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چکیده
تحقیق حاضر با هدف مطالعه مقایسه ای رابطه بین فرهنگ ملی و اخالق اسالمی کار در بین بانک
های خصوصی و دولتی شهرستان پارس آباد مورد بررسی واقع شده است .حجم نمونه با استفاده از
روش کوکران  155نفر برآورد گردید .روش نمونه گیری ،تصادفی طبقه ای می باشد .پرسشنامه توزیع
گردید و جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .روایی پرسشنامه با گرفتن مشاوره در این
زمینه تقویت وپایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی مورد تأیید قرار گرفت .برای
تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای طبقه بندی ،تهیه نمودارها وجداول فراوانی استفاده
گردید .سپس با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه وتحلیل فرضیه های تحقیق پرداخته شد .از روش
همبستگی پیرسون ،تی دوجامعه مستقل و همچنین همبستگی دو جامعه مستقل برای تحلیل فرضیه
ها استفاده شده است .نتایج حاصل نشان داده که بین فرهنگ ملی و اخالق اسالمی کار در بانکهای
پارس آباد ارتباط معناداری وجود دارد و مطالعه مقایسه ای رابطه بین فرهنگ ملی و اخالق اسالمی
کار در بین بانک های خصوصی و دولتی شهرستان پارس آباد فاقد تفاوت معنی دار می باشد.
واژگان کلیدی :فرهنگ ،فرهنگ ملی ،اخالق ،اخالق اسالمی کار
مقدمه
فرهنگ مفهومی بسیار وسیع است که شالوده و زیر بنای جوامع را تشکیل میدهد .این مفهوم از
گسترده ترین و در عین حال نادقیق ترین مفاهیمی است که در علوم اجتماعی بکار رفته است تعریف
و اجماع بر سر معانی این واژه به سختی صورت میگیرد و شاید بتوان ادعا نمود در سوء تعبیبر ها از
این واژه یکنواختی بیشتری وجود باشد .فرهنگ ،همه جنبه های مختلف زندگی انسان را در بر می
گیرد و انسان از آغاز پیدایش از طریق خانواده و جامعه هنجارها و ارزشهای اجتماعی را می آموزد و
 -1دانش آموخته مدیریت دولتی ،دبیر آموزش و پرورش ،استان اردبیل ،اردبیل ،ایران
 -2دانش آموخته مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بیله سوار ،بیله سوار ،ایران
* نویسنده مسئولamir_alizadeh@yahoo.com :
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بدین ترتیب با جامعه سازگار می شود .این مقوله به عنوان موتور محرک جوامع انسانی بازتابی از اسرار
درونی و اندیشه های انسان است .فریمن )1997( 1زندگی انسان ،در فرهنگ و در زمان وجود دارد و
مطالعه مردم در واقعتی هست که آنها زندگی می کنند ( .)Jones,2014فرهنگ طیف وسیعی از
معنی داری را در خوب زندگی کردن (زندگی بهتر) ارائه می دهد.)Church, 2015( .
بی شک باالترین و واالترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن
جامعه است اساسا فرهنگ هر جامعه هویت وموجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با انحراف
فرهنگ ،هر چند جامعه در بعدهای اقتصادی ،سیاسی ،صنعتی و نظامی قدر تمند و قوی باشد .ولی پوچ
و پوک و میان تهی است .اگر فرهنگ جامعه ای وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد ناچار دیگر
ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرایش پیدا می کند .باالخره در آن مستهلک می شود و موجودیت
خود را در تمام ابعاد از دست می دهد ( .)Masudi,2019هافستد ،2فرهنگ ملی 2را برنامه ریزی جمعی
ذهن تعریف می کند که اعضای گروه یا دسته ای از مردم را ازگروههای) طبقات( دیگر متمایز می کند
(; .)1997;2001;2004 Hofstede,1980از نظر هافستد ،فرهنگ] فرهنگ ذهنی [ متشکل از دو
بخش اصلی اَعمال 3و ارزشها 4می باشد )Hofstede,1997:8-9( :و هسته فرهنگ به وسیله ارزش
ها شکل می گیرد .هافستد وضعیت ابعاد فرهنگی ملی ایران در زمان اجرای طرح )  ، (1972را بر
اساس مقیاس مورد استفاده طرح که بین  1تا 110تعریف شده است به ترتیب ابهام گریزی باال(، )59
فاصله قدرت زیاد( ، )58جمع گرایی باال) امتیاز فردگرایی )41و مردخویی میانه( )43گزارش کرده
است.
از طرفی با پیچیده تر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان کارهای غیراخالقی،غیرقانونی و
غیرمسؤوالنه در محیط های کاری توجه مدیران 3و صاحبنظران را به بحث اخالق کار و مدیریت
اخالق1معطوف ساخته است مدیریت اخالق عبارت است از شناسایی و اولویت بندی ارزش ها برای
هدایت رفتارها در سازمان ،سازمان ها با ایجاد یک برنامه مدیریت اخالق می توانند اخالقیات را در
محیط کار مدیریت کنند برنامه های اخالق به سازما نها کمک می کنند تا بتوانند در شرایط آشفته
عملکرد اخالقی خود را حفظ کند امروزه مدیریت اخالق یکی از زمینه های عملی مدیریت به شمار می
رود که دارای رویکرد برنامه ای و چندین ابزار عملی است این ابزارها عبارتند از کدهای اخالق ،کدهای
رفتار ،خط مشی ها و رویه ها ،روش های حل معضالت اخالقی و آموزش ( .)Soltani,2004اخالق
Fridman
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2 National culture
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1. Ethic management
2. Cherrington

عنوان مقاله :مطالعه مقایسه ای رابطه بین فرهنگ ملی و اخالق اسالمی کار …

19

کار ،یک هنجار فرهنگی است که به انجام کار مناسب و خوب در جامعه ،یک ارزش معنوی مثبت می
دهد و بر این باور است که کار فی النفسه دارای یک ارزش ذاتی است ( )Cherrington;1980دین
مبین اسالم ،به کار ،فضیلت و شرافت بخشیده و آن را همچون عبادت در نظر گرفته است .دراخالق
کار اسالمی ،زندگی بدون کار بی معنی می شود وکسانی که سخت کار می کنند ،در زندگی موفق تر
هستند .اخالقیات به عنوان سیستمی از ارز شها ،باورها ،اصول ،مبانی ،بایدها و نبایدها تعریف می شود
که بر اساس آن نیک وبدهای سازمان مشخص می شود و عمل بد از خوب متمایزمی گردد( Alvani
.)& Rahimi, 2007
خطرناک ترین رویداد انسانی انحطاط اخالقی و شکسته شدن مرزهای اخالقی است زیرا وقتی
انسان از محدوده فردی خارج می شودو در پیوند با دیگر انسان ها قرار می گیرد و این پیوند شکل
سازمانی می یابد ،اگر اخالق نیک حاکم بر روابط انسانی نباشد ،رخدادهای فاجعه آمیز چندین برابر می
شود( .)Alavi,2013به همین دلیل است که واالترین مالک در هر سازمان متخلق بودن افراد به افراد
انسانی است .التزام به اخالق در سازمان ،نوعی اعتماد به وجود می آورد که خود سرمایه اجتماعی و
ارزشمند است و موفقیت بلند مدت سازمانهای مربوطه را تضمین می نماید ( .)2001 Yusof,سوال
اصلی تحقیق این است که آیا بین فرهنگ ملی و آخالق اسالمی کار رابطه ای وجود دارد؟ با توجه به
سوال فوق این تحقیق اهداف زیر را دنبال می کند:
 -1بررسی و تعیین رابطه فرهنگ ملی و اخالق اسالمی کار در بانکهای دولتی.
 -2بررسی رابطه فرهنگ ملی و اخالق اسالمی کار در بانکهای خصوصی
 -3بررسی و تعیین تفاوت معناداری بین بانکهای خصوصی و دولتی از نظر فرهنک ملی.
 -4مطالعه مقایسه ای رابطه بین فرهنگ ملی و اخالق اسالمی کار در بین بانک های خصوصی
و دولتی.
پیشینه پژوهشی
( )1392در مقاله ای با عنوان  ،مؤلفه های مذهبی استقالل طلبی در
امام جمعه زاده و
فرهنگ ملی ایران و تأثیر آن در رابطه با آمریکا به این نتیجه رسیدند که؛مؤلفه های مذهبی استقالل
طلبی در فرهنگ ملی ایران باعث گردیده تا نظام جمهوری اسالمی ایران بر حقوق خود به ویژه در
زمینه فعالیت صلح آمیز هسته ای با در نظر گرفتن مسائل راهبردی برای نسل های آینده مبادرزت
ورزد و اثرات سوء تحریم را به خود اتکایی بیشتر و تاثیرگذاری افزون تر در سطح نظام بین الملل
تبدیل کند.
همکاران1

Emamjomezadeh & et al, 2013
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حسنی و همکاران )1391( 1در مقاله ای تحت عنوان بررسی نقش و تأثیر اخالق اسالمی کار و
فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز به این نتیجه
دست یافتند که میان این متغیرها ،همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد ،همچنین در این تحقیق،
نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطۀ بین اخالق اسالمی کار و رضایت شغلی و در رابطه بین فرهنگ
سازمانی و رضایت شغلی مورد تأیید قرار گرفت.
رجبی پور میبدی و دهقانی فیروزآبادی )1391( 2در پژوهشی باعنوان رابطه اخالق کار اسالمی
تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پرستاران که با هدف بررسی رابطه بین اخالق کار اسالمی با تعهد
سازمانی ورضایت شغلی در پرستاران استان یزد بود و به این نتیجه دست یافتند که؛ بین اخالق کار
اسالمی و تعهد سازمانی پرستاران رابطه ای معنادار وجود دارد ،ولی بین اخالق کار اسالمی و رضایت
شغلی رابطه معناداری وجود ندارد .ضمن این که نقش تعهد سازمانی در پیش بینی واریانس اخالق کار
اسالمی باالتر می باشد.
3
رحمان و همکاران ( )2006در یک مطالعه موردی به بررسی ارتباط بین اخالق اسالمی کار و
تعهد سازمانی در میان  227کارمند در بانکهای محلی مالزی مورد بررسی قرار دادند؛ هم چنین در
کویت علی و الکاظمی )2007( 4رابطه بین اخالق اسالمی کار و وفاداری را بررسی کردند و
همبستگی معنادار و قوی را بین این متغییرها دریافتند (.)Mohamad,2010
با اساس مطالعات انجام شده و اهداف تحقیق فرضیه ها بصورت زیر مطرح شدند:
 -1بین فرهنگ ملی واخالق اسالمی کار در بانکهای دولتی ارتباط معناداری وجود دارد.
 -2بین فرهنگ ملی و اخالق اسالمی کار در بانکهای خصوصی ارتباط معناداری وجود دارد.
 -3بین بانکهای خصوصی و دولتی از بعد فرهنگ ملی تفاوت معناداری وجود دارد.
 -4در مطالعه مقایسه ای بین فرهنگ ملی واخالق اسالمی کار در بانکهای خصوصی و دولتی
ارتباط معناداری وجود دارد.
بر اساس فرضیه های فوق مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر باشد:

Hasani & et al, 2012

1

Rajabibour Mobayedi & dehgani Firuzabadi, 2012
Rahmani & et al

2
3

Ali & Al-Kazemi

4
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بانک های خصوصی

فرهنگ ملی

اخالق اسالمی کار

بانک های دولتی

شکل -1مدل مفهومی تحقیق
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی و با توجه به هدف از نوع کاربردی بود که روش جمع
آوری اطالعات آن به شکل پرسشنامه ای انجام می شود جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان بانک
های خصوصی و دولتی پارس آباد می باشد .که تعداد آنها در بانک های خصوصی  129نفر و در
بانک های دولتی  131و در مجموع  260نفر بودند .حجم نمونه آماری ،براساس فرمول نمونه گیری
کوکران برابر با  155نفر تعیین گردید ،با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق حاضر دارای دو طبقه
خصوصی و دولتی می باشد تعداد نمونه در بانک های خصوصی  77نمونه و در بانک های دولتی 78
نمونه تعین گردید و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه استفاده شده است .تعداد
 175پرسشنامه یعنی تعدادی بیشتر از حجم نمونه آماری در بین کارکنان توزیع شد و 160پرسشنامه
جمع آوری شد که  155پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
روش جمع آوری اطالعات به شکل پرسشنامه ای انجام شده  ،که از روش روایی محتوایی برای
اعتباریابی و از آزمون آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی استفاده شده که ضریب آلفای فرهنگ
ملی 0/783و اخالق اسالمی کار  0/774می باشد که نشان دهنده پایایی پرسنامه می باشد.
همچنین پرسشنامه های مورد استفاده به ترتیب زیر می باشند:
در این تحقیق برای سنجش فرهنگ ملی؛ از پرسش نامه فرهنگ ملی 21سوالی لین و مایلر،
( )2003باطیف  5گزینه ای ( کامالً موافقم ،موافقم ،نه مخالفم ،مخالفم و کامالً مخالفم) استفاده می
شود.
برای سنجش اخالق اسالمی از پرسشنامه اخالق اسالمی کار  17سوالی یوسف ( )2000باطیف 5
گزینه ای( کامالً موافقم،موافقم ،نه مخالفم،مخالفم و کامالً مخالفم) استفاده می شود.
در این تحقق به منظور تهیه و تدوین مبانی نظری و سوابق تحقیقات انجام شده از روش
کتابخانه ای و به منظور جمع آوری اطالعات جهت آزمون فرضیه ها از روش میدانی بهره گرفته می
شود .تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار  SPSSصورت گرفت .داده های جمع آوری شده،
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تجزیه و تحلیل استنباطی شدند که با استفاده از آزمون ضریب همبستگی و آزمون تی دو جامعه
مستقل و آزمون همبستگی دو جامعه مستقل استفاده شده است.
یافتهها
در این بخش ،پژوهشگر برای پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیمگیری در مورد رد
یا تأیید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است ،از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل
استفاده میکند .اطالعات کسب شده در محیط نرمافزاری  SPSSبا اعمال آزمونهای آماری مناسب با
توجه به فرضیات تحقیق ،تجزیه و تحلیل گردید .همچنین برای سنجش نرمالیته از آزمون
کلموگروف-اسمیرنوف استفاده شده که نتایج حاکی از نرمال بودن داده ها است (جدول )1-
جدول  -1آزمون کلموگروف-اسمیرنوف متغیرهای پژوهش
نتیجه

متغیر
فرهنگ ملی

آماره
1/180

سطح معنی داری
0/124

نرمال است

اخالق اسالمی کار

2/208

0/061

نرمال است

آزمون فرضیه  : 1بین فرهنگ ملی و اخالق اسالمی کار در بانکهای دولتی ارتباط معناداری وجود
دارد.
آزمون فرضیه  : 2بین فرهنگ ملی و اخالق اسالمی کار در بانکهای خصوصی ارتباط معناداری
وجود دارد.
برای تجزیه و تحلیل فرضیه اول و دوم تحقیق با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف اسمیرنوف از
آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .برای این منظور فرضیه تحقیق به صورت دو فرضیه
آماری فرضیه صفر به صورت منفی و فرضیه محقق به صورت مثبت بیان گردید.
جدول  -2آزمون معنی داری ضریب همبستگی فرضیه اول و دوم
متغیر
تعهد به
ارتباط
قدرت نسبی
فرهنگ ملی

ضریب همبستگی در بانکهای

ضریب همبستگی در بانکهای

دولتی

خصوصی

0/302
0/000
0/434
0/000
0/450

0/320
0/000
0/427
0/000
0/504
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0/000
تأیید

نتیجه
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0/000
تأیید

متغیر وابسته :اخالق اسالمی کار

 ** -معنیداری در سطح 0/01

با توجه به جدول ( )2مشاهده می شود که سطح معنی داری همه ابعاد فرهنگ ملی واخالق
اسالمی کار کمتر از  /01می باشد ( .)Sig = 000/0> 01/0به همین دلیل با اطمینان  99درصد
فرضیه صفر رد و فرضیه محقق ،هم در فرضیه اول و هم در فرضیه دوم تایید می شود و رابطه معنی
داری بین متغیر مستقل و وابسته وجود دارد.
آزمون فرضیه  :3بین بانکهای خصوصی و دولتی از بعد فرهنگ ملی تفاوت معناداری وجود دارد.
برای تجزیه و تحلیل فرضیه سوم ،از آزمون تی دوجامعه مستقل استفاده شده و دو فرضیه
آماری فرضیه صفر به صورت منفی و فرضیه محقق به صورت مثبت بیان گردید .جدول شماره ()3
نتایج را نشان می دهد.
جدول شماره  -3آزمون تی دوجامعه مستقل برای فرهنگ ملی
تی تست

لوین تست
اف

معنی
داری

تی

درجه
آزادی

معنی
داری

4/68

0/03

1/06
1/06

153
146

0/29
0/290

تفاوت
معنی
داری
-0/47
-0/47

خط
استاندار
د
0/44
01/44

سطح اطمینان
پایین

یاال

1/35
1/35

0/41
0/41

همان طور که در جدول شماره ( )3مالحظه می شود ،مقادیر معنی داری مشاهده شده برای
آزمون تساوی واریانس دو جامعه برابر با  0/936و بزرگتر از سطح معنی داری  5درصد می باشد در
نتیجه برایری واریانس ها رد می شود .در ادامه جدول سطح معنی داری دوم نشان دهنده نشان دهنده
تصاوی تا عدم تصاوی میانگین دو جامعه است .از آنجایی که سطح معنی داری آزمون تساوی
میانگین با فرض عدم تساوی واریانس ها کمتر از  )000.( 5درصد است .با سطح اطمینان  95درصد
می توان ادعا کرد میانگین فرهنگ ملی بین کارکنان بین بانکهای خصوصی و دولتی تفاوت معنی
داری وجود دارد.
آزمون فرضیه :4در مطالعه مقایسه ای بین فرهنگ ملی واخالق اسالمی کار در بانکهای خصوصی
و دولتی ارتباط معناداری وجود دارد
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برای تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم ،از آزمون همبستگی دو جامعه مستقل بر اساس نظر
استفاده شده دو فرضیه آماری فرضیه صفر به صورت منفی و فرضیه محقق به صورت مثبت بیان
گردید .جدول شماره ( )4نتایج را نشان می دهد.
جدول شماره  -4آزمون همبستگی دو جامعه مستقل
همبستگی فرضیه اول

N1

77

0.504

R1

همبستگی فرضیه دوم

N2

78

0.450

R2

Two-sided p

Z

0.669425877

0.426936

نتیجه همبستگی پیرسون بدست آمده در ارتباط بین فرهنگ ملی واخالق اسالمی کار در بانکهای
دولتی ( 0.450با سطح خطاپذیری  )0.01و فرهنگ ملی و اخالق اسالمی کار در بانکهای
خصوصی( 0.504با سطح خطاپذیری  )0.01می باشد.
با توجه به نتایج جدول شماره ( p )4بدست آمده برابر با  0/67می باشد و همچنین  zبدست آمده
برابر با  0/43می باشد از آنجایی که  zبدست آمده کوچکتر از نکته بحرانی جدول  zدر سطح خطا
پذیری  0.01است .لذا آزمون متعادل است و هر دو همبستگی یکسان هستند .به عبارت دیگر؛ در
ارتباط بین فرهنگ ملی و اخالق اسالمی کار در بانکهای خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود
ندارد.
بحث و نتیجهگیری
درتحقیق حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ ملی و اخالق اسالمی کار در بانکهای خصوصی و
دولتی پارس آباد مورد بررسی واقع شده است .فرهنگ ملی با ابعاد (تعهد به ارتباط و قدرت نسبی) و و
اخالق اسالمی کار در طیف لیکرت  5گزینه ای مورد اندازه گیری واقع گردیده است.
حجم نمونه با استفاده از روش کوکران  155نفر برآورد گردید .روش نمونه گیری ،تصادفی طبقه
ای می باشد .پرسشنامه توزیع گردید و جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .همچنین با
استفاده از آمار استنباطی به تجزیه وتحلیل فرضیه های تحقیق پرداخته شد .از روش همبستگی
پیرسون ،تی دوجامعه مستقل و همچنین همبستگی دو جامعه مستقل برای تحلیل فرضیه ها استفاده
شد که نتایج به شرح زیر می باشد .از آنجایی که تحقیقی با عنوان بصورت مستقیم انجام نگرفته است
لذا امکان مقایسه نتایج هم وجود ندارد.
نتایج فرضیه اول:
سطح معنی داری همه ابعاد فرهنگ ملی و اخالق اسالمی کار کمتر از /01می باشد .یافته های
Fisher
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تحقیق نشان می دهد که بین فرهنگ ملی و اخالق اسالمی کار در بانکهای دولتی ارتباط معناداری
وجود دارد .و همچنین ابعاد فرهنگ ملی تعهد به ارتباط و قدرت نسبی واخالق اسالمی کار در
بانکهای دولتی ارتباط معناداری وجود دارد.
نتایج فرضیه دوم:
سطح معنی داری همه ابعاد فرهنگ ملی و اخالق اسالمی کار کمتر از /01می باشد .یافته های
تحقیق نشان می دهد که بین فرهنگ ملی و اخالق اسالمی کار در بانکهای خصوصی ارتباط
معناداری وجود دارد .و همچنین ابعاد فرهنگ ملی تعهد به ارتباط و قدرت نسبی و اخالق اسالمی کار
در بانکهای خصوصی ارتباط معناداری وجود دارد.
نتایج فرضیه سوم:
از آنجایی که سطح معنی داری آزمون تساوی میانگین با فرض عدم تساوی واریانس ها کمتر از 5
درصد است .با سطح اطمینان  95درصد می توان ادعا کرد از لحاظ میانگین فرهنگ ملی بین کارکنان
بانکهای خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد.
نتایج فرضیه چهارم:
با توجه به نتایج فرضیه p ،بدست آمده برابر با  0.67می باشد و همچنین  zبدست آمده برابر با 0.43
می باشد از آنجایی که  zبدست آمده کوچکتر از نکته بحرانی جدول  zدر سطح خطا پذیری 0.01
است .لذا آزمون متعادل است و هر دو همبستگی یکسان هستند .به عبارت دیگر؛ در ارتباط بین
فرهنگ ملی واخالق اسالمی کار در بانکهای خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود ندارد.
پیشنهادات در راستای تحقیق
با توجه به وجود رابطه در بین متغیرهای مورد بررسی جهت تقویت این رابطه در راستای اهداف
سازمانی پیشنهادات زیر ارایه می گردد:
 -1روحیه تعهد برای ارتباط کارکنان با سازمان در بین آنها تقویت شود.
 -2سازمان تمام تالش خود را جهت رابطه کارکنان با سازمان انجام دهد.
 -3تغویت برخورداری از قدرت بیشتر نسبت به شرکا در داشتن رابطه با دیگر سازمانها.
 -4ایفای نقش محوری در وابسته کردن شرکا به خود سازمان.
 -5از خود گذشتگی و ایثار در کار پسندیده و فضیلت است و کارکنان بدان ایمان داشته باشند.
 -6عدالت و جوانمردی در سازمان ،شرایط الزم برای رفاه جامعه می باشد .و سازمان در جهت
آن حرکت کند.
 -7ایجاد زمینه برای افراد که با بهترین توانائی ممکن ،کار خود را انجام دهند.
 -8نهادینه کردن این شعار در سامان ،زندگی بدون کار بی معنی است.
 -9سازمان روابط انسانی را مورد تاکید و حمایت قرار دهد.
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Abstract:

The aim of this study was to compare the relationship between national
culture and Islamic work ethic among private and public banks in Parsabad
city. The sample size was estimated to be 155 using the Cochran method.
The sampling method is stratified random. The questionnaire was
distributed and collected and analyzed. The validity of the questionnaire
was strengthened by consulting in this field and its reliability was
confirmed by Cronbach's alpha coefficient and retesting. Descriptive
statistics were used to analyze the data for classification, preparation of
graphs and frequency. The research hypotheses were analyzed using
inferential statistics. Pearson's correlational method, independent t-test,
and correlation between two independent communities have been used to
analyze the hypotheses. The results show that there is a significant
relationship between national culture and Islamic work ethic in Parsabad
banks and a comparative study of the relationship between national culture
and Islamic work ethic between private and public banks in Parsabad city
has no significant difference.
Keywords: culture, national culture, ethics, Islamic work ethics
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