
 

  
  
  
  

بررسی رابطه بین اخالق كار اسالمی و خالقیت كاركنان ادارات 

  شهرستان كازرون

  *مشايخ پري جان

 چكیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه اخالق كار اسالمی و خالقیت كاركنان ادارات شهرستان كازرون 

نفر از كاركنان ادارات شهرسـتان كـازرون    65كه تعداد  است.پژوهش به روش توصیفی (همبستگی) است
ای به عنوان نمونه انتخاب شـدند. ابزارهـای    گیری تصادفی خوشه براساس فرمول كوكران و به روش نمونه

) و خالقیت رندسیپ بود 2001علی ( اسالمیِ مورد استفاده در این پژوهش شامل دو پرسشنامه اخالق كاِر
هـای ضـریب    شده با استفاده از آزمـون  های گردآوری و پایایی قابل قبول بودند. دادهكه هر دو دارای روایی 

ـ دا ها نشان مـی  و رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته tهمبستگی   میـان د كـه  دن
ـ r  ،01/0<ρ=56/0اخالق كار اسالمی و خالقیت كاركنان رابطه معناداری وجود دارد ( ایج ). همچنین نت

سـال و بـاالی آن    35اخالق كار اسالمی كاركنان زیر  میانن است كه آنیز مبین  tآمده از آزمون  دست به
داد كه  ). نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره هم نشان میρ  ،15/1=t=25/0تفاوت معناداری وجود ندارد (

سالمی آنها رابطـه معنـاداری   سطح تحصیالت و سابقه كاری كاركنان و میزان اخالق كار ا ،جنسیت میان
  وجود ندارد.
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  مقدمه

های امـروزی   زندگی پیچیدۀ امروز در حال نو شدن است و خالقیت و نوآوری ضرورت سازمان
ها ناگزیرنـد بـرای    است. درواقع، در این عصر فراصنعتی و سرعت و خالقیت و نوآوری سازمان

  ).10، ص1388بقا، خالق بوده و كاركنانی خالق داشته باشند (جهانی و اسمی، حفظ 
ای  بـه معنـای پدیـد آوردن چیـزی از چیـز دیگـر بـه گونـه         یگـر  خالقیت یـا آفـرینش  

به معنای كم یا زیاد كردن یك پدیده و تغییر كه خالقیت  ،دیگر سخن. به استفرد  منحصربه
، 1379سـت (پیـر خـائفی،    ها، اشیا یـا چیزهـا ا   پدیده دیگرشكل دادن یا تركیب كردن آن با 

توانـایی تركیـب    ارائـه دهـد.  )، به معنای این است كه فـردی فكـری نـو و متفـاوت     42ص
ـ  ات در یك روش منحصربهیها و نظر اندیشه توانـایی   سـت و اا فرد با ایجاد پیوستگی بین آنه

دن بـه یـك نیـاز یـا تحقـق یـك       ها برای رسی ات یا ایدهیای از نظر شكل دادن به تركیب تازه
روشی از فكر كـردن یـا اقـدام كـردن یـا ایجـاد        ).69ص ،1386باشد (میرزاآقایی،  هدف می

شـود.   خود فرد یا دیگران باارزش شـمرده مـی   از سویاست كه برای افراد تازه بوده و ا چیزه
 تـازگی، مناسـبت، صـراحت و    :ویژگـی  چهـار برای اینكه یـك رفتـار خالقانـه باشـد بایـد      

  ).68، ص2000 1باشد (كمپل و نیسنبرگ،را داشته پذیری  انعطاف
خالقیت نوع خاصی از تصور است كـه   ندهمچون گیلفورد معتقد ،پردازان برخی از نظریه

). 71، ص1386فارغ از روش و قالب از قبل تعیین شده بوده و حالت واگرا دارد (میرزاآقایی، 
عـد  داند و معتقد است ایـن تفكـر شـامل سـه ب     می گیلفورد تفكر واگرا را معادل تفكر خالق

به معنای سرعت بیان و تولیـد هرچـه    ،پذیری و ابتكار یا نوآوری است. سیالی سیالی، انعطاف
هـا   ای از پاسخ به معنای انتقال از طبقه ،پذیری ها و جمالت است. انعطاف بیشتر مفاهیم، ایده

ور رایج یا قطع رابطه با تفكر مبتنـی بـر عـادت    دور شدن از ام ،ابتكار ای دیگر است و به طبقه
  ).36، ص1386است (امیری و اسعدی، 

 2هـوآ،  _ خالقیت توانایی افراد در تولید چیزهای جدید و مناسب اسـت (كینـگ   ،درواقع
باید واجد عنصر تازگی و نو بودن باشد تـا  ی ا طور كلی هر پدیدۀ خالقه ) و به194، ص2005

  ).44، ص1379ند (پیر خائفی، امتیاز خالقیت را پیدا ك
داند.  بصیرت و دوره آزمایش می ،نهفتگی ،آمادگی چهار مرحلۀخالقیت را شامل  ،واالس

 آن. منظور از نهفتگی ها است حقیقتجانبه  آوری همه آمادگی به معنای تحقیق بررسی و جمع
بدون كوشـش آگاهانـه بـرای دسـتیابی بـه رهیافـت بـا         ،است كه اطالعات جدید و گذشته

                                                           
1. Kample & Nissenberg 2. Kyung-Hwa  
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طـور   ای است كه فـرد ایـده یـا رهیافـت مسـئله را بـه       یكدیگر تركیب شوند. بصیرت مرحله
آورد و در دوره آزمایش كه مرحله نهایی خالقیت است آنچه را به دسـت   ناگهانی به دست می

 آزمایـد  میو آن را از لحاظ منطقی  كند ارزیابی می ،یا نظریه تازه ،اعم از اختراع اكتشاف ،آورده
  ).33، ص1382(سیف هاشمی، 

راز و رمز بقای جوامع انسانی را باید در خالقیـت و نـوآوری    ،ها در عصر شگفتی ،بنابراین
در این دوره جوامعی قادر به پیوستن به آینده هستند كـه خـالق ببیننـد، خـالق      .آنها جست

ها با خالقیت گـره خـورده اسـت     ها و سازمان انسان الیِبیندیشند و از خالقیت نهراسند و تع
  ).11، ص1388(جهانی و اسمی، 

در كتـاب   1الهامـدی  ، برای مثالشود های متفاوتی تشویق می خالقیت به روش ،در اسالم
 چهـار در قرآن این واژه در  :گوید كند و می را در قرآن بررسی می »خالقیت«واژه  ،االبداع خود

گردد و به معنای خـالق، آفریننـده و    ه است كه دو تای آن فقط به خداوند برمیمعنا به كار رفت
. بـه وجـود آوردن چیـزی جدیـد از عـدم      دهنده است و دو معنای دیگری به مفهـوم  سازمان

آفریننده و  ،قرآن خداوند را خالق :گوید می ،مبادی االبداع هم در كتاب خود 2سویدان ادلونی
بـر اهمیـت    كـریم  طور كلی قـرآن  به 3.داند هر چیزی در جهان میانگیز  دهنده شگفت سازمان

هـای   بسیاری از مسلمانان صدر اسـالم ابـداعات و خالقیـت    .تفكر و تفكر خالق تأكید دارد
توان نتیجه گرفته كه خداوند توانایی خالقیت، تولیـد و   اند و از منابع اسالمی می زیادی داشته

خلق كردن را به همه افراد بشر داده است و این توانایی برای آن است كه آنها توسعه یابنـد و  
هایشـان تـالش كننـد (الكاراسـنه و      جهت بهبـود توانـایی   داند كه در مسئولیت همه افراد می

های اسـالم در محـیط كـاری در اخـالق      از آنجا كه اندیشه .)424، ص2010 4جبران صالح،
اخالق كار اسالمی و  میاندر این تحقیق به بررسی رابطه  ،شود كار، فقه و مبانی كار متبلور می

  شود. خالقیت پرداخته می

  اخالق كار اسالمی

در اسالم به عنوان یك ارزش در سایه نیازهای بشر و لزوم ایجاد عدالت در زندگی فـردی   كار
). 575، ص2001؛ بـه نقـل از: علـی،    1976شـود (احمـد،    و اجتماعی فرد در نظر گرفته مـی 

های گوناگون كار از جمله تمایل بـه فعالیـت و    اخالق كار نیز نگرش فردی را در جهت جنبه
                                                           
1. Al-Hamedi 2. Sweidan Adlouni  

  ).81(یس، » و�ه1و� الْخ8َّ9َق1 اْلع�ل�یم1ب�َل& «)؛ 86(حجر،  »ر�ب�َك ه1و� الَْخال{ق1 اْلع�ل�یم1 ا�نَّ«. 3
4. Al-Karasneh & Jubran Saleh 
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های مادی و غیر مادی، تمایل به تحرك شـغلی بـه سـوی بـاال را      داشمشاركت، تمایل به پا
) و به دو دسته اخـالق كـار پروتسـتان و    152، ص2001 1كند (درویش یوسف، منعكس می

ای از  تـوان بـه عنـوان مجموعـه     شود. اخالق كار اسالمی را می اخالق كار اسالمی تقسیم می
؛ بـه نقـل از:   2008 2كنـد (ریـزك،   ز مـی اصول اخالقی تعریف كرد كه خوب را از بد متمـای 

گیری به سوی كـار و   اخالق كار اسالمی یك جهت سخن دیگر،). به 23، ص2010 3خمن،ر
     ؛)23، ص2010خمـن،  رویكردهای شغلی به عنـوان یـك ارزش در زنـدگی بشـر اسـت (ر 

 ای كه مشاركت و درگیری معتقدان را در محیط كار شكل داده، تحت تـأثیر قـرار   گیری جهت
 4یـك ارزش اسـت (علـی و االوهـان،     ،نیازهـای شخصـی   میانكند كار در  دهد و بیان می می

  ).6، ص2008
اخالق كار اسالمی برخالف اخالق كاری پروتستان كه ریشه در افكار وبر دارد، از قرآن و 

) و كـالم  95، ص2007؛ علـی و الكـاظمی،   152، ص2001سنّت نبوی (درویـش یوسـف،   
نیز فراوان  »كار و تالش«معنی  در قرآن از كلمات مترادف و همگیرد.  ینشأت م امامان معصوم
بـا   »فعـل «و كلمـه   366بـا مشـتقاتش    »عمـل «برای مثال: در قـرآن از كلمـه   ، یاد شده است

مرتبه و كلمه  سیبا مشتقاتش  »سعی«و كلمه  41با مشتقاتش  »جهد«و كلمه  107مشتقاتش 
آیـه در   چهارصـد و نیز در قرآن كریم حدود  شده استاستفاده  بهمرتسی با مشتقاتش  »صنع«

وارد شـده اسـت و همچنـین،     »كار و تالش«و بیان ارزش و اهمیت  »كار و تالش«تشویق به 
هرچنـد   ؛قرآن كریم، دربـاره مشـاغل پیـامبران بزرگـوار الهـی اسـت       نورانیتعدادی از آیات 

بشری بوده است و در ایـن راه بـا   یت خطیر و اصلی همه پیامبران الهی، هدایت جوامع لمسئو
ها پرداخته و  به تعلیم انسان ،فرسا های طاقت های تربیتی ممكن و تحمل رنج استفاده از شیوه

اند، اما آنها بر اینكـه سـربار دیگـران نباشـند،      دلسوزانه وجود خویش را وقف انسانیت نموده
مین نمایند و هم دیگـران را  أتاند تا هم معاش خویش را  مشغول بوده »و فعالیت كار«خود به 

به مشاغل برخـی از آنـان اشـاره     ،به همین جهت .كنند »كار و تالش«در این مسیر تشویق به 
 80و آیـه   سـوره قصـص   27آیـۀ  سوره هود،  37آیه  از جمله ،شود. براساس برخی آیات می

شغل حضـرت  شغل حضرت نوح(ع) نجاری، شغل حضرت آدم(ع) كشاورزی،  سوره انبیاء،
شـبانی و كـارگری،   و موسـی(ع)   شغل حضرت شعیب(ع)براهیم(ع) كشاورزی و دامداری، ا

شغل حضـرت ادریـس(ع) خیـاطی، حضـرت      سازی و آهنگری، شغل حضرت داود(ع) زره

                                                           
1. Yousef 2. Rizk  
3. Rokhman 4. Ali & Al-Owaihan  
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شـغل   یعقوب و ایوب(ع) كشاورزی و دامداری، شغل حضرت هـود و صـالح(ع) تجـارت،   
نجـاری و حضـرت    حضرت سلیمان(ع) حصیربافی و حكومت، شغل حضـرت عیسـی(ع)  

  .محمد(ص) تجارت و شبانی بوده است
اغلب در مورد صداقت و عدالت در تجارت و توزیع عادالنه ثروت در جامعـه   كریم قرآن

های الزم را به دست آورنـد و   كند كه تكنولوژی و مهارت ها را تشویق می كند، انسان بحث می
رزش فراوانی قائـل اسـت. قـرآن بـا     ا ،كنند برای افرادی كه برای تأمین معاش خود تالش می

یا درگیر كردن خود در یك كار غیر تولیدی مخالف است و بر كار به  ،تنبلی، تلف كردن وقت
زش دانسته و معتقد اسـت افـراد   عنوان منبع شادی و كامیابی تأكید دارد، كار سخت را یك ار

مسلمانان آموزش  كوش در كار خود احتماالً پیشرفت بیشتری خواهند داشت. قرآن به سخت
، 2008(علـی و االوهـان،    1جا كه ممكن باشد كار كنند جا و هر طور مداوم همه دهد كه به می

 2».وكار خود در زمین منتشر شوید و از فضـل خـدا روزی طلبیـد    در باز در پی كسب). «6ص
سـازد تـا    افراد را قادر می ،پردازی درگیری و تعهد به كار بیشتر از تنبلی و خیال :گوید قرآن می

  3».لَّیس� ل��8ْ9نس�انِ ا���� م�ا س�ع�& و�ا�ن«اهداف خود را متحقق سازند 
حضرت محمد(ص) و امامان، از جمله امـام علـی(ع)، امـام محمـدباقر(ع) و امـام جعفـر       

ای  تنها وسـیله  كنند و كار را نه صادق(ع) نیز در سخنان خود به كار به عنوان یك ارزش توجه می
انـد. پیـامبر    ها دانسـته  برای امرار معاش، بلكه یكی از امور عبادی و حتی باالتر از بعضی عبادت

كس غـذایی   هیچ 4فرماید: عبادت هفتاد جزء دارد و برترین آن كسب حالل است اكرم(ص) می
رنجش بخـورد از صـراط    كس از دست  خورد، نخواهد. هر بهتر از آنچه از راه دستاورد كارش می

منـدی   در كالمی رهگشا به همه كسانی كـه دغدغـه بهـره    علی(ع)امام  5كند. برق عبور می مثل
  ند:انمای در عین اصالت دادن به آخرت را دارند، راه می و مناسب

ه و سـاعة یـرم معاشـه و سـاعة یخلـ� بـین للمؤمن ثالث ساعات: فساعة یناج� فیها رب�
فـ� ثـالث:  اال° ل ان ی�ـون شاخصـًانفسه و بین لذتها فیما یحل و یجمل.و لـیس للعاقـ
  6.مرمة لمعاش او خطوة ف� معاد او لذة ف� غیر محرم

درواقع اخالق كار اسالمی از خصیصه اخالقی همه آنچـه كـه یـك مسـلمان بایـد در سـفر       
ناپـذیر اسـت و    قانون الهـی انجـام دهـد تفكیـك     اساس راهنمایی و دستورهایاش بر زمینی

                                                           
  ».دیگری بپرداز "كار"فارغ شدی، به  "كاری"گاه از  هر ؛َفر�ْغت� َفانص�ب	 َفا�َذا«. 1
    .39نجم، . 3    .10جمعه، . 2
 .240، صالتجارm والوسیلهكتاب  ،2ج الشیعه،وسائل حّر عاملی،. 4
  .390، حكمت البالغه هجن. 6   .139، ص99، فصل االخبار جامعشعیری، . 5
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لیت اخالقی سـاخته شـده   ئورفتار و مس تالش، رقابت، شفافیت وچهار مفهوم اولیۀ براساس 
فـداكاری در برابـر كـار را یـك      ،). اخالق كار اسالمی95، ص2007است (علی و الكاظمی، 

حداكثر تـالش   ستاا داند و معتقد است افراد باید برای انجام كاری كه در توان آنه ارزش می
) اخالق كار اسـالمی  153، ص2001ش یوسف، ؛ به نقل از: دروی1988خود را بكنند (علی، 

بلكه كار را برای تحقـق و تكامـل زنـدگی     ،پردازد به انكار زندگی مادی و تالش برای آن نمی
؛ بـه نقـل از:   1987توجـه زیـادی دارد (احمـد،     1داند و به تالش اقتصادی و كـاری  الزم می

فضیلت كـار بـه خـاطر    گونه تأكیدی بر  ). اما در اسالم هیچ152، ص2001درویش یوسف، 
شـود، وجـود نـدارد. در     خاصـی از پروتستانیسـم یافـت مـی     های تطور كه در صور آن ،كار

كار در پرتو نیازهای انسان و ضرورت برقراری تعادل و آرامش در زنـدگی   ،انداز اسالمی چشم
ای كار به عنوان منبع استقالل و ابـزاری بـر   .شود فردی و اجتماعی افراد یك فضیلت تلقی می

شود (درویش  تسریع رشد شخصی، احترام فردی، رضایت و تحقق شخصی در نظر گرفته می
و منـافع   هـا امتیاز دلیـل ارزش كار بیشتر به  ،). در اخالق كار اسالمی154، ص2001یوسف، 

رسـد   ای كه آخر كار به آن می تا نتیجه ،آورد كار كردن به دست می هنگامضمنی است كه فرد 
درگیـری هدفمنـد در    ،). بنـابراین 153، ص2001قل از: درویش یوسـف،  ؛ به ن1988(علی، 

هـا دسـتیابی بـه اهـداف شخصـی و       مبنای اصلی اخالق كار اسالمی است. این درگیری ،كار
كند و كار یك ارزش است چون هم به خـود فـرد و هـم بـه دیگـران       اجتماعی را تسهیل می

  ).95، ص2007 2كند (علی و الكاظمی، خدمت می

                                                           
ان قامت الساعة و فـ� «میزان سعی مسلمان در زندگی خود است،  ۀكنند خوبی روشن بیان نورانی حضرت رسول اكرم(ص) به. 1

یعنی اگر خوشه یا نهالی در دسـت تـو اسـت و قیامـت هـم در       ؛یغرسها فلیغرسهاید احدكم فسیلة فان استطاع ان الیقوم حت� 
در ایـن   .)460ص ،13ج ،الوسائل مستدرك(نوری، » برپایی است، و چیزی نمانده كه بمیری، این نهال را بكار و بمیر ۀآستان

  توان به رباعی حضرت علی(ع) اشاره نمود: زمینه می
  الــــi مــــن مــــنن رجــــالاحــــب     لنقـــل الصـــخر مـــن قلـــل الجبـــال
  فـــــان العـــــار فـــــi ذل الســـــوال    يقــول النــاس لــi فــi ال�ســب عــار

. بكشم به دوش را دیگران منت كه این از است گواراتر__  یعنیچنینكارسختی __های كوه  كشی از قله برای من سنگترجمه:   
  .استاز دیگران ذلیل شدن به هنگام خواهش  گویم ننگ می من. است ننگ وكسب گویندكار می من به

  فرماید: امام علی(ع) در یك رباعی دیگر می  
ــــر� ــــبح ح ــــت ان تص ــــدان احبب ــــد العب ــــد ک ـــــع اآل    اک ـــــر�واقط ـــــi آدم ط ـــــال بن ـــــن م ـــــال م   ام

ـــاس ازري ـــد الن ـــزري فقص ـــب ي ـــل ذا م�س ــاس قــدرا    ال تق ــi الن   انــت مــا اســتغنيت عــن غيــرک اعل
 ایـن  نگـو . كـن  قطع و ربب باشد كه كس هر مال از ترا آرزوی .بكشخواهی آزاد زندگی كنی مثل برده زحمت  ترجمه: اگر می  

 داشته كاری هر باشی نیاز بی دیگران از كه وقتی آورد. می ذلت بیشتر چیزی هر از خواستن مردم از زیرا، كند می پست مرا كار
  قدتر هستی.بلند مردم ازهمه باشی

2. Ali & AL-Kazemi 
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  مینه اخالق كار اسالمی تحقیقات چندی صورت گرفته است، از جمله:در ز
كننـده بـین    ) به بررسی نقش تعهد سازمانی به عنوان یك تعـدیل 2001درویش یوسف (

اخالق كار اسالمی و نگرش نسبت به تغییر پرداخت و نتیجه گرفت كه اخالق كـار اسـالمی   
زمانی و نگـرش نسـبت بـه تغییـر تـأثیر      های مختلف تعهد سا طور مثبت و مستقیم بر جنبه به

) نیز در بررسی رابطه بین اخالق كار اسـالمی، فرهنـگ سـازمانی و    2008( 1دارد. بنیتی زینل
  آنها رابطه وجود دارد. میانگوید كه  تعهد سازمانی می

با بررسی تأثیر اخالق كار اسالمی بر عملكـرد شـغلی (رضـایت شـغلی     2010خمن (ر (
و تعهد سازمانی) در كشور اندونزی مشاهده كرد كه اخـالق كـار اسـالمی    رك كار تمایل به َت
ـ  ،تأثیر مثبتی رك كـار  هم بر تعهد سازمانی و هم رضایت شغلی دارد، اما تأثیری بر تمایل به َت

تعهـد سـازمانی و    ،اخالق كـار اسـالمی   میان) نیز ضمن بررسی رابطه 1383ندارد. رشیدی (
اخـالق كـار    میانكند كه  ن مدارس شهرستان شیراز بیان میمدیرا میاننگرش نسبت به تغییر 

اسالمی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. در این تحقیق نیز محقـق قصـد بررسـی    
. اخــالق كــار اســالمی و خالقیــت كاركنــان ادارات شهرســتان كــازرون را دارد میــانرابطـه  
  :اند شرح  بدینتحقیق  های پرسش

دارات شهرسـتان كـازرون رابطـه    اخالق كار اسـالمی و خالقیـت كاركنـان ا    میانآیا   . 1
  دارد؟ وجود

 آیا میان كاركنان سنین جوانی و میانسالی از نظر اخالق كار اسالمی تفاوت وجود دارد؟  .  2

جنسیت، سابقه كاری، سطح تحصیالت كاركنان و اخالق كار اسـالمی آنهـا    میانآیا   . 3
  رابطه وجود دارد؟

  روش

روش تحقیـق از نـوع    كنـد،  مـی  مطالعهمتغیرها  میانرابطه  روی با توجه به ماهیت تحقیق كه
  همبستگی است.

 جامعه و نمونه

هـا شهرسـتان كـازرون تشـكیل      جامعه آماری تحقیق را همه كاركنان و كارمندان دولتی سازمان
تـدا سـه سـازمان    ای اب گیـری تصـادفی خوشـه    ها به روش نمونـه  داد كه از میان این سازمان می

                                                           
1.Binti Zainol 
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دانشگاه آزاد اسالمی، اداره بیمه و تأمین اجتماعی و سازمان آموزش و پرورش انتخـاب شـدند.   
 40نفر از كاركنان این ادارات قـرار گرفـت كـه     65ها در اختیار  طور تصادفی پرسشنامه سپس به

  انی بودند.درصد آنها پیم 6/24درصد آنها رسمی و  4/75درصد مرد و نیز  60درصد آنها زن و 

  : تفكیك افراد نمونه برحسب جنسیت1جدول 

  درصد  فراوانی  جنسیت

  40  26  زن

  60  39  مرد

  گیری ابزار اندازه

هـای مربـوط بـه     آوری داده برای جمـع  ، كهاستپژوهش پرسشنامه  شده در این ابزار استفاده
) استفاده شد. این پرسشنامه 2001اخالق كار اسالمی از پرسشنامه اخالق كار اسالمی علی (

ای لیكرت (كامالً موافقم، مـوافقم، نظـری نـدارم، مخـالفم و كـامالً       سؤال درجه هفدهشامل 
امـا   ،محاسبه شده بـود  رشیدی از سوی. اگرچه روایی و پایایی پرسشنامه قبالً استمخالفم) 

كرانباخ  یبرای تعیین روایی آن از روایی صوری و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفا
  ) و معنادار بود.83/0استفاده شد كه برابر (

دومین ابزار مورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق پرسشـنامه خالقیـت رندسـیپ اسـت. ایـن         
 تـر  پـیش كه اگرچه روایـی و پایـایی پرسشـنامه     استگزینه  35اس شامل یپرسشنامه یك مق
اما برای تعیین روایی آن از روایی صوری و برای تعیین پایایی پرسشـنامه از   ،محاسبه شده بود

  ) و معنادار بود.73/0كرانباخ استفاده شد كه برابر ( یضریب آلفا

  ها یافته

خالقیـت كاركنـان رابطـه    اخالق كار اسالمی و  میانبرای بررسی اولین سؤال پژوهش كه آیا 
 میـان آمده  دست . ضریب همبستگی بهشدوجود دارد؟ از ضریب همبستگی پیرسون استفاده 

اسـت كـه   ) r01/0<ρ=56/0دو متغیر اخالق كـار اسـالمی و خالقیـت كاركنـان برابـر بـا (      
  .استاسالمی و خالقیت كاركنان میان اخالق كار  دهندۀ همبستگی نشان

كاركنان سنین جوانی و میانسـالی از نظـر    میانم پژوهش كه آیا به منظور بررسی سؤال دو
اسـتفاده شـد    t-testمیزان اخالق كار اسالمی تفاوت معنـادری وجـود دارد؟ از روش آمـاری    

كاركنان جوان و میانسال از نظـر   میاند كه نده نشان می شده ). نتایج حاصل2(جدول شماره 
  ).ρ  ،15/1=t=25/0اخالق كار اسالمی تفاوت معناداری وجود ندارد (
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  سال 35سال و باالی  35برای دو گروه زیر  t: ضرایب 2جدول 

  سطح معناداری tمقدار   درجه آزادی  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد نمونه  متغیر

  53/6  37/26  37  35كاركنان زیر 
58  15/1  250/  

  67/3  65/24  23  35كاركنان باالی 
  

جنسیت، سابقه كاری و سطح تحصیالت كاركنان و میزان  میانبه منظور بررسی اینكه آیا 
از رگرسـیون چنـدمتغیره اسـتفاده شـد. نتـایج تحلیـل        ،اخالق كاری آنها رابطه وجـود دارد 

بینی اخالق كاری كاركنـان سـازمان    پیشكدام از متغیرها در  كه هیچد نده رگرسیون نشان می
  ).3نقش معناداری ندارد (جدول شماره 

  بینی رابطه بین سطح تحصیالت سابقه كاری و جنسیت و اخالق كار اسالمی كاركنان : ضرایب رگرسیون برای پیش3جدول 

 مدل t R2 R β b  سطح معناداری

000 28/6 

036/ 18/ 

 ثابت  85/22 _

 سطح تحصیالت 49/0 /069 52/0 /60

 سابقه كاری 06/1 /19 31/1 19/0

  جنسیت 54/0 /048 /32 74/0

  گیری بحث و نتیجه

اخالق كار اسالمی و خالقیـت رابطـه معنـاداری     میاند كه نده های سؤال اول نشان می یافته
میزان خالقیـت بـاالتری    ،اند یعنی كاركنانی كه اخالق كار اسالمی باالتری داشته؛وجود دارد
كنـد كـه    او نیز بیان می ) همسو است.1386اند. این یافته تحقیق با تحقیق مقیمی ( هم داشته

) هـم  2010( 1كومار و چـی روز  .خالقیت كاركنان و معنویت سازمانی رابطه وجود دارد میان
كـه در   د. چـرا كنند كه بین اخالق كار اسالمی و نوآوری در سازمان رابطـه وجـود دار   بیان می

؛ توان آنها را مشاهده كرد شود كه در قرآن می های متفاوتی تشویق می اسالم خالقیت به روش
بیننـد،   بـه مشـاهده عمیـق آنچـه مـی      كـه  كند اوالً، خداوند مردم را دعوت مینخست اینكه 

های خالقیت طبق دیـدگاه واالس هـم تمركـز دقیـق بـر روی       گام نخستینبپردازند، یكی از 
كند از قدرت دیدن كه به افـراد بشـر داده    ، خداوند به مسلمانان سفارش میدومه است. پدید

، به مردم توصیه شده است كه از قـدرت شـنیدن   سوم 2.طور مؤثر و كارا استفاده كنند است به
                                                           
1.Kumar & Che Rose, Raduan 

 ُقـل�« )؛20(عنكبـوت،   »َشـ&ء� َقـدِیرG ك�ـل<�ثُم� ال:�ه1 ینش��� النَّْشا�َة ا���خ�ر�َة ا�نَّ ال:�ه� ع�َلـ&  الْخَْلق�س�یر1وا ف�& ا���bر	ض� َفانُظر1وا ك�یف� ب�َدا�  قُل	« .2
  ).101(یونس،  »ُتغْن�& اآلیات1 و�النُّذُر1 ع�ن قَوMمL الp یو0م�نُوَن و�م�اانُظر1وْا م�اَذا ف�& الس�م�او�اتِ و�االbر	ض� 
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، روش خالقیت در قرآن بـه منظـور   چهارمو  1برای كسب دانش و تجارب الزم استفاده كنند
غیر قابل مشاهده تأكیـد دارد   جهانِ قابل مشاهده و اد بشر در مورد جهانِاستفاده از هوش افر

  ).425، ص2010(الكاراسنه و جبران صالح،
خالقیـت از   ؛كند انواع آن متمایز می دیگرخالقیت در اسالم خصوصیاتی دارد كه آن را از 

 ،دیـدگاه  براسـاس ایـن   و طور اساسی با اصول و مبانی اسالم مـرتبط اسـت   دیدگاه اسالم به
  اند از: ترین خصوصیات خالقیت عبارت مهم

خالقیت در اسالم خیلی گسترده و به معنای داشتن منـابع كـافی    2. داشتن منبع وحیانی:1
كند تا خالق باشد. مسلمانان خالق فقط به منابع مادی وابسته  است كه به یك نفر كمك می

ر از عقاید خالق است. قرآن مـردم  كنند كه پ بلكه بیشتر به منبع وحیانی قرآن نگاه می ،نیستند
های حسی متفاوتشـان بـرای    كند كه از فكرشان و توانایی های متفاوتی تشویق می را به روش
تنهایی به عنوان روشی دقیـق   ها استفاده كنند. قرآن خودش به های جدید یا نوآوری تولید ایده
  3تر باشند. كند كه خالق نان كمك میبه مسلما

هـای زنـدگی اجتمـاعی،     در اسالم خالقیت محدود نیست و بـا همـۀ جنبـه    . جامعیت:2
شـامل   ،شناختی، اقتصادی، سیاسی و معنوی مرتبط است. قرآن كه سخن خداوند است روان

ای در همـاهنگی   . از نظر اسـالم خالقیـت مـاهیتی چندجنبـه    استهای نامحدودی  خالقیت
  ).153، ص2001ناصر جسمی، ذهنی و روحی و تكنولوژیكی دارد (درویش یوسف، ع

توان مجزا از مسئولیت، جانشین خدا بـودن در   خالقیت را نمی اللهی:. مسئولیت و خلیفة3
هـای   ق نه فقط مسـئول عقایـد و نـوآوری   تقوا و انسانیت دانست. مسلمانان خالّ روی زمین،

  .ینداند پاسخگو روشی هم كه استفاده كردهبلكه در برابر  ،جدیدشان هستند

                                                           
  .18؛ زمر، 13طه،  .1

2. divine revelation 

بـدون  ت خداوند متعال در این است كه سّنداللت بر این دارد كه ، »ال:<ه� ̂ال یغَیر1 م�ا بِقَوMمL ح�تَّ& یغَیر1وْا م�ا بِا�نُْفس�هِم	 ا�نَّ« آیۀ شریفۀ .3
ها هسـتند كـه بـا     ها، سرنوشت دنیا و آخرت آنها دگرگون نخواهد شد، و این انسان پویایی و تغییر و نوآوری به دست انسان

، داللت بـر ایـن   كنند میایجاد تغییر در درون جان خود ودر جامعه و پیرامون خود، امداد و عنایات الهی را برای خود جلب 
از باورهای باطل و كهنۀ پدران را بسیار نكـوهش كـرده و بـه خـردورزی و راهیـابی دعـوت       قرآن كریم تقلید یا  معنی دارد.

 (بقـره، » یه	َتـُدوَنآب�اءَنا ا�و�لَوM ك�اَن آب�او�ه1م	 ̂ال یع	ق�ُلـوَن َشـیئًا و�̂ال  ع�لَیه�َله1م1 اتَّبِع1وا م�ا ا�نز�ل� ال:<ه1 َقالُوْا ب�ل	 نَتَّب�ع1 م�ا ا�لْفَیَنا  و�ا�َذاق�یل�«كند؛  می
العاده داده و جامعۀ اهل  قرآن كریم به دانش، پژوهش، تولید علم و فهم عمیق و استنباط، ارزش فوقو در جایی دیگر  )170

ك�اَن اْلم1و0م�ُنـوَن ل�ینف�ـر1وْا  و�م�ا«: را با تفقه در دین تحصیل نمایند ایمان را موظف نموده است، ناپیوسته نیاز علمی و فكری خود
ای از  شایسته نیست مؤمنان همگی كوچ كنند پس چرااز هـر فرقـه   ؛الـّدِین�نََفر� م�ن ك�ل<� ف�ر	قَةS م<�ْنه1م	 َطآئ�فَةٌ لّ�یتَفَقَّه1وْا ف�&  فَلَوM̂الك�آفًَّة 

 ).122(توبه، » ای بمانند و در دین آگاهی پیدا كنند كنند تا دسته ای كوچ نمی آنان، دسته
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گیـر اسـت و نیـاز     كه خالقیت وقتاز آنجا  ها: ها و نگرش ترین بحث . مواجه شدن با مهم4
ـ     ،دارد بسیاریتالش  به د كـه هـم بـرای تمـام بشـر و      باید مربوط بـه موضـوعات مهـم باش

ی جامعـه  زی بـدون منفعـت بـرا   جامعه مسلمانان مفیـد باشـد. خالقیـت یـك بـا      برای هم
های خالقانه باید در مورد مباحـث ذهنـی زنـده و مشـكالت باشـد تـا        همه تالش و نیست

  مسائل فانتزی.
از جملـه اینكـه    ؛هـایی هـم دارد   خالقیت در اسالم محدودیت های انسانی: . محدودیت5

های خود را در برخورد با مـواد و انجـام    مانند است و بشر محدودیت فقط خداوند، یكتا و بی
طور كلی برای خالقیت و تفكـر از نظـر زمـان، مكـان و      رها دارد. ظرفیت همه افراد بشر بهكا

هایی دارد. البته این موضوع بـه معنـای كـم شـمردن      محدودیت ،های هوشی انسانی ظرفیت
های خالق نیست، بلكـه بـه مسـلمانان خـالق كمـك       های انسان برای ابداع فعالیت توانایی

كنند، احساس غرور نكنند و بداننـد هرچـه كـه     كند تا زمانی كه دارند با دیگران بحث می می
طور كلی  و ایده است، به ق هر چیزخالّ ،دهدیه خداوند است و خداون ،آورد بشر به دست می

  .ندق نسبت به بقیه شكرگزارترمسلمانان خالّ
ترین خصوصیات خالقیت در تفكر اسالمی این  یكی از مهم . داشتن جایزه باالتر و برتر:6

بلكه جایزه معنـوی اسـت. ایـن     ،تر برای خالقیت نه فقط جایزه مادی است كه جایزه بزرگ
بـه خـاطر    قد خالق در جهان بعدی است. در این مورد همه افراد خـالّ جایزه از سوی خداون

كه این خـود انگیـزه بزرگـی بـرای      دارندجایزه بزرگی در روز قیامت نزد خداوند  شان نوآوری
كنند (الكاراسنه و جبران صـالح،  بسیار تالش برای انجام كارهای خالقانه  تاهمه افراد است 

  ).420، ص2010
 چهـل اخالق كاری كاركنان زیـر   میانشویم  دوم و سوم نیز متوجه میدر بررسی سؤاالت 

 میـان یعنی كاركنان جوان و مسن تفاوت معناداری وجود نـدارد. همچنـین    ،سال و باالی آن
از نظـر اخـالق كـار اسـالمی      ،كاركنان زن و مرد و كاركنان دارای سطوح تحصـیلی متفـاوت  

  .است های اسالم همسو هتفاوت معناداری وجود ندارد كه این با آموز

  پیشنهادها

ها عالقه زیادی به مطالعه اخـالق   های اخیر در پی شكست بسیاری از شركت اگرچه در سال
یعنـی اخـالق    ،تـر  مطالعات در این زمینه و حتـی زمینـه بـزرگ    بیشتركار پیدا شده است، اما 

تستان بوده است براساس مطالعات كشورهای اروپایی، آمریكایی و اخالق كاری پرو ،تجارت
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شـود در ایـن    پیشنهاد می .ر زمینه اخالق كار اسالمی تحقیقات اندكی صورت گرفته استو د
  شود. انجام تحقیقاتی ویژه فرهنگ شیعه هم و بهزمینه 

متغیرهای سازمانی با اخـالق   دیگرتوان به بررسی رابطه  می دیگر آنكه در تحقیقات آینده
    كار اسالمی پرداخت.
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