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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.

Keywords: Division of Labor, Job Satisfaction, Organizational Justice, Alienation
from Work, the Participation of Personnel, Work Conscience.
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چکیده
هدف اصلی مقاله پیش رو سنجش میزان وجدان كاری كاركنان ،شناسایی عوامل اجتمااعی ماثرر بار وجادان
كاری و ارائه راهکار به مدیران و برنامهریزان برای افزایش وجدان كاری كاركنان شاغل در وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعی است .روش تحقیق پیمایشی است .برای سنجش روایی ابزار اندازهگیری از دو روش اعتبار محتوایی (اعتباار
صوری) و اعتبار سازه (تحلیل عاملی تأییدی) استفاده و بعد از باروورد پایاایی ،پرسشانامه نهاایی تادوین شاد .جامعاه
وماری پژوهش شامل همه كاركنان ( 8101نفر) شاغل در وزارتخانه هستند كاه باا اساتفاده از فرماول كاوكران ،بارای
اطمینان بیشتر حجم نمونه  122نفر انتخاب شدند .پرسشنامهها شامل  898گویه بسته و باز باین كاركناانی كاه باه روش
نمونهگیری تصادفی نظاممند انتخاب شدند ،توزیع شد .پس از جمعووری اطالعات ،بارای تجزیاه و تحلیال دادههاا از
نرمافزارهای وماری  SPSSو  LISRELاستفاده شد .در بخش یافته های استنباطی بارای بررسای روابا باین متغیرهاای
مستقل و وابسته از وزمون پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون خطی و در ادامه تحلیل مسیر ،استفاده شد.
با توجه به مقیاس دادهها ،بهمنظور وزمون برخی فرضیات پژوهش از وزمون كای اسکوئر استفاده و مشخص شد سطح
وجدان كاری كاركنان وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی باالست .اجرای رگرسیون خطی چندمتغیره نشان میدهاد
كه مجموع متغیرهای مستقل میتوانند تغییرهای وجدان كاری كاركنان را تبیاین كنناد و متغیرهاای رضاایت شاغلی،
مشاركت كاركنان ،بیگانگی از كار ،تقسیم كار ،عدالت سازمانی و ارتقای شغلی از عوامال ماثرر بار وجادان كااری
كاركنان هستند.
کلیدواژهها :تقسیم كار ،رضایت شغلی ،عدالت سازمانی ،بیگانگی از كار ،مشاركت كاركنان ،وجدان كار
 . گروه جامعهشناسی ،واحد تهران مركزی ،دانشگاه وزاد اسالمی ،تهران ایران
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 . نویسنده مسئول :گروه جامعهشناسی ،واحد تهران مركزی ،دانشگاه وزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 . گروه جامعهشناسی ،واحد تهران غرب ،دانشگاه وزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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مقدمه
بر پایه تعبیر شورای فرهنگی عمومی كشور «وجدان كاری» را میتوان وضاعیتی دانسات كاه
در ون افراد جامعه در مشاغل گوناگون سعی دارند كارهای محوله را به بهترین وجه بهطور دقیاق و
كامل و با رعایت اصول بهینهسازی انجام دهند (میرسپاسی .)93 :8911 ،دستیابی به كشاوری وبااد،
وزاد و مترقّی نیازمناد كاار و تاالش هدفمناد ،باهروز و اصاولی نیروهاای كااری باا وجادان اسات.
بهكارگیری نیروی انسانی اگر با افزایش بهارهوری كاافی هماراه نباشاد ،پیشارفت و توساعه واقعای
حاصل نخواهد شد (توسلی.)8919/8/03 ،
در حالی كه همگی شبانهروز در حركت و تکاپو هستیم ،در خیابانها تاراكم وساایل نقلیاه و
ترافیک ،در محلهای كار و ادارات انبوه كاركنان (بعضاً بیش از ظرفیت) و كاركنانی را كاه حتای
ساعت ها بیش از ساعات موظفی در محل كار حضور فیزیکای دارناد و باهاصاطال اضاافه كااری
میكنند شاهد هستیم ،ولی بازده نهایی بسیار پاایین اسات .باههامریختگای و نابساامانی برناماههاای
سازمانها و دساتگاههاای دولتای ،فرهنا

از زیار كاار در رفاتن ،پاذیرفتن مسائولیتهاای وساان،

پرداختن به امور شخصی در ساعات كاری ،همچنین غلبه عافیتطلبی بار كاار و مسائولیتتپاذیری،
اتاقهای دربسته ،صحبتهای طوالنیمدت با تلفن در ساعات اداری ،پاسخگو نبودن ،امروز و فردا
كردن ،طوالنی شدن روند پاسخگویی به مراجعات ،اهمیت نداشتن وقت ارباب رجوع (سردرگمی
و سرگردانی او) ،نارضایتی ارباب رجوع و ...از موارد بیتوجهی به بحث وجدانكاری است كه در
ادارات و دستگاههای دولتی دیده میشود .در وضعیت كنونی كه جهان بهسرعت در حاال تغییار و
تحول است ،سرمایههای انسانی در روند توسعه و تعالی جوامع ،اهمیت روزافزونی پیدا كرده است.
تذكرات و تأكیدهای مکرر رهبر معظم انقالب اسالمی بر اهمیت وجادان كااری ،ضارورت
پژوهش درباره موضوع حاضر را نشان میدهد .رهبری در پیامی به مناسبت وغاز سال  ،8919ملات
ایران را به تقویت وجادان كاار توصایه فرمودناد .ایشاان ون ساال را «ساال وجادان كاار و انضابا
اجتماعی» نامگذاری كردند و فرمودند« :ملتی كه دارای وجدان كار باشد ،محصول كاار او خاوب
و ارزنده خواهد بود و بهطاور قطاع وضاع اجتمااعی او نیاز بهباود خواهاد یافات ».ایشاان فرمودناد:
«وجدان كار» یعنی اینکه اگر كاری را بهعهده گرفتیم و انجاام ون را تعهاد كاردیم ،چاه ایان كاار
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برای شخص خودمان یا خانواده خودمان ،جهت نان درووردن باشد و چه كاری اجتماعی و مردمی
و مربو به دیگران باشد ،همه این اماور را باا برخاورداری از وجادان انجاام دهایم؛ ون را خاوب،
كامل ،دقیق و تمام انجام دهیم .به تعبیر معروف «برای ون كار سن

تمام بگذاریم» .ایشان همچنین

در پیام نوروزی سال  8911سه شعار را بهعنوان سرفصل مهم در فرایند مدیریت و رهبری سازمانها
و جوامع فرمودند كه یکی از ونهاا وجادان كااری باود و باه نویساندگان ،پژوهشاگران ،مادیران و
كارگزاران توصیه فرمودند در جهت حاكمیت وجدان كااری تاالش كنناد و گفتناد« :كساانی كاه
وجدان كاری دارند ،كار را عملی صالح ،وظیفهای حقیقی ،مسائولیتی اجتمااعی و سیاسای و یاک
عبادت میدانند .رحمت خدا ،انسانهایی را شامل میشود كه وظایف خود را نیکو ،محکام ،ماتقن
و صحیح انجام دهند و از سرهمبندی و بیاعتنایی به استحکام كار بهشدت پرهیز كنناد» ( مجموعاه
بیانات ،پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری).
از ونجا كه مطالعات و ومارهای مختلف نشان میدهد بهرهوری نیروی انسانی باهخصاو
بخش دولتی بسیار پایین است و از ونجا كه ایران كشوری مسالمان اسات و فرهنا

در

ون بار اسااس

اصول و ارزشهای اسالمی شکل گرفته و اسالم نیز بر وجدان كاری تأكید فاراوان دارد ،همچناین
با توجه به موقعیت خا

ایران كه برای دستیابی به توسعه و تعالی نیاز به كار دلسوزانه دارد ،محقق

در این پژوهش میكوشد به تبیین جامعهشناختی وجدان كاری بین كاركنان وزارت تعااون ،كاار و
رفاه اجتماعی در سال  8933بپردازد .رویکرد این وزارتخانه بنیادی سیاستگذاری در امر اشتغال و
برنامااهریازی منااابع انسااانی ،صایانت از نیاروی كااار بااا تأكیاد باار بهاارهوری نیاروی كااار ،ارتقااای
شاخص های فرهنگی و اجتماعی كارگران و كارفرمایاان ،كااهش بیکااری ،هادایت و حمایات از
كاروفرینی ،حفظ اشتغال موجود و ...است .اصلیترین مباحاث مرباو باه كاار در ایان وزارتخاناه
برنامهریزی میشود و اگر نقطهضعفی در این وزارتخانه وجود داشته باشد ،عواقب ون گریباانگیار
مردم خواهد شد.
بنابراین سثال اصلی پژوهش حاضر این است كه میزان وجدان كااری باین كاركناان وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعی تا چه اندازه است و چه عواملی بر وجدان كاری مثرر است؟
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ادبیات تحقیق
ـ تعریف مفاهیم نظری و عملیاتی
جدول  .8تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
متغیر

نوع
متغیر

تعریف عملیاتی متغیرها

تعریف نظری متغیرها

ابعاد

 اهداف و ارزشهای سازمان را اهداف و ارزشهای
خود میدانم.

 با سازمان خود احساس یکی بودن میكنم.

عاطفی

 من برای تحقق اهداف سازمانم سخت تالش میكنم.
 همواره سعی كردهام ارزشهای سازمانیام را در خودم
نهادینه(درونی) كنم.
 در قبال وظایف شغلیام احساس مسئولیت میكنم.
بر اساس تعبیر شورای فرهنگی
عمومی كشور« ،وجدان
كاری» را میتوان وضعیتتی
وجدان کاری

وابسته

در مشاغل گوناگون سعی
دارند كارهای محوله را به
بهترین وجه بهطور دقیق و
كامل و با رعایت اصول
بهینهسازی انجام دهند (میر
سپاسی.)93 :8911 ،

خارج از وظیفه و شر مسئولیت (اما در چارچوب
موازین قانونی سازمان) دارم.

 برای دستیابی به اهداف سازمانی طبق برنامهریزی منظمی
عمل میكنم.

 هر گاه برنامهای را برای اصال و بهبود بخشی از رفتار

هنجاری

دانست كه در ون افراد جامعه

 گاهی اوقات برای رسیدن به اهداف سازمان ،تالشی

سازمانیام شروع میكنم ،ون را تا رسیدن به نتیجه
پیگیری میكنم.

 وقتی در محی كار قول یا تعهدی میدهم ،همواره به
ون پایبندم.
 در موقعیت شغلی ،منافع سازمانی را بر منافع فردیام
ترجیح میدهم.

 از داراییهای سازمان نیز همچون اموال خود محافظت
 در مقابل فشارها مقاومت میكنم ،زیرا به سازمان و افراد
ون احساس دلبستگی و تعلق میكنم.

 هیچگاه سعی نکردهام با سهلانگاری و اهمالكاری به
منافع سازمان وسیب وارد كنم.

831

مستمر

میكنم.

تبیین جامعهشناختی وجدان کاری

متغیر

نوع
متغیر

تعریف عملیاتی متغیرها

تعریف نظری متغیرها

ابعاد

 همبشه سعی كردهام با عمل خود نشان دهم كه به
وظایف محولشده بهخوبی وشنا هستم.

 تعهدات شغلی خود را بدون نظارت دیگران نیز بهخوبی
انجام میدهم.

قرار نمیگیرم.

رفتاری

 من بدون ومادگی كافی در موقعیتهای مختلف شغلیام
 من تالش میكنم همه كارهای خود را به بهترین نحو
ممکن انجام دهم.

 من از جمله افراد «معتاد به كار» هستم كه نمیتوانم
هرگز بیکار بنشینم.
 سازمان همواره در وموزش و مهارت كاركنان جدیت به خرج
میدهد.

 سازمان روشها و نرمافزارهای جدید متناسب با شغل را به كاركنان
وموزش میدهد.

جارویس در تعریف وموزش
میگوید :فراگیری عبارت
است از مراحل تبدیل تجربه
به دانش ،مهارت و نظر
وموزش

مستقل

(صبركش و همکاران.)8930،
هر گونه فعالیت یا تدبیر از
پیش طر ریزیشده را كه
هدف ون ایجاد یادگیری در
كاركنان باشد ،وموزش
كاركنان گویند (سیف:8911 ،
.)81

 برای مدیران سازمان ،كیفیت وموزش كاركنان بسیار مهم است.
 در سازمان ما فرصت یادگیری و تبادل نظر وجود دارد.

 محتوای دورههای وموزشی با نیازهای شغلی تناسب دارد.
 اجرای دورههای وموزشی دارای زمانبندی مناسبی است.

 در دورههای وموزشی از استادان باتجربه و باتخصص استفاده میشود.

 منابع و بودجه كافی برای تسهیل فرصتهای یادگیری و وموزش
كاركنان در سازمان وجود دارد.

 در سازمان نتایج و ارربخشی دورههای وموزشی كاركنان مورد بررسی
قرار میگیرد.

 پایش و بهبود فرایند وموزش كاركنان یکی از دغدغههای اصلی
مدیران سازمان است.

 وموزش كاركنان در سازمان در سطح مطلوب استانداردهای وموزشی
انجام میشود.

 امکان بهرهگیری از تجارب و تبادل اطالعات مورد نیاز شغلی میان
واحدها فراهم است.
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متغیر

نوع
متغیر

تعریف عملیاتی متغیرها

تعریف نظری متغیرها

ابعاد

 جو سازمان مانع پیشرفت و ترقی شغلیام شده است.
 سرمایهگذاری سازمان روی وموزش ،پیشرفت مرا بیشتر كرده است.
 ارتقای شغلی در سازمان براساس تالش و شایستگی صورت میگیرد.
 با همان سرعتی كه میتوانستم در جاهای دیگر پیشرفت كنم در این
ارتقای شغلی

مستقل

بیگانگی از كار

مسنقل

جایگزین شدن فرد در شغلی با
مسئولیت و اختیارات باالتر و
اهمیت بیشتر است (الوانی و
همکاران.)8911،

سازمان نیز پیشرفت خواهم كرد.
 كار كردن در این شغل برایم موجب كسب و بهبود مهارت شغلی
میشود.
 معیارهای ارتقای شغلی در این سازمان واقعبینانه و منطقی تدوین شده
است.
 در صورت داشتن تخصص و شایستگیهای شغلی ،بهراحتی امکان
ارتقای شغلی برایم فراهم است.
 افراد بر اساس لیاقت و شایستگی در سازمان ما ،ارتقا مییابند.

بیگانگی از كار ناظر به تجربه
هیچگونه پاداش ذاتی در پی
ندارد و موجب احساس
بیكفایتی ،ناتوانی ،بیمعنایی
و غیرمفید بودن در شخص
میشود

( توسلی:8911 ،

ماركس ریشه در واماندگی
بشر و كمبود كنترل او بر

 روش انجام كارم ساختاریافته است و از شروع تا پایان
كار ،فرصت هیچگونه اعمال نظری ندارم.
 در برخورد با اتفاقات محی

كار ،احساس ناتوانی

میكنم.
 من واقعاً در كارم به حد كمال نرسیدهام.
 وقتی سر كار حاضر میشوم ،واقعاً احساس خوبی به من
دست نمیدهد.
 گاهی اوقات احساس میكنم كار من پوچ و بیمعناست.

ازخودبیگانگی برای ماركس

 تقریباً بیشتر اوقات دوست دارم در خانه بمانم و سر كار

به این معناست كه ودمی خود
را بهمثابه كنشگر خویش
تجربه نکند (رستگار خالد و

حاضر نشوم.
 من فعالیتهای دیگری دارم كه از كارم در سازمان
مهمتر است.
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احساس بیهنجاری

اشیایی كه خود وفریده دارد.

 شغلم را تکراری ،یکنواخت و خستهكننده میدانم.

احساس بیمعنایی

 .)880مفهوم الیناسیون نزد

تصمیمگیری كنم.

احساس بیقدرتی

شغلی و كاری است كه

 در اغلب موارد نمیتوانم درباره نحوه انجام كارم شخصاً

تبیین جامعهشناختی وجدان کاری

متغیر

نوع
متغیر

تعریف نظری متغیرها

كاریام هر كسی به فکر

احساس انزوا

همکاران.)8939 ،

تعریف عملیاتی متغیرها
 احساس میكنم در محی

ابعاد

خودش هست و من منزوی هستم.
 همکاران اغلب در كارهایی كه من در تالش برای انجام
ونها هستم ،به من یاری نمیرسانند.

احساس تنفر

 از انجام كارم احساس سربلندی و غرور نمیكنم و این
شغل برایم اهمیت زیادی ندارد.

 نتایج حاصل از شغلم ورار مهمی بر زندگی و پیشرفت
افراد جامعه ندارد.
مفهوم تقسیم كار اشاره بر ون
دارد كه شغلها بر اساس
تخصص و توانایی افراد تقسیم
و به هر فرد وظیفهای محول
میشود تا محصوالت مورد
نیاز جامعه را تولید كنند .هر
چه جمعیت یک جامعه رشد
بیشتری كند و تراكم جمعیتی
ون بیشتر شود ،ون جامعه
تقسیم كار

مستقل

مکانیزهتر میشود و ازاینرو
تقسیم كار پیچیدهتر میشود.
مفهوم تقسیم كار ابزاری
نظری است كه جامعهشناسان
برای تجزیه و تحلیل اجتماعی
خود از ون بهره میگیرند .نزد
دوركیم كلیدیترین بعد
تغییرات اجتماعی بس و
گسترش تقسیم كار ،بهمعنی
اعمال اقتصادی تکرشتهای و
تخصصی است (عضدانلو،

 تا چه اندازه تقسیم كار در این سازمان بر اساس تخصص افراد انجام
میشود؟
 تا چه اندازه تقسیم كار در این سازمان بر اساس شایستگی افراد انجام
میشود؟
 تا چه اندازه تقسیم كار در این سازمان بر اساس تحصیالت مرتب
افراد انجام میشود؟
 تا چه اندازه كارهای محوله با تواناییهای شما مرتب

و هماهن

است؟
 تا چه اندازه كارهای محوله با روحیه شما سازگار است؟
 تا چه اندازه بین زندگی و كارتان تعادل وجود دارد؟
 تا چه اندازه احساس میكنید بهعلت صالحیت نداشتن افرادی كه با
ونها كار میكنید ،مجبورید كار سنگینتری انجام دهید؟
 تا چه اندازه حد و حدود وظایفتان تشریح شده است؟
 تا چه اندازه پرسنل سازمان برای اهداف مشخص كار میكنند؟
 وظایف سازمانی تا چه اندازه برای كاركنان واضح و روشن است؟
 تا چه اندازه در این سازمان نظم و نسق در حوزه تقسیم شغلی و
وظایف وجود دارد؟
 شما تا چه اندازه با شغلتان احساس هماهنگی و تناسب دارید؟

.)029 :8911
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متغیر

نوع
متغیر

تعریف عملیاتی متغیرها

تعریف نظری متغیرها

ابعاد

 از حقوق دریافتیام رضایت دارم.
 مزایای جانبی كه دریافت میكنم با مزایای بیشتر سازمانهای دیگر
برابری میكند.
 وقتی كارم را خوب انجام میدهم ،بهطور شایستهای از من قدردانی
میشود.
رضایت شغلی ،لذت یا
احساس مثبتی است كه در
رضایت شغلی

مستقل

عدالت سازمانی

مستقل

نتیجه ارزیابی از شغل یک فرد
یا تجربه شغلی بهدست میوید.
رضایت شغلی تركیبی از
رضایت شناختی و رضایت
احساسی فرد نسبت به شغلش
است (علیپور و فربد.)8938،

 در شغل من بسیاری از مقررات و برنامهها مانع از ون میشوند كه كار
بهخوبی انجام گیرد.
 تبادل اطالعات بین بخشهای مختلف محل كارم خوب است.
 من فعالیتهای مربو به شغلم را دوست دارم.
 از طرز برخورد و رفتار همکاران خود رضایت دارم.
 از نحوه برخورد و رفتار مسئوالن باالدستی خود رضایت دارم.
 از فرصتهایی كه برای افزایش دادن حقوق ماهیانه در اختیار دارم
راضیام.
 وظایف كاری بهطور كامل برای ما شر داده نمیشوند.
 تا زمانی كه وظیفهام را بهخوبی انجام میدهم نگران از دست دادن
شغلم نیستم.
 شرای فیزیکی محی كارم مثل نور ،حرارت و تهویه مناسب است.
 محی كارم بهلحاظ نظافت و پاكیزگی مناسب است.
 در محی كارم احساس خستگی و كسالت نمیكنم.

گرینبرگ عدالت سازمانی را
بهعنوان رفتارهای منصفانه و
عادالنه سازمانها با

را درباره منصفانه بودن نحوه

 حجم كارم را كامالً عادالنه میبینم.
 احساس میكنم كه مسئولیتهای شغلیام عادالنه است.
 در این شغل همه افراد از فرصتهای عادالنهای برای
ارتقای شغلی برخوردارند.

رفتار با خودشان و دیگران
طبقهبندی میكند
(اسماعیلزاده و قاسمزاده،
.)8939
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عدالت توزیعی

كاركنانشان تعریف میكند.
عدالت سازمانی ،احساس افراد

 برنامه كاریام عادالنه تعریف شده است.
 فکر میكنم سطح حقوق و دستمزدم عادالنه است.

تبیین جامعهشناختی وجدان کاری

متغیر

نوع
متغیر

تعریف عملیاتی متغیرها

تعریف نظری متغیرها

ابعاد

 تصمیمهای شغلی با رویه مناسب و درست توس مدیر
اتخاذ میشود.
 مدیر من قبل از اتخاذ تصمیمهای شغلی اطمینان حاصل

میوورد.
 همه تصمیمهای شغلی بهصورت یکسان درباره كاركنان
مشمول اِعمال میشود.
 به كاركنان اجازه داده میشود تصمیمهای اتخاذشده
توس مدیر خود را زیر سثال ببرند یا درباره نتیجه ون
مطلع شوند.







عدالت تعاملی



مدیرم با من با مهربانی و مالطفت رفتار میكند.
مدیرم با من با احترام و شایستگی رفتار میكند.
مدیرم نسبت به نیازهای شخصی من حساسیت نشان
میدهد.
وقتی تصمیمهایی درباره شغلم گرفته میشود مدیرم
بهنحو صادقانهای با من رفتار میكند.
وقتی تصمیمهایی درباره شغلم گرفته میشود ،مدیرم به
حقوق من بهعنوان یک كارمند عالقه نشان میدهد.

عدالت رویه ای

میكند كه نظرات همه كاركنان شنیده شده است.
 مدیر من بهمنظور اخذ تصمیمهای شغلی ،اطالعات
صحیح و كاملی جمعووری میكند.
 مدیر من تصمیمهای اتخاذشده را روشن میسازد و در
صورت نیاز برای كاركنان اطالعات اضافی فراهم

 مدیرم در خصو تصمیمهای اتخاذشده درباره شغلم
توضیح و توجیه كافی ارائه میكند.
فرنچ ،جامعهشناس فرانسوی،

مستقل

است از درگیر شدن ذهنی و
عاطفی فرد در وضعیت
گروهی كه این درگیری او را
تشویق میكند و برمیانگیزد تا
به هدفهای گروه یاری
رساند و نیز خود را در

833

مشاركت در هدفگذاری

مشاركت كاركنان

میكند :مشاركت عبارت



مشاركت را اینگونه تعریف

 تا چه اندازه از هدفهای سازمان وگاهی دارید؟

 تا چه اندازه هدفهای سازمان را دستیافتنی میدانید؟
 تا چه اندازه در تعیین هدفهای سازمان مشاركت
دارید؟
 تا چه اندازه عالقهمند به مشاركت در زمینه هدفگذاری
برای سازمان هستید؟
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متغیر

نوع
متغیر

اهداف ،تفکر و تالش كند
(حاج موسی.)809 :8911 ،

به

نوع مدیریت عبارت است از
الگوی رفتار مستمر مدیر كه
توس اطرافیانش درک

 مدیرم مرا تشویق میكند كه از رویههای رابت و واحدی
استفاده كنم.
 مدیرم مرا برای افزایش خدمت تحت فشار قرار میدهد.



میشود و متأرر از شخصیت و
تجربه شخص مدیر و نیز نوع
نوع مدیریت

مستقل

در سازمانهاست .در واقع
سبک رهبری یا نوع مدیریت
عبارت از تکنیکهای مورد
استفاده برای اعمال نفوذ و
جهت دادن به فعالیت
زیردستان است (رضایی و
همکاران.)8931 ،







و مشخصی را به من محول

مدیرم انجام وظایف خا
میكند.
مدیرم از اعضای مجموعه میخواهد كه سخت كار
كنند.
مدیرم اعضای مجموعه را در صورت وجود كار به
اضافه كاری تشویق میكند.
برنامه كاری توس مدیر برنامهریزی و تصمیمگیری
میشود.
مدیرم همواره از من میخواهد كه عملکردم از قبل هر
روز بهتر شود.
مدیرم از من میخواهد كه استانداردهای قانونی و
مقررات شغلی را رعایت كنم.

022

وظیفهمدار

پیروان و وضعیتهای غالب

حل مشکالت

 تا چه اندازه حاضرید ایده و راهحلهای جدید مد نظر
خود را برای بهبود و حل مشکالت سازمان مطر كنید؟

مشاركت در

 تا چه اندازه برای حل مشکالت سازمان پیگیری
میكنید؟



 تا چه اندازه برای حل مشکالت سازمان اظهار نظر
میكنید؟

تصمیمگیری

بداند و برای انجام رساندن

فعال هستید؟
 تا چه اندازه از قابلیتهای خود در اتخاذ تصمیمهای



مسئولیتهای ون گروه سهیم

 تا چه اندازه در نظام انتقادات و پیشنهادهای سازمان

مشاركت در

تعریف نظری متغیرها

تعریف عملیاتی متغیرها

مربو به سازمان استفاده میكنید؟
 میزان مشاركت شما در تصمیمگیریهای مربو
محی كاری خود چقدر است؟

ابعاد

تبیین جامعهشناختی وجدان کاری

متغیر

نوع
متغیر

تعریف نظری متغیرها

ابعاد

تعریف عملیاتی متغیرها
 مدیرم به افراد زیر نظرش در برخی شرای وزادی عمل
در انجام دادن كارها میدهد.
 مدیرم به افراد زیر نظرش اجازه میدهد كه از
قضاوتهای فردی خود استفاده كنند.
 مدیرم به افراد زیر نظرش اجازه میدهد كه كارشان را
بهگونهای كه فکر میكنند بهتر است انجام دهند.
 مدیرم به من در انجام كارها بعضاً تفویض اختیار
میكند.

رابطهمدار

 مدیرم به من اجازه میدهد كه بعضی اوقات از ابتکار
فردی در كار استفاده كنم.
 انتقاد از كاركنان درباره خطای ونها بدون سركوب
شخصیت ونها ،توس مدیرم انجام میشود.
 مدیرم انعطافپذیری در رفتار برای برخورد با مسائل
مختلف و حل ونها دارد.
 مدیرم به خواست منطقی كاركنان و ایجاد جوی مساعد



در محی كار اهتمام میورزد.
برای مدیرم ارتبا
است.

انسانی در محی

كار بسیار مهم

پیشینه تحقیق
با توجه به اینکه پیشینه به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم می شود ،ابتادا پیشاینه داخلای و در
گام بعد پیشینه خارجی خواهد ومد.
پیشینه تحقیقات داخلی
علی رضائیان ( )8931در پژوهشی با عنوان «رفتار اخالقی در تبلور وجادان كااری و انضابا
اجتماعی» به این نتیجه رسیده است كه ودمی موجودیتی دارد كه تركیبی از ویژگیهاای ارزشای و
شخصیتی اوست .این ویژگیها وی را باهساوی رفتارهاای اخالقای ساوق مایدهاد و از رفتارهاای
غیراخالقی باز میدارد .انتظارات یا ادراک ودمی از رفتار مناسب برای هر یک از نقشهای خود و
دیگران متأرر از تأریرات خانوادگی ،اجتماعی و سازمانی است.
028
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حسین مدنی و محمدجواد زاهدی ( )8911پژوهشی با عنوان «تعیین اولویات عوامال ماثرر بار
تعهد سازمانی كاركنان ،در شركتهای پاالیش گاز فجر و بیدبلند» انجاام دادهاناد .یافتاه هاای ایان
تحقیق حاكی از ون است كه متغیر درک حمایت ساازمانی باا قاویتارین رابطاه مساتقیم و مثبات،
بیشترین سهم را در تبیین تعهد عاطفی و هنجاری كاركنان در هر دو شركت داشته است .متغیرهای
مشاركت سازمانی ،احساس عدالت سازمانی ،فرصتهای ارتقای شغلی و احساس امنیت شغلی نیاز
با واسطه درک حمایت ساازمانی ارار غیرمساتقیم و مثبات بار تعهاد عااطفی و هنجااری در هار دو
شركت داشتهاند ولی تأریر هر یک از این متغیرها متفاوت بوده است.
باقر ساروخانی و سیدامیر طالبیان ( )8918پژوهشی با عنوان «وجدان كاری و عوامل اجتماعی
مثرر بر ون (تحقیقی در شركت ملی صنایع پتروشایمی ایاران)» انجاام دادهاناد .همبساتگی مثبات و
معنیدار سطح وجدان كار با شیوه مدیریت مشاركتی و تفویضی ،تناسب شغلی ،احسااس رضاایت
درون سااازمان ،احساااس مثباات وجااود عاادالت سااازمانی و سااطح تخصااص كاركنااان و همچن این
همبستگی منفی و معنیدار سطح وجدان كار بهویژه ابعاد رفتاری ون با سن و سابقه كار كاركنان از
نتایج مهم این پژوهش است.
مسعود چلبی و محمد حبیبی ( )8911پژوهشی با عنوان «تعهد كار از دیدگاه جامعاهشاناختی»
انجام دادهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد هر چه وجود متغیرهایی مانند همبستگی جامعهای(وحادت
ملی) ،مشاركت اجتماعی ،عدالت اجتماعی ،وفاق و انساجام فرهنگای ،هادف و ارزش كاار وفااق
سازمانی ،عدالت سازمانی ،رضایت شغلی و رابطه دوستی بین همکاران بیشتر باشد ،احسااس تعهاد
كاری نیز بیشتر است.
صادق بختیاری ( )8911در پژوهشی باا عناوان «نگرشای بار مفهاوم وجادان كااری و برخای
عوامل مثرر بر ون» به این نتیجه رسیده است كه وجدان كااری را مایتاوان رضاایت قلبای و التازام
عملی نسبت به وظایف تعیینشده برای انسان تعریف كرد ،با این شر كه بادون هار گوناه سیساتم
نظارتی ،شخص وظایف خود را به بهترین نحو ممکن به انجام رساند.
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پیشینه تحقیقات خارجی
اهم و زاچر )0281( 8پژوهشی باا عناوان «رتباهبنادی عملکارد شاغلی؛ اهمیات نسابی تواناایی
ذهنی ،وجدان و سازگاری شغلی» انجام دادند .نتایج این تحقیق نشان داد كه سازگاری با انتظاارات
و سازگاری شغلی مثبت عملکرد شغلی را افزایش میدهد .این ارر نسبتاً كوچکتر از ورار وجادان
و توانایی ذهنی است .همچنین براساس این تحقیق ،پیچیدگی كار نقش میانجیگری و تعدیلگری
در رابطه سازگاری شغلی و عملکرد شغلی ندارد.
ارالنسون )0289( 0در پژوهشی به بررسی فرسودگی ،سبک كاری ،استرس و وجدان كااری
میان زنان و مردان افسران پلیس گشت پرداخت .طبق نتایج این تحقیق ،افسران پلیس گشت مجباور
به مواجهه با شرای سخت مانناد برخاورد باا مجرماان ،تصاادفات و مارگ و میار هساتند؛ بناابراین
افسران پلیس گشت در معرض تقاضاای بااال و حمایات اجتمااعی ضاعیف و دغدغاههاای وجادان
كاری قرار دارند .نتایج نشاندهنده رابطه معنادار میان فرسودگی ،سبک كااری ،اساترس و وجادان
كاری است.
باكر و همکاران )0280( 9در پژوهشی به بررسی مشاركت شغلی ،عملکرد و یادگیری فعال و
نقش وجدان پرداختند .نتایج تحقیق نشان میدهد تعامال كاار بار عملکارد و یاادگیری فعاال بارای
كارمندان با وجدان كاری باال تأریر مثبت دارد.
روبرت و چیون

 )0282( 1در پژوهشی به بررسی رابطه بین وجدان و عملکرد گروه در یک

كار خالق پرداختند .ونها معتقدند رابطه ای مثبت بین وجدان و عملکرد شغلی برای افراد و گروه هاا
در متون مدیریتی قوی و مثبت وجود دارد .این پژوهش این احتمال را كه این رابطاه مثبات ممکان
است در گروه درگیر در یک كار خالق معکوس شود ،مورد بررسای قارار داد .در مطالعاه N=55

گروه چهار نفره ،رابطه منفی معنیداری بین وجدان گروه و عملکرد گروه مشاهده شد.
جوزبرگ و سوندین )0223( 1در پژوهشی به چالشها و فشارهای روانی كه در كار بر افراد
وارد میشود و بر وجدان كاری ونان تأریر میگذارد ،پرداختند .نتیجهای كه از تحقیق حاصل شاده
1. Ohme & Zacher
2. Erlanson
3. Bakker et al
4. Robert & Cheung
5. Juthberg and Sundin
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نیز مثید این نکته است كه عوامل موقعیتی و مشکالت شخصی بهعناوان دو عامال مهام تأریرگاذار
میتواند وجدان كاری فرد در سازمان را دستخوش تغییرات كند.
طبق نتایج مطالعات ،مجموعهای از عوامل فردی ،درونسازمانی ،برونسازمانی و ساختاری بر
وجدان كاری افراد مثررند.

مبانی نظری
در این تحقیق از نظریههای تقسیم كار دوركیم 1،ارربخشی رنسس لیکرت 2،رهبری وضاعیتی
پاوُل هِرسی و كِنت بالنچارد 3،انگیزش و بهداشت روانی (دوعاملی) فردریک هِرزبرگ 4،وموزش
فورنیز 5،نظریه یادگیری اجتماعی ،اخاالق كاار مااكس وبار 6،بیگاانگی از كاار و براباری اِستیسای
ودامز 7استفاده میشود.
در این تحقیق چهار بُعد بارای وجادان كااری در نظار گرفتاه شاده اسات كاه عباارت اناد از:
بعد عاطفی كه به احساس مثبت فرد نسبت باه ساازمان و تعلاق خااطر باه ون مرباو مایشاود .بعاد
هنجاری كه به الزام اخالقی به ماندن و كار كردن در سازمان مربو میشود .بعد مستمر كه منظاور
از ون دلبستگی به سازمان و پرهیز از هزینههای متصوره ناشی از ترک سازمان اسات .بعاد رفتااری
كه شامل تقید عملی كاركنان به وظایف و فعالیتهای شغلی است (ساروخانی.)813 :8918 ،
خدمات امیل دوركیم به جامعهشناسی كار اساساً از نظریه تقسیم كار اسات (گرینات:8910 ،
 .)818نزد دوركیم ،مفهوم تقسیم كار اشاره بر ون دارد كه شاغلهاا بار اسااس تخصاص و تواناایی
افراد تقسیم و به هر فرد وظیفهای محول میشود تا محصوالت مورد نیاز جامعه را تولیاد كنناد .هار
چه جمعیت یک جامعه رشد بیشتری كند و تراكم جمعیتی ون بیشتر شود ،ون جامعاه مکاانیزهتار و
ازاینرو تقسیم كار پیچیدهتار مایشاود .در حقیقات چیازی كاه دوركایم ون را وگااهی (وجادان)

1. Emile Durkheim
2. Rensis Likert
3. Paul Hersey & Ken Blanchard
4. Fredrick Herzberg
5. Ferdinand Forniz
6. Max Weber
7. Stacy Adams
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جمعی میخواند به قدری قوی است كه اجازه نمیدهد مردم بر خالف اصول اجتماعی مورد تأیید
همگان رفتار كنند (عضدانلو.)029 :8911 ،
نقش حقیقی تقسیم كار این است كه میان دو یا چند نفر حس همبستگی ایجاد میكناد .ایان
نتیجه از هر راهی كه بهدست وید ،همین حس همبستگی است كه عامل ایجاد همیاری های دوستانه
است و تأریر خاویش را بار ونهاا مایگاذارد (دوركایم .)11 :8918،تقسایم كاار سرچشامه انساجام
اجتماعی است .تقسیم كار نه تنها ،چنان كه تا به حال دیادیم ،باهعلات محادود كاردن فعالیات هار
كس ،افراد را به هم وابسته میسازد ،بلکه بهدلیل افزایش میزان فعالیت ،همبستگی را بیشتر مایكناد
(دوركیم .)912 :8918 ،همه ما بهخوبی میدانیم كه بنا كردن جامعهای كاه در ون هار كاس جاای
شایسته خویش را داشته باشد ،هر كس مزد و پاداش شایساته خاود را بگیارد و در نتیجاه هار كاس
خود به خود در خیر و صال همگان بکوشد و همکاری كند ،تا چه حد دشوار و پرزحمات اسات
(دوركیم.)918 :8918،
نظریه سیکل زندگی( نظریه رهبری وضعیتی) یکای از تئاوریهاای اقتضاایی اسات كاه «پاال
هرسی و كنت بالنچارد» ون را توسعه دادند و بیان داشتند هنگاامی كاه سابکِ مادیر مناساب یاک
وضعیت معین باشد ارربخش است و اگر مناسب نباشاد ،ناامثرر نامیاده مایشاود (رضاائیان:8913 ،
 .)122در این نظریه دو سبک كلی رهبری وظیفهمدار و رابطهمدار در قالاب چهاار سابک تركیاب
شده است .چهار نوع سبک رهبری در نظریه دوره زندگی عبارت اسات از :الاف) سابک رهباری
ومرانه؛ ب) سبک رهبری متقاعدكننده؛ ج) سبک رهبری مشاركتی؛ د) سبک رهباری باا تفاویض
اختیار به مرئوسان (هرسی و بالنچارد.)803 :8910 ،
بر اساس نظریه رهبری وضعیتی ،رهبر باید برحسب سطح ومادگی كاركنان ،تركیاب مناسابی
از این دو نوع رفتار را بهكار گیرد (رضائیان .)199 :8911 ،رهبران مثرر باید انعطاافپاذیر باشاند و
سبک رهبری خود را با موقعیت سازگار كنند.
بر اساس نظریه سیستمهای مدیریت لیکرت ،ارتقای وجدان كار كه ناوعی نگارش مثبات باه
كار است ،باا در نظار گارفتن پاارهای از ویژگایهاای عملیااتی در یاک نظاام مادیریت مشااركتی
امکانپذیر است .اولین و اساسیترین ویژگیهای عملیاتی كاه بارای ایجااد نگارش مثبات باه كاار
صورت میگیرد این است كه مدیران ،به كاركنان زیرمجموعه خود اطمینان و اعتماد داشاته باشاند
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و همواره نظر ونها را بپرسند و برای پیشبرد كارها از ونها استفاده كنند .تحقیقات لیکرت هام نشاان
میدهد بیشتر كاركنان زیرمجموعه نسابت باه انتظاارات ساطح بااال و اعتمااد واقعای مادیران خاود
واكنش خوبی نشان میدهند و تالش میكنند با عملکرد باال شایستگی مورد اعتماد باودن را ارباات
كنند .در نتیجه این بهبود عملکرد ،اعتماد مدیر به او بیشتر و بیشتر میشاود و در نهایات یاک دوره
ارربخشی بهوجود میوید .اگر در كنار كاار باه افاراد مسائولیتت و فرصاتهاای بیشاتر بارای كساب
موفقیت و رشد و پرورش شخصیت داده شود و اهداف بر اسااس مشااركت گروهای پایاهگاذاری
شود ،جوی سازمانی بهوجود خواهد ومد كه نگرش افراد ،انتظارات و تعهد كاركنان مثبت خواهاد
شد و میزان وجدان كاری كاركنان سازمان افزایش خواهد یافت (هرسی و بالنچارد.)111 :8910 ،
واژه بیگانگی نسبت به محی كار ،باهمعنای ناوعی احسااس انفصاال و جادایی اسات .اسااس
دیدگاه ملوین سیمن 1كه مبتنی بر روانشناسی اجتماعی است ،بر پنج بُعاد بایقادرتی ،بایمعناایی،
بیهنجاری ،انزوا و تنفر استوار است .سیمن بیگانگی را معلول علت واحدی نمیداند .او با اشاره به
رواج و توسعه این مفهوم در جامعه معاصر ،این نکته را یادوور مایشاود كاه سااختار بوروكراسای
جامعه مدرن (دیوانساالری جدید) شرایطی را ایجاد و ابقا كرده است كه در ون انسان هاا قاادر باه
فراگیری نحوه و چگونگی كنترل و عواقب و نتایج اعمال و رفتارهاای خاود نیساتند .باه عقیاده او،
نحوه كنترل و مدیریت جامعاه بار سیساتم پااداش اجتمااعی باهگوناهای اسات كاه فارد نمایتواناد
ارتباطی بین رفتار خود و پاداش مأخوذ از جامعه برقرار كند و در چنین وضعیتی ،احساس بیگاانگی
بر فرد مساتولی مایشاود و او را باه كانش منفعالناه و ناساازگارانه در قباال جامعاه ساوق مایدهاد
(.)Seeman, 1959: 783-791
نظریه برابری ودامز ،نظریه بهكاررفته دیگر است .در این نظریاه كاركناان ساازمان خاود را باا
دیگران مقایسه میكنند .در نظریه برابری نه تنها به مقدار پول یا پاداشی كه فرد در ازای كاار خاود
دریافت میكند توجه میشود ،بلکه سعی بر ون است كه بین این مقدار با ونچه دیگران میگیرناد
مقایسه ای صورت گیرد .فارد مایكوشاد مقادار كاار و فعالیات و نیاز حقاوقی را كاه از ایان بابات
میگیرد با مقدار كار و حقوقی كه دیگران میگیرند مقایسه كند و سپس از این دیدگاه باه داوری
مینشیند .یک عضو سازمان مقدار كار ،میزان فعالیت ،تجربه ،میزان تحصیالت و شایستگی خود را
1. Melvin Seeman
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با سطح حقوق ،میزان افزایش حقاوق ،سرشناسای و شاهرتی كاه در ساازمان دارد و عوامال دیگار
مقایسه میكند .هنگامی كه افراد بین نسبت داده و ستاده در مقایسه با دیگران نوعی ظلم ،اجحااف،
نابرابری و بیعدالتی مشاهده كنند ،دچار نوعی تنش و فشار روانی میشوند .این تنش باعث ایجااد
انگیزش میشود و فرد در پی چیزی برمیوید كه تصور میكناد عادل و انصااف اسات (مورهاد و
گریفتن881 :8913 ،ا .)881
نظریه انگیزش و بهداشت روانی (دو عاملی) فردریک هِرزبرگ ،نظریه ماورد اساتفاده دیگار
است .هرزبرگ معتقد بود عواملی كه منبع رضایت تلقی میشوند ،عبارتاند از:
 .8عوامل بهداشتی كار (برونزا) كه بهعنوان عوامل زمیناهای و خاارج از خاودِ كاار باشاند
مثل سیاست و نحوه اداره سازمان ،جایگاه فرد در سازمان ،دستمزد ،رواب با همکاران
و وضعیتت كار.
 .0عوامل انگیزشی (درونزا ) كه پیوند درونی با كار دارند و محرکهای واقعای و پایاهای
رضایت از كار هستند مثل موفقیت در كار ،طبیعت كار انجامشاده ،ارزشایابی و ارزش
گذاشتن دیگران به كار ،مسئولیتتی كه فارد احسااس مایكناد و ارتقاایی كاه باهدسات
میوورد (توسلی819 :8911 ،ا .)810
امروزه رابت شده اسات كاه وماوزش یکای از بهتارین روشهاای افازایش كاارویی در یاک
سازمان است .در برخی موارد ،نداشتن وجدان كار به این علت است كه فرد مد نظر واقعاً نمیداناد
چه باید انجام دهد و چگونه انجام دهد؟ یکی از دالیل عمده انجام نشدن كار مورد انتظار از ساوی
كاركنان این است كه ونها نمایدانناد چطاور ون كاار را انجاام دهناد .معماوالً مایخواهناد مادت
وموزش را به حداقل برسانند تا كاركنان زودتر به كار مشغول شوند ،ولای نمایدانناد هنگاامی كاه
افراد نحوه انجام دادن كار مد نظار را ندانناد حقاوق كامال باه ونهاا داده مایشاود در صاورتی كاه
خدمت نامطلوبی ارائه میدهند یا محصول با كیفیت پایین را تولید میكنند یا باه تجهیازات وسایب
میرسانند یا به ارتبا با مشتریان لطمه میزنند كه همه اینها دربردارنده هزینه است (فورنیز:8910 ،
80ا.)89
تئوری یادگیری اجتماعی به ما میگوید كه وموزش باید مدلی برای جلب توجه كااروموزان
ارائه دهد ،امکانات انگیزشی را فراهم كند ،به كاروموز كمک كند تا ونچاه را كاه وموختاه اسات
برای استفاده در وینده بایگانی كند ،برای انجام دادن رفتارهای جدید موقعیتهایی را فاراهم كناد،
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پاداشهایی مثبت برای اتمام و تکمیل كار مهیاا كناد و اگار وماوزش دور از كاار انجاام مایشاود،
قدری فرصت دهد تا كاروموز ونچه را كه وموخته است بهكار بندد (رابینز.)12 :8911 ،
با توجه به مباحث نظری مطر شده میتوان متغیرهاای تقسایم كاار ،وماوزش كاركناان ،ناوع
مدیریت مدیران سازمان ،عدالت سازمانی ،مشاركت كاركنان ،ارتقای شغلی كاركنان ،بیگانگی از
كار و رضایت شغلی در ارتبا و مرتب با وجدان كاری را استخراج كرد و در قالاب مادل نظاری
زیر نمایش داد.

نمودار  .8مدل مفهومی تبیینکننده وجدان کاری و عوامل مؤثر بر آن
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جدول  .0رابطه فرضیههای تحقیق و چارچوب نظری تحقیق
مبنای نظری

فرضیههای تحقیق
نوع تقسیم كار بر وجدان كاری

نظریه تقسیم كار دوركیم

كاركنان تأریر دارد.
وموزش كاركنان بر وجدان كاری ونها
تأریر دارد.

نظریه یادگیری اجتماعی ،اخالق كار ماكس وبر ،نظریه وموزش فورنیز

نوع مدیریت مدیران سازمان بر وجدان

تئوری رهبری وضعیتی پاول هرسی و كنت بالنچارد و تئوری ارربخشی

كاری كاركنان تأریر دارد.

رنسس لیکرت

احساس عدالت سازمانی كاركنان بر

تئوری برابری استیسی ودامز

وجدان كاری ونها تأریر دارد.
میزان مشاركت كاركنان بر وجدان
كاری ونها تأریر دارد.

تئوری سبک مدیریت لیکرت و تئوری دوعاملی فردریک هرزبرگ

میزان ارتقای شغلی كاركنان بر وجدان

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

كاری ونها تأریر دارد.

ودامز

میزان بیگانگی از كار بر وجدان كاری

تئوری بیگانگی از كار ملوین سیمن

كاركنان تأریر دارد.
میزان رضایت شغلی كاركنان بر وجدان
كاری ونها تأریر دارد.

تئوری انگیزش ا بهداشت روانی فردریک هرزبرگ

فرضیههای تحقیق
با توجه به چارچوب نظاری و متغیرهاای اساتخراجشاده از ون مایتاوان فرضایات زیار را در
ارتبا با وجدان كاری و متغیرهای تأریرگذار بر ون مطر كرد:
 .8نوع تقسیم كار بر وجدان كاری كاركنان تأریر دارد.
 .0وموزش كاركنان بر وجدان كاری ونها تأریر دارد.
 .9نوع مدیریت مدیران سازمان بر وجدان كاری كاركنان تأریر دارد.
 .1احساس عدالت سازمانی كاركنان بر وجدان كاری ونها تأریر دارد.
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 .1میزان مشاركت كاركنان بر وجدان كاری ونها تأریر دارد.
 .1میزان ارتقای شغلی كاركنان بر وجدان كاری ونها تأریر دارد.
 .1میزان بیگانگی از كار بر وجدان كاری كاركنان تأریر دارد.
 .1میزان رضایت شغلی كاركنان بر وجدان كاری ونها تأریر دارد.

روش تحقیق
این تحقیق بهلحاظ رویههای گردووری اطالعات در زمره تحقیقات پیمایشای اسات و در ون
از روشهای اسنادی ،میدانی و بهكارگیری پرسشنامه استفاده شده است .نوع این مطالعاه بار اسااس
هدف ،كاربردی است.
جامعه وماری پژوهش حاضر شامل همه كاركنان شاغل وزارت تعاون ،كار و رفااه اجتمااعی
در سال  8101( 8933نفر) است .با در اختیار داشتن جامعه وماری ،حجم نمونه پژوهش باا اساتفاده
از فرمول كوكران با ضریب اطمینان  31درصد به میزان  911نفر بروورد شد كه برای اطمینان بیشتر
این مقدار به  122نفر افزایش یافت .شیوه نمونهگیری و انتخاب افراد نمونه نیز باهصاورت تصاادفی
نظاممند است .بهمنظور سنجش اعتبار (روایی) 8پرسشنامه از دو روش اعتبار محتوایی( 0روش اعتبار
صوری )9و اعتبار سازه( 1روش تحلیل عاملی تأییدی )1استفاده شاده اسات؛ بادین صاورت كاه در
روش اعتبار محتوایی ،ابتدا پرسشنامة مقدماتی تهیه و با مشورت و استفاده از نظر افاراد مارتب اعام
از استادان راهنما و مشاور و چند نفر از صاحبنظران موضاوعی ،روایای اعتباار پرسشانامه باروورد
شد .در روش اعتبار سازه نیاز از روش تحلیال عااملی تأییادی باا اساتفاده از نارمافازار مادلساازی
معادالت ساختاری 1كوواریانس محور لیزرل 1برای تعیین روایی پرسشنامه و سنجش میازان انطبااق
میان سازة نظری و سازة تجربی استفاده شد .برای بروورد پایایی 1پرسشنامه ،بعاد از تکمیال حادود

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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 92پرسشنامه به عنوان پیش وزمون ،از ضریب ولفای كرونباخ 8بارای باروورد میازان پایاایی مفااهیم
تحقیق استفاده شد؛ بدین ترتیب كه گویههایی كه همبستگی كمتری با شاخص كال داشاتند ،ابهاام
داشتند یا درک ونها برای پاسخگویان دشوار بود ،تعادیل و اصاال شادند یاا گویاههاای متناساب
دیگری جایگزین ونها شدند .در ادامه نیز پرسشنامة نهایی تحقیق تدوین و بین نمونه تحقیق تکمیال
شد .نتایج حاصل از شاخصهای برازش بهمنظور بررسی روایی سازه متغیرهای پژوهش و همچناین
ضریب ولفای كرونباخ به شر جدول زیر بوده است:
جدول  .9بررسی روایی و پایایی
روایی سازه
شاخص

پایایی
آلفای

χ2/df

GFI

AGFI

NFI

CFI

RMSEA

حد مطلوب

>9

<2932

<2932

<2932

<2932

>2921

<2912

وجدان كاری

83199

2331

2330

2339

2330

23211

23391

03111

2331

2330

2331

2331

23212

23131

83208

2331

2331

2331

2339

23210

23309

03891

2331

2338

2338

2338

23291

23108

83311

2331

2331

2339

2331

23211

23322

03218

2331

2330

2331

2339

23208

23322

03821

2331

2330

2331

2339

23218

23191

03110

2331

2331

2331

2331

23219

23111

83111

2331

2331

2339

2331

23218

23383

برازش

بیگانگی از
كار
ارتقای شغلی
رضایت
شغلی
عدالت
سازمانی
وموزش
كاركنان
نوع مدیریت
مشاركت
كاركنان
تقسیم كار

کرونباخ

1. Cronbach's Alpha
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طبق اطالعات جدول فوق ،همانطور كه مالحظه میشود ،مقدار مطلوب شاخصهای برازش
مدلهای تحلیل عاملی تأییدی برای همه متغیرهای تحقیق برقرار است؛ بنابراین میتوان گفت ابازار
سنجش از روایی الزم برخوردار است .همچنین با توجه باه اینکاه مقادار ضاریب ولفاای كرونبااخ
بارای همااه متغیرهااای تحقیاق بازرگتاار از  2312اساات ،اباازار سانجش از قابلیات اعتماااد الزم نیاز
برخوردار است.
تجزیه و تحلیل دادهها نیز در دو سطح توصیفی و اساتنباطی انجاام مایگیارد .بارای تجزیاه و
تحلیل دادهها از نرمافزارهای وماری  SPSSو  LISRELاستفاده شده است.

یافتههای تحقیق
 .8یافتههای توصیفی
نتایج حاصل از یافتههای توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی به شر جدول زیر است:
جدول  .1توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مشخصات دموگرافیک
متغیر

مرد

201

5003

زن

111

4104

122

822

کمتر از  30سال

4

2

40ـ 30سال

131

3204

50ـ 41سال

114

4105

 51سال به باال

63

1504

كل

122

822

5ـ 1سال

21

503

10ـ 6سال

22

505

15ـ 11سال

11

2204

20ـ 16سال

146

3605

باالی  20سال

120

30

122

822

جنس

فراوانی

درصد

سابقه كاری

سن

كل

كل

080

میانگین

-

43055

14

انحراف استاندارد

-

6043

3024
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متغیر

مجرد

75

1404

متأهل

325

4102

122

822

دیپلم و فوق دیپلم

40

10

لیسانس

132

33

فوق لیسانس

145

4603

دکتری

43

1004

122

822

رسمی

220

55

آزمایشی

7

104

پیمانی

121

3203

قراردادی

34

105

کارگری

6

105

122

822

تأهل

فراوانی

درصد

تحصیالت

كل

وضعیت استخدامی

كل

كل

میانگین

انحراف استاندارد

-

-

-

-

-

-

برابر دادههاای جادول  ،1نتاایج حاصال از سانجش جانس حااكی از ون اسات كاه نیمای از
پاسخگویان زن ( 833نفر) و نیمی دیگر مرد ( 028نفر) بودهاند .نتایج حاصل از سنجش سان نشاان
داد كه دامنه تغییرات سنی پاسخگویان بین  01سال تا  11سال بوده است با میانگین سنی  11ساال و
دامنه تغییرات سابقه كاری پاسخگویان بین  8سال تا  98سال بوده است ،با میانگین سابقه كاری 81
سال .اكثریت مطلق ( 18درصد) پاسخگویان متأهل بودهاناد .نتاایج حاصال از سانجش تحصایالت
نشان داد كه بیشتر پاسخگویاان ( 11درصاد) تحصایالت كارشناسای ارشاد داشاتهاناد و بار حساب
وضعیت استخدامی بیش از نیمی از پاسخگویان ( 11درصد) رسمی بودهاند.
 .0بررسی گویههای سازنده ابعاد متغیر وجدان کاری
برای سنجش وجدان كاری در پژوهش حاضر از پرسشنامه محققساخته اساتفاده شاده اسات.
این مقیاس دارای هجده گویه و چهار بعد «عاطفی ،هنجاری ،مستمر و رفتاری» است .نتایج حاصل
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نشان میدهد با دامنه تغییرات 1ا 8و میانگین بهدساتوماده ( )9333میازان وجادان كااری كاركناان
مورد مطالعه در حد باالیی است.
جدول  .1توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب گویههای سازنده ابعاد متغیر وجدان کاری
بعد

جمع

گویه

میانگین

طیف نظرات بر حسب درصد

9

139

0131

1031

0939

822

9311

831

031

0231

1139

0131

822

9331

131

89

93

0339

81

822

9391

831

339

91

9131

8131

822

9313

239

031

131

9131

1931

822

1318

8

131

0231

9139

9131

822

9331

831

139

0131

1231

01

822

9311

کامالً
مخالفم

 .1اهددفاو ا اش
اش

هدد ی سدد ن ر شا اهددفاو ا

ه ی خود نیدانم.

عاطفی

 .2نن برای تحقق اهفاو س ن نم سخت تدش
نیکنم.
 .3ب س ن ر خود احس س یکی بودر نیکنم.
 .4همواشه سعی کردهام اش

ه ی س ن نیام شا دش

خودم نه دینه کنم.
 .5دش قب ل اظ یف شدلیی ام احسد س نسدوویتت
نیکنم.

مخالفم

بینابین

موافقم

کامالً
موافقم

 .6گ هی ااق ت برای شستفر به اهدفاو سد ن ر

هنجاری

تششی خ شج ا اظتفه ا شرح نسوویتت (ان دش
چ شچوب نوا ین ق نونی س ن ر) داشم.
 .7بددرای دسددات بی بدده اهددفاو سدد ن نی طبددق
برن نهشیزی ننظمی عمل نیکنم.
 .8هر گ ه برن نهای شا برای اصشح ا بهبود بخشی
ا شفا ش س ن نیام شدرا ندیکدنم آر شا تد

031

8

8131

11

90

822

1321

شستفر به ناتجه پتگتری نیکنم.
 .9اقای دش نحتط ک ش قول ی تعهفی ندی دهدم
همواشه به آر پ یبنفم.
 .11دش نوقعتت شلیی نن فع س ن نی شا بر نن فع
فردیام ترجتح نیدهم.
مستمر

 .11ا داشاییه ی س ن ر نتز همچور انوال خود
نح فظت نیکنم.
 .12دش نق بل فش شه نق انت ندیکدنم یدرا بده
س ن ر ا افراد آر احس س دیبساگی ا تعیدق

231

839

1

1931

1131

822

1391

831

1

0931

1031

0131

822

9311

1

831

88

1239

11

822

1301

839

1

9231

9339

0831

822

9319

نیکنم.
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بعد

جمع

گویه

میانگین

طیف نظرات بر حسب درصد

231

039

82

1239

1131

822

1392

8

231

331

1131

10

822

1301

239

831

131

1831

1131

822

1391

8

031

0131

1031

01

822

9331

239

831

139

1231

1231

822

1312

931

81

0031

9931

0139

822

9310

کامالً
مخالفم

 .13هتچگد ه سدعی نکدردهام بد سدهلانگد شی ا
اهم لک شی به نن فع س ن ر آستب ااشد کنم.
 .14همتشه سعی کرده ام ب عمل خود نش ر دهم
به اظ یف نحولشفه بهخوبی آشن هسام.
 .15تعهفات شلیی خود شا بفار نظد شت دیگدرار

رفتاری

نتز بهخوبی انج م نیدهم.
 .16نن بدفار آند دگی کد فی دش نوقعتدت هد ی
نخایف شلییام قراش نمیگترم.
 .17نن تش

نی کنم همه ک شهد ی خدود شا بده

بهارین نحو نمکن انج م دهم.
 .18نن ا جمیه افراد «نعا د به ک ش» هسدام کده
نمیتوانم هرگز بتک ش بنشتنم.

مخالفم

بینابین

موافقم

کامالً
موافقم

 .9یافتههای استنباطی
8

بهمنظور وزمون فرضیات تحقیق از وزمون های پارامتریک (همبستگی پیرساون و رگرسایون
خطی )0استفاده شده است ،اما از ونجا كه استفاده از وزمون های ماذكور مناو باه برقاراری كمای
بودن مقیاس متغیرها و نرمال بودن توزیع داده هاست ،ابتدا به كمک وزمون كولموگرف اسامیرنف
به بررسی نرمال بودن دادههای متغیرهای تحقیق پرداخته شده كه نتاایج حاصال از ون باه قارار زیار
است :از ونجا كه سطح معنیداری همه متغیرهاا بازرگتار از  2321اسات ،مایتاوان گفات توزیاع
دادههااای متغیرهااای مااورد مطالعااه نرمااال اساات؛ ازای انرو بااهمنظااور بررس ای فرض ایات تحقی اق از
وزمونهای پارامتریک استفاده شده است.

1. Pearson Correlation
2. Linear Regression
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 .1بررسی ضرایب همبستگی متغیرهای تحقیق با وجدان کاری کارکنان
جدول  .1بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وجدان کاری کارکنان
تقسیم كار

23910

23228

متغیر مستقل

متغیر وابسته

عدالت سازمانی

23038

23228

بیگانگی از كار

- 23111

23228

23911

23228

23913

23228

مشاركت كاركنان

23113

23228

وموزش كاركنان

23208

23111

Chi-Square

Sig

13311

23020

وجدان كاری

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

ارتقای شغلی
رضایت شغلی

نوع مدیریت مدیران

وجدان كاری

برای بررسی رابطه بین تقسیم كار ،عدالت سازمانی ،بیگانگی از كار ،ارتقای شغلی ،رضاایت
شغلی ،مشاركت كاركنان و وموزش كاركنان با وجدان كاری ،پس از در نظار گارفتن مالحظاات
الزم ،از وزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
با توجه به مقدار ضریب همبستگی ( )r = 23910كه نشان از رد فارض H0و تأییاد فارض H1

دارد ،میتوان گفت بین نوع تقسیم كار سازمان و وجدان كاری كاركنان رابطه مساتقیم و معنایدار
با شدتتی متوس وجود دارد.
با توجه به مقدار ضریب همبستگی ( )r = 23038كه نشاان از رد فارض H0و تأییاد فارضH1

دارد ،میتاوان گفات باین احسااس عادالت ساازمانی و وجادان كااری كاركناان رابطاه مساتقیم و
معنیدار با شدتتی ضعیف وجود دارد.
با توجه به مقدار ضریب همبستگی ( )r = -23111كه نشان از رد فرض  H0و تأیید فرض H1

دارد ،میتوان گفت بین بیگاانگی از كاار كاركناان و وجادان كااری كاركناان رابطاه معکاوس و
معنیدار با شدتتی متوس وجود دارد.
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با توجه به مقدار ضریب همبستگی ( )r = 23911كه نشان از رد فرض  H0و تأییاد فارض H1

دارد ،میتوان گفت بین ارتقای شغلی و وجدان كاری كاركنان رابطه مستقیم و معنایدار باا شادتتی
متوس وجود دارد.
با توجه به مقدار ضریب همبستگی ( )r = 23913كه نشان از رد فرض  H0و تأییاد فارض H1

دارد ،میتوان گفت بین رضایت شغلی و وجدان كاری كاركنان رابطه مستقیم و معنیدار با شادتتی
متوس وجود دارد .به عبارت دیگر با افزایش میزان رضایت شغلی ،وجادان كااری كاركناان ونهاا
نیز با شدتتی متوس بیشتر میشود.
با توجه به مقدار ضریب همبستگی ( )r = 23113كه نشان از رد فارض  H0و تأییاد فارضH1

دارد ،میتوان گفت بین مشاركت كاركنان و وجدان كاری ونها رابطه مستقیم و معنیدار باا شادتتی
متوس وجود دارد.
نتایج مثید این مطلب است كاه باین میازان وماوزش كاركناان و وجادان كااری ونهاا رابطاه
معناداری وجود ندارد .در كل با توجه به یافتههاای وزماون همبساتگی كاه نشاان از رد فارض H1و
تأیید فرض H0دارد ،نمیتوان فرضیه وجود رابطه بین وماوزش كاركناان و وجادان كااری ونهاا را
تأیید كرد.
بهمنظور بررسی رابطه بین نوع مادیریت مادیران و وجادان كااری كاركناان از وزماون كاای
اسکوئر استفاده شده است .نتایج حاصل از وزماون خایدو ( )  2 =13311كاه در ساطح معنااداری
( )Sig =23020است ،نشان از تأیید فرض H0دارد؛ یعنی بین نوع مدیریت مدیران و وجدان كااری
كاركنان رابطه معناداری وجود ندارد.
 .1تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر وجدان کاری (آزمون فرضیات تحقیق)
بهمنظور مشخص كردن تاأریرات مساتقیم و غیرمساتقیم متغیرهاای مساتقل بار وجادان كااری
كاركنان از تحلیل مسیر به كمک اجرای رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده كه نتایج حاصال
از ون به قرار زیر است:
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جدول  .1آمارههای تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر وجدان کاری
ضریب

شاخص

همبستگی )(R
23110

مقدار

R2

R2

F

تعدیلشده

23921

سطح

23038

معناداری

083110

23228

جدول  .1بررسی میزان و جهت تأثیر عوامل مؤثر بر وجدان کاری
ضرایب
متغیر

رگرسیون
استانداردنشده

خطای
استاندارد

ضریب
رگرسیونی

t

استانداردشده

سطح
معنیداری

عدد رابت

13080

23039

-

813911

23228

وموزش كاركنان

23228

23220

23228

23283

23311

نوع مدیریت

23219

23210

23211

83202

23921

رضایت شغلی

23111

23218

23910

13190

23228

تقسیم كار

23032

23210

23013

13119

23228

بیگانگی از كار

- 23011

23211

- 23032

- 13118

23228

ارتقای شغلی

23010

23211

23018

13310

23228

عدالت سازمانی

23012

23212

23011

13012

23228

مشاركت كاركنان

23000

23218

23030

13113

23228

برابر داده های جدول  1مشخص شد  92درصد از واریانس (تغییرات) وجدان كاری كاركنان
توس مجموع متغیرهای مستقل تبیین میشود و با توجه به مقادار  = F083110و ساطح معنایداری
بهدستومده كه در سطح خطای كمتر از  2328معنیدار است ،مایتاوان گفات مجماوع متغیرهاای
مذكور قادرند تغییرات وجدان كاری كاركنان را تبیین كنند .بر اساس دادههای جادول  1مایتاوان
گفت جز دو متغیر «نوع مدیریت مدیران و وموزش كاركنان» سایر متغیرهای مستقل از عوامل مثرر
بر وجدان كاری كاركنان هستند و تأریر همه متغیرهاای اررگاذار جاز متغیار «بیگاانگی از كاار» بار
وجدان كاری كاركنان افزاینده است .بین متغیرهای مستقل رضایت شغلی بیشتر از سایر متغیرهاا بار
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وجدان كاری كاركنان مثرر است .ضریب بتای  ،23910رضایت شغلی بدان معناسات كاه باه ازای
هر واحد افزایش در انحراف اساتاندارد رضاایت شاغلی 23910 ،واحاد افازایش در وجادان كااری
كاركنان بهوجود میوید و از ونجا كه جهت این رابطه مثبت اسات ،تغییار باهصاورت مساتقیم و از
نوع افزاینده است.
رضایت شغلی
1.352
1.289

-1.291

تقسیم کار

بیگانگی از کار

وجدان
کاری

1.241
ارتقای شغلی
1.277
عدالت سازمانی
1.292
مشارکت

نمودار  .0مدل عوامل مؤثر بر وجدان کاری

با توجه به اینکه در مدل رگرسیونی قبلی متغیر «رضایت شغلی» بیشاترین تاأریر را بار وجادان
كاری كاركنان داشته ،در ادامه بهمنظور اجرای تحلیل مسیر ،متغیار رضاایت شاغلی باهعناوان متغیار
وابسته تعریف شده است تا تأریر سایر متغیرهای مستقل روی ون بررسی شاود كاه نتاایج حاصال از
ون به شر زیر است:
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جدول  .3آمارههای تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی
ضریب
شاخص

همبستگی
)(R

مقدار

23191

2

R2

R

F

تعدیلشده
23138

23131

سطح
معناداری

8013120

23228

جدول  .82بررسی میزان و جهت تأثیر عوامل مؤثر بر رضایت شغلی
ضرایب
متغیر

رگرسیون
استاندارنشده

خطای
استاندارد

ضریب
رگرسیونی

t

استانداردشده

سطح
معنیداری

عدد رابت

83118

23882

-

813311

23228

وموزش كاركنان

23821

23201

23811

93108

23228

نوع مدیریت

23202

23201

23201

23191

23129

تقسیم كار

23201

23292

23291

23118

23191

بیگانگی از كار

- 23811

23201

- 23091

- 13909

23228

ارتقاء شغلی

23890

23201

23088

13133

23228

عدالت سازمانی

23011

23298

23181

33981

23228

مشاركت كاركنان

23211

23209

23881

93911

23228

برابر داده هاای جادول ( )3مشاخص شاد  13درصاد از واریاانس (تغییارات) رضاایت شاغلی
كاركنان توس مجموع متغیرهای مستقل تبیین میشود و با توجاه باه مقادار  = F8013120و ساطح
معناداری بهدستومده كه در سطح خطای كمتار از  2328معناادار اسات ،مایتاوان گفات مجماوع
متغیرهای مذكور قادرند تغییرات رضایت شغلی كاركنان را تبیین كنند .بر اسااس دادههاای جادول
 82میتوان گفت جز دو متغیر «نوع مدیریت مدیران و تقسیم كار» تأریر همه متغیرهای اررگذار جز
متغیر «بیگانگی از كار» بر رضایت شغلی كاركنان افزاینده است.
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آموزش کارکنان
1.154
-1.235

رضایت شغلی

1.211

بیگانگی از کار

ارتقای شغلی

1.415
عدالت سازمانی
1.117

مشارکت

نمودار  .9مدل عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

 .1نتایج حاصل از تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر وجدان کاری
بهمنظور گازارش تحلیال مسایر ،متغیرهاای «وماوزش كاركناان»« ،ناوع مادیریت»« ،رضاایت
شغلی»« ،تقسیم كار»« ،بیگانگی از كار»« ،ارتقای شغلی»« ،عدالت سازمانی» و «مشاركت كاركنان»
بهعنوان متغیرهای مستقل معرفی شدند و متغیر وابسته اصلی و نهاایی ایان پاژوهش «وجادان كااری
كاركنان» است .در این قسمت به بررسی نتایج حاصل از تحلیل مسیر عواملی پرداخته میشاود كاه
بر وجدان كاری كاركنان تأریر گذاشتهاند:
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الف) متغیرهایی كه صرفاً بهطور مستقیم بر متغیر وابسته تأریر میگذارند.
با توجه به نتایج تحلیل مسیر مشخص است كه «رضایت شغلی» بهعنوان یک متغیار كلیادی و
واس است كه از سایر متغیرها تأریر میپذیرد و بر میزان وجدان كاری كاركنان تاأریر مایگاذارد.
طبق نتایج ،رضایت شغلی با ضریب تأریر  23910بر وجدان كاری كاركنان تأریر مثبتی داشته است.
متغیر «تقسیم كار» با ضریب تأریر  23013بر میزان وجدان كاری كاركناان تاأریر مثبتای داشاته
است.
ب) متغیرهایی که عالوه بر تأثیر مستقیم بهصورت غیرمستقیم (با واسطه رضایت شغلی) بر
وجدان کاری کارکنان تأثیر میگذارند.
متغیر «مشاركت كاركنان» با ضریب  23030عالوه بر تاأریر مساتقیم بار میازان وجادان كااری
كاركنان ،با واسطه متغیر رضایت شغلی با ضریب  23881تأریر افزاینده بر وجدان كاری دارد.
متغیر «عدالت سازمانی» با ضریب  00277عالوه بر تأثیر مستقیم بر میزان وجـدان کـاری
کارکنان ،با واسطه متغیر رضایت شغلی با ضریب  00415تأثیر افزاینده بر وجدان کاری دارد.
متغیر «ارتقای شغلی» با ضریب  00241عالوه بر تأثیر مسـتقیم بـر میـزان وجـدان کـاری
کارکنان ،با واسطه متغیر رضایت شغلی با ضریب  00211تأثیر افزاینده بر وجدان کاری دارد.
متغیر «بیگانگی از کار» با ضریب  -00210عالوه بر تأثیر مستقیم بر میزان وجـدان کـاری
کارکنان ،با واسطه متغیر رضایت شغلی با ضریب  -00235تأثیر کاهنده بر وجدان کاری دارد.
ج) متغیری كه صرفاً بهطور غیرمستقیم بر متغیر وابسته تأریر میگذارد.
متغیر «وموزش كاركنان» با واسطه متغیر رضاایت شاغلی باا ضاریب  23811تاأریر افزایناده بار
وجدان كاری دارد.
نتایج حاصل از تحلیل مسیر عوامل مثرر بر میزان وجدان كاری كاركنان در ایان پاژوهش باه
قرار زیر است:
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جدول  .88نتایج حاصل از تحلیل مسیر آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای
تأثیرگذار بر میزان وجدان کاری
متغیر مستقل
رضایت شغلی

23910

----

23910

تقسیم كار

23013

----

23013

وموزش كاركنان

----

()23811( × )23910( = )23211

23211

23030

()23881( × )23910( = )23218

23999

23011

()23181( × )23910( = )23811

23109

ارتقای شغلی

23018

()23088( × )23910( = )23211

23981

بیگانگی از كار

- 23032

()- 23091( × )23910( = )- 23210

- 23910

مشاركت كاركنان
عدالت سازمانی

متغیر وابسته

وجدان كاری

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

کل اثر

نمودار  .1مدل تحلیل مسیر
009

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

نتیجهگیری
نتایج نشان داد كه بین نوع تقسیم كار و وجدان كاری كاركنان (فرضیه اول) رابطاه مساتقیم و
معنیدار با شدتی متوس وجود دارد .به عباارت دیگار بار اسااس نظریاه تقسایم كاار دوركایم ،باا
افزایش مطلوبیت تقسیم كااری وزارتخاناه ،وجادان كااری كاركناان نیاز باا شادتتی متوسا بیشاتر
میشود .بر اساس نظریه تقسیم كار دوركیم ،تقسیم كار باهعلات افازایش میازان فعالیات اسات كاه
همبستگی را بیشتر میكند .با تقسیم كار ،هر كس جای شایسته خود را دارد ،هر كس مزد و پاداش
شایسته خود را میگیرد و در نتیجه هر كس خود باه خاود در خیار و صاال همگاان مایكوشاد و
همکاری میكند كه در نهایت منتج به افزایش وجدان كاری میشود.
نتایج وزمون فرضیه دوم نشان داد كه بین میزان وموزش كاركنان و وجادان كااری كاركناان
رابطه معنیدار وجود ندارد .بر اساس نتایج حاصل از تحلیل مسیر ،متغیر وموزش كاركنان ،متغیاری
است كه صرفاً بهطور غیرمستقیم بر متغیر وابسته تأریر میگذارد؛ یعنی اینکه با واسطه متغیر رضاایت
شغلی تأریر افزاینده بر وجدان كاری دارد .بر اساس تئوری یادگیری اجتماعی ،وموزش باید مادلی
برای جلب توجه كاركنان ارائه دهد و امکانات انگیزشی را فراهم كند .بیشتر سازمانهای موفاق در
دنیا دارای نوعی برنامه های وموزشی سیستماتیک هستند و هزینه های زیادی برای وموزش كاركنان
خود میكنند .بر اساس نظریه اخالق كار ماكس وبر ،سازمانها میتوانند از طریق وموزش مباحاث
و ارزشهای مذهبی و دینی به كاركنان برای ایجاد انگیزه و حفظ و ارتقای وجدان كاری كاركنان
گام بردارند.
نتایج حاصل از فرضیه سوم با استفاده از وزمون كای اسکوئر نشان داد كه باین ناوع مادیریت
مدیران و وجدان كاری كاركنان رابطه معناداری وجود نادارد .البتاه باا توجاه باه توزیاع نسابتهاا،
وجدان كاری كاركنانی كه ناوع مادیریت مادیران را رابطاهمادار ارزیاابی كاردهاناد ،در قیااس باا
كاركنانی كه نوع مدیریت مدیران را وظیفهمدار ارزیابی كردهاند ،بیشتر بوده است ،اما این تفااوت
به لحاظ وماری معنیدار نیست.
نتایج پژوهش نشان داد كه بر اساس نظریه برابری «اِستِیسی ودامز» ،بین میزان عدالت سازمانی
و وجدان كاری كاركنان (فرضیه چهارم) رابطه مستقیم و معنایدار باا شادتتی ضاعیف وجاود دارد.
بهعبارت دیگر با افزایش میزان عدالت سازمانی ،وجدان كاری كاركنان نیز با شدتتی ضعیف بیشاتر
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مایشااود .باار اساااس نظریاه برابااری ،عاادالت ،عاااملی بارای انگی ازش كارمناادان اساات .كارمناادان
ورودیهایشان به كار و خروجایهایشاان را باا دیگاران مقایساه مایكنناد؛ یعنای نسابت خروجایا
ورودی خود را با نسبت ورودیا خروجی دیگران مقایسه میكنند .اگر ایان نسابت مسااوی باشاد،
عدالت وجود دارد و خود ایجاد انگیزه كاری میكند؛ ولی اگر این نسبت مساوی نباشد ،باا بحاران
عدالت روبهرو میشویم .یعنی بر اساس نظریه ودامز ،بحران منفی انگیزشی بهمنظور انجام كارهایی
برای تصحیح بهوجود میوید كه نتیجهاش پایین ومدن وجدان كاری میشود.
طبق نتایج فرضیه پنجم ،بین میزان مشاركت كاركنان و وجدان كاری كاركنان رابطه مساتقیم
و معنیدار با شدتتی متوس وجود دارد .بهعبارت دیگر با افزایش میزان مشاركت كاركنان ،وجدان
كاری كاركنان نیز با شدتتی متوس بیشتر میشود .بر اسااس نظریاه سیساتمهاای مادیریت رنسایس
لیکرت و تئوری دوعاملی فردریک هرزبارگ ،هار چاه مشااركت كاركناان بیشاتر باشاد ،وجادان
كاری بیشتر است .بر اساس تئوری دوعاملی هرزبرگ ،مشاركت یکای از عوامال انگیزانناده اسات
كه خود عاملی برای افزایش وجدان كاری است .بر اسااس نظریاه سیساتمهاای مادیریت لیکارت،
ارتقای وجدان كار كه نوعی نگرش مثبت به كار است ،در یک نظام مدیریت مشاركتی امکانپذیر
است .اگر اهداف سازمان بر اساس مشاركت گروهی پایهگاذاری شاود ،تعهاد كاركناان را تحات
تأریر قرار میدهد و میزان وجدان كاری كاركنان افزایش خواهد یافت.
طبق نتایج فرضیه ششم ،بین میزان ارتقای شاغلی و وجادان كااری كاركناان رابطاه مساتقیم و
معنیدار با شدتتی متوس وجود دارد .بهعبارت دیگر با افزایش میزان ارتقای شغلی ،وجدان كااری
كاركنان نیز با شدتتی متوس بیشتر میشود .بر اساس تئوری دوعااملی هرزبارگ و تئاوری براباری
ودامز ،با افزایش كیفیت ارتقای شغلی ،انگیزه كاركنان و وجدان كاری ونها افزایش پیدا میكند.
نتایج فرضیه هفتم نشان داد كه بین بیگانگی از كار و وجدان كاری كاركنان رابطاه معکاوس
و معنیدار با شدتتی متوس وجود دارد .بهعبارت دیگر با افزایش بیگانگی از كاار ،وجادان كااری
كاركنااان نی از بااا ش ادتتی متوس ا كمتاار م ایشااود .باار اساااس نظری اه بیگااانگی از كااار ،از دی ادگاه
جامعهشناسان ،اگر انتخاب كار ،ناصحیح و با فرد ناسازگار باشد ،ازخودبیگانگی رخ میدهد .برای
اینکه كار با ازخودبیگانگی همراه نباشد ،باید از همه جهات مساعد و مورد عالقه باشد.
نتایج فرضیه هشتم نشان داد كه بین میازان رضاایت شاغلی و وجادان كااری كاركناان رابطاه
001

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

مستقیم و معنیدار با شدتتی متوس وجود دارد .به عبارت دیگر باا افازایش میازان رضاایت شاغلی،
وجدان كاری كاركنان نیز با شدتتی متوسا بیشاتر مایشاود .بار اسااس نظریاه دوعااملی انگیازشا
بهداشت روانی فردریک هرزبرگ ،رضایت شغلی باعث ورامش ،تسکین و انگیزش كاركنان و در
نهایت افزایش وجدان كاری میشود.

راهکار و راهبردهای پیشنهادی
بر اسااس نتیجاهگیاریهاای پاژوهش كاه مبتنای بار یافتاههاای پاژوهش اسات ،راهکارهاا یاا
راهبردهایی برای تقویت وجدان كاری در وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی پیشنهاد میشود:
 .8تقسیم كار مطلوب كاركنان ،از اولویتهای برنامهریزی و اجرا در هر سازمانی باید باشد؛
زیرا تخصصگرایی با كارومدتر كردن كارمندان ،باعث انگیزه و بازدهی بیشتر میشود .بر
اساس میانگینهای بهدستومده از نتایج پژوهش ،پیشنهاد میشود در وزارتخانه ،تقسیم
كار متناسب با تخصص ،شایستگی ،تحصیالت مرتب  ،تواناییها ،عالقه ،روحیه فرد و...
انجام و گونهای بازنگری و ساماندهی شود كه كاركنان با شغل احساس هماهنگی و
تناسب كنند تا بین زندگی و كار تعادل بهوجود وید .بنابراین ،همانطور كه در پیشینه و
یافته تجربی پژوهش حاضر ومده ،تقسیم كار با ضریب درخور توجهی بر وجدان كاری
كاركنان مثرر است.
 .0بر اساس پیشینه ،مبانی نظری و تجربی تحقیق حاضر ،توانمندسازی ،ارتقای كیفی و
بهرهوری نیروی كار با افزایش و تقویت انگیزه ،مهارت و خالقیت همراه با اهتمام به
وموزش مداوم نیروی كار ،ایجاد تناسب بین دورههای وموزشی و نیازهای وزارتخانه،
هدایت و اجرای برنامههای وموزشی بر اساس نیازهای شغلی بهمنظور تعالی و تخصص و
تعمیق شناخت كاركنان ،با هدف افزایش وجدان كاری انجام شود .برای اصال و بهبود
برنامههای وموزشی ،بهتر است وزارتخانه روشها و نرمافزارهای جدید متناسب با شغل را
به كاركنان وموزش دهد ،كیفیت وموزش را باال ببرد ،به افراد فرصت استفاده از
ظرفیتهای یادگیری دهد ،در دورههای وموزشی از استادان مجرب و متخصص استفاده
كند ،منابع و بودجه كافی برای فرصتهای وموزش و یادگیری كاركنان اختصا
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اگر دورهای برگزار میشود ،نتایج و ارربخشی دورهها مورد بررسی قرار گیرد و بهبود
فرایند وموزش كاركنان یکی از دغدغههای اصلی مدیران سازمان باشد .وموزش كاركنان
در سطح مطلوب استانداردهای وموزشی انجام شود تا بهتبع ون رضایت شغلی كاركنان
افزایش پیدا كند و در نتیجه وجدان كاری كاركنان افزایش یابد .نتیجه وموزش میتواند
بهینهسازی عملکرد و ساختار سازمان بهمنظور دستیابی به اهداف ،ایجاد زمینه رشد معنوی
منابع انسانی ،ارتقای سطح دانش ،تخصص و مهارتهای ونان ،تربیت كارمندان برخوردار
از مکارم اخالقی و عالقهمند به اعتالی كشور و حاكمیت مبانی ارزشها و اخالق و
موازین اسالمی باشد.
 .9با توجه به نتایج بهدستومده از پژوهش ،بهتر است برای ترویج ارتبا دوسویه و مدیریت
مشاركتی ،در وزارتخانه نظام انتقادها و پیشنهادها فعال و تقویت شود .این پارامتر باعث
میشود كاركنان در تصمیمگیریهای محی

كاری و در تعیین هدفهای سازمان

مشاركت كنند تا هدفها از نظر كاركنان دستیافتنی باشند و به تبع ون كاركنان از
قابلیتهای خود در اتخاذ تصمیمهای سازمان استفاده كنند .همچنین كاركنان برای حل
مشکالت سازمان اظهار نظر كنند و پیگیر حل مشکالت وزارتخانه شوند كه در نهایت
بازدهی وزارتخانه باال رود .اگر اهداف سازمان بر اساس مشاركت گروهی پایهگذاری
شود ،احساس مسئولیت و تعهد كاركنان را تحت تأریر قرار میدهد و میزان وجدان كاری
كاركنان افزایش خواهد یافت.
 .1رفع تبعیض و شفافسازی برای دستیابی به عدالت و توسعه ون؛ با توجه به نمره میانگین
گویههای عدالت سازمانی ،بهتر است به رعایت عدالت از طرف مدیران وزارتخانه توجه
بیشتری شود؛ زیرا كاركنان نحوه برخورد سازمان با خودشان و دیگران را ارزیابی و ضمن
مقایسه ،داوری میكنند و بر حسب شدت فهم از بیعدالتی ،واكنشهایی از خود نشان
میدهند كه یکی از نتایج ون كاهش انگیزه و وجدان كاری است .هر چه امکانات ،سطح
حقوق ،امتیازات ،پستهای سازمانی و مسئولیتهای شغلی ،برنامههای كاری ،حجم كار،
فرصتهای شغلی ،ارتقای شغلی ،شركت دادن كاركنان در تصمیمگیریهای سازمانی ،به
رسمیت شناخته شدن كاركنان ،نوع رفتار مدیر با كاركنان عادالنه بین كاركنان توزیع شده
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باشد ،راه هر گونه احساس بیعدالتی بسته میشود و انگیزههای كاری كاركنان افزایش
مییابد؛ زیرا احساس عدالت عاملی مهم در ایجاد انگیزه و ارتقای وجدان كاری است.
 .1انتصاب مدیران بر اساس تجربه ،تخصص و شایستهساالری؛ ارتقای وجدان كار در یک
نظام مدیریت مشاركتی امکانپذیر میشود كه مدیران به كاركنان اعتماد و اطمینان كامل
داشته باشند و نظر كاركنان را بهطور مداوم بپرسند .این كار باعث میشود تصمیمگیری در
سراسر سازمان توزیع شود و از طرفی شاهد وحدت رویه هم خواهیم بود.
 .1با توجه به بررسی نتایج ابعاد گویههای سازنده متغیر ارتقای شغلی ،بهتر است مدیران
وزارتخانه توجه كنند هر چه ارتقای شغلی كاركنان بر اساس لیاقت ،شایستگی ،تالش،
توانایی و تخصص ،منطقی ،واقعبینانه و بر اساس ضواب

و معیارها و ...انجام شود ،و

مدیران وزارتخانه شرای محل كار را طوری فراهم كنند كه كاركنان ضمن كار ،كسب
مهارت كنند و زمینه پیشرفت در كار فراهم باشد ،انگیزه و وجدان كاری كاركنان افزایش
پیدا میكند.
 .1بسترسازی و ساماندهی اشتغال ،شناساایی ،جاذب ،حفاظ و هادایت سارمایههاای انساانی و
تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال؛ در بیانات مقام معظم رهبری ومده است« :علم و كاار
باید توأمان باشد .هر كدام بدون ون دیگری خاصیت كامل خود را ندارد» (نوری قمشهای،
.)10 :8913
 .1بهتر است ضمن بهكارگیری كاركنان بر اساس عالقه ،توانایی ،تخصص ،احتساب سختی،
حساسیت و پیچیدگی كار ،به حقوق و مزایای كاركنان توجه شود .اتخاذ انواع تدابیر
تشویقی بهگونهای كه وقتی كاركنان كارشان را بهخوبی انجام میدهند ،از ونها بهنحو
شایسته قدردانی شود .سازمان باید شرای

را طوری فراهم كند كه كاركنان بدانند بر

اساس تالشی كه میكنند ،امکان افزایش حقوق برایشان فراهم است .به تناسب موارد
یادشده ،رضایت شغلی كاركنان افزایش مییابد و بهتبع ون وجدان كاری باال میرود.
 .3متناسبسازی و تقویت فرهن

كسبوكار ،عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به

اهمیت وجدان كاری و تبدیل وزارتخانه به همان چیزی كه رسالتش میباشد.
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