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Abstract 

The main objectives of the present study are to measure the level of personnel’s working 
conscience, identify effective social factors affecting work conscience and offering solutions 
to managers in order to increase working conscience of employees working in the Ministry of 
Cooperatives, Labor and Social Welfare. The study used survey methodology. In order to 
assess validity of the measurement tools, we resort to two methods of content validity (face 
validity) and construct validity (confirmatory factor analysis), and after assessing reliability, 
the final questionnaire is offered. Statistical population of the whole personnel working in the 

Ministry are 1426 participants which is got from cochran formula. In order to further ensure 
volume of samples 400 participants are selected. The questionnaires are consisted of 131 
open- and closed-ended questions distributed among the personnel that are selected according 
to the systematic random sampling. After collecting the information, SPSS and LISREL 
software are used to analyze the data. In the inferential findings section, in order to investigate 
dependent and independent variables, parametric test of Pearson correlation coefficient, linear 
regression and path analysis are used. Considering the data scale, in order to test some 
hypotheses mentioned in the study, Chi-square test is used. It is suggested that the level of 

working conscience among the personnel of Ministry of Cooperatives Labor and Social 
Welfare is high. Applying multiple linear regression suggests that total sum of independent 
variables enables us to explain the change in personnel’s working conscience, and the 
variables including job satisfaction, the participation of personnel, alienation from work, 
division of labor, organizational justice and job promotion are considered some elements that 
affect working conscience of personnel.  
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 چکیده
 وجادان  بار  ماثرر  اجتمااعی  عوامل شناسایی كاركنان، كاری وجدان میزان سنجش پیش رومقاله  یاصل هدف
تعاون، كار و رفاه  وزارت درشاغل  كاركنان یكار وجدان شیافزا یبرا زانیر برنامه و رانیمد به راهکار ارائه و كاری
)اعتباار   ییمحتوا اعتبار روش دو از یریگ اندازهابزار  ییروا سنجش یبرااست.  پیمایشی تحقیق روشاست.  یاجتماع
 جامعاه . دشا  نیتادو  ییپرسشانامه نهاا   پایاایی، از باروورد   بعد و استفاده( یدییتأ یعامل لی)تحل سازه اعتبار و( یصور
 بارای  كاوكران،  فرماول  از اساتفاده  باا  كاه  هستند وزارتخانه در شاغلنفر(  8101) كاركنان همه شامل پژوهش وماری
 روش باه  كاه  یكاركناان  باین  باز و بسته هیگو 898 شامل ها پرسشنامه. نددش انتخاب نفر 122 نمونه حجم بیشتر اطمینان
هاا از   داده لیا و تحل هیا تجز یبارا  ،اطالعات ووری جمع از پس. دش توزیع شدند، انتخاب مند نظام یتصادف یریگ نمونه
 یرهاا یمتغ نیبا  روابا   یبررسا  یبارا  یاستنباط یها افتهی بخش در. شد استفاده  LISREL و SPSS یومار یافزارها نرم
. شد استفاده ر،یمس لیتحل ادامه در و یخط ونیرگرس رسون،یپ یهمبستگ بیرض کیپارامتر وزمون از وابسته و مستقل
 سطح دش مشخصو اسکوئر استفاده  یپژوهش از وزمون كا اتیفرض یبرخ وزمون منظور به ها، داده اسیمق به توجه با

دهاد   شان مین رهیچندمتغ یخط ونیرگرس یباالست. اجرا یكاركنان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع یوجدان كار
 ،یشاغل  تیرضاا  یرهاا یمتغ و كنناد  نیای تب را كاركنان یكار وجدان یرهاییتغ توانند یم مستقل یرهایمتغ مجموع كه

 یاز عوامال ماثرر بار وجادان كاار      یشغل یارتقا و یسازمان عدالت كار، میتقس كار، از یگانگیب كاركنان، مشاركت
 .هستندكاركنان 
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 مقدمه
 كاه  دانسات  تییوضاع  توان می را «یكار وجدان» كشور عمومی فرهنگی شورای تعبیر هیپا بر

 و دقیاق  طور به وجه بهترین به را محوله كارهای دارند سعی گوناگون مشاغل در جامعه افراد ون در

 وبااد،  كشاوری  به دستیابی (.93: 8911 میرسپاسی،) دهند انجام سازی بهینه اصول رعایت با و كامل

. اسات  وجادان  باا  كااری  نیروهاای  اصاولی  و روز باه  هدفمناد،  تاالش  و كاار  نیازمناد  مترقّی و وزاد

 واقعای  توساعه  و پیشارفت  نباشاد،  هماراه  كاافی  وریبهاره  افزایش با اگر انسانی نیروی كارگیری به

 (. 03/8/8919)توسلی،  شد نخواهد حاصل

و  نقلیاه  وساایل  تاراكم  هاخیابان در م،یهست تکاپو و حركت در روز شبانه یهمگ كه حالی در

 یحتا  كاه را  ی( و كاركنانتیاز ظرف شیب اً)بعض كاركنان انبوه ادارات و كار یها محل در ک،یتراف

 یكاار  اضاافه  اصاطال   باه  و دارناد  یکا یزیف حضور كار محل در یموظف ساعات از شیب ها ساعت

 هاای برناماه  نابساامانی  و ریختگای  هام  باه اسات.   نییپاا  اریبس ییبازده نها یول م،یشاهد هست كنند یم

 وساان،  هاای مسائولیت  پاذیرفتن  رفاتن،  در كاار  زیار  از فرهنا   دولتای،  هاای دساتگاه  و هاسازمان

 پاذیری، مسائولیتت  و كاار  بار  طلبیعافیت غلبه همچنین ،یدر ساعات كار یبه امور شخص پرداختن

پاسخگو نبودن، امروز و فردا  ،یساعات ادار در تلفن با مدت یطوالن یها صحبت دربسته، یها اتاق

 یدرگم)سر رجوع ارباب وقت نداشتن تیاهم مراجعات، به ییگو پاسخ روند شدن طوالنیكردن، 

 در كه است كاریوجدان بحث به توجهیبی موارد از... و رجوع ارباب نارضایتیاو(،  یو سرگردان

 و رییا تغ حاال  در سرعت به جهان كه یكنون وضعیت در. شودمی دیده دولتی هایدستگاه و ادارات

 . است كرده دایپ یروزافزون تیاهم جوامع، یتعال و توسعه روند در یانسان یها هیسرما است، تحول

 ضارورت  ،یكاار  وجادان  تیاهم بر یاسالم انقالب ممکرر رهبر معظ یاهدیتأك و تذكرات 

، ملات  8919سال  وغاز مناسبت به یامیپ درد. رهبری ده یم موضوع حاضر را نشان بارهدر پژوهش

 انضابا   و كاار  وجادان  ساال  » را ساال  ونایشاان  فرمودناد.   هیوجادان كاار توصا    تیرا به تقو رانیا

 خاوب  او كاار  محصول باشد، كار وجدان یدارا كه یملت»كردند و فرمودند:  یگذار نام «یاجتماع

: فرمودناد  شاان یا «ت.افا ی خواهاد  بهباود  زیا ن او یاجتمااع  وضاع  قطاع  طاور  به و بود خواهد ارزنده و

كاار   نیا چاه ا  م،یو انجاام ون را تعهاد كارد    میگرفت عهده به را یكار اگر نکهیا یعنی «كار وجدان»
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 یو مردم یاجتماع یجهت نان درووردن باشد و چه كار ،خودمان خانواده ای خودمان شخص یبرا

ون را خاوب،   م؛یدها از وجادان انجاام    یاماور را باا برخاوردار    نیهمه ا ،باشد گرانیو مربو  به د

 نیهمچن شانی. ا«میون كار سن  تمام بگذار یبرا»معروف  ری. به تعبمیو تمام انجام ده قیكامل، دق

 ها سازمان رهبری و مدیریت یندافر در مهم سرفصل عنوان به را شعار سه 8911 سال نوروزی پیام در

 و مادیران  پژوهشاگران،  نویساندگان،  باه  و باود  كااری  وجادان  هاا ون از یکی كه فرمودند جوامع و

كاه   یكساان »ناد:  گفتو  كنناد  تاالش  كااری  وجدان حاكمیت جهت در فرمودند توصیه كارگزاران

 کیا  و یاسا یس و یاجتمااع  یتیمسائول  ،یقیحق یا فهیصالح، وظ یدارند، كار را عمل یوجدان كار

محکام، ماتقن    کو،یخود را ن فیكه وظا شود یم شامل را ییها انسان خدا، رحمت. دانند یم عبادت

) مجموعاه   «كنناد  زیپره شدت به كار استحکام به ییاعتنا یب و یبند انجام دهند و از سرهم حیو صح

 (.یرهبر معظم مقام دفتر یرسان  اطالع گاهیپا انات،یب

 در خصاو   باه  انسانی نیروی وری بهره دهد می نشانمختلف  یو ومارها مطالعات كه ااز ونج

 اسااس  بار  ون فرهنا   و اسات  مسالمان  كشوری رانیا و از ونجا كه است نییپا بسیار دولتی بخش

 نیهمچنا  دارد، فاراوان  تأكید كاری وجدان بر نیز اسالم وشکل گرفته  یاسالم یها ارزش و اصول

محقق  دارد، دلسوزانه كار به نیاز یتعال و توسعه به دستیابی ایرب كه ایران خا  تیموقع به توجه با

 و كاار  تعااون،  وزارت كاركنان نیب یوجدان كار یشناخت جامعه نییبه تب كوشد یم پژوهش نیا در

 و اشتغال امر در یگذار استیس یادیبن وزارتخانهرویکرد این  .بپردازد 8933 سال در یاجتماع رفاه

 یارتقاااكااار،  یرویاان یور بهااره باار دیااتأك بااا كااار یرویاان از انتیصاا ،یانسااان منااابع یزیاار برنامااه

از  تیا و حما تیهادا  ،یکاار یب كااهش  ان،یا كارفرما و كارگران یاجتماع و یفرهنگ یها شاخص

 ایان وزارتخاناه  مباحاث مرباو  باه كاار در      نیتر یاصل است.حفظ اشتغال موجود و...  ،ینیكاروفر

 ریا گ باان یگر ون عواقب باشد، داشته وجود وزارتخانه نیا درضعفی  نقطهو اگر  شود یم یزیربرنامه

 . شد خواهد مردم

 وزارت كاركناان  نیبا  یوجدان كاار  زانیاست كه م نیپژوهش حاضر ا یاصل الثس بنابراین

 است؟ مثرر كاری وجدانبر  یچه اندازه است و چه عوامل تا یاجتماع رفاه و كار تعاون،
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 قیتحق اتیادب
 یاتیعمل و ینظر میمفاه فیتعرـ 

 

 رهایمتغ یاتیو عمل ینظر فی. تعر8 جدول

 متغیر
 نوع

 متغیر
 ابعاد متغیرها عملیاتی تعریف متغیرها نظری تعریف

ن
دا
ج
و

 
ی
ار
ک

 

ته
بس
وا

 

 فرهنگی شورای تعبیر اساس بر

 وجدان» ،كشور عمومی

 وضعیتتی توان می را «یكار

 جامعه افراد ون در كه دانست

 سعی گوناگون مشاغل در

 به را ولهحم كارهای دارند

 و دقیق طور به وجه بهترین

 اصول رعایت با و كامل

 میر) دهند انجام سازی بهینه

 (.93: 8911 سپاسی،

 یهاسازمان را اهداف و ارزش یهااهداف و ارزش 

 .مدانیخود م

 كنم یم تالش سخت سازمانم اهداف تحقق یبرا من. 

 كنم یم بودن یکی احساس خود سازمان با. 

 را در خودم  ام یسازمان یها ارزش ام كرده یسع همواره

 ( كنم.ی)دروننهینهاد

طف
عا

ی
 

 كنم یم تیمسئول احساس ام یشغل فیوظا قبال در. 

 یبه اهداف سازمان، تالش دنیرس یراب اوقات یگاه 

)اما در چارچوب  تیو شر  مسئول فهیخارج از وظ

 .م( دارسازمان یقانون نیمواز

 یمنظم یزیر برنامه طبق یسازمان اهداف به یابیدست یبرا 

 .كنم یم عمل

 رفتار از یبخش بهبود و اصال  یبرا را یا برنامه گاه هر 

 جهینت به دنیرس تا را ون كنم، یم شروع ام یسازمان

 .كنم یم یریگیپ

 به همواره دهم، می تعهدی یا قول كار  یمح در وقتی 

 .بندم یپا ون

جار
هن

 ی

 ام  یفرد منافع بر را یسازمان منافع ،یشغل تیموقع در 

 .دهم یم حیترج

 محافظت خود اموال همچون زین سازمان یهاییاز دارا 

 .مكنیم

  به سازمان و افراد  رایز كنم، یمدر مقابل فشارها مقاومت

 .مكنیو تعلق م یون احساس دلبستگ

 به  یكارو اهمال یانگارام با سهل نکرده یسع گاه چیه

 .كنموارد  بیوس سازمانمنافع 

مر
ست
م
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 متغیر
 نوع

 متغیر
 ابعاد متغیرها عملیاتی تعریف متغیرها نظری تعریف

 كه به  دهمام با عمل خود نشان  كرده یسع همبشه

 .هستموشنا  یخوب شده به محول فیوظا

   یخوببه زین گرانیخود را بدون نظارت د یشغلتعهدات 

 .مدهیانجام م

 ام یشغل مختلف یها تیموقع در یكاف یومادگ بدون من 

 .رمیگ ینم قرار

 نحو نیبهتر به را خود یكارها همه كنم یم تالش من 

 .دهم انجام ممکن

 متوان ینم كه هستم «كار به معتاد» افراد جمله از من 

 .نمیبنش کاریهرگز ب

تار
رف

 ی

ش
وز
وم

قل 
ست
م

 

 وموزش تعریف در جارویس

 عبارت فراگیری: گوید می

 تجربه تبدیل مراحل از است

 نظر و مهارت دانش، به

(.  8930همکاران، و)صبركش 

از  یرتدب یا یتهر گونه فعال

 را كه شده یزیر طر  یشپ

 در یادگیری ایجاد ون هدف

وموزش  باشد، كاركنان

: 8911یف، )س یندكاركنان گو

81.) 

 خرج به تیجد كاركنان مهارت و وموزش در همواره سازمان 

 .دهد یم

 كاركنان به را شغل با متناسب دیجد یافزارها نرم و ها روش سازمان 

 .دهد یم وموزش

 است مهم اریبس كاركنان وموزش تیفیك سازمان، رانیمد یبرا. 

 دارد وجود نظر تبادل و یریادگی فرصت ما سازمان در. 

 دارد تناسب یشغل یازهاین با یوموزش یها دوره یمحتوا. 

 است یمناسب یبند زمان یدارا یوموزش یها دوره یاجرا. 

 شود یمو باتخصص استفاده  جربهتبا تاداناس از یوموزش یها دوره در. 

 وموزش و یریادگی یها فرصت لیتسه یبرا یكاف بودجه و منابع 

 .دارد وجود سازمان در كاركنان

 یبررس مورد كاركنان یوموزش یها دوره یارربخش و جینتا سازمان در 

 .ردیگ یم قرار

 یاصل یها از دغدغه یکیوموزش كاركنان  ندایفر بهبود و شیپا 

 .استسازمان  رانیمد

 یوموزش یكاركنان در سازمان در سطح مطلوب استانداردها وموزش 

 .شود یمانجام 

 انیم یشغل ازین مورد اطالعات تبادل و تجارب از یریگ بهره امکان 

 .است فراهم واحدها
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 متغیر
 نوع

 متغیر
 ابعاد متغیرها عملیاتی تعریف متغیرها نظری تعریف

تقا
ار

 ی
لی
شغ

 

قل
ست
م

 

 با شغلی در فرد شدن جایگزین

 و باالتر اختیارات و مسئولیت

و  ی)الوان است بیشتر اهمیت

 (.8911همکاران،

 شده است. ام یشغل یو ترق شرفتیمانع پ سازمان جو 

 است كرده شتریب مرا شرفتیپ وموزش، یرو سازمان یگذار هیسرما. 

 ردیگ یصورت م یستگیدر سازمان براساس تالش و شا یشغل یارتقا. 

 نیا در كنم  پیشرفت دیگر یجاها در توانستم یم كه یسرعت همان با 

 .كرد خواهم پیشرفت نیز سازمان

 یشغل  موجب كسب و بهبود مهارت میشغل برا نیكردن در ا كار 

 .شود یم

 شده  نیتدو یو منطق نانهیب سازمان واقع نیدر ا یشغل یارتقا یارهایمع

 است.

 امکان یراحت به ،یشغل یها یستگیشا و تخصص داشتن صورت در 

 فراهم است. میبرا یشغل یارتقا

 یابند یدر سازمان ما، ارتقا م یستگیشا و اقتیل اساس بر افراد. 

یب
گی
گان

 از 
 كار

قل
سن
م

 

 تجربه به ناظر كار از بیگانگی

 كه است كاری و شغلی

 پی در ذاتی پاداش گونه هیچ

 احساس موجب و ندارد

 معناییبی ناتوانی، كفایتی، بی

 شخص در بودن غیرمفید و

 :8911 ،یتوسل)       شود می

 نزد ونیناسی(. مفهوم ال880

 یواماندگ در شهیر ماركس

 بر او كنترل كمبود و بشر

. دارد دهیوفر خود كه ییایاش

 ماركس یبرا یگانگیازخودب

 خود یودم كه معناست نیا به

 شیخو كنشگر مثابه به را

 و خالد)رستگار  نکند تجربه

 نحوه انجام كارم شخصاً  بارهدر توانم ینم موارد اغلب در

 كنم. یریگ میتصم

 انیو از شروع تا پا است افتهیانجام كارم ساختار وشر 

 .ندارم ینظر اعمال گونه چیكار، فرصت ه

 یناتوان احساس كار،  یمح اتفاقات با برخورد در 

 .كنم یم

س
سا
اح

 یب 
درت
ق

 ی

 ام دهینرس كمال حد به كارم در واقعاً من. 

 من به یخوب احساس واقعاً شوم، یم حاضر كار سر یوقت 

 .دهد ینم دست

 معناست یب و پوچ من كار كنم می احساس اوقات یگاه. 

 دانم یم كننده خسته و کنواختی ،یتکرار را شغلم. 

س
سا
اح

 یب 
عنا
م

 یی

 سر كار  و بمانم خانه در دارم دوست اوقات شتریب باًیتقر

 حاضر نشوم.

 سازمان در كارم از كه دارم یگرید یها تیفعال من 

 .است تر مهم

س
سا
اح

 یب 
جار
هن

 ی
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 متغیر
 نوع

 متغیر
 ابعاد متغیرها عملیاتی تعریف متغیرها نظری تعریف

 فکر به یكس هر ام یكار  یمح در كنم یم احساس  (.8939 همکاران،

 .هستم یمنزو من و هست خودش

 انجام یبرا تالش در من كه ییكارها در اغلب همکاران 

 .رسانند ینم یاری من به هستم، ونها

س
سا
اح

 
زوا
ان

 

 نیا و كنم ینم غرور و یسربلند احساس كارم انجام از 

 .ندارد یادیز تیاهم میبرا شغل

 شرفتیو پ یبر زندگ یمهم رراو شغلم از حاصل جینتا 

 افراد جامعه ندارد.
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 ون بر اشاره كار میتقس مفهوم

 اساس بر ها شغل كه دارد

 میتقس افراد ییتوانا و تخصص

محول  یا فهیوظ فرد هر به و

تا محصوالت مورد  شود یم

كنند. هر  دیجامعه را تول ازین

جامعه رشد  کی تیچه جمع

 یتیو تراكم جمع دنك یشتریب

شود، ون جامعه  شتریون ب

 رو نیا از وشود  می تر زهیمکان

. شود یم تر دهیچیپ كار میتقس

 یابزار كار میتقس مفهوم

 شناسان جامعه كه است ینظر

 یاجتماع لیتحل و هیتجز یبرا

. نزد رندیگ یم  بهره ون از خود

 بعد نیتر یدیكل میدورك

 و بس  یاجتماع راتییتغ

 یمعن به كار، میتقس گسترش

 و یا رشته تک یاقتصاد اعمال

)عضدانلو،  است یتخصص

8911 :029.) 

 انجام  افرادبر اساس تخصص  سازمان نیا در كار میچه اندازه تقس تا

 شود؟ یم

 انجام  افراد یستگیشابر اساس  سازمان نیا در كار میچه اندازه تقس تا

 شود؟ یم

 مرتب  التیتحصبر اساس  سازمان نیا در كار میچه اندازه تقس تا 

 شود؟ یمانجام  افراد

 هماهن  و مرتب  شما یها ییتوانا با محوله یكارها اندازه چه تا 

 است؟

 شما سازگار است؟ هیروح با محوله یكارها اندازه چه تا 

 دارد؟ وجود تعادل كارتان و یزندگ نیب اندازه چه تا 

 با كه یافرادنداشتن  صالحیت علت به دیكن یم احساس اندازه چه تا 

 د؟یده انجام یتر سنگین  كار دیمجبور د،یكن می كار ونها

 است؟ شده حیتشر تان فیاچه اندازه حد و حدود وظ تا 

 كنند؟ یماهداف مشخص كار  ایربچه اندازه پرسنل سازمان  تا 

 ست؟اكاركنان واضح و روشن  یتا چه اندازه برا یسازمان فیوظا 

 و یشغل میتقس حوزه در نسق و نظم سازمان نیا در اندازه چه تا 

 دارد؟ وجود فیوظا

 د؟یدار تناسب و یهماهنگ احساس شغلتان با اندازه چه تا شما 
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 متغیر
 نوع

 متغیر
 ابعاد متغیرها عملیاتی تعریف متغیرها نظری تعریف
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 ای لذت ،یشغل تیرضا

 در كه است یمثبت احساس

 فرد کی شغل از یابیارز جهینت

. دیو یم دست به یشغل تجربه ای

 از یبیترك یشغل تیرضا

 تیرضا و یشناخت تیرضا

 شغلش به نسبت فرد یاحساس

 (.8938فربد، و پوری)عل است

 دارم تیرضا ام یافتیدر حقوق از. 

 دیگر یها سازمانبیشتر  یكنم با مزایا كه دریافت می یجانب یمزایا 

 .كند می یبرابر

 یقدردان من از یا شایسته طور به دهم، می انجام خوب را كارم یوقت 

 .شود می

 كار كه شوند می ون از مانع ها برنامه و مقررات از یبسیار من شغل در 

 .گیرد انجام یخوب به

 است خوب كارم محل مختلف یها بخش بین اطالعات تبادل. 

 دارم دوست را شغلم به مربو  یها فعالیت من. 

 دارم تیرضا خود همکاران رفتار و برخورد طرز از. 

 دارم تیرضا خود یباالدست نمسئوال رفتار و برخورد نحوه از. 

 دارم اختیار در ماهیانه حقوق دادن افزایش یبرا كه یهای فرصت از 

 .ام یراض

 شوند ینم داده شر  ما یبرا كامل طور به یكار وظایف. 

 دهم نگران از دست دادن یانجام م یخوب ام را بهفهیكه وظ یتا زمان

 .ستمیشغلم ن

 است مناسب هیتهو و حرارت نور، مثل كارم  یمح یکیزیف  یشرا. 

 است مناسب یزگیپاك و نظافت لحاظ به كارم  یمح. 

 كنم ینم كسالت و یخستگ احساس كارم  یمح در. 
ت
دال
ع

 
نی
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قل
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 را سازمانی عدالت گرینبرگ

 و منصفانه رفتارهای عنوان به

 با ها سازمان عادالنه

. كند یم یفتعر شان كاركنان

احساس افراد  ی،عدالت سازمان

را درباره منصفانه بودن نحوه 

 یگرانبا خودشان و د رفتار

 كند می یبند طبقه

زاده،  و قاسم زاده یل)اسماع

8939.) 

 است شده فیتعر عادالنه ما یكار برنامه. 

 است عادالنه دستمزدم و حقوق سطح كنم یم فکر. 

 نمیب یم عادالنه كامالً را كارم حجم. 

 است عادالنه ام یشغل یها تیمسئول كه كنم یم احساس. 

 یبرا یا عادالنه یها فرصت از افراد همه شغل این در 

 برخوردارند. یشغل یارتقا

عی
وزی
ت ت
دال
ع
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 متغیر
 ابعاد متغیرها عملیاتی تعریف متغیرها نظری تعریف

 ریمناسب و درست توس  مد هیبا رو یشغل یاه میتصم 
 .شود یماتخاذ 

 حاصل  نانیاطم یشغل یاه میتصم اتخاذ از قبل من ریمد
 شده است. دهیكه نظرات همه كاركنان شن كند یم

 اطالعات  ،یشغل یاه میتصم اخذ منظور به من ریمد
 .كند یم یوور جمع یو كامل حیصح

 در و سازد یم روشن را شدهاتخاذ های میتصم من ریمد 
 فراهم یاضاف اطالعات كاركنان یبرا ازین صورت
 .وورد یم
 كاركنان  بارهدر کسانی صورت به یشغل یاه میتصم همه

 .شود یممشمول اِعمال 
 شدهاتخاذ یاه میتصم شود یمكاركنان اجازه داده  به 

ون  جهینت بارهدر ای ببرند سثال ریز را خود ریمد توس 
 مطلع شوند.

ت
دال
ع

 
 یا هیرو

 كند یم رفتار مالطفت و یمهربان با من با رمیمد. 
 كند یم رفتار یستگیشا و احترام با من با رمیمد. 
 نشان تیحساس من یشخص یازهاین به نسبت رمیمد 

 .دهد یم
 رمیمد شود یمشغلم گرفته  بارهدر ییاه میتصم یوقت 

 .كند یم فتارربا من  یا صادقانه نحو به
 به رمیمد شود، یمشغلم گرفته  بارهدر ییاه میتصم یوقت 

 .دهد یم نشان عالقه كارمند کی عنوان به من حقوق
 شغلم  بارهدر شدهاتخاذ یاه میتصم خصو  در رمیمد

 .كند یارائه م یكاف هیو توج حیتوض

ت
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 فرانسوی، شناس جامعه فرنچ،

 تعریف گونه ینمشاركت را ا

 عبارت مشاركت: كند یم

 و ذهنی شدن درگیر از است

 وضعیت در فرد عاطفی

 را او درگیری این كه گروهی

 تا انگیزد یو برم كند تشویق می

 یاری گروه های هدف به

 در را خود نیز و رساند

 د؟یدار وگاهی سازمان های هدف از اندازه چه تا 
 دانید؟ می یافتنی دست را سازمان های هدف اندازه چه تا 
 مشاركت سازمان های هدف تعیین در اندازه چه تا 

 دارید؟

 گذاری هدف نهیزم در مشاركت به مند هعالق اندازه چه تا 
 د؟یهست سازمان برای
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 متغیر
 نوع

 متغیر
 ابعاد متغیرها عملیاتی تعریف متغیرها نظری تعریف

 سهیم گروه ون های مسئولیت

 رساندن انجام برای و بداند

كند  تالش و تفکر اهداف،

 (.809: 8911موسی، )حاج 

   سازمان یپیشنهادها و انتقادات نظامتا چه اندازه در 
 د؟یهست فعال

 های تصمیم اتخاذ در خود های قابلیت از اندازه چه تا 
 د؟یكن می استفاده سازمان به مربو 

 مربو  به  یها یریگ میمشاركت شما در تصم زانیم
 خود چقدر است؟  یكار  یمح


 

ت
رك
شا
م

 
 در

صم
ت

 یریگ می

 نظر اظهار سازمان مشکالت حل برای اندازه چه تا 
 د؟یكن یم
 یریگیپ سازمان مشکالت حل برای اندازه چه تا 

 د؟یكن یم

 نظر  مد دیجد یها حل راه و دهیا دیحاضر اندازه چه تا
  د؟یبهبود و حل مشکالت سازمان مطر  كن برایخود را 
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 از است عبارت مدیریت نوع

 كه مدیر مستمر رفتار الگوی

 درک اطرافیانش توس 

و  یتو متأرر از شخص شود می

نوع  یزو ن یرتجربه شخص مد

غالب  های یتو وضع یروانپ

هاست. در واقع  در سازمان

 یریتنوع مد یا یسبک رهبر

مورد  های یکعبارت از تکن

اعمال نفوذ و  برایاستفاده 

 یتجهت دادن به فعال

و  ییاست )رضا تانیردسز

 (.8931 همکاران،

 یواحد و رابت یها هیرو از كه كند یم قیتشو مرا رمیمد 
 .كنم استفاده

 دهد یتحت فشار قرار م خدمت شیافزا یبرا مرا رمیمد. 
 را به من محول  یو مشخص خا  فیوظا انجام رمیمد

 .كند یم
 كه سخت كار  خواهد یمجموعه م یاعضا از رمیمد

 كنند.

 مجموعه را در صورت وجود كار به  یاعضا رمیمد
 .كند یم قیتشو یاضافه كار

 یریگ میو تصم یزیر برنامه ریتوس  مد یكار برنامه 
 .شود یم
 قبل هر  ازكه عملکردم  خواهد یهمواره از من م رمیمد

 روز بهتر شود.

 و یقانون یاستانداردها كه خواهد یم من از رمیمد 
 .كنم تیرعا را یشغل مقررات

یوظ
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 متغیر
 ابعاد متغیرها عملیاتی تعریف متغیرها نظری تعریف

  عمل یوزاد  یشرا یبرخ در رشنظ زیربه افراد  رمیمد 
 .دهد یم كارها دادن انجام در

 از كه دهد یم اجازه رشنظ زیربه افراد  رمیمد 
 .كنند استفاده خود یفرد یها قضاوت

 را كارشان كه دهد یم اجازه نظرشزیر به افراد  رمیمد 
 بهتر است انجام دهند. كنند یمكه فکر  یا گونه به

 اریاخت ضیتفو بعضاً كارها انجام در من به رمیمد 
 .كند یم
 ابتکار از اوقات یبعض كه دهد یم اجازه من به رمیمد 

 .كنم استفاده كار در یفرد
 ونها بدون سركوب  یخطا بارهدر كاركنان از انتقاد

 .شود یمانجام  رمیتوس  مد ها،ون تیشخص
 برخورد با مسائل  برایدر رفتار  یریپذ انعطاف رمیمد

 دارد. هامختلف و حل ون

 مساعد یجو جادیا و كاركنان یمنطق خواست به رمیمد 
 .ورزد یم اهتمام كار  یمح در

 مهم اریبس كار  یمح در یانسان ارتبا  رمیمد یبرا 
 .است

طه
راب
 

دار
م

 

 

 قیتحق نهیشیپ
 در و یداخلا  نهیشا یپ ابتادا  د،شو یم میتقس یداخل و یخارج دسته دو به نهیشیپ کهینا به توجه با

 .ومد خواهد یخارج نهیشیپ بعد گام

 

 یداخل قاتیتحق نهیشیپ

 انضابا   و كااری  وجادان  تبلور در اخالقی رفتار»با عنوان  ی( در پژوهش8931) انیرضائعلی 

 و ارزشای  هاای است كه ودمی موجودیتی دارد كه تركیبی از ویژگی به این نتیجه رسیده« اجتماعی

و از رفتارهاای   دها د مای رفتارهاای اخالقای ساوق     ساوی  باه  را وی هااین ویژگی .اوست شخصیتی

خود و  هاینقش از یک هر برای مناسب رفتار از ودمی ادراک یا انتظارات. داردمی باز غیراخالقی

 .استتأریرات خانوادگی، اجتماعی و سازمانی  ازمتأرر دیگران 
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 بار  ماثرر  عوامال  لویات وا تعیین»با عنوان  ی( پژوهش8911) زاهدیی و محمدجواد مدنحسین 

ایان   یهاا  افتاه ی .اناد  انجاام داده  «دبلندیب و فجر گاز پاالیش های شركت در كاركنان، سازمانی تعهد

 مثبات،  و مساتقیم  رابطاه  تارین  قاوی  باا  ساازمانی  حمایت درک متغیر كه است ون از یحاكتحقیق 

 متغیرهای. است داشته شركت دو هر در كاركنان هنجاری و عاطفی تعهد تبیین در را سهم بیشترین

 نیاز  شغلی امنیت احساس و شغلی یارتقا های فرصت سازمانی، عدالت احساس سازمانی، مشاركت

 دو هار  در هنجااری  و عااطفی  تعهاد  بار  مثبات  و غیرمساتقیم  ارار  ساازمانی  حمایت درکواسطه  با

 .است بوده متفاوت متغیرها این از یک هر ریتأر ولی اند  داشته شركت

 اجتماعی عوامل و كاری وجدان» عنوان با یپژوهش( 8918) طالبیان ریدامیو س ساروخانی باقر

 و مثبات  یهمبساتگ . اناد  انجاام داده  «(رانیا ا یمیپتروشا  عیصنا یدر شركت مل یقی)تحق ون بر مثرر

 تیرضاا  احسااس  ،یشغل تناسب ،یضیتفو و یمشاركت تیریمد وهیش با كار وجدان سطح دار یمعن

 نیهمچناا و كاركنااان تخصااص سااطح و یسااازمان عاادالت وجااود مثباات احساااس سااازمان، درون

ون با سن و سابقه كار كاركنان از  یابعاد رفتار ژهیو به كار وجدان سطح دار یمعن و یمنف یهمبستگ

 پژوهش است.  نیمهم ا جینتا

 «یشاناخت  جامعاه  دگاهید از كار تعهد»عنوان  با یپژوهش( 8911) یبیو محمد حب یچلب مسعود

 وحادت )یا جامعه یهمبستگمانند  ییرهایچه وجود متغ هر دهد یم نشان قیتحق جینتا .اند انجام داده

 وفااق  كاار  ارزش و هادف  ،یفرهنگا  انساجام  و وفاق ،یاجتماع عدالت ،یاجتماع مشاركت ،(یمل

 تعهاد  احسااس  باشد، شتریب همکاران نیب یدوسترابطه  ی وشغل تیرضا ،یسازمان عدالت ،یسازمان

  ت.اس شتریب زین یكار

 یبرخا  و كااری  وجادان  مفهاوم  بار  ینگرشا »باا عناوان    یپژوهشدر ( 8911) یاریبخت صادق

 التازام  و یقلبا  تیرضاا  تاوان  یما  را یكاار  وجدان كهبه این نتیجه رسیده است  «عوامل مثرر بر ون

 ساتم یشر  كه بادون هار گوناه س    نیكرد، با ا فیانسان تعر یبرا شده نییتع فیوظا به نسبت یعمل

 .رساند انجام به ممکن نحو نیبهترخود را به  فیشخص وظا ،ینظارت
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 یخارج قاتیتحق نهیشیپ
 ییتواناا  ینساب  تیا اهم ؛یشاغل  عملکارد  یبناد  رتباه »باا عناوان    ی( پژوهش0281) 8زاچر و اهم

با انتظاارات   یداد كه سازگار نشاناین تحقیق  جیانجام دادند. نتا «یشغل یسازگار و وجدان ،یذهن

وجادان   رراوتر از  ارر نسبتاً كوچک نیا دهد. افزایش میرا  یمثبت عملکرد شغل یشغل یو سازگار

 یگر لیتعد و یگر یانجیكار نقش م یدگیچیپ براساس این تحقیق، نی. همچناست یذهن ییو توانا

 ندارد. یو عملکرد شغل یشغل یدر رابطه سازگار

 یاسترس و وجدان كاار  ،یسبک كار ،یفرسودگ یبه بررس ی( در پژوهش0289) 0ارالنسون

گشت مجباور   سیافسران پل این تحقیق، جینتاطبق گشت پرداخت.  سیزنان و مردان افسران پل انیم

 نیبناابرا  هساتند؛  ریا برخاورد باا مجرماان، تصاادفات و مارگ و م      نناد امسخت   یبه مواجهه با شرا

 وجادان  یهاا  و دغدغاه  فیضاع  یاجتمااع  تیا بااال و حما  یگشت در معرض تقاضاا  سیافسران پل

 وجادان  و اساترس  ،یكاار  سبک ،یفرسودگ انیم معنادار رابطه دهنده نشان جینتا. رنددا قرار یكار

 .است یكار

 و فعال یریادگی و عملکرد ،یشغل مشاركت یبررس به یپژوهش در( 0280) 9همکاران و باكر

 یبارا  فعاال  یریادگیا  و عملکارد  بار  كاار  تعامال  دهد یم نشان قیتحق جینتا. پرداختند وجدان نقش

 .دارد مثبت ریتأر باال یكار وجدان با كارمندان

 کی در گروه عملکرد و وجدان نیب رابطه یبررس به یپژوهش در (0282) 1ون یچ و روبرت

 هاا  گروه و افراد یبرا یشغل عملکرد و وجدان نیب مثبت ای رابطه معتقدند ونها. پرداختند خالق كار

رابطاه مثبات ممکان     نیاحتمال را كه ا نیپژوهش ا نیا وجود دارد.و مثبت  یقو یتیریمتون مد در

  N=55همطالعا  درقارار داد.   یمورد بررسا  ،كار خالق معکوس شود کیدر  ریاست در گروه درگ

 .شد مشاهده گروه عملکرد و گروه وجدان نیب یدار یمعن یمنف رابطه نفره، چهار گروه

 دافرا كه در كار بر  یروان یفشارها و ها به چالش ی( در پژوهش0223) 1نیسوند و جوزبرگ

 شاده   حاصل قیتحق از كه یا جهینت. ندپرداخت گذارد، تأریر می ونان یكار وجدان برو  شود یم وارد

 

1. Ohme & Zacher 

2. Erlanson 

3. Bakker et al 

4. Robert & Cheung 

5. Juthberg and Sundin 
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 رگاذار یتأر مهام  عامال  دو عناوان  به یشخص مشکالت و یتیموقع عوامل كه است نکته نیا دیمث زین

 .كند راتییتغ خوش فرد در سازمان را دست یوجدان كار تواند یم

 بر یو ساختار یسازمان برون ی،سازمان درون ،یفرد عوامل از ای مجموعه ،مطالعات جیتاطبق ن

 .مثررند افراد یكار وجدان

 

 نظری یمبان
 یتیوضاع  یرهبر 2،کرتیرنسس ل یارربخش 1،میدورك كار میتقس یها هینظر از قیتحق نیا در

وموزش  4،هِرزبرگ کیفردر( یعامل)دوی و بهداشت روان زشیانگ 3،و كِنت ب النچارد یپاوُل هِرس

 یسا یاِست یاز كاار و برابار   یگاانگ یب 6،اخاالق كاار مااكس وبار     ،یاجتماع یریادگی هینظر 5،زیفورن

 .شود یماستفاده  7ودامز

 ز:ا ناد ا عباارت  كاه  اسات  شاده  گرفتاه  نظار  در یكاار  وجادان  یبارا  بُعد چهار قیتحق نیا در

. بعاد  شاود  یما كه به احساس مثبت فرد نسبت باه ساازمان و تعلاق خااطر باه ون مرباو         یعاطف بعد

 منظاور  كه مستمر بعد. شود یم مربو به ماندن و كار كردن در سازمان  یالزام اخالق بهكه  یهنجار

 ی. بعاد رفتاار  اسات از ترک سازمان  یمتصوره ناش یها نهیاز هز زیبه سازمان و پره یدلبستگ ون از

 (. 813: 8918 ،ی)ساروخان است یشغل یها تیفعالو  فیكاركنان به وظا یعمل دیشامل تق كه

: 8910 نات، ی)گر اسات  كار میتقس هینظركار اساساً از  یشناسجامعه به میدورك لیام خدمات

 ییتواناا  و تخصاص  اسااس  بار  هاا  شاغل  كه دارد ون بر اشاره كار میتقس مفهوم م،یدورك نزد(. 818

كنناد. هار    دیا جامعه را تول ازیتا محصوالت مورد ن شود یممحول  یا فهیوظ فرد هر به و میتقس افراد

 و تار  زهیشود، ون جامعاه مکاان   شتریون ب یتیو تراكم جمع دنك یشتریجامعه رشد ب کی تیچه جمع

)وجادان(   یون را وگااه  میكاه دوركا   یزیا چ قات ی. در حقشاود  یما  تار  دهیچیپ كار میتقس رو نیا از

 

1. Emile Durkheim 

2. Rensis Likert 

3. Paul Hersey & Ken Blanchard 

4. Fredrick Herzberg 

5. Ferdinand Forniz 

6. Max Weber 

7. Stacy Adams 



 یوجدان کار یشناخت جامعه نییتب

021 

 دییمورد تأ یمردم بر خالف اصول اجتماع دهد یاست كه اجازه نم یقو یبه قدر خواند یم یجمع

 (.029: 8911)عضدانلو،  كنند رفتار همگان

 نیا ا. كناد  یم جادیا یهمبستگ حس نفر چند ای دو انیم كه است نیا كار میتقس یقیحق نقش

 دوستانه یها یاریهم جادیا عامل كه است یهمبستگ حس نیهم د،یو دست به كه یراه هر از جهینت

 انساجام كاار سرچشامه    می(. تقسا 11: 8918م،ی)دوركا  دگاذار  یما  هاا ون بار  را شیخاو  ریتأر و است

هار   تیا محادود كاردن فعال   علات  باه  م،یدیا د حال به تا كه چنان تنها، نه كار میتقس. است یاجتماع

 كناد  یما  شتریب را یهمبستگ ت،یفعال زانیم فزایشا لیدل بهبلکه  سازد، یم كس، افراد را به هم وابسته

 یجاا  كاس  هار  ون در كاه  یا جامعه كردن بنا كه میدان یم یخوب ما به همه(. 912: 8918دوركیم، )

هار كاس    جاه یو در نت ردیا خاود را بگ  ساته یباشد، هر كس مزد و پاداش شا شتهرا دا شیخو ستهیشا

كند، تا چه حد دشوار و پرزحمات اسات    یو صال  همگان بکوشد و همکار ریخود به خود در خ

 (.918: 8918م،ی)دورك

 پاال »اسات كاه    ییاقتضاا  یهاا  یاز تئاور  یکا ی( یتیوضع یرهبر هی) نظریزندگ کلیس هینظر

 کیا  مناساب   ریماد  كاه سابکِ   یداشتند هنگاام  انیو ب ندداد توسعهون را « و كنت بالنچارد یهرس

: 8913 ان،ی)رضاائ  شاود  یما  دهیا ناامثرر نام  ،باشد ارربخش است و اگر مناسب نباشاد  نیمع تیوضع

 بیا ترك سابک  چهاار  قالاب  در مدار رابطه و مدار فهیوظ یرهبر یدو سبک كل هینظر نی(. در ا122

 یرهبار  سابک ( الاف  :ی عبارت اسات از زندگ دوره هینظر در یرهبر سبک نوع چهار. است شده

 ضیباا تفاو   ی( سبک رهبار دی؛ مشاركت یج( سبک رهبر ؛متقاعدكننده یب( سبک رهبر ؛ومرانه

 (. 803: 8910و بالنچارد،  یبه مرئوسان )هرس اریاخت

 یمناساب  بیا كاركنان، ترك یبرحسب سطح ومادگ دیرهبر با ی،تیوضع یرهبر  هینظر اساس بر

 و باشاند  ریپاذ  انعطااف  دیرهبران مثرر با (.199: 8911 ان،ی)رضائ ردیگ كار دو نوع رفتار را به نیاز ا

 .كنند سازگار تیموقع با را خود یرهبر سبک

نگارش مثبات باه     یوجدان كار كه ناوع  یارتقا ،کرتیل تیریمد یها ستمیس هیبر اساس نظر 

 یمشااركت  تیریماد  نظاام  کیا  در یاتیا عمل یهاا  یژگا یو از یا كار است، باا در نظار گارفتن پااره    

نگارش مثبات باه كاار      جااد یا ایربا كاه   یاتیعمل یها یژگیو نیتر یاساس و نیاول. است ریپذ امکان

و اعتماد داشاته باشاند    نانیخود اطم رمجموعهیبه كاركنان ز ران،یمد كه است نیا ردیگ یم صورت
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 نشاان  هام  کرتیل قاتیتحق. نندك استفاده هاكارها از ون شبردیپ یو همواره نظر ونها را بپرسند و برا

خاود   رانیماد  یباه انتظاارات ساطح بااال و اعتمااد واقعا       نسابت  رمجموعهیز كاركنانبیشتر  دهد یم

مورد اعتماد باودن را ارباات    یستگیبا عملکرد باال شا كنند یم تالش و دهند یم نشان یخوب واكنش

دوره  کیا  تیا و در نها شاود  یم شتریو ب شتریبه او ب ریبهبود عملکرد، اعتماد مد نیا جهی. در نتنندك

كساب   بارای  شاتر یب یهاا  فرصات  و تیتمسائول  افاراد  باه  كاار  كنار در اگر. دیو یم وجود به یبخشارر

 یگاذار  هیا پا یداده شود و اهداف بر اسااس مشااركت گروها    تیو رشد و پرورش شخص تیموفق

خواهاد   مثبتافراد، انتظارات و تعهد كاركنان  نگرشخواهد ومد كه  وجود به یسازمان یجو شود،

 (. 111: 8910 و بالنچارد، ی)هرس افتیخواهد  شیكاركنان سازمان افزا یوجدان كار زانیو م شد

اسااس  اسات.   ییاحسااس انفصاال و جادا    یناوع  یمعنا  كار، باه   ینسبت به مح یگانگیب واژه

 ،ییمعناا  یبا  ،یرتقاد  یبا  بُعاد  پنجبر  ،تاس یاجتماع یشناس روان كه مبتنی بر 1منیس نیملودیدگاه 

او با اشاره به  .داند ینم یواحد علت معلول را یگانگیب منیس. است استوار تنفر و انزوا ،یهنجار یب

 یكاه سااختار بوروكراسا    شاود  یما  یادوورنکته را  نیمفهوم در جامعه معاصر، ا نیرواج و توسعه ا

 باه  قاادر  هاا  انسان ون در كه است كرده ابقا و جادیا را یطیشرا( دیجد یساالر وانیدجامعه مدرن )

 او، دهیا باه عق  .ساتند ین خاود  یرفتارهاا  و اعمال جینتا و عواقب و كنترل یچگونگ و نحوه یریفراگ

 تواناد   نمای اسات كاه فارد     یا گوناه  باه  یاجتمااع  پااداش  ساتم یس بار  جامعاه  تیریمد و كنترلنحوه 

 یگاانگ یاحساس ب ی،تیوضع نیچن در و كند برقرار رفتار خود و پاداش مأخوذ از جامعه نیب یارتباط

 دهاد  یما  ساوق  جامعاه  قباال  در ناساازگارانه  و منفعالناه  كانش  باه  را او و دشاو  یما  یبر فرد مساتول 

(Seeman, 1959: 783-791.) 

 باا  را خاود  ساازمان  كاركناان  هیا نظر نیا در. است دیگر فتهركار به نظریه ،ودامز یبرابر هینظر

 خاود  كاار  ازای در فرد كه پاداشی یا پول مقدار به تنها نه برابری نظریهدر  .كنند یم سهیمقا گرانید
 گیرناد  می دیگران ونچه با مقدار این بین بر ون است كه  سعی بلکه شود، می توجه كند می دریافت

 بابات  ایان  از كاه  را حقاوقی  نیاز  و فعالیات  و كاار  مقادار  كوشاد  مای  فارد . صورت گیرد ای مقایسه

 داوری باه  دیدگاه این از سپس و كند مقایسه گیرند می دیگران كه حقوقی و كار مقدار با گیرد می

 را خود شایستگی و تحصیالت میزان تجربه، فعالیت، میزان كار، مقدار سازمان عضو یک. نشیند می

 

1. Melvin Seeman 
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 دیگار  عوامال  و دارد ساازمان  در كاه  یشاهرت  وی سرشناسا  حقاوق،  افزایش میزان حقوق، سطح با

 اجحااف،  ظلم، نوعی دیگران با مقایسه در ستاده و داده نسبت بین افراد كه هنگامی. كند می مقایسه

 ایجااد  باعث تنش این. دنشو می روانی فشار و تنش نوعی دچار كنند، مشاهده عدالتی بی و نابرابری

 و مورهاد ) اسات  انصااف  و عادل  كناد  می تصور كه وید برمی چیزی پی در فرد و دوش می انگیزش
 (.881ا 881: 8913 گریفتن،

دیگار  ماورد اساتفاده    هینظر ،هِرزبرگ کیفردر (یعامل دو)ی روان بهداشت و زشیانگ هینظر

 :از ندا عبارت شوند، یم یتلق تیكه منبع رضا یعوامل بود معتقد هرزبرگ. است

 باشاند  كاار  خاودِ  از خاارج  و یا ناه یزم عوامل عنوان به كه( زا )برون كار یبهداشت عوامل. 8

فرد در سازمان، دستمزد، رواب  با همکاران  گاهیو نحوه اداره سازمان، جا استیمثل س
 كار. تیتو وضع

 یا هیا پا و یواقعا  یها محرک و دارند كار با یدرون وندیپ كه(  زا )درون یزشیانگ عوامل. 0

 ارزش و یابیارزشا  شاده،  كار انجام عتیدر كار، طب تیمثل موفق هستند كار از تیرضا

 دسات  باه  كاه  ییارتقاا  و كناد  یما  احسااس  فارد  كه یتیتمسئول كار، به گرانید گذاشتن

 (.810 ا819: 8911 ،ی)توسل وورد یم

 کیا در  ییكاارو  هاای افازایش   روش نیاز بهتار  یکا ی وماوزش  كاه رابت شده اسات   امروزه

 داناد  ینم واقعاً نظر داست كه فرد م این علتموارد، نداشتن وجدان كار به  یسازمان است. در برخ

 یكار مورد انتظار از ساو  شدنن انجامعمده  لیاز دال یکیانجام دهد و چگونه انجام دهد؟  دیچه با

 مادت  خواهناد  یما  معماوالً . دهناد  انجاام را چطاور ون كاار    دانناد  ینما  هااست كه ون نیكاركنان ا

كاه   یهنگاام  دانناد  ینما  یولا  ،شوند مشغول كار به زودتر كاركنان تا برسانند حداقل به را وموزش
كاه   یدر صاورت  شاود  یما داده  ونهاا  باه  كامال  حقاوق  ندانناد  را نظار  دافراد نحوه انجام دادن كار م

 بیوسا  زاتیا باه تجه  ای كنند یم دیرا تول نییپا تیفیمحصول با ك ای دهند میارائه  یخدمت نامطلوب

: 8910 ز،ی)فورن است نهیهز دربردارنده نهایاكه همه  زنند یلطمه م انیبه ارتبا  با مشتر ای دنرسان  می

 (. 89ا80

توجه كااروموزان   بلج برای یمدل دیكه وموزش با دیگو یبه ما م یاجتماع یریادگی یتئور

اسات  را فراهم كند، به كاروموز كمک كند تا ونچاه را كاه وموختاه     یزشیارائه دهد، امکانات انگ

 ناد، كرا فاراهم   ییها تیموقع دیجد یانجام دادن رفتارها یكند، برا یگانیبا ندهیاستفاده در و یبرا
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 شاود،  یما كناد و اگار وماوزش دور از كاار انجاام       ایا كار مه لیاتمام و تکم یمثبت برا ییها پاداش

 (.12: 8911 نز،ی)راب بندد كار بهاست فرصت دهد تا كاروموز ونچه را كه وموخته  یقدر

 ناوع كاركناان،  كاار، وماوزش    میتقسا  یرهاا یمتغ توان یم شده مطر  ینظر مباحث به توجه با

 از بیگانگی كاركنان، یشغل یارتقا كاركنان، مشاركت سازمانی، عدالت سازمان، مدیران مدیریت

 یو در قالاب مادل نظار    دكر استخراجرا  یارتبا  و مرتب  با وجدان كار در یشغل تیو رضا كار

 داد.  شینما ریز

 

 
 

 آن بر مؤثر عوامل و کاری وجدان کننده تبیین مفهومی . مدل 8نمودار 
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 تحقیق نظری چارچوب و تحقیق های فرضیه رابطه .0جدول 

 نظری مبنای تحقیق های فرضیه

كار بر وجدان كاری  یمتقس نوع

 .دارد تأریر كاركنان
 دوركیم كار تقسیم نظریه

 ونها كاری وجدان بر كاركنان وموزش

 .دارد تأریر
 فورنیز وموزش نظریه وبر، ماكس كار اخالق اجتماعی، یادگیری نظریه

 وجدان بر سازمان مدیران مدیریت نوع

 .دارد تأریر كاركنان كاری

 ارربخشی تئوری و بالنچارد كنت و هرسی پاول وضعیتی رهبری تئوری

 لیکرت رنسس

 بر كاركنان سازمانی عدالت احساس

 .دارد تأریر ونها كاری وجدان
 ودامز استیسی برابری تئوری

 وجدان بر كاركنان مشاركت میزان

 .دارد تأریر ونها كاری
 هرزبرگ فردریک دوعاملی تئوری و لیکرت مدیریت سبک تئوری

كاركنان بر وجدان  یشغل ارتقای میزان

 .دارد تأریر هاون یكار

 برابری تئوری و هرزبرگ( دوعاملی) روانی بهداشت ا انگیزش تئوری

 ودامز

 كاری وجدان بر كار از بیگانگی میزان

 .دارد تأریر كاركنان
 سیمن ملوین كار از بیگانگی تئوری

 وجدان بر كاركنان شغلی رضایت میزان

 .دارد تأریر هاون كاری
 هرزبرگ فردریک روانی بهداشت ا انگیزش تئوری

 

 تحقیق های فرضیه
 در را ریا ز اتیفرضا  تاوان  یما  از ون شاده  جاساتخر ا یرهاا یو متغ یتوجه به چارچوب نظار  با

  :كرد مطر  ون بر رگذاریتأر یرهایمتغ و یكار وجدان با ارتبا 

 .دارد ریتأر كاركنان یكار وجدان بر كار میتقس نوع. 8

 .دارد ریتأر ونها یكار وجدان بر كاركنان وموزش. 0

 .دارد ریتأر كاركنان كاری وجدان بر سازمان مدیران مدیریت نوع. 9

 .دارد ریتأر اهون كاری وجدان بر كاركنان سازمانی عدالت احساس. 1
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 .دارد ریتأر ونها كاری وجدان بر كاركنان مشاركت زانیم. 1

 .دارد ریتأر ونها كاری وجدان بر كاركنان شغلی یارتقا زانیم. 1

 .دارد ریتأر كاركنان كاری وجدان بر كار از بیگانگی زانیم. 1

 .دارد ریتأر ونها كاری وجدان بر كاركنان شغلی رضایت زانیم. 1
 

 تحقیق روش
 ون در و اسات  پیمایشای  تحقیقات زمره در اطالعات گردووری هایرویه لحاظ به تحقیق این

 اسااس  بار  مطالعاه  نیا نوع .است شده استفاده پرسشنامه كارگیری به و یدانیم اسنادی، های  روش از

 است. یكاربرد ،هدف

 یتعاون، كار و رفااه اجتمااع   وزارت شاغل كاركنان همه شامل حاضر پژوهش وماری جامعه

 اساتفاده  باا  پژوهش نمونه حجم وماری، جامعه داشتن اختیار در با .است( نفر 8101) 8933 سال در

 شتریب نانیاطم یبرا كه شد بروورد نفر 911 زانیم به درصد 31 نانیاطم بیضر با كوكران فرمول از

 تصاادفی  صاورت  باه  زین نمونه افراد انتخاب و گیری نمونه شیوه. افتی شیافزا نفر 122 به مقدار نیا

 اعتبار روش) 0ییمحتوا اعتبار روش دو از پرسشنامه 8(یی)روا اعتبار سنجش منظور به. است مند منظا

 در كاه  صاورت  بادین  ؛اسات  شاده  استفاده( 1یدییتأ یعامل لیتحل روش) 1سازه اعتبار و( 9صوری

و با مشورت و استفاده از نظر افاراد مارتب  اعام     تهیه مقدماتی پرسشنامة ابتدا محتوایی، اعتبار روش

اعتباار پرسشانامه باروورد     یای موضاوعی، روا  نظران راهنما و مشاور و چند نفر از صاحب تاداناز اس

 یسااز  مادل  افازار  باا اساتفاده از نارم    یدییا از روش تحلیال عااملی تأ   نیاز  سازه اعتبار روش در. دش

 انطبااق  میازان  سنجش و پرسشنامه ییروا تعیین برای 1زرلیلمحور  انسیكووار 1یساختار معادالت

پرسشنامه، بعاد از تکمیال حادود     1برای بروورد پایایی .شد استفاده تجربی سازة و نظری سازة میان

 

1. Validity 

2. Content Validity 

3. Face Validity 

4. Construct Validity 

5. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

6. Structural Equation Modeling (SEM) 

7. Linear Structural Relationship (LISREL) 

8. Reliability 
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 میبارای باروورد میازان پایاایی مفااه      8كرونباخ ولفای ضریب از وزمون، پیش عنوان به پرسشنامه 92

 ابهاام  داشاتند،  كال  شاخص با كمتری همبستگی كه هایی بدین ترتیب كه گویه ؛تحقیق استفاده شد

متناساب   هاای  گویاه  یاا  شادند  اصاال   و تعادیل  بود، دشوار گویان یا درک ونها برای پاسخ داشتند

تکمیال   قینمونه تحق بینپرسشنامة نهایی تحقیق تدوین و  نیز ادامه در. شدند ونها جایگزین دیگری

 نیهمچنا  و پژوهش یرهایمتغ سازه ییروا یبررس منظور به برازش یها شاخص از حاصل جینتا. دش

 :است بوده ریز جدول شر  به كرونباخ یولفا بیضر

 
 ییایپا و ییروا یبررس.  9 جدول

 ییایپا سازه ییروا 

 شاخص

 برازش
χ2/df GFI AGFI NFI CFI RMSEA 

 یآلفا

 کرونباخ

 >2912 <2921 >2932 >2932 >2932 >2932 <9 مطلوب حد

 23391 23211 2330 2339 2330 2331 83199 یكار وجدان

 از یگانگیب

 كار
03111 2331 2330 2331 2331 23212 23131 

 23309 23210 2339 2331 2331 2331 83208 یشغل یارتقا

 تیرضا

 یشغل
03891 2331 2338 2338 2338 23291 23108 

 عدالت

 یسازمان
83311 2331 2331 2339 2331 23211 23322 

 وموزش

 كاركنان
03218 2331 2330 2331 2339 23208 23322 

 23191 23218 2339 2331 2330 2331 03821 تیریمد نوع

 مشاركت

 كاركنان
03110 2331 2331 2331 2331 23219 23111 

 23383 23218 2331 2339 2331 2331 83111 كار میتقس

 

1. Cronbach's Alpha 



 8931، پاییز و زمستان 02سال نهم، شمارة می، پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسال -دوفصلنامة علمی

080 

برازش  یها مقدار مطلوب شاخص ،شود یمكه مالحظه  طور همان ،فوق جدول اطالعات طبق

گفت ابازار   توان یم است؛ بنابراینبرقرار  قیتحق یرهایمتغ همه یبرا یدییتأ یعامل لیتحل یها مدل

كرونبااخ   یولفاا  بیمقادار ضار   نکاه یبا توجه باه ا  نیهمچن .الزم برخوردار است ییسنجش از روا

 زیاااعتماااد الزم ن تیااسانجش از قابل  اباازار ،اساات 2312از  تاار بازرگ  قیااتحق یرهااایمتغ همااه یبارا 

 برخوردار است. 

و  هیا تجز بارای   .گیارد مای  انجاام  یو اساتنباط  یفیسطح توص دو در زینها  داده تحلیل و تجزیه

 استفاده شده است. LISRELو  SPSS یومار یافزارها ها از نرم داده لیتحل
 

 تحقیق های یافته
 توصیفی های . یافته 8

 :است ریبه شر  جدول ز یشناخت تیجمع یرهایمتغ یفیتوص یها افتهی از حاصل جینتا
 

 کیدموگراف مشخصات برحسب انیگو پاسخ یفراوان عیتوز .1 جدول

 استاندارد انحراف نیانگیم درصد یفراوان متغیر

س
جن

 5003 201 مرد 

 4104 111 زن - -

 822 122 كل

سن
 

 2 4 سال 30 از کمتر

43055 6043 

 3204 131 سال 30ـ40

 4105 114 سال 41ـ50

 1504 63 باال به سال 51

 822 122 كل

سابقه
 

كار
 ی

 503 21 سال 1ـ5

14 3024 

 505 22 سال 6ـ10

 2204 11 سال 11ـ15

 3605 146 سال 16ـ20

 30 120 سال 20 یباال

 822 122 كل
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 استاندارد انحراف نیانگیم درصد یفراوان متغیر
تأهل

 1404 75 مجرد 

 4102 325 متأهل - -

 822 122 كل

ص
تح
ی

ت
ال

 10 40 پلمید فوق و پلمید 

- - 

 33 132 سانسیل

 4603 145 سانسیل فوق

 1004 43 یدکتر

 822 122 كل

وضع
ی
 ت

استخدام
 55 220 یرسم ی

- - 

 104 7 یشیآزما

 3203 121 یمانیپ

 105 34 یقرارداد

 105 6 یکارگر

 822 122 كل

 

از  یما ین كاه  اسات  نواز  یحاصال از سانجش جانس حااك     جینتاا  ،1 جادول  یهاا  داده برابر

 نشاان  سان  سنجش از حاصل جینتا. اند بوده( نفر 028) مرد گرید یمین و( نفر 833) زن انیگو پاسخ

 و ساال  11 یسن نیانگیم با است بوده سال 11 تا سال 01 نیب انیگو پاسخ یسن راتییدامنه تغ كه داد

 81 یكار سابقه نیانگیم با است، بوده سال 98 تا سال 8 نیب انیگو پاسخ یكار سابقه راتییتغ دامنه

 التیتحصا  سانجش  از حاصال  جینتاا . اناد  بوده متأهل انیگو پاسخ( درصد 18) مطلق تیاكثر. سال

 حساب  بار  و اناد  هاشات دارشاد   یكارشناسا  التیتحصا درصاد(   11) انیا گو پاسخ شتریب كه داد نشان

  .اندبوده یرسم( درصد 11) انیگو پاسخ از یمین از شیب یاستخدام تیوضع

 

 کاری وجدان متغیر ابعاد سازنده های گویه . بررسی 0

اساتفاده شاده اسات.     ساخته محقق پرسشنامه از حاضر پژوهش در كاری وجدان سنجش برای

حاصل  یج. نتااست «یمستمر و رفتار ی،هنجار ی،عاطف»و چهار بعد  یههجده گو یدارا یاسمق ینا
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كاركناان   یوجادان كاار   یازان ( م9333) وماده  دسات  به یانگینو م 8ا1 ییراتبا دامنه تغ دهد یم نشان

 .است ییمورد مطالعه در حد باال

 
 یکار وجدان ریمتغ ابعاد سازنده یها هیگو حسب بر گویان پاسخ ینسب توزیع .1 جدول

 هیگو بعد

 درصد حسب بر نظرات فیط

ع
جم
 

یم
نگ
ا
ی
 ن

 کامالً

 مخالفم
 موافقم نینابیب مخالفم

 کامالً

 موافقم

عاطف
 ی

سدد  ن ر شا اهددفاو ا   یهدد اهددفاو ا اش  . 1

 .مدانیخود ن یه  اش  
9 139 0131 1031 0939 822 9311 

 تدش   سخت س  ن نم اهفاو تحقق برای نن. 2

 .کنم نی
831 031 0231 1139 0131 822 9331 

 9391 822 81 0339 93 89 131 .کنم نی بودر یکی احس س خود س  ن ر ب . 3

 دش شا ام س  ن نی یه  اش   ام کرده سعی همواشه. 4

 .کنم نه دینه خودم
831 339 91 9131 8131 822 9313 

هنجار
 ی

 نسدوویتت  احسد س  ام شدلیی  اظ یف قب ل دش. 5

 .کنم نی
239 031 131 9131 1931 822 1318 

به اهدفاو سد  ن ر     تفرشس یراب ااق ت گ هی. 6

)ان  دش  تتا شرح نسووی تفهخ شج ا  اظ یتشش

 .مس  ن ر( داش یق نون ینچ شچوب نوا 

8 131 0231 9139 9131 822 9331 

 طبددق سدد  ن نی اهددفاو بدده دسددات بی بددرای. 7

 .کنم نی عمل ننظمی شیزی برن نه
831 139 0131 1231 01 822 9311 

 بخشی بهبود ا اصشح برای شا ای برن نه گ ه هر. 8

 تد   شا آر کدنم   ندی  شدرا   ام س  ن نی شفا ش ا 

 .کنم نی پتگتری ناتجه به شستفر

8 031 8131 11 90 822 1321 

 دهدم   ندی  تعهفی ی  قول ک ش نحتط دش اقای. 9

 بنفم. پ ی آر به همواشه
231 839 1 1931 1131 822 1391 

مستمر
 

 نن فع بر شا س  ن نی نن فع شلیی  نوقعتت دش. 11

 .دهم نی ترجتح ام  فردی
831 1 0931 1031 0131 822 9311 

همچور انوال خود  تزن س  ن ر یه ییا  داشا. 11

 .مکنینح فظت ن
1 831 88 1239 11 822 1301 

بده   یدرا   کدنم  ندی دش نق بل فش شه  نق انت . 12

ا تعیدق   یس  ن ر ا افراد آر احس س دیبساگ

 .مکنین

839 1 9231 9339 0831 822 9319 
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 هیگو بعد

 درصد حسب بر نظرات فیط
ع
جم
 

یم
نگ
ا
ی
 ن

 کامالً

 مخالفم
 موافقم نینابیب مخالفم

 کامالً

 موافقم

ا  یانگد ش ام بد  سدهل   نکدرده  یسدع  گد ه  هتچ. 13

 .کنمااشد  تبآس س  ن ربه نن فع  یک ش اهم ل
231 039 82 1239 1131 822 1392 

رفتار
 ی

 دهمب  عمل خود نش ر  ام کرده سعی همتشه. 14

 .هسامآشن   یخوب شفه به نحول یفبه اظ 
8 231 331 1131 10 822 1301 

 یگدرار خود شا بفار نظد شت د  شلییتعهفات . 15

 .مدهیانج م ن یخوببه تزن
239 831 131 1831 1131 822 1391 

 هد ی  نوقعتدت  دش کد فی  آند دگی  بدفار  نن. 16

 .گترم نمی قراش ام شلیی نخایف
8 031 0131 1031 01 822 9331 

 بده  شا خدود  ک شهد ی  همه کنم نی تش  نن. 17

 .دهم انج م نمکن نحو بهارین
239 831 139 1231 1231 822 1312 

 کده  هسدام  «ک ش به نعا د» افراد جمیه ا  نن. 18

 .تنمبنش تک شهرگز ب توانم نمی
931 81 0031 9931 0139 822 9310 

 

 یاستنباط یها افته. ی 9

 ونیو رگرسا  8رساون یپ ی)همبستگ پارامتریک یها وزمون از قیتحق اتیفرض وزمون منظور به

 یكما  یبرقارار  باه  مناو   ماذكور  یها وزمون از استفاده كه ونجا از اما است، شده استفاده( 0یخط

 رنفیابتدا به كمک وزمون كولموگرف اسام  ،ستها داده عیتوز بودن نرمال و رهایمتغ اسیمق بودن

 ریا حاصال از ون باه قارار ز    جیتحقیق پرداخته شده كه نتاا  یهای متغیرها به بررسی نرمال بودن داده

 عیا توز گفات  تاوان  یما اسات،   2321 از تار  بازرگ  رهاا یهمه متغ یدار یاز ونجا كه سطح معن :است

 از قیااتحق اتیفرضاا یبررساا منظااور بااه رو نیااازا ؛مااورد مطالعااه نرمااال اساات یرهااایمتغ یهااا داده

 .است شده استفاده کیپارامتر یها وزمون

 

  

 

1. Pearson Correlation 

2. Linear Regression 
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 کارکنان یکار وجدان با قیتحق یرهایمتغ یهمبستگ بیضرا یبررس.  1

 
 کارکنان یکار وجدان و مستقل یرهایمتغ نیب رابطه یبررس. 1 جدول

 یدار یمعن سطح یهمبستگ بیضر وابسته ریمتغ مستقل ریمتغ

 كار میتقس

وجدان
 

كار
 ی

23910 23228 

 23228 23038 یسازمان عدالت

 23228 -23111 كار از یگانگیب

 23228 23911 یشغل یارتقا

 23228 23913 یشغل تیرضا

 23228 23113 كاركنان مشاركت

 23111 23208 كاركنان وموزش

 یكار وجدان رانیمد تیریمد نوع
Chi-Square Sig 
13311 23020 

 

 تیرضاا  ،یشغل یاز كار، ارتقا یگانگیب ،یكار، عدالت سازمان میتقس نیب رابطه یبررس یبرا

پس از در نظار گارفتن مالحظاات     ،یمشاركت كاركنان و وموزش كاركنان با وجدان كار ،یشغل

 استفاده شد.  رسونیپ یاز وزمون همبستگ ،الزم

 H1فارض   دییا و تأ H0فارض  رد از نشان كه( r=  23910) یهمبستگ بیتوجه به مقدار ضر با

 دار یو معنا  مین رابطه مساتق كاركنا یكار سازمان و وجدان كار مینوع تقس نیب گفت توان یم دارد،

 متوس  وجود دارد.   یبا شدتت

 H1فارض  دییا و تأ H0فارض  رد از نشاان  كه( r=  23038) یهمبستگ بیتوجه به مقدار ضر با

و  میكاركناان رابطاه مساتق    یو وجادان كاار   یاحسااس عادالت ساازمان    نیبا  گفات  تاوان  یم دارد،

 وجود دارد.  فیضع یبا شدتت دار یمعن

 H1 فرض دییو تأ H0 فرض رد از نشان كه( r=  -23111) یهمبستگ بیتوجه به مقدار ضر با

كاركناان رابطاه معکاوس و     یاز كاار كاركناان و وجادان كاار     یگاانگ یب نیب گفت توان یم دارد،

 متوس  وجود دارد.  یبا شدتت دار یمعن
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 H1 فارض  دییا و تأ H0 فرض رد از نشان كه( r=  23911) یهمبستگ بیتوجه به مقدار ضر با

 یباا شادتت   دار یو معنا  میكاركنان رابطه مستق یو وجدان كار یشغل یارتقا نیب گفت توان یم دارد،

 متوس  وجود دارد.  

 H1 فارض  دییا و تأ H0 فرض رد از نشان كه( r=  23913) یهمبستگ بیتوجه به مقدار ضر با

 یبا شادتت  دار یو معن میكاركنان رابطه مستق یو وجدان كار یشغل تیرضا نیب گفت توان یم دارد،

كاركناان ونهاا    یوجادان كاار   ،یشغل تیرضا زانیم شیبا افزا گریمتوس  وجود دارد. به عبارت د

 . شود یم شتریمتوس  ب یبا شدتت زین

 H1فارض  دییا و تأ H0 فارض  رد از نشان كه( r=  23113) یهمبستگ بیتوجه به مقدار ضر با

 یباا شادتت   دار یو معن میونها رابطه مستق یمشاركت كاركنان و وجدان كار نیب گفت توان یم دارد،

 متوس  وجود دارد.

 رابطاه  ونهاا  یكاار  وجادان  و كاركناان  وماوزش  زانیا م نیبا  كاه  است مطلب نیا دیمث جینتا

 و H1فارض  رد از نشاان  كاه  یهمبساتگ  وزماون  یهاا  افتهی به توجه با كل در. ندارد وجود یمعنادار

ونهاا را   یوماوزش كاركناان و وجادان كاار     نیوجود رابطه ب هیفرض توان یدارد، نم H0فرض دییتأ

 .دكر دییتأ

 یوزماون كاا   از كاركناان  یكاار  وجادان  و رانیماد  تیریماد  نوع نیب رابطه یبررس منظور به

( كاه در ساطح معنااداری    2=13311) دو خای  وزماون  از حاصل نتایجاسکوئر استفاده شده است. 

(23020 =Sig )،فرض دیینشان از تأ استH0 یكاار  وجدان و رانیمد تیریمد نوع نیب یعنی ؛دارد 

 .ندارد وجود یمعنادار رابطه كاركنان

 

 (قیتحق اتیفرض)آزمون  یکار وجدان بر مؤثر عوامل ریمس لیتحل.  1

 یكاار  وجادان  بار  مساتقل  یرهاا یمتغ میرمساتق یغ و میمساتق  راتیتاأر  كردن مشخص منظور به

حاصال   جینتا كه شده استفاده رهیچندمتغ یخط ونیرگرس یاجرا كمک به ریمس لیتحل از كاركنان

 :است ریاز ون به قرار ز
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 یکار وجدان بر مؤثر عوامل رگرسیونی تحلیل یها آماره. 1 جدول

 شاخص
 ضریب

 (R) همبستگی
2R 

2R 
 شده تعدیل

F 
 سطح

 معناداری

 23228 083110 23038 23921 23110 مقدار

 
 یکار وجدان بر مؤثر عوامل تأثیر جهت و میزان یبررس. 1 جدول

 ریمتغ

 ضرایب

 رگرسیون

 نشدهداستاندار

 خطای

 استاندارد

 بیضر

 یونیرگرس

 استانداردشده

t 
 سطح

 داری معنی

 23228 813911 - 23039 13080 رابت عدد

 23311 23283 23228 23220 23228 كاركنان وموزش

 23921 83202 23211 23210 23219 تیریمد نوع

 23228 13190 23910 23218 23111 یشغل تیرضا

 23228 13119 23013 23210 23032 كار میتقس

 23228 -13118 -23032 23211 -23011 كار از یگانگیب

 23228 13310 23018 23211 23010 یشغل یارتقا

 23228 13012 23011 23212 23012 یسازمان عدالت

 23228 13113 23030 23218 23000 كاركنان مشاركت

 

 كاركنان یكار وجدان)تغییرات(  واریانس از درصد 92مشخص شد  1 جدول یها داده برابر

 داری یو ساطح معنا   F =083110و با توجه به مقادار   شود می تبیین مستقل یرهایمتغ مجموع توس 

 یرهاا یمجماوع متغ  گفات  تاوان  مای  ،است دار یمعن 2328 از كمتر یخطا سطح در كه ومده دست به

 تاوان  یما  1 جادول  یها كنند. بر اساس داده نییكاركنان را تب یوجدان كار راتییمذكور قادرند تغ

 ررثممستقل از عوامل  یرهایمتغ ریسا« و وموزش كاركنان رانیمد تیرینوع مد» ریگفت جز دو متغ

بار  « از كاار  یگاانگ یب» ریا اررگاذار جاز متغ   یرهاا یهمه متغ ریو تأر هستندكاركنان  یوجدان كار بر

بار   رهاا یمتغ ریاز سا شتریب یشغل تیمستقل رضا یرهایمتغ نیب .است ندهیكاركنان افزا یوجدان كار
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 یبدان معناسات كاه باه ازا    یشغل تی، رضا23910 یبتا بیضر .است مثرر كاركنان یكار وجدان

 یدر وجادان كاار   شیواحاد افازا   23910 ،یشاغل  تیدر انحراف اساتاندارد رضاا   شیهر واحد افزا

و از  میمساتق  صاورت  باه  رییا تغ اسات،  مثبت رابطه نیا جهت كه ونجا از و دیو یم وجود كاركنان به

 .است ندهینوع افزا

 
 

 یکار وجدان بر مؤثر عوامل مدل. 0 نمودار
 

 وجادان  بار  را ریتاأر  نیشاتر یب «یشغل تیرضا» ریمتغ یقبل یونیرگرس مدل در نکهیا به توجه با

 ریا متغ عناوان  باه  یشاغل  تیرضاا  ریا متغ ر،یمس لیتحل یاجرا منظور به ادامه در داشته، كاركنان یكار

حاصال از   جینتاا  كاه  شاود  یبررس ون یرومستقل  یرهایمتغ ریسا ریتأر تااست  هشد فیوابسته تعر

 زیر است:به شر   ون

 رضایت شغلی

 وجدان

 کاری

 عدالت سازمانی

 مشارکت 

 شغلی ارتقای

 تقسیم کار

 بیگانگی از کار

1.352 

1.289 

1.291- 

1.241 

1.277 

1.292 
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 یشغل تیرضا بر مؤثر عوامل رگرسیونی تحلیل یها آماره. 3 جدول

 شاخص
 ضریب

 همبستگی
(R) 

2R 
2R 
 شده تعدیل

F 
 سطح

 معناداری

 23228 8013120 23138 23131 23191 مقدار

 
 یشغل تیرضا بر مؤثر عوامل تأثیر جهت و میزان یبررس. 82 جدول

 متغیر

ضرایب 

رگرسیون 

 استاندارنشده

خطای 

 استاندارد

ضریب 

رگرسیونی 

 استانداردشده
t 

سطح 

 داری معنی

 23228 813311 - 23882 83118 عدد رابت

 23228 93108 23811 23201 23821 وموزش كاركنان

 23129 23191 23201 23201 23202 نوع مدیریت

 23191 23118 23291 23292 23201 تقسیم كار

 23228 -13909 -23091 23201 -23811 بیگانگی از كار

 23228 13133 23088 23201 23890 ارتقاء شغلی

 23228 33981 23181 23298 23011 عدالت سازمانی

 23228 93911 23881 23209 23211 مشاركت كاركنان

 

 یشاغل  تیرضاا )تغییارات(   واریاانس  از درصاد  13شاد   مشاخص  (3) جادول  یهاا  داده برابر

و ساطح   F =8013120و با توجاه باه مقادار     شود یمستقل تبیین م یرهایتوس  مجموع متغ كاركنان

مجماوع   گفات  تاوان  مای  ،اسات معناادار   2328كمتار از   یكه در سطح خطا ومده دست معناداری به

 جادول  یهاا  كنند. بر اسااس داده  نییكاركنان را تب یشغل تیرضا راتییمذكور قادرند تغ یرهایمتغ

 جزاررگذار  یرهایهمه متغ ریتأر« كار میو تقس رانیمد تیرینوع مد» ریگفت جز دو متغ توان یم 82

 است.  ندهیكاركنان افزا یشغل تیبر رضا« از كار یگانگیب» ریمتغ
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 یشغل تیرضا بر مؤثر عوامل مدل. 9 نمودار

 

 

 یکار وجدان بر مؤثر عوامل مسیر تحلیل از حاصل تایجن.  1

 تیرضاا » ،«تیریماد  ناوع » ،«كاركناان  وماوزش » یرهاا یمتغ ر،یمسا  لیا تحل گازارش  منظور به

« مشاركت كاركنان»و  «یعدالت سازمان» ،«یشغل یارتقا» ،«كار از یگانگیب» ،«كار میتقس» ،«یشغل

 یكاار  وجادان » پاژوهش  ایان  نهاایی  و اصلی وابسته متغیر و شدند یمعرف مستقل یرهایمتغ عنوان به

 كاه  شاود به بررسی نتایج حاصل از تحلیل مسیر عواملی پرداخته می قسمت این در .است «كاركنان

 :اندكاركنان تأریر گذاشته یبر وجدان كار

 

 

 رضایت شغلی

 عدالت سازمانی

 مشارکت 

 شغلی یارتقا

 آموزش کارکنان

 بیگانگی از کار

1.154 

1.235- 

1.211 

1.415 

1.117 
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 .گذارند می تأریر وابسته متغیر بر مستقیم طور متغیرهایی كه صرفاً به الف(

یک متغیار كلیادی و    عنوان به «یشغل تیرضا» كهتوجه به نتایج تحلیل مسیر مشخص است  با

گاذارد.   كاركنان تاأریر مای   یوجدان كار زانیو بر م دپذیر میتأریر  رهایمتغ ریاز سا است كه واس 

 داشته است.  یمثبت ریكاركنان تأر یكار وجدانبر  23910 ریبا ضریب تأر یشغل تیطبق نتایج، رضا

داشاته   یمثبتا  ریكاركناان تاأر   یوجدان كار زانیمبر  23013 ریبا ضریب تأر «كار میتقس» ریمتغ

 است.
 

 بر( یشغل تیرضا واسطه)با  غیرمستقیم صورت که عالوه بر تأثیر مستقیم به ییمتغیرهاب( 
 .گذارند می تأثیر کارکنان یکار وجدان

 یوجادان كاار   زانیا بار م  میمساتق  ریعالوه بر تاأر  23030 ضریب با «كاركنان مشاركت» ریمتغ

 دارد. یبر وجدان كار ندهیتأریر افزا 23881 ضریب با یشغل تیرضا ریكاركنان، با واسطه متغ

 یوجـدان کـار   زانیبر م میمستق ریعالوه بر تأث 00277 ضریب با «یسازمان عدالت» ریمتغ

 دارد. یبر وجدان کار ندهیتأثیر افزا 00415 ضریب با یشغل تیرضا ریکارکنان، با واسطه متغ

ـ بـر م  میمسـتق  ریعالوه بر تأث 00241 ضریب با «یشغل یارتقا» ریمتغ  یوجـدان کـار   زانی

 دارد. یبر وجدان کار ندهیتأثیر افزا 00211 ضریب با یشغل تیرضا ریکارکنان، با واسطه متغ

 یوجـدان کـار   زانیبر م میمستق ریعالوه بر تأث -00210 ضریب با «کار از یگانگیب» ریمتغ

 دارد. یتأثیر کاهنده بر وجدان کار -00235 ضریب با یشغل تیرضا ریکارکنان، با واسطه متغ
 

 .گذارد می تأریر وابسته متغیر بر رمستقیمیغ طور متغیری كه صرفاً به ج(

بار   ناده یتاأریر افزا  23811 ضاریب  باا  یشاغل  تیرضاا  ریبا واسطه متغ «كاركنان وموزش» ریمتغ

 دارد. یوجدان كار

 باه  پاژوهش  نیا ا در كاركنان یكار وجدان زانیم بر مثرر عوامل ریمس لیتحل از حاصل جینتا

 :است ریز قرار
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 یرهایمتغ میرمستقیغ و میمستق رثاآ ریمس لیتحل از حاصل جینتا. 88 جدول

 یکار وجدان زانیم بر رگذاریتأث

 اثر کل مستقیم غیر اثر مستقیم اثر وابسته ریمتغ مستقل ریمتغ

 یشغل تیرضا

وجدان
 

كار
 ی

23910 ---- 23910 

 23013 ---- 23013 كار میتقس

 23211 (23811) ×( 23910( = )23211) ---- كاركنان وموزش

 23999 (23881) ×( 23910( = )23218) 23030 كاركنان مشاركت

 23109 (23181) ×( 23910( = )23811) 23011 یسازمان عدالت

 23981 (23088) ×( 23910( = )23211) 23018 یشغل یارتقا

 -23910 (-23091) ×( 23910( = )-23210) -23032 كار از یگانگیب

 

 

 
 

 ریمس لیتحل مدل. 1 نمودار
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 یریگجهینت
 و میمساتق  رابطاه ( اول هی)فرض كاركنان یكار وجدان و كار میتقس نوع نیب كه داد نشان نتایج

باا   م،یكاار دوركا   میتقسا  هیا بار اسااس نظر   گار یمتوس  وجود دارد. به عباارت د  یشدت با دار یمعن

 شاتر یمتوسا  ب  یباا شادتت   زیا كاركناان ن  یوزارتخاناه، وجادان كاار    یكاار  میتقس تیمطلوب شیافزا

اسات كاه    تیا فعال زانیا م افازایش  علات  باه  كار میتقس م،یدورك كار میتقس هینظر اساس بر .شود یم

مزد و پاداش  كس هر ،دخود را دار ستهیشا یجا كس هر ،كار میتقس با. كند یم شتریرا ب یهمبستگ

و  كوشاد  یو صاال  همگاان ما    ریا هر كس خود باه خاود در خ   جهیو در نت ردیگ یخود را م هستیشا

 . شود یم یوجدان كار شیمنتج به افزا تیكه در نها كند یم یهمکار

 كاركناان  یكاار  وجادان  وكاركنان  وموزش زانیم نیب كه داد نشان دوم هیفرض وزمون نتایج

 یریا متغ كاركنان، وموزش ریمتغ ر،یمس لیتحل از حاصل جینتا اساس بر. ندارد وجود دار یمعن رابطه

 تیرضاا  ریمتغبا واسطه  نکهیا یعنی ؛گذارد یم ریتأر وابسته ریمتغ بر میرمستقیغ طور به صرفاً كه است

 یمادل  دیوموزش با ،یاجتماع یریادگی یدارد. بر اساس تئور یبر وجدان كار ندهیافزا ریتأر یشغل

 در موفاق  یها سازمان شتریب .كند فراهم را یزشیانگ امکانات و دهد ارائه كاركنان توجه بلج برای

 كاركنان وموزش یبرا یادیز یها نهیهز و هستند کیستماتیس یوموزش یها برنامه ینوع یدارا ایدن

 مباحاث  وموزش قیطر از توانند یم ها اخالق كار ماكس وبر، سازمان هیبر اساس نظر .كنند یم خود

كاركنان  یوجدان كار یو حفظ و ارتقا زهیانگ جادیا ایرببه كاركنان  ینید ی ومذهب یها ارزش و

 گام بردارند.  

 تیریماد  ناوع  نیبا  كه داد نشان اسکوئر یكا وزمون از استفاده با سوم هیفرض از حاصل نتایج

 هاا،  نسابت  عیا توز باه  توجاه  باا  البتاه . نادارد  وجود یمعنادار رابطه كاركنان یكار وجدان و رانیمد

 باا  اسیا ق در اناد،  كارده  یابیا ارز مادار  رابطاه  را رانیماد  تیریماد  ناوع  كه یكاركنان یكار وجدان

 تفااوت  نیا اما است، بوده شتریب اند، كرده یابیارز مدار فهیوظ را رانیمد تیریمد نوع كه یكاركنان

 .ستین دار  یمعن یومار لحاظ به

 یعدالت سازمان زانیم نی، ب«ودامز یسیاِستِ» یبرابر هیبر اساس نظر كه داد نشان پژوهش نتایج

وجاود دارد.   فیضاع  یباا شادتت   دار یو معنا  میچهارم( رابطه مستق هیكاركنان )فرض یو وجدان كار

 شاتر یب فیضع یبا شدتت زیكاركنان ن یوجدان كار ،یعدالت سازمان زانیم شیبا افزا گرید عبارت به
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 كارمناادان. اساات كارمناادان زشیااانگ ایرباا یعاادالت، عااامل ،یبراباار هیاا. باار اساااس نظرشااود یماا

 ا ینسابت خروجا   یعنا ی ؛كنناد  یما  ساه یمقا گاران ید باا  را شاان یها یخروجا  و كار به شانیها یورود

باشاد،   ینسابت مسااو   نیا اگر ا .كنند یم سهیمقا گرانید یخروج ا یخود را با نسبت ورود یورود

نباشد، باا بحاران    ینسبت مساو نیاگر ا یول ؛كند یم یكار زهیانگ جادیعدالت وجود دارد و خود ا

 ییكارها انجام منظور به یزشیانگ یبحران منف ،ودامز هینظر اساس بر یعنی. میشو یم رو هعدالت روب

 . شود یم یومدن وجدان كار نییپا اش جهیكه نت دیو یم وجود   هب حیتصح یبرا

 میكاركنان رابطه مساتق  یوجدان كار وكاركنان  مشاركت زانیم نیب ،پنجم هیفرض جینتا طبق

وجدان  ،كاركنان مشاركت زانیم شیبا افزا گریعبارت د متوس  وجود دارد. به یبا شدتت دار یو معن

 سیر نسا  تیریماد  یهاا  ساتم یس هیا نظر اسااس  بر. شود یم شتریمتوس  ب یبا شدتت زیكاركنان ن یكار

باشاد، وجادان    یشاتر ب كاركناان  مشااركت  چاه  هار  هرزبارگ،  کیفردر یدوعامل یتئور و کرتیل

 اسات  زانناده یاز عوامال انگ  یکا یهرزبرگ، مشاركت  یدوعامل یاست. بر اساس تئور یشترب یكار

 کارت، یل تیریماد  یهاا  ساتم یس هیا بر اسااس نظر  است. یوجدان كار شیافزا ایرب یكه خود عامل

 ریپذ امکان یمشاركت تیرینظام مد کینگرش مثبت به كار است، در  یوجدان كار كه نوع یارتقا

 تحات  را كاركناان  تعهاد  شاود،  یگاذار  هیپا یاست. اگر اهداف سازمان بر اساس مشاركت گروه

 .افتی خواهد شیافزا كاركنان یكار وجدان زانیم و دهد یم قرار ریتأر

و  میكاركناان رابطاه مساتق    یوجادان كاار   و یشاغل  یارتقا زانیم نیب ،ششم هیفرض جینتا طبق

 یوجدان كاار  ،یشغل یارتقا زانیم شیبا افزا گریعبارت د متوس  وجود دارد. به یبا شدتت دار یمعن

 یبرابار  یتئاور  و هرزبارگ  یدوعاامل  یتئور اساس بر. شود یم شتریمتوس  ب یبا شدتت زیكاركنان ن

 . كند یم دایپ شیافزا هاون یكاركنان و وجدان كار زهیانگ ،یشغل یارتقا تیفیك شیافزا با ودامز،
كاركنان رابطاه معکاوس    یوجدان كار واز كار  یگانگیب نیب كه داد نشان هفتم هیفرض جینتا

 یوجادان كاار   ،كاار  از یگانگیب شیبا افزا گریعبارت د متوس  وجود دارد. به یبا شدتت دار یو معن

 دگاهیااد از كااار، از یگااانگیب هیاانظر اساااس باار. شااود یماامتوساا  كمتاار  یبااا شاادتت زیااكاركنااان ن

 یبرا. دهد یم رخ یگانگیب خودو با فرد ناسازگار باشد، از حیاگر انتخاب كار، ناصح ،شناسان جامعه

 .باشد عالقه مورد و مساعد جهات از همه دیبا ،نباشد همراه یگانگیازخودب با كار نکهیا

كاركناان رابطاه    یوجادان كاار   و یشاغل  تیرضاا  زانیا م نینشان داد كه ب هشتم هیفرض نتایج
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 ،یشاغل  تیرضاا  زانیا م شیباا افازا   گریمتوس  وجود دارد. به عبارت د یبا شدتت دار یو معن میمستق

 ا زشیا انگ یدوعاامل  هیا نظر اسااس  بار . شاود  یما  شاتر یمتوسا  ب  یبا شدتت زیكاركنان ن یوجدان كار

كاركنان و در  زشیو انگ نیباعث ورامش، تسک یشغل تیرضا ،هرزبرگ کیفردر یبهداشت روان

 .شود  یم یوجدان كار افزایش تینها

 

 پیشنهادی راهبردهای و راهکار
 ایا  راهکارهاا  ،اسات  پاژوهش  یهاا  افتاه ی بار  یمبتنا  كاه  پاژوهش  یهاا  یریا گجاه ینت اسااس  بر

 :دشو یم شنهادیپ یدر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع یوجدان كار تیتقو یی برایراهبردها

 ؛باشد دیبا یسازمان هر در اجرا و یزیر برنامه یها تیلووا از كاركنان، مطلوب كار میتقس.  8

 بر. شود یم شتریب یبازده و زهیانگ باعث كارمندان، كردن كارومدتر با ییگرا تخصص رازی

 میدر وزارتخانه، تقس شود یم شنهادیپ پژوهش، جینتا از ومده دست به یها نیانگیم اساس

فرد و...  هیروح عالقه، ها، ییمرتب ، توانا التیتحص ،یستگیكار متناسب با تخصص، شا

 و یهماهنگ احساس شغل با كاركنان كه شود یسامانده و یبازنگر یا گونه و انجام

و  نهیشیكه در پ طور همان ،. بنابرایندیو وجود به تعادل كار و یزندگ نیب تا كنند تناسب

 یبر وجدان كار یتوجه درخور بیكار با ضر میپژوهش حاضر ومده، تقس یتجرب افتهی

 .است ررثمكاركنان 

و  یفیك یارتقا ،یتوانمندساز ،حاضر قیتحق یتجرب و ینظر یمبان نه،یشیپ اساس بر.  0

 به اهتمام با همراه تیخالق و مهارت زه،یانگ تیتقو و شیافزا با كار یروین یور بهره

 وزارتخانه، یازهاین و یوموزش یها دوره نیب تناسب جادیا كار، یروین مداوم وموزش

و تخصص و  یتعال منظور به یشغل یازهاین اساس بر یوموزش یها برنامه یاجرا و تیهدا

 بهبود و اصال  ایربانجام شود.  یوجدان كار شیشناخت كاركنان، با هدف افزا قیتعم

 را شغل با متناسب دیجد یافزارها نرم و ها روش وزارتخانه است بهتر ،یوموزش یها برنامه

 از استفاده فرصت افراد به ببرد، باال را وموزش تیفیك دهد، وموزش كاركنان به

مجرب و متخصص استفاده  تاداناس از یوموزش یها دوره در د،هد یریادگی یها تیظرف

 .دهد اختصا  كاركنان یریادگی و وموزش یها فرصت یبرا یكاف بودجه و منابع ،كند
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 بهبود و ردیگ قرار یبررس مورد ها دوره یارربخش و جینتا ،شود یم برگزار یا دوره اگر

 كاركنان وموزش. باشد سازمان رانیمد یاصل یها دغدغه از یکی كاركنان وموزش ندایفر

 كاركنان یشغل تیرضا ون تبع به تا شود انجام یوموزش یاستانداردها مطلوب سطح در

 تواند یم وموزشنتیجه . دبای شیكاركنان افزا یوجدان كار جهیو در نت دنك دایپ شیافزا

 یمعنو رشد نهیزم جادیا اهداف، به یابیدست منظور به سازمان ساختار و عملکرد یساز نهیبه

 برخوردار كارمندان تیترب ونان، یها مهارت سطح دانش، تخصص و یارتقا ،یانسان منابع

اخالق و  و ها ارزش یمبان تیحاكم و كشور یاعتال به مند هعالق و یاخالق مکارم از

 باشد.  یاسالم نیمواز

 تیریمد و هیسوارتبا  دو جیترو یبهتر است برا ،پژوهش از ومده دست به جینتا به توجه با.  9

 پارامتر باعث نیا .دشو تیفعال و تقو اهشنهادیپ و اهانتقاد نظام وزارتخانه در ،یمشاركت

 سازمان یها هدف نییتع در و یكار  یمح یها یریگ میكاركنان در تصم شود یم

 از كاركنانون  تبع به و باشند یافتنی دست كاركنان نظر از ها تا هدف كنندمشاركت 

 حل یبرا كاركنان نیهمچن. كنند استفاده سازمان یها میتصم اتخاذ در خود یها تیقابل

 تینها در كه شوند وزارتخانه مشکالت حل ریگیپ و كنند نظر اظهار سازمان مشکالت

 یگذار هیپا یگروه مشاركت اساس بر اگر اهداف سازمان .رود باال وزارتخانه یبازده

 یكار وجدان زانیم و دهد یم قرار ریتأر تحت را كاركنان تعهد و تیمسئول احساس شود،

 .افتی خواهد شیافزا كاركنان

 نیانگیبا توجه به نمره م ؛ون به عدالت و توسعه یابیدست برای یساز شفاف و ضیتبع رفع.  1

 توجه وزارتخانه رانیمد طرف از عدالت تیرعا به است بهتر ،یسازمان عدالت یها هیگو

و ضمن  یابیارزرا  گرانیبرخورد سازمان با خودشان و د نحوه كاركنان رازی ؛شود یشتریب

نشان   از خود ییها واكنش ،یعدالت یو بر حسب شدت فهم از ب كنند یم یداور سه،یمقا

است. هر چه امکانات، سطح  یو وجدان كار زهیون كاهش انگ جیاز نتا یکیكه  دهند یم

 كار، حجم ،یكار یها برنامه ،یشغل یها تیمسئول و یسازمان یها پست ازات،یحقوق، امت

به  ،یسازمان یها یریگ میشركت دادن كاركنان در تصم ،یشغل یارتقا ،یشغل یها فرصت

 شده عیتوز كاركنان نیببا كاركنان عادالنه  ریشناخته شدن كاركنان، نوع رفتار مد تیرسم
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 شیافزا كاركنان یكار یها زهیو انگ دوش میبسته  یعدالت یب احساس گونه هر راه باشد،

 است. یوجدان كار یو ارتقا زهیانگ جادیمهم در ای احساس عدالت عامل رازی ؛ابدی یم

 کیوجدان كار در  یارتقا ی؛ساالر ستهیشا و تخصص تجربه، اساس بر رانیمد انتصاب.  1

كامل  نانیبه كاركنان اعتماد و اطم رانیكه مد شود یم ریپذ امکان یمشاركت تیرینظام مد

در  یریگ میتصم شود یم باعث این كار .بپرسند مداوم طور داشته باشند و نظر كاركنان را به

 . خواهیم بودهم  هیشاهد وحدت رو یشود و از طرف عیسراسر سازمان توز

 رانیبهتر است مد ی،شغل یارتقا ریمتغ سازنده یها هیگو ابعاد جینتا یبررس به توجه با.  1

تالش،  ،یستگیشا اقت،یكاركنان بر اساس ل یشغل یهر چه ارتقا كنندوزارتخانه توجه 

و .. انجام شود، .و ارهایبر اساس ضواب  و مع و نانهیب واقع ،یتخصص، منطق یی وتوانا

 كسب كار، ضمن كاركنان كه كنند فراهم یطور را كار محل  یشرا وزارتخانه رانیمد

 شیكاركنان افزا یو وجدان كار زهیانگ ،در كار فراهم باشد شرفتیپ نهیزم و كنند مهارت

 . كند یم دایپ

 و یانساان  یهاا  هیسارما  تیهادا  و حفاظ  جاذب،  ،ییشناساا  اشتغال، یسامانده و یبسترساز.  1

 كاار  و علم»: است ومده یرهبر معظم مقام اناتیب در ؛اشتغال با لیتحص متقابل رابطه میتنظ

 ،یا قمشه ی)نور« كامل خود را ندارد تیخاص یگریهر كدام بدون ون د .باشد توأمان دیبا

8913 :10.) 

 ،یسخت احتساب تخصص، ،ییتوانا عالقه، اساس بر كاركنان یریكارگ به ضمن است بهتر.  1

 ریتداب انواع اتخاذ. شود توجه كاركنان یایمزا و حقوق به كار، یدگیچیپ و تیحساس

 نحو به ونها از دهند، یم انجام یخوب به را كارشان كاركنان یوقت كه یا گونه به یقیتشو

بر  بدانند كاركنان كه كند فراهم یطور را  یشراباید سازمان  .شود یقدردان ستهیشا

فراهم است. به تناسب موارد  شانیحقوق برا شیامکان افزا ،كنند یم كه یاساس تالش

 .رود یم باال یكار وجدان ون تبع و به بدای می شیكاركنان افزا یشغل تیرضا شده،یاد

 به نسبت یاجتماع درک شیافزا و یمل عزم وكار، كسب فرهن  تیتقو و یساز متناسب.  3

 .باشد یم رسالتش كه یزیچ همان به وزارتخانه لیتبد و یكار وجدان تیاهم
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