب و سالمت روانی ،اغلب بيانگر رابطهای مثبت بين اين دو متغير بوده است .
از دههی  50ميالدی تحقيقات بيانگر تأثير مداخالت مذهبی بر بهبود آالم روانی بودند .از جمله ميتوان
به تأثير نماز و دعا بر كنترل اختالالت روانشناختی اشاره كرد .مرور تحقيقات در سالهای اخير اين
تأثير را برجسته تر میكند .از دههی  90به دنبال ناكامی نسبی متخصصن حرفهای بهداشت روانی از
فنون و شيوههای مداخلهای مرسوم و به دنبال تحقيقات متعدد و نتايج آنها بيانگر تأثير مثبت مذهب
بر سالمت روان بود ،رويآوری به مذهب افزون گرديد(جانبزرگی(1386،
بررسیهای انجام شده در زمينهی مذهب و سالمتی نشان دادهاند كه دست كم برخی از انواع رفتارهای
مذهبی با افزايش سطح سالمت روانی و جسمی ارتباط دارند(شجائيان.)1381،
آيا میتوان با افزايش و تقويت دينداری و با اتكا به آموزههای اسالم سالمت نظام اداری را تأمين كرد؟
آيا ميتوان در قرن حاضر كه عصر آشفتگی روحی و روانی و عصر اضطراب است ،با تمسك به
رهنمودهای دين مبين اسالم و به كارگيری دستورات شريعت بر اين بحران غلبه نمود؟
در جامعهی ايران نيز برخی تحقيقات رابطهی مذهب را با مؤلفههای روانشناختی مورد بررسی قرار
دادهاند .سالمت نظام اداری میتواند تمايل حرفهایها بكار در كنار يكديگر را از طريق تغيير نگرش-
های منفی و كشف زمينههای مشترک در آينده باال ببرد( پريست و و همكاران .)2011،در اين پژوهش
به دنبال بررسی تأثير دينداری ،در اينجا دين مقدس اسالم و آموزههای آن ،بر سالمت نظام اداری در
دانشگاههای آزاد اسالمی استان آذربايجان شرقی هستيم.

 -3اهميت و ضرورت پژوهش
اهميت و ضرورت انجام پژوهش با توجه به ابعاد و زوايای مختلف روشن ميگردد:
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پيامدهای فساد ادری :اهميت مطالعه عوامل موثر بر فساد اداری از طريق پی بردن به آسيب ها
و پيامدهای اين پديده بيشتر نمايان می گردد .در بسياری از كشورهای در حال توسعه عامه مردم،
سازمان های غير دولتی و رسانه ها به فساد اداری به عنوان تنها عامل اصلی تحت سلطه ی ديگران
بودن و رشد اقتصادی ضعيف نگاه می كنند .فساد اداری يكی از موانع اصلی در توسعه است .برخی
پژوهش ها چنين نتيجه گرفتند كه فساد اداری به پايين آمدن سطح سرمايه گذاری های خصوصی تاثير
می گذارد و به شكل معنادار و واضحی سرمايه گذاری مستقيم خارجی را كاهش می دهد.و اين روند
به بحرانهای مالی و تخصيص منابع فرعی و تحريف هزينه دولت و بازده دولت و تورم كمك می
كند(.سامان مهدوی)1390،20
جهت مسئوليت اجتماعی به سمتی است كه فوايد اجتماع در آن امتداد است .لذا تالش بر اين
بوده است كه سود و زيان سازمانها به گونه ای باشد كه مردم هزينه اضافی متحمل نشوند .منظور از
مسئوليت اجتماعی اين است كه كه سازمان ها تأثير عمده ای بر سيستم اجتماعی دارند و لذا چگونگی
فعاليت های آنها بايد به گونه ای باشد كه در اثر آن زيانی به جامعه نرسد و در صورت رسيدن زيان،
سازمانهای مربوط ملزم به جبران آن باشند .به عبارت ديگر ،سازمانها نبايد خود را مستقل از محيط
بيرونی خود و به اصطالح« تافته جدا بافته » بدانند ،بلكه بايد خود را جزئی از يك كل يعنی محيط
بيرونی و اجتماع بدانند و بايد اهداف و فعاليتهای آنها در راستای آرمان های اجتماعی و رفاه و
آسايش جامعه باشد(.مشبكی و شجاعی.)1389،21

بنابراين دراين پژوهش به دنبال پاسخ به اين پرسش هستيم كه آيا دينداری منجر به ارتقای
سالمت نظام اداری می شود يا خير ؟

 -4ادبيات و پيشينه تحقيق

mahdavi
Moshbeki&shojaee
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دين اسالم دينی كامل ،جامع و جهانی است كه توسط پيامبر اكرم(ص) بهعنوان آخرين فرستادهی
خداوند ابالغ شده است .در قرن حاضر كه عصر آشفتگی روحی و روانی و عصر اضطراب است با
تمسك به رهنمودهای دين مبين اسالم و بكارگيری دستورات شريعت میتوان بر اين بحران غلبه كرد .
در اين پژوهش نگاه به دين يك نگاه روانشناختی است .در حالی كه واقعيت دين خارج از محدودهی
دانش ماست .میتوان گفت كه دين يك نظام عملی مبتنی بر اعتقادات است كه در قلمرو ابعاد فردی و
اجتماعی از جانب پروردگار برای هدايت انسانها فرستاده شده و شامل عقايد ،باورها ،نگرشها و

رفتار است كه با هم پيوند داشته و يك احساس جامعيت برای فرد تدارک میبيند (احمدی،
.)1387
با قاطعيت میتوان گفت كه آموزههای قرآنی بهترين وسيله هم در پيشگيری از بيماریهای روانی و
هم دستيابی به آرامش و سالمت روانی است .ما میتوانيم توسط حقايقی كه در قرآن دربارهی انسان و
صفات و حاالت گوناگون روانی او آمده است به خوبی شخصيت انسانی خويش را رشد دهيم و
همچنين عواملی را كه در هماهنگ كردن شخصيت و تكامل و ايجاد بهداشت روانی ما تأثير بسزايی
دارند ،بشناسيم .زيرا قرآن سخن آفريدگار انسان است و بديهی است كه با استناد به آيه  14سورهی
ملك" ألم يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير؛" آيا آن خدايی كه خلق را آفريده ،عالم به اسرار آنها
نيست؟ و حال آنكه او به باطن و ظاهر همهی امور عالم ،آگاه است ".آفريدگار به طبيعت و اسرار
آفرينش مخلوق خود داناتر است(عبدالحسينی .) 1386 ،در متون اسالمی روح و روان واقعيتی
انكارناپذير است .آفرينش روان ،از آنِ خداست و حيات آن ابدی است .از ديدگاه قرآن ،انسان تركيبی
از ماده و روان است و شرافت انسان ،به روان اوست .معنای لغوی بهداشت روانی ،سالم نگهداشتن
روان از هر گونه آسيب است و همچنين در ايجاد آمادگی برای سازش منطقی با پيشامدهای مهم
زندگی در محيط خانه ،مدرسه ،دانشگاه ،محيط كار و غيره بسيار راهگشاست .احترام به شخصيت و
حيثيت انسان بر همگان واجب است و تا زمانی كه ارزش و جايگاه افراد ناديده گرفته شود ،سالمت
فكر ،تعادل روان و بهبود روابط انسانی تحقق نخواهد يافت( جوهری( 1384،
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جوشی و كوماری(  ،)2011اظهار میدارند كه قدرت باورهای مذهبی در تشريح تأثير مذهب بر
سالمت روان مهمتر است و افراد با باورهای قویتر مذهبی پريشانی كمتری نسبت به افرادی دارند كه
باورهای مذهبيشان ضعيفتر است.
آرامش روحی نشانهی سالمت روان است و آن در پرتو عواملی بدست میآيد .از مهمترين عوامل
مؤثر بر آرامش و سالمت روان ،ايمان است .ايمان انسان را به پايداری در برابر رويدادهای ناگوار
زندگی رهنمون میسازد به گونهای كه تا خدا نخواهد هيچ حادثهای نمیتواند در آدمی تزلزل ايجاد
نمايد .مؤمن از هيچ چيز در اين دنيا نمیترسد چون میداند كه تا خدا نخواهد هيچ انسانی يا قدرتی
در دنيا قادر نيست به او ضرر رساند يا خيری را از او منع كند .به همين دليل مؤمن واقعی انسانی
است كه امكان ندارد ترس و اضطراب بر او چيره شود" بلی من أسلم وجههلله و هو محسن فله اجره
عند ربه و الخوف عليهم و ال هم يحزنون"؛ آری كسی كه از هر جهت تسليم حكم خدا گرديد و
نيكوكار گشت ،مسلم اجرش نزد خدا بزرگ خواهد بود و او را هيچ خوف و انديشه و هيچ حزن و
اندوهی در دنيا و آخرت نخواهد بود .ايمان روابط اجتماعی را بهبود میبخشد و انسان سالم در پرتو
ايمان به خدا ،روابط اجتماعی مطلوب با ديگران برقرار میكند(عبدالحسينی .)1386،رسيدن به آرامش،
از ركنهای مهم سالمت نظام اداری است كه در سايهی دينداری و بندگی خالصانهی خداوند نصيب
انسان میشود .در ميان عبادتها نيز نماز جايگاهی واال و ارزشمند دارد و نقش مهمی در ايجاد آرامش
روح و روان ايفا میكند .توماس هايسلوپ میگويد" :مهمترين راه ايجاد آرامش در روان و اعصاب
انسان كه من تاكنون شناختهام ،نماز است ".يكی از روشهای سودمند و كم نظير برای درمان احساس
گناه ،توبه است؛ زيرا
توبه سبب آمرزش گناهان و تقويت اميد انسان به جلب خرسندی الهی است .بدين ترتيب ،از
اضطراب ناشی از اشتباههای گذشته فرد میكاهد؛ همچنين توبه ،انسان را به اصالح و خودسازی وا
داشته و او را از ارتكاب دوبارهی گناهان باز میدارد .توبه ،به باال رفتن بهداشت روانی در فرد كمك
میكند؛ زيرا بر اثر توبه دل ،صفا میگيرد ،روح ،پاكيزه و زنگار گناه از قلب انسان زدوده میشود .توبه،
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حالتی است كه روان و روح را صيقل میدهد و به انسان سرزندگی و نشاط ميبخشد ،به گونه ايی كه
انسان ،ديگر رغبتی به انجام دادن گناه ندارد(تقوی.)1386 ،

عوامل مؤثر بر سالمت نظام اداری
س المت نظام اداری معلول عوامل متعددی است كه برخی ريشه در ارزش ها و باورهای
اعضای سازمانی دارد كه اگر اصالح و تقويت شود بسياری از معضالت و ناهنجاری های اخالقی
سازمان ها رفع خواهد شد .برخی از مسائل نيز به داخل سازمان مرتبط است كه يا ناشی از ساختارهای
نامناسب موجود است يا ناشی از رفتارهای نادرست در ارتباط بين مديران و كاركنان می باشد .برخی
عوامل هم جنبة برون سازمانی دارد كه شامل عوامل سياسی و قضايی می شود(.شيخی.)1390،

فساد
فساد ريشه ی فعل التين "رومپر" به معنای شكستن است ،بنابراين در فساد چيزی می شكند
يا نقض می شود كه آن ممكن است رفتار اخالقی يا شيوه های قانونی و غالبا مقررات اداری
باشد(.صفری و نائبی)1390:145:22

فساد اداری
سوء استفاده از اختيار ها و امكانات عمومی توسط كاركنان دولت است .به عبارت ديگر رفتار
و فعاليتهای فساد آميزی كه در سطح اجرايی توسط كاركنان دولت رخ می دهد ،فساد اداری
است(.اكرمن)2007:55:23

نظام اداری
Safari&naebi
akraman
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نظام اداری شبكه ای از روش ها ،شيوه ها و قوانين و برنامه های اجرايی است كه در زمينه
های اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی برای اداره ساختار حكومتی كشورها بوجود آمده و فعاليت می-
كند(.آريو،اسدی.)1391:24
نظام اداری به مجموعه سازمانها و نهاد های دولتی و عمومی اطالق می شود كه خدمات و
كاالهای عمومی ارائه می دهند (شيخی محمد حسين.)1390:100:25

سالمت نظام اداری(سالمت سازمانی)
برخی از صاحب نظران علوم رفتاری مديريت مانند وارن بنيس ،سالمت سازمانی را معيار
عملكرد سازمانی شمرده اند .شبيه اندام سالم ،سازمان سالم ،تطبيق پذير و در حال رشد است.عده ای
نيز سالمت سازمانی را وضعی می دانند كه كليه عوامل سازمانی قابليت تامين اهداف سازمان را به طور
مطلوب داشته باشند و بتوانند انحراف از هنجارهای اداری و قانونی و موانع اهداف سازمانی را در
اسرع وقت شناسايی و تدابير الزم و به هنگام را برای رفع آنها لحلظ نمايند(.الوانی و دانايی
فرد:26ص.)35
طبق ادبيات بيان شده تحقيقاتی توسط پژوهشگرانی انجام شده به عنوان نمونه چند مورد
آورده میشود:
در مطالعهای كه در مورد روابط جهتگيری مذهبی و سالمت روان در دانشگاه رازی كرمانشاه بر
دانشجويان در سال  1384صورت گرفت نتايج نشان دادند كه جهتگيری مناسكی با چهار بعد
سالمت روانی همبستگی معنیداری دارد .نتايج حاصل از تحليل رگرسيون برای دخترها نشان داد كه
جهتگيری پايبندی به اخالقيات تنها متغير قوی در تبيين واريانس سالمت روانی آزمودنیها است.
Aruo asadi

sheykhi ٢٥

Alvani&danayi fard
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جانبزرگی)  ، ( 1386با تحقيقی كه در سطح دانشگاههای تهران در مورد جهتگيری مذهبی و
سالمت روان انجام دارد به اين نتايج دست يافت كه بين مذهب يا مذهبی بودن و سالمت روانی
رابطهای مستقيم وجود دارد .هر چه جهتگيری مذهبی درونيتر میشود سالمت روانی باالتر میرود .
هر چه جهتگيری فرد در زمينه مذهبی بيرونيتر میشود ،احساس خستگی و نشانههای بدنی نيز بيشتر
میشود .هر چه جهتگيری فرد بيرونيتر میشود ميزان اضطراب و بيخوابی فرد بيشتر میشود.
در مطالعهای كه شهين ييالق و همكاران)  ، ( 1383بر روی دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز
انجام دادند بر اساس نتايج اين پژوهش مسيرهای مستقيم از نگرشهای مذهبی به خوشبينی ،از
خوشبينی به سالمت روانی و از سالمت روانی به سالمت جسمانی معنیدار بود؛ همچنين بطور غير
مستقيم نگرشهای مذهبی بر سالمت روانی و جسمانی و خوشبينی بر سالمت جسمانی وجود دارد و
رابطهی مستقيمی بين اينها وجود ندارد.

 -5فرضيات تحقيق
فرضيه اصلی

 بين دينداری كاركنان و ارتقای سالمت نظام اداری رابطه ی معناداری وجود دارد.
فرضيات فرعی

 بين دينداری كاركنان و ارتقای سالمت نظام مديريتی و اداری سازمان رابطه ی
معناداری وجود دارد.
 بين دينداری كاركنان و ارتقای سالمت نظام اطالع رسانی و آگاهی بخشی سازمان
رابطه ی معنا داری وجود دارد.
 بين دينداری كاركنان و ارتقای سالمت نظام قضايی سازمان رابطه ی معنا داری
وجود دارد.
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 بين دينداری كاركنان و ارتقای سالمت نظام اجتماعی سازمان رابطه ی معنا داری
وجود دارد.

 -6مواد و روش ها (روش تحقيق)
اين تحقيق از نوع تجربی در حوزه تحقيقات توصيفی-پيمايشی میباشد چون روابط بين متغيرها
را در جامعه بررسی و توصيف میكند .از سوی ديگر ،اين تحقيق از لحاظ نوع هدف ،تحقيق كاربردی
میباشد.

 -7ابزار و روش گردآوری اطالعات
در تحقيق حاضر به منظور گردآوری اطالعات از روش كتابخانهای و ميدانی استفاده میشود .در
روش كتابخانهای اطالعات مورد نياز برای ادبيات تحقيق و مبانی نظری ،از طريق كتب و مقاالت
فارسی و التين و پاياننامهها و مجالت مورد استفاده قرار گرفته است .يكی از ابزارهای رايج پژوهش-
های پيمايشی برای جمعآوری مستقيم دادهها پرسشنامه میباشد .در پژوهش حاضر برای جمعآوری
اطالعات ميدانی از پرسشنامه استفاده شده است.
پرسشنامه به دو قسمت تقسيم میشود كه در قسمت اول اطالعات كلی و جمعيت شناختی از
افراد پاسخدهنده جمعآوری میگردد .در بخش دوم سؤاالتی در مورد متغيرهای تحقيق است طرحی
گرديده و با استفاده از طيف پنج گزينهای ليكرت امتياز بندی شده است .سواالت با عنايت به اهداف
تحقيق و ماهيت موضوعی پژوهش حاضر ،به شكل دو دسته پرسشنامه (مسوليت پذيری اجتماعی و
سالمت نظام اداری) با پاسخهای چند گزينه ای طراحی شده است.
پرسشنامه ی دينداری دارای  18گويه می باشد كه پاسخ دهنده می بايست به سوال مورد نظر
نمره ی 1تا  5را بدهد.
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پرسشنامه ی سالمت نظام اداری دارای  18گويه همانند پرسشنامه ی دينداری میباشد
در اين تحقيق با توجه به جامعه ی آماری مورد پژوهش و با كمك جدول دمورگان ،حدود 322
نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند  .آزمودنيها در محل كار خود به پرسشنامه ها پاسخ دادند.
پرسشنامه تحقيق حاضر پرسشنامه استاندارد است همچنين برای تأييد روايی آن از نظر چند تن از
اساتيد مديريت دانشگاه تبريز استفاده شده است.
برای پايايی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار  spssمقدار آلفای كرونباخ اندازه گيری شد .ضريب
آلفای كرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه دينداری  0,75و پرسشنامه سالمت نظام اداری 0,94
محاسبه گرديد كه مقدار ضريب بدست آمده برای پرسشنامه ها در حد نسبتا بااليی است.

 -8مدل مفهومی تحقيق:

ﻧﻅﺎﻡ ﻣﺩﻳﺭﻳﺗﯽ

ﺑﻬﺩﺍﺷﺕ ﻭ ﺍﻳﻣﻧﯽ ﻣﺣﻳﻁ
ﻋﺩﻡ ﺗﺑﻌﻳﺽ

سالمت

دينداري

ﻧﻅﺎﻡ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

نظام اداري

ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭ

ﻧﻅﺎﻡ ﻗﺿﺎﻳﯽ

ﻧﻅﺎﻡ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ

ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻁﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ

شکل(_)1شاخصه های بهبود كيفيت زندگی كاری و دینداری
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 -9قلمرو تحقيق
قلمرو زمانی:
توزيع پرسشنامه و جمع آوری اطالعات در محدوده زمانی مشخص شده انجام ميگيرد .كل فرايند
تحقيق از دی ماه  1395شروع شده و تا پايان ارديبهشت ماه  1396به طول خواهد انجاميد.
قلمرو مکانی:
جامعه آماری مورد مطالعه در اين پژوهش كليه ی كاركنان دانشگاه های آزاد اسالمی استان آذربايجان
شرقی ،می باشد كه نمونه مورد مطالعه از ميان جامعه مذكور انتخاب می شود.

 -10روش تجزیه و تحليل دادهها و آزمون فرضيههای آماری
برای تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار spssدر دوبخش آمار توصيفی و آمار
استنباطی استفاده ميشود .روش های تحليل آماری توصيفی كه شامل جداول و نمودارها ،شاخص های
گرايش مركزی ،و ....كه بيشتر در تحليل تك متغييره مورد استفاده قرار گرفته است و در تحليل
استنباطی از ضريب همبستگی پيرسون استفاده شده است.

فرضيه ی اصلی
 بين دينداری كاركنان و سالمت اداری كاركنان دانشگاههای سراسری استان
آذربايجان شرقی رابطهی معناداری وجود دارد.
نتايج بدست آمده از يافتهها بيانگر آنست كه بين دينداری كاركنان و سالمت نظام اداری در
سازمان رابطه ی معناداری وجود دارد  .چرا كه سطح معنی داری بدست آمده( )0,01كمتر از آلفای
تحقيق است( .)0,05پس نتيجه ی كلی اين است كه هر چه ميزان دينداری بيشتر باشد به همان ميزان
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می توان به سالمت نظام اداری هم اميد داشت .همبستگی معنادار و خطی با شدت معنی داری ()0,341
میباشد .لذا فرضيه ی مورد نظر در اين مطالعه به طور موقت "پذيرفته " میشود.
جدول -1ضريب همبستگی سالمت نظام اداری و دينداری
متغيرمستقل

متغير وابسته

سالمت نظام اداری

دينداری

شدت

0,341

سطح معنی داری

0,001

تعداد
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آزمون فرضيه :1
 بين دينداری كاركنان و ارتقای سالمت نظام مديريتی و اداری سازمان رابطه ی
معناداری وجود دارد.
نتايج بدست آمده از يافته ها بيانگر آنست كه بيندينداری كاركنان و ارتقای سالمت نظام
مديريتی و اداری سازمان رابطه ی معناداری وجود دارد.چرا كه سطح معنی داری بدست آمده ()0,01
كمتر از آلفای تحقيق( )0,05میباشد .نتيجه ی كلی اينست كه هر چه دينداری بيشتر باشد  ،سالمت
نظام اداری بيشتر خواهد بود .شدت همبستگی برابر ( )0,323ميباشد .لذا فرضيه ی مورد نظر در اين
مطالعه به طور موقت "پذيرفته " میشود.
جدول -2ضريب همبستگی سالمت نظام اداری و دينداری
متغيرمستقل

متغير وابسته

سالمت
اداری
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دینداری

شدت

0.323

سطح

معنی 0.001

داری
322

تعداد

آزمون فرضيه :2
 بين دينداری كاركنان و ارتقای سالمت نظام اطالع رسانی و آگاهی بخشی
سازمان رابطه ی معنا داری وجود دارد.
نتايج بدست آمده از يافتهها بيانگر آنست كه بين دينداری كاركنان و ارتقای سالمت نظام
اطالع رسانی و آگاهی بخشی سازمان رابطه ی معنا داری وجود دارد .چرا كه سطح معنی داری بدست
آمده ( )0,02كمتر از آلفای تحقيق ( )0,05بوده است .و نتيجه كلی حاكی از آنست كه هر چه دينداری
بيشتر باشد ،سالمت نظام اطالع رسانی بيشتر است .شدت همبستگی برابر ( )0,311بدست آمده است.
لذا فرضيه ی مورد نظر در اين مطالعه به طور موقت "پذيرفته " میشود.
جدول-3ضريب همبستگی سالمت نظام اطالع رسانی و دينداری
سالمت

متغيرمستقل

متغير وابسته

دینداری

شدت

0.311

سطح معنی داری

0.002

رسانی
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322

تعداد

آزمون فرضيه :3
 بيندينداری كاركنان و ارتقای سالمت نظام قضايی سازمان رابطه ی معنا داری وجود
دارد.
نتايج بدست آمده از يافته ها بيانگر آنست كه بين دينداری كاركنان و ارتقای سالمت نظام
قضايی سازمان رابطه ی معنا داری وجود دارد.چرا كه سطح معناداری بدست آمده ()0,013كمتر از
آلفای تحقيق( )0,05ميباشد .نتيجه كلی اينست كه هر چه دينداری بيشتر باشد ،سالمت نظام قضايی
بيشتر است .شدت همبستگی بدست آمده( )0,250ميباشد .لذا فرضيه ی مورد نظر در اين مطالعه به
طور موقت "پذيرفته " ميشود.
جدول-4ضريب همبستگی سالمت نظام قضايی و دينداری
متغيرمستقل

متغير وابسته

سالمت نظام قضايی

دينداری

شدت

0,250

سطح معنی داری

0,013

تعداد

322

آزمون فرضيه :4
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 بين دينداری كاركنان و ارتقای سالمت نظام اجتماعی سازمان رابطه
ی معنا داری وجود دارد.
نتايج بدست آمده از يافته ها بيانگر آنست كه بين دينداری كاركنان و ارتقای
سالمت نظام اجتماعی سازمان رابطه ی معنا داری وجود دارد .چرا كه سطح معنی
داری بدست آمده ( )0,00كمتر از آلفای تحقيق( )0,05میباشد  .نتيجه كلی اينست كه
هر چه دينداری بيشتر باشد ،سالمت نظام اجتماعی بيشتر است .شدت همبستگی
بدست آمده( )0,400میباشد.لذا فرضيه ی مورد نظر در اين مطالعه به طور موقت
"پذيرفته " ميشود.
جدول -5ضريب همبستگی سالمت نظام اجتماعی و دينداری
متغيرمستقل

دینداری

متغير وابسته

سالمت نظام اجتماعی

شدت

0.400

سطح معنی داری

0.000

تعداد

322

نتيجهگيری
يافتههای اين پژوهش حاكی از اين است كه دينداری كارمندان دانشگاه در حد نسبتاً بااليی ( 4,135از
 )5است .میتوان بيان داشت به دليل اين كه فرهنگ غالب بر جامعه فرهنگ اسالمی و دينی است لذا
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باورها و اعتقادات افراد از آن تأثير میپذيرد .در گويههای بعد اعتقادی اعتقاد به كالم خدابودن قرآن
باالترين ميانگين(  4,86از )5را دارد.
دينداری و سالمت روانی همانگونه كه در ادبيات نظری تأكيد شده است رابطهی مثبت و معناداری با
سالمت نظام اداری كاركنان دانشگاه دارد و به نظر میرسد میتوان با تقويت ابعاد دينداری كاركنان به
خصوص بعد عاطفی ،پيامدی و مناسكی زمينهی بهتری جهت فراهم نمودن سالمت نظام اداری
كاركنان دانشگاه فراهم نمود ،البته بايد ساير عوامل تأثيرگذار بر سالمتنظام اداری را در محيط كار در
نظر گرفت و اقدامات الزم جهت تطبيق كار با شرايط روحی و روانی كارمندان را فراهم آورد.
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