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چکیده
زمینه و هدف مهحارتهای ارتباطي مجموعهای از مهارتهاسحححت که سحححبب برقراری تعامل م لو بين افراد و
گروهها در سححازمان ميشححود و زمينة رشححد اخالق حرفهای و کاهف اهمالکاری کارکنان را فراهم ميسححازد .بر این
اسحححاس ،پژوهف حارحححر با هدف بررسحححي تأثير آموزش مهارتهای ارتباطي با رویکرد دیني بر اخالق حرفهای و
اهمالکاری شللي کارکنان انجام شد.
مواد و روشهاا این پژوهف تجربي از نوع پيفآزمون -پ آزمون بحا گروه کنترل بود .جحامعة آماری پژوهف را
تمامي کارکنان اداری دانشححگاه علوم پزشححکي سححبزوار در سححال  5990تشححکيل دادند که  45ن ر از آنها بهروش
نمونهگيری تيحادفي سحاده انتخا شحدند و بهصورت گمارش تيادفي در دو گروه آزمایف و کنترل (هر گروه 15
ن ر) جایگرفتند .گروه مداخله شححف جلسححة  95دقيقهای آموزش مهارتهای ارتباطي با رویکرد دیني را دریافت
کرد .برای گردآوری دادهها از پرسحححشحححنامههای اسحححتاندارد اخالق حرفهای و اهمالکاری اسحححت اده شحححد .برای
تجزیهوتحليل دادهها از نرمافزار  SPSS22و از روشهای آمار توصي ي و تحليلي (کوواریان ) است اده شد.
یاافهاهها نتایج تحليل کوواریان نشحححان داد که آموزش مهارتهای ارتباطي با رویکرد دیني بر اخالق حرفهای
( )p<5/50 ،F = 0/559و اهمالکاری شللي ( )p<5/50 ،F = 5/911تأثير مثبت و معناداری داشته است.
نهیجاهگیری نتحایج پژوهف نشحححان داد کحه آموزش مهارتهای ارتباطي با رویکرد دیني موجب افزایف اخالق
حرفهای و کاهف اهمالکاری کارکنان خواهد شد..

مقدمه
وجود ارتباطات مؤثر و صحححيد در سححازمان ،پيوسححته یکي از
عوامل موفقيت مدیریت محسحو ميشود .بهطور کلي ،وظایف
مدیریت از قبيل برنامهریزی ،سازماندهي ،هماهنگي و کنترل،
بدون وجود نظام ارتباطي موثر در سحازمان ،تحققپذیر نيسححت.
بههمين جهت ،بيشتر وقت مدیران صرف ایجاد ارتباط و انتقال
اطالعحات مي شحححود .ارتبحاط ،تاروپود سحححازمان را بههم پيوند

ميدهد و موجب یکپارچگي و وحدت سححازماني ميشححود .]5
ارتباط فرایند تبادل اطالعات ،افکار و احسحححاسحححات از طریق
رفتحارهحای کالمي و ريرکالمي اسحححت که بين افراد صحححورت
ميگيرد .این مهحارتهحا تسحححهيحلکنندة تعامالت بينفردی و
فرایند ارتباط اسححت  .]5نارسححایي مهارتهای ارتباطي سححبب
احسححاس تنهایي ،ارحح را اجتماعي ،افسححردگي ،عزت ن
پایين و عدمموفقيتهای شحللي و تحييلي  ]9و بهبود روابط
ريررسححمي و مهارتآموزی سححبب کاهف فرسححودگي شححللي
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داورزنی و ناعمی

در طول تاریخ ،افراد متخيص خود را با هنجارهای اخالقي
حرفحه ای کحارشحححان ت بيق داده اند که این امر نشحححاندهندة
احسحاس مسحلوويت نسحبت به کار و رعایت هنجارهاست .]4
بيتوجهي سححازمانها به اخالق حرفهای ،ممکن اسححت اقدامات
آنها را زیر سحؤال ببرد .کارکنان سازمانها ترجيد ميدهند در
سحححازمحانهحای حرفحه ای فعاويت کنند ،زیرا اخالق ناشحححي از
حرفه ایبودن ،باعث کاهف عوامل ناخوشحححایند در کارگروهي،
نگرش مثبت نسححبت به کار ،افزایف ررححایت شححللي و روابط
مناسب بين کارکنان ميشود .]9
موفقيت هر سححازمان ناشححي از ایجاد و بهکارگيری مدیریت
اخالق ( )ethic mmanagementدر آن سححازمان اسححت .اخالق
سحازماني اعتماد فرین است و رعف در آن سبب بياعتمادی و
افزایف خسارت به سازمان ميشود .]55
نظری  ]55راب حة بين مهحارت هحای ارتبحاطي مدیران ،با
ررحایت شللي و تعهد سازماني کارکنان سازمانهای ورزشي را
بررسحححي کرد .نتحایج پژوهف نشحححان داد که بين مهارت های
ارتبحاطي محدیران و ررحححایت شحححللي کارکنان راب ة مثبت و
معنحاداری وجود دارد .احمحدی و همکاران  ]55در تحقيقي با
عنوان «راب ة مهارتهای ارتباطي و فرسودگي شللي پرستاران
سححاری» به این نتيجه رسححيدند که بين مهارتهای ارتباطي و
فرسودگي راب ة من ي و معناداری وجود دارد.
احمححدیبني و همکححاران  ]55در پژوهف خود بححا عنوان
«تأثير آموزش گروهي مهارتهای ارتباطي با رویکرد مذهبي بر
ميزان سحححازگاری اجتماعي دانشحححجویان دختر» دریافتند که
آموزش گروهي مهارتهای ارتباطي با رویکرد مذهبي بر ميزان
سححازگاری اجتماعي دانشححجویان تأثير مثبت و معناداری دارد.
احمدی  ]59در پژوهشححي با عنوان «تأثير آموزش مهارتهای
و سحححالمححت رواني
ارتبححاطي بححا رویکرد دیني بر عزت ن
دانفآموزان پسر» اعالم کرد که این آموزشها بر سالمت روان
تحأثير مثبححت و معنحاداری دارد .ونححک و همکححاران
و عزتن
 ]51به این نتيجه رسحيدند که هر چه توويد معنای شخيي و
گرایفهای معنوی افراد بيشححتر باشححد ،پاسححخهای بهتری به
موقعيت اسحححترسزا مي دهند و با دیگران ارتباط بهتری برقرار
ميکنند.
یکي از مقووههای بسححيار مهمي که در کنار اخالق حرفهای
نقف بسحححيار مهمي در ميزان کارایي و اثربخشحححي ،هم نين
سحالمت جسمي و رواني افراد دارد ،ووي متأس انه در سازمانها
و مؤسحسحات ،بهویژه سحازمانها و مؤسسات ایراني توجه کافي
بحدان مبذول نشحححده اسحححت مقووة اهمالکاری اسحححت .]50
اهمالکاری ارلب تأخير در شروع یا تکميل فعاويت تعيينشده،

کارکنان ميشود .]1
برای رهایي از مشحححکالت در سحححازمان و موفقيت شحححللي،
کحارکنحان بحاید با مجموعه ای از مهارتهای ارتباطي سحححاوم و
سحازنده آشحنا شوند .رسيدن به چنين هدفي مستلزم فراگيری
مهارتهای ارتباطي از راه اوگوبرداری مناسب است.
دین مبين اسححالم اوگوها و آموزههای فراواني از مهارتهای
ارتباطي را م رح کرده است .بررسي سيرة پيامبر اعظم (ص) و
زندگي ائمه (ع) نشان ميدهد که کنفها ،روشها و ارزشهای
ححاکم بر رفتحار ارتباطي آنها اوگوی مناسحححبي از مهارتهای
ارتباطي را برای افراد و سحححازمان ها ارائه ميکند .از نظر قرآن،
یکي از مهمترین عوامل موثر بر ارتباط شحححکيبایي اسحححت که
ميفرماید« :ای کسحححاني که ایمان آوردهاید شحححکيبا باشحححيد و
دیگران را به شحححکيبایي فراخوانيد و راب ة خو برقرار کنيد و
تقوا پيشحه کنيد ،باشحد که رسحتگار شوید» (سورة عمران :آیة
.) 555
عحامل دیگر احترام و مهرورزی اسحححت که ميفرماید« :ای
مردم پروا از پروردگارتان کنيد ،آن که شحما را از ی تن آفرید
و از آن دو ،مردان و زنان بسحححيار پدید آورد و پروا کنيد از آن
خدایي که با سحححوگند به نام او از یکدیگر چيزی ميخواهيد و
زنهار از خویشحاوندان مبرید .خدا دانا وآگاه اسحت» (سورة نسا:
آیة .)5
یکي دیگر از عوامل ارتباط مؤثر از نظر قرآن کریم ،در نظر
داشحححتن ررحححای خداوند در همة اورحححاع و احوال اسحححت که
ميفرمحاید« :آمرزش خواسحححتن ابراهيم (ع) برای پدرش نبود،
مگر بهخاطر وعدهای که به او داده بود و چون برای او آشحححکار
شحد که پدرش دشمن خداست از او دوری جست؛ زیرا ابراهيم
(ع) بسيار خداترس و بردبار بود» (سورة توبه :آیة .)551
یکي از متليرهای تأثيرگذار و مهم در هر سححازماني ،رعایت
اخالق ( )ethicاست .اوبته ،م هوم اخالق در زمينههای مختلف،
مت اوت است .گاهي بهمعنای ارزشهای اخالقي و گاه بهمعنای
محدودیتهای قانوني در رفتار و درک اسححتانداردهای اجتماعي
بهکار ميرود  .]0اخالق حرفهای فرایند ت کر عقالیي اسحت که
هدف آن محققکردن ح ظ و اشحاعة ارزشهای سحازمان است
.]5
اخالق کحارکنان را ميتوان به دو بخف اخالق حرفهای و
اخالق انساني -اسالمي تقسيم کرد .اخالق حرفهای مجموعهای
از اصحول و اسحتانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و
گروهها را تعيين ميکند .اخالق انساني -اسالمي مجموعهای از
رفتارها و ویژگيهایي اسحت که کارمند بهعنوان انسان مسلمان،
باید انجام دهد و یا از آن اجتنا کند .]7
911
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بود .تعداد  45ن ر از کارکنان بهروش نمونهگيری تيادفي ساده
و بر اسححاس جدول مورگان انتخا شححد .به این منظور اسححامي
کارمندان بر حسب حروف او با مرتب و شمارهگذاری شد .آنگاه
بهقيد قرعه شحماره های افراد منتخب برای نمونه مشخص شد.
سحححپ افراد نمونه به روش گمارش تيحححادفي (همانند مرحلة
نخسحححت) در دو گروه آزمححایف ( 15ن ر 57 ،مرد و  59زن) و
کنترل ( 15ن ر 59 ،مرد و  55زن) جایگرفتند .قبل از اجرای
برنامة آموزشحححي ،نخسحححت از دو گروه پيفآزمون بهعمل آمد.
آنگاه گروه آزمایف برنامة مداخلهای تعيينشححده را طي شححف
جلسححة  95دقيقهای (هر ه ته ی جلسححه) دریافت کردند و
گروه کنترل هيچ محداخلهای دریافت نکرد .ی ه ته پ از
اتمام برنامة آموزشحححي از هر دو گروه پ آزمون به عمل آمد.
جلسحات بهصورت ه تگي و گروهي (هر جلسه  95دقيقه) و بر
اسحححاس برنحامحة آموزشحححي کریمي و فياض  ]54اجرا شحححد.
مهارتهای ارتباطي کالمي و ريرکالمي این برنامة آموزشححي با
تأکيد بر آموزههای قرآن کریم و سحيرة معيومان(ع) طراحي و
تدوین شحده است .خالصة محتوای برنامة آموزشي مهارتهای
ارتباطي با رویکرد دیني به شرح زیر است:
جلسحة نخست ،معارفه و ارائة برنامة زمانبندیشده ،تعداد
جلسات و فاصلة زماني آنها ،آشنایي با موروع و اهميت آن؛
جلسحححةدوم ،شححح حاف و قابلفهمبودن کالم و گزیدهگویي،
مهرورزی با کلمات محبت آميز و سحححپاسحححگزاری از دیگران با
رویکرد دیني؛
جلسةسوم ،ق عنکردن سخن دیگران ،پرهيز از دستوردادن
و منتگذاشتن ،اجتنا از تحقير با رویکرد دیني؛
جلسحححةچهحارم ،پرهيز از عيبجویي ،پذیرش عذر دیگران،
برقراری تماس چشمي مناسب و پرهيز از رویگرداني با رویکرد
دیني؛
جلسحةپنجم ،گوشدادن بهسحخن طرف مقابل ،خوشرویي،
نرم سخنگ تن و پرهيز از خشونت با رویکرد دیني؛
جلسححة شححشححم ،جمعبندی مباحث ،تقدیر و تشححکر از
شرکتکنندگان به سبب همکاری در حسن اجرای جلسات.
در این پژوهف ،بهمنظور جمعآوری اطالعات از پرسشنامة
مشخيات دموگرافيکي و اخالق حرفهای و اهمالکاری است اده
شحد .پرسحشحنامة دموگرافيکي اطالعات مربوط به سن ،جن ،
نوع اسححتخدام ،مدرک تحيححيلي و سححابقة خدمت را بررسححي
ميکند.
پرسشنامة اخالق حرفهای .این پرسشنامه را کادوزیر ]59
بحه منظور انحدازهگيری اخالق حرفهای تدوین کرد .این مقياس
 55سحححؤال و هشحححت مؤو ه دارد ،شحححامل مسحححلوويتپذیری،
صححححادقبودن ،عححداوححت و انيححححاف ،وفححاداری ،برتریجویي و

عليررم پيامدهای من ي بهتأخيرانداختن انجام آن تعریف شده
اسحححت  .]55بحهبيحان دیگر ،اهمحال کحاری را بهتأخيرانداختن
داوطلبانة فعاويتهای مهم تعيينشحده و رحروری (یا شخيي)
عليررم اهميت بيشححتر پيامدهای مثبت نسححبت به پيامدهای
من ي آن ميدانند .]57
اهمالکاری در سراسر جهان مشاهده ميشود و همه آن را
رفتحار نام بوعي مي دانند  .]55اهماوکاران فعاويتهایي را که
وحذت فوری دارد ،ترجيد مي دهنحد و در نتيجه به فعاويتهای
بيفایده یا کمتر مهم ميپردازند  .]59اهمالکاری در سحازمان
سحبب ناررحایتي شللي ،خستگي ،نااميدی ،ترک کار ،ريبت از
کحار ،مشحححکالت جسحححمي و رواني ،عدمتحول ،افت عملکرد و
کارایي کارکنان آن ميشحود  .]55تحقيقات نشححان داده است
که اهمالکاری با ار را و افسردگي ارتباط مثبت دارد .]55
هم نين ،اهمالکاری با س وح باالتری از ار را رواني مانند
اختالل در عملکرد اجتماعي و روابط بين فردی  ،]55استرس
و خوددوسححوزی پایين  ]51 ،59ارتباط دارد.
 ،]55عزتن
عالوهبر این ،ممکن اسحت خلق من ي ناشي از اهمالکاری ،این
رفتارها را تشدید کند  ]50و سالمت رواني و عملکرد حرفهای
را به مخاطره مياندازد .]55
با وجود منشحور اخالق سازماني ،در بسياری از سازمانها و
مؤسحسحات از جمله دانشگاهها که نهادی پایهای و علمي در هر
کشححوری محسححو ميشححوند ،نسححبت به ميزان رعایت اخالق
حرفحهای و کحاهف اهمحالکحاری کحارکنان جای بحث و تردید
وجود دارد .نتححایج پژوهف هححا بيححانگر این اسحححت کححه فقححدان
شحححایسحححتگيهحا و مهارتهای اجتماعي در محيط کار یکي از
مشکالت اساسي کارکنان است؛ مشکلي که سبب بروز مسائلي
از قبيل ناآگاهي از چگونگي مواجهه با انتقادات سحححرپرسحححتان،
چگونگي خدمترسحححاني به مشحححتریان ،کاهف عملکرد ،تبادل
اطالعات ،مهارتها و نگرشها بين همکاران ميشود .]57
از آنجا که عملکرد سازمانها از جمله دانشگاهها بستگي به
مهحارتهای ارتباطي ،بهویژه با رویکرد دیني کارکنان ،دارد و از
سحححوی دیگر این مهحارتها بر رعایت اخالق حرفهای و کاهف
اهمالکاری مؤثر اسحت ،پژوهف حارحر در صدد پاسخگویي به
این سححؤال اسححت که آیا آموزش مهارتهای ارتباطي با رویکرد
دیني بر اخالق حرفهای و اهمالکاری شحللي کارکنان دانشگاه
علوم پزشکي سبزوار مؤثر است؟

روش پژوهش

این پژوهف تجربي از نوع پيف آزمون– پ آزمون بححا گروه
کنترل اسحححت .جحامعحة آماری شحححامل تمامي کارکنان اداری
دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال  5990به تعداد  555ن ر
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درصد زن بودند59/4 .درصد در گروه سني  55تا  95سال10 ،
درصد در گروه سني  95تا  15سال 99/7 ،درصد در گروه 15
تا  05سال ،و  7/0درصد در گروه سني بيف از  05سال بودند.
از ميان پاسحححخدهندگان  59/4درصحححد کارداني 10 ،درصحححد
کارشحناسحي 90 ،درصحد کارشحناسحيارشد و باالتر بودند .سایر
نتایج توصي ي در جدول  5آمده است.
برای اطمينحان از نرمححالبودن توزیع متليرهححای پژوهف از
آزمون کاوموگروف -اسحميرنوف اسححت اده شححد .نتایج حاصل از
این آزمون برای اخالق حرفححه ای  )p>5/50( 5/919و برای
تا آوری  )p>5/50( 5/974بهدست آمد که نشانگر نرمالبودن
توزیع متليرهای پژوهف بود.
در بررسححي همگني واریان متليرهای پژوهشححي از آزمون
برابری خ ححای واریححان هححای ووین اسحححت ححاده شحححد .نتححایج
بهدسحححتآمده از این آزمون برای سحححالمت روان (،F= 5/911
 )p>5/50و تا آوری ( )p>5/50 ،F= 9/597نشحححانگر همگني
واریان های دو گروه بود.
بهمنظور یکساني راب ة متلير وابسته و متلير کمکي (نمرة
پيفآزمون) برای گروههای پژوهشي از رگرسيون است اده شد.
نتایج حاصل از اجرای آزمون برای اخالق حرفهای ،F= 5/757
 p>5/50و برای اهمالکاری  p>5/50 ،F= 5/995بهدست آمد
که حاکي از این بود که راب ة متلير وابسته و پيفآزمون برای
هر دو گروه یکسان بوده است.
بهمنظور بررسي تأثير آموزش مهارتهای ارتباط با رویکرد
دیني بر اخالق حرفححه ای و اهمححال کححاری از آزمون تحليححل
کواریان چند متليری ( )MANCOVAاسحححت اده شحححد تا اثر
پيفآزمون نيز کنترل شود.

رقحابتطلبي ،احترام به دیگران ،همدردی با دیگران و رعایت و
احترام به ارزشها و هنجارهای اجتماعي .آزمودنيها سؤالهای
پرسشنامه را در مقياس  0درجه ای ويکرت از خيلي زیاد (نمرة
 ،)0زیاد (نمرة  ،)1متوسط (نمرة  ،)9کم (نمرة  )5تا خيلي کم
(نمرة  )5پاسخ دادند .پایایي این مقياس بهروش آو ای کرونباخ
در تحقيقحات متعدد خارجي در دامنة از 5/49تا  5/99گزارش
شححده اسححت  .]95روایي این پرسححشححنامه بر اسححاس اطالعات
حاصل از رواسازی تحليل عاملي اکتشافي و تأیيدی تأیيد شده
اسحححت  .]59پایایي آن را قاسحححمزاده و همکاران 5/45 ]95
گزارش کردهاند .رححریب آو ای کرونباخ این مقياس در پژوهف
حارر  5/49بهدست آمد.
پرسحححشحححنحامة اهمال کاری .این پرسحححشحححنامه را بدیع و
همکاران  ]95طراحي کردند که شامل  59ماده است .هر ماده
پنج گزینه دارد ،از هميشحححه تا هرگز .این گزینهها از  5تا 0
نمرهگححذاری ميشحححود .سحححازنححدگححان این مقيححاس ،از طریق
همبسحححتهکردن هم زمان آن با مقياس اهمالکاری تحيحححيلي
سحححواری روایي آن را تأیيد کردند ( p< 5/5555و .)r=5/99
پایایي مقياس مذکور را سازندگان بهروش تنييف ]95 5/45
و در این پژوهف بهروش آو ای کرونباخ  5/45بهدست آوردند.
برای تجزیه وتحليل دادهها از آمار توصحححي ي (ميانگين و
انحراف معيار) و تحليل کواریان چندمتليری (مانوا) بر اساس
م رورههای آن با کم نرمافزار  SPSSنسخة  55است اده شد.
س د معناداری این آزمونها  5/50در نظر گرفته شده است.

يافتهها
یافتههای پژوهف نشان داد که  10درصد افراد نمونه مرد و 00

جدول  .9میانگین و انحراف اسهاندارد نمرة گروهها در اخالق حرفهای و اهمالکاری

گروه

متلير
گروه
اخالق حرفهای

کنترل
اهمالکاری شللي
اخالق حرفهای
آزمایف
اهمالکاری شللي

آزمونها

ميانگين

انحراف استاندارد

پيفآزمون

49/545

5/155

پ آزمون

40/154

0/795

پيفآزمون

90/515

5/595

پ آزمون

91/995

0/547

پيفآزمون

41/155

5/059

پ آزمون

47/095

1/990

پيفآزمون

91/055

1/555

پ آزمون

95/919

0/099

p

5/545
5/009
5/555
5/555

جدول  .2نهایج تحلیل کواریانس چند مهغیری تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد دینی بر اخالق حرفهای و اهمالکاری
919

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،خرداد و تیر  ،9061دورة  ،20شمارة 2

تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد...

نام آزمون

مقدار

F

درجة آزادی خ ا

درجة آزادی

p

اثرپيالیي

5/507

1/75

74

5

5/55

المبدای ویلکز

5/919

1/75

74

5

5/55

اثر هاتلينک

5/555

1/75

74

5

5/55

بزرگترین ریشه روی

5/555

1/75

74

5

5/55

گروه

جدول  .0نهایج تحلیل کواریانس تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد دینی بر اخالق حرفهای و اهمالکاری

منبع تلييرات

مجموع مجذورات

درجة آزادی

ميانگين مجذورات

F

p

رریب اتا

توان آماری

اخالق حرفهای

501/179

5

557/595

0/559

5/554

5/19

5/45

اهمالکاری

595/951

5

554/140

5/911

5/550

5/55

5/79

یافتههای پژوهف نشححان داد که ميانگين پ آزمون اخالق
حرفهای در گروه آزمایف نسحححبت به پيفآزمون  9/550نمره
افزایف یافته اسحححت ،در حاوي که این افزایف در گروه کنترل
 5/547اسحححت .هم نين ،ميحانگين پ آزمون اهمال کاری در
گروه آزمحایف  5/557نمره کحاهف یحافت ،ووي این کاهف در
گروه کنترل  5/490برآورد شد (جدول .)5
یافتههای حاصححل از تحليل کواریان بيانگر این اسححت که
مقدار  )1/75( Fدر سححح د  p >5/55از وحاظ آماری معنا دار
اسحححت .نتایج جدول مذکور نشحححان ميدهد که بين گروههای
آزمحایف و کنترل از وححاظ پ آزمون متليرهحای وابسحححته با
کنترل پيفآزمون در سححح د  p>5/55ت اوت معناداری وجود
دارد .بر این اسحححاس مي توان گ ححت کححه دسحححت کم آموزش
مهارتهای ارتباط با رویکرد دیني بر یکي از متليرهای وابسته
(اخالق حرفهای و اهمالکاری) تأثير معناداری داشحححته اسحححت
(جدول .)5
نتایج تحليل کوواریان (جدول  )9نشحححان داد که آموزش
مهحارتهحای ارتباطي با رویکرد دیني بر متلير اخالق حرفهای
( F=0/559و  )p>5/50و اهمححالکححاری کححارکنحان (F=5/911
و )p>5/50تحأثير مثبحت و معناداری داشحححته اسحححت و برنامة
مداخلهای توانسحته اسحت  19درصد واریان اخالق حرفهای و
 55درصد واریان اهمالکاری کارکنان را تبيين کند .بهعبارت
دیگر ،برنامة مداخلهای انجامشده سبب افزایف اخالق حرفهای
و کاهف اهمالکاری کارکنان شده است.

بحث و نتيجهگيری
پژوهف ححارحححر بحا هدف بررسحححي تأثير آموزش مهارت های
ارتبححاطي بححا رویکرد دیني بر اخالق حرفححه ای و اهمححال کححاری
کارکنان دانشحححگاه علوم پزشحححکي سحححبزوار انجام گرفت .نتایج
تحليل کوواریان نشحححان داد که آموزش مهارتهای ارتباط با
رویکرد دیني بر اخالق حرفحه ای کحارکنحان تأثير مثبت و معنا
داری داشحته است .این یافته با نتایج پژوهفهای نظری ،]55
احمدی و همکاران  ،]55ونک و همکاران  ]51و احمدیبني
و همکاران  ]55همسوست .در تبيين این نتيجه ميتوان گ ت
کححه افراد دارای اخالق حرفهای از ویححژگححي هححایححي چححون
مسلوويتپذیری ،ترقي طلبي ،صححححداقححت ،احترام به دیگران،
پایبندی به ارزشها و هنجارهای اجتماعي ،عداوت ،همدردی
با دیگران و وفاداری برخوردارنححد  .]59چنين ویژگي هححایي
سازماندهنححدة رفتححار ارتبحاطي فحرد با سازمان است و سبب
قوام سححازمان و ارتباط مناسححب آن با محيط و سححایر نهادهای
اجتماعي ميشود .]99
عالوهبر این ،اخالق حرفهای ،تحححححأثير چشحححححمگيری بر
فعاويتها و نتایج سازمان دارد ،بهگونهای که بهرهوری را افزایف
ميدهد ،ارتباطها را بهبود ميبخشد و ميزان خ ححر را کحاهف
ميدهد ،زیرا هنگاميکه اخالق حرفهای در سازمان حاکم اسحت،
جریان اطالعات بهراحتي تسهيل و مدیر قبل از ایجح حاد حادثه،
از آن م لع مي شحححود  .]59هم نين ،اخالق رفتار ارتباطي
درونشخيي و برونشخصي فرد در زندگي شخيي و شللي را
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راهبردها و رویههای سححازماني بر اصححول اخالق حرفهای تأکيد
بيشتری داشته باشد ،کارکنان و مشتریان به رشد و ارتقای آن
سازمان توجه بيشتری خواهند داشت .]91
م اوعات اخير نيز نشحان داده است که آموزش مهارتهای
ارتباطي با رویکرد دیني سبب ميشود تا روابط فرد با همکاران
و مشحححتریحان بهبود یابد و از محيط کار و با دیگرانبودن وذت
ببرد ،وجدان کاری پيداکند ،مسححلوويتپذیر شححود و در جهت
تحقق هدفهای سحححازمان تالش کند  .]55بهطورکلي ،برنامة
آموزشححي مهارتهای ارتباطي با رویکرد دیني ،کارکنان را برای
برخورد مؤثر بحا نيحازهحا و چاوفهای زندگي روزمره ،بهویژه در
حوزههحای اجتماعي و حرفه ای ،توانمند ميسحححازد .این برنامه
موقعيت مناسحححبي را در کسحححب مهارتهای ارتباطي و تعامل
م لو بححا دیگران فراهم مي کنححد ،روابط بين فردی را بهبود
ميبخشحححد و فرد را به آینده اميدوارتر ميسحححازد .در نتيجه به
رشحححد اخالق حرفهای و کاهف اهمالکاری در کارکنان کم
ميکند .این پژوهف همانند سححایر پژوهفها با محدودیتهایي
از جمله نداشححتن مرحلة پيگيری ،اسححت اده از پرسححشححنامههای
خودگزارشحححي و انتخا نمونه از بين کارکنان دانشحححگاه علوم
پزشکي سبزوار همراه بود.
پيشححنهاد ميشححود که در پژوهفهای آینده به پيامدهای
این آموزش در درازمدت توجه شود ،از روشهای دیگری مانند
ميحاحبه و پرسشنامه است اده شود و م اوعه روی جوامع دیگر
انجام و نتایج آن با یافتههای این پژوهف مقایسه شود.

سازماندهي و منسححجم ميسححازد و ارتباط سازمان را با محيط و
نهادهای اجتماعي در سح وح ملحي و جهحاني محکم محيسازد
.]99
آموزش مهارتهای ارتباطي با رویکرد دیني سحبب ميشود
تحا مهحارت هحای اجتمحاعي کحارکنحان بهبود یحابد و آنها را به
برقراری روابط مثبحت ،افزایف مهارتهای کالمي و ريرکالمي،
همکحاری و مشحححارکحت در فعحاويحت های گروهي ترريب کند.
مهارتهای ارتباطي با رویکرد دیني بافتي را در فضای سازمان
ایجحاد ميکند که در آن افراد به ارزیابي و بازنگری روابط خود
بححا دیگران مي پردازنححد و بححا پححذیرش نقف خود ،بححه تقویححت
خودکنتروي و خودتنظيمي خویف ميپردازنححد و بححا کنترل
هيجانات من ي از انزوا خارج ميشوند و با برقراری ارتباط مؤثر
با همکاران و مشتریان احساس ررایت شللي پيدا ميکنند.
یحافتحة دیگر پژوهف نشحححان داد کحه آموزش مهحارتهای
ارتبحاطي بحا رویکرد دیني بر کاهف اهمالکاری کارکنان تأثير
مثبت و معناداری داشحته است .این یافته با نتایج پژوهفهای
فرني و همکاران  ،]55سيروئي  ،]59فلت و همکاران ]51
و روزنتال و همکاران  ]50همخواني دارد .در تبيين این یافته
ميتوان گ ت که اهمالکاری بين نيت انجام کار و رفتار فاصله
ایجاد ميکند و سبب بهتأخيرانداختن و جایگزینکردن تکاويف
ريررحححروری با فعاويتهای رحححروری ميشحححود که فرد انجام
فعاويت های خود را به آینده موکول مي کند .این رفتارها ،ارلب
به رنج ،اختالالت رواني ،ناررایتي از زندگي و شلل ميانجامد.
پژوهفهحا نشحححان ميدهد که اهمالکاری موجب افزایف
و
اسحترس ،افسردگي ،مجادوة روزمره  ]55و کاهف عزتن
خوددوسحححوزی ميشحححود  .]51از اینرو ،مهمترین وظي ة هر
مدیری شحکلدهي و هدایت ارزشهای اساسي اخالق حرفهای
اسححت؛ یعني ،سححياسححتهای حاکم بر سححازمان که در برگيرندة
خطمشححيهای سححازمان و قوانين و مقررات الزماالجراسححت که
اخالقيات را در سححازمان متأثر ميسححازد .هر قدر سححازمان در

تشکر و قدرداني
این مقاوه حاصحل پایاننامة کارشحناسحيارشد مدیریت آموزشي
مریم داورزني اسحححت .محققحان بر خود الزم ميدانند از تمامي
کارکنان عزیز دانشححگاه علوم پزشححکي که در انجام این پژوهف
همکاری صميمانهای داشتهاند ،قدرداني و تشکر کنند.
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Abstract
Background and Aim Communication skills are a set of skills that
can lead to optimal interaction between individuals and groups within
the organization and professional ethics improvement and staff
procrastination reduction. Accordingly, the present study was
conducted with the aim of investigating the effect of communication
skills training with religious approach to professional ethics and
procrastination of employees.
Materials and Methods This study is experimental and used pretestposttest with control group. The statistical population of the study
consisted of administrative staff of Sabzevar University of Medical
Sciences in 2016 that 80 of them were selected by simple random
sampling and randomly assigned to two experimental and control
groups (each group had 40 individuals). The intervention group
received six sessions of 90 minutes. They received communication
skills with religious approach training. Standard questionnaires of
professional ethics and procrastination were used to collect data. For
analyzing data, SPSS 22 software and descriptive and inferential
statistical methods (ANCOVA) were applied.
Results The results showed that communication skills training with
religious approach had a positive and significant effect on the
professional ethics (F= 5.123, p<0.05) and procrastination (F= 1.944,
p<0.05).
Conclusion The results of this study showed that training of
communication skills with religious approach can increase
professional ethics and decrease procrastination.
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