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چکیده
هدف تحقیق حاضر ،بررسی رابطه بین جا هعم پذیری سا مز انی ب ک نادجو و یلغش یاهوزرآ ا ا تایه یاضعا یر

     

علمی دانشگاه کاشان ب .دو نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا ت صو یفی – همبس گت ی ب .دو جا هعم یرامآ
وم رد نظر شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی  49 13 - 95به تعداد  326نف دندوب ر    ک ککه از
میان آن ها با استفاده از فر وم ل کوکران و به روش نمونهگیری تص قبط یفدا هههههای 176 ،نف ومن ناونع هب ر ن ختنا ه اب      
شدند .جهت گر آد وری داده ها ،در این تحقیق از سه پرسشنا هم محقق سا هتخ جا هعم پذیری سا مز انی با  20س د لاو ر
چهار وم لف ،ه پرسشنا هم آرزوهای شغلی شین در قالب  15سوال در ش م ش و و هفل  همانشسرپ و ک نادج ا ک یر ا و اتس     
مک گرا در قالب  16سوال در دو وم لفه بر اساس مقیاس  5درجهای لیکرت استفاده گردی .د شجنس تهج ور

ااا اااایییی

پرسشنا هم از روایی مح وت ایی و روایی سازه استفاده گردید .ض ض قیرط زا ییایاپ بیر رررر ررررریب آلفا ای کرون یارب خاب   
پرسشنا هم جا هعم پذیری  ،0/ 87آرزوهای شغلی  0/ 82و وجدان ک یرا

 0/ 79ب حت .دیدرگ دروآر لل للل ییی ل داده ها در دو

سطح ت صو یفی (فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف عم یار) و اس بنت اطی (ضریب همبس گت ی پیرسون t ،ت تتک نمون  ه اای،
رگرسیون و مدل عم ا تالد سا تخ اری) با استفاده از نرم افزار  SPSSو  Amosگرا یف ک انجام گردید .یا هتف ه ناشن ا   
داد یم ان یگ ن هریک از مؤلفه های جا هعم پذیری سا مز انی ،آرزوهای شغلی و وجدان کاری باالتر از حد وتم س .دوب ط
همچ ین ن بین جا هعم پذیری سا مز انی با آرزوهای شغلی و وجدان کاری رابطه مث تب

و نعم اداری وج دو داش .ت

نکاری ،دانشگاه ،اعضای هیات علمی
کلید واژهها :جامعهپذیری سازمانی ،آرزوهای شغلی ،وجدا 
دریا تف

مقاله49 13 /3/ 23 :

پذیرش مقاله49 13 /7/1 :

 1د .کتری مدیریت زومآ شی ،استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه کاشان (نویسنده مسئول)

dr.hamid.rahimi@gmail.com
 .2دکتری برنا هم ریزی درسی ،استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
 .3دانش وج ی کارشناسی ارشد مدیریت زومآ شی ،دانشگاه کاشان
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مقدمه
جا هعم پذیری افراد در سا مز ان ها فرایندی است که از آن طریق ،کارکنان با ار شز

های سا مز انی

همانندسازی می ک نن د و انتظارات سا مز ان را در وم رد ر تف اره دوخ لغش هب هتسباو یا

شناد و      

اجتماعی ضروری برای انجام نقش های دوخ به ع ون ان عضوی کار مآ د را فرا می گیرن .د عماج ه   
پذیری سا مز انی را می توان برحسب چندین بعد ک اد یگمه ه را ب یرادانعم و تبثم هطبار ی ا       

رضایت شغلی هس نت د تعریف نم دو (ب گی لیاردی و همکاران .)5002 ،1برنا یریذپ هعماج یاه هم     

که در سا مز ان ها و نهادها برای ترویج و ارتقا سازگاری کارکنان در سا مز ان ،طراحی و اجرا می
شوند ،بسیار س نمدو د هس نت د چرا که باعث ک ات دوش یم ارک نان حطس زا

 تراهم ه و ینف یا

  

کارکردی نم اسبی بر وخ ردار شوند .بدین ترتیب در سا مز ان ها کار مآ دتر شده و رضایت بیش یرت
را تجربه ک نن د .از طرف دیگر ارائه شزومآ

های زال م برای سازگاری با فضای کاری و اجتماعی

سا مز ان باعث می ش دو تا کارکنان نیز به نحو شایس هت ای نس تب

به اهداف و ار شز

ه ،نامزاس یا   

احساس تعهد ک نن د (ب گی لیاردی و همکاران .)5002،همین طور جهت گ مزاس یاه یری ا اه ن و   
نهادها نس تب

به سیاست های همکاری و عملیاتی که یک شرکت به کارک یم هضرع دوخ نان    

کند تا اندازه زیادی در راستای تسهیل سازگاری کارکنان با تقاضاها و شرایط محیط کار اس .ت
ج هبن بسیار مهم دیگر از جا هعم پذیری سا مز انی تعامل کارکنان ب راکمه ا ا نینچ .تسا ن لماعت      
هایی برای اینکه کارکنان ب وت انند به طور ثوم ر و کار مآ دی در سا مز ان عمل ک نن د بس ورض رای ری   

است (کاتز ، 88 91 ،2فلدمن.) 88 91 ،3

جا هعم پذیری سا مز انی را فرایندی می دانند که افرا ،د ار شز

های س راظتنا ،ینامزا ا اب طبترم ت

   

ر تف ارهای شغلی و دانش اجتماعی زال م برای تقبل نقش ها در سا مز ان را شناسایی می ک نن د و ی دا
می گیرند .جا هعم پذیری تازه واردها برای سا مز ان ها اهم تی

ویژه ای دار ،د زیرا ت یثأ رات پذیر هتف

شده در چند ماه اول ،بر ر تف ار و عملکرد کار نم دان ماندگار وخ اهد ب دو (بایر .) 1994 ،4کار نادنم

جدید ،ار شز

ها و نم ش های بیرون سا مز ان را با دوخ وارد سا مز ان می ک نن د و سا مز ان باید تالش

کند که آنها را ب شنم ا

س و انشآ ،ینامزاس نورد یاه ا ج .دنک راگز ااااااا اااااااا ریذپ هعم ی مزاس  ا ،ین    
1

. Bigliardi & et al
. Katz.
3
. Feldman.
4
- Bauer
2
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پدیدآورنده نگرش ها ،ار شز

ها و شایس گت ی های تازه ای است که وم جب پدی آ د م اگنا ند ره    

های ذهنی شخصی و ر تف ارهای تازه ای می ش دو که برای ایفای نقش های ت .دندنمدوس درف هزا   
جا هعم پذیری برای تناسب شخص سا مز ان ،اساسی اس ،ت زیرا هدف اول هی جا هعم پذیری ،استمرار
ار شز

های اصلی و دادن چارچ بو ذهنی به کارکنان برای دادن پاسخ نم اسب به محیط کارشان

و هماه گن ی با کارکنان دیگر است ( یف ل ستاد.)4002،1

جا هعم پذیری سا مز انی اغلب وم جب پیامدهای تخم لفی نظیر رضای ،ت تعهد و ر تف اره بولطم یا   
سا مز انی می شوند (نادی .) 1388 ،حجم وس عی ی از تحقیقات طی دو دهه گذش شالت نونکات هت    
نم دو ه اند تا نقش جا هعم پذیری سا مز انی در تمایالت کارکنان و نس تب

مش و نورد رد دوخ لغا

برون سا مز ان را مشخص نمایند .برهمین هفرح یگدنز تفگ ناوت یم انبم

بم درف یا ت رب ین          

آرزوها و مآ الی است که فرد در وم رد حر اد دوخ هف ر وزرآ نیا .د ههه ه ههههها و نام لامآ ن ورین کی د     
محرک ،ه ان خت اب های شغلی ،تصمیم به تغ یی ر سا مز ان یا نهاد محل کار ،نظ  درف ر ر هب عجا هدنیآ
شغلی دوخ و واکنش هایی که در برابر تجارب کاری از وی س ار دنز یم ر

   

ییعت نننن ننننن دنیامن یم   

(نادی .) 1388 ،همه این ابعاد در چهار بعد ،شزومآ تفاهم ،حمایت کارک نان و چش یاهزادنا م   

آینده درسا مز ان ،خال هص می شوند (تائور نیم ا .) 1997 ،2نم ظور از دریا تف

،شزومآ شزومآ

ه یا ی

است که در نهادها برای ترویج و ارتقای سازگاری کارکنان در سا مز ان ها ،طراحی و به اجرا در
می آید .ارائه شزومآ

های زال م برای سازگاری با فضای ک مزاس یعامتجا و یرا ان     س یم بب   

ش دو تا کارکنان نیز به نحو شایس هت نس تب

به اهداف و ار شز

های سا مز ان احساس تعهد ک نن د .در

تفاهم ،کار نم دان درک کامل و روشنی از اهدف و ا وم ر سا مز ان و وظایف دوخ در سا مز ان دارند
که این امر بسیار مه ،دنک یم هولج م اریز هابتشا و اهاطخ ا نورد رد ار نانکراک ت امزاس نن ننننننن نننننننننن
کاهش می دهد که در نهایت رضایت و احساس دوخ کار مآ دی ب یم بجوم ار نانکراک رتالا

   

ش .دو حمایت همکاران حاکی از حمایت همک د نارا ر نامزاس روما ماجنا  و رد دوخ فیاظو        
سا مز ان ،پذیرش فرد به ع ون ان عضوی از سا مز ان و روابط حس  دارفا نیب هن ا یاه لماعت و تس

    

مث تب

و حمایت گرانه همکاران در درون سا مز ان را شامل می ش .دو چشم انداز آی جو رب هدن ود    

فر تص

های شغلی نم اسب در آینده و ارتقا ،تر یف ع و پاداش در قبال انجام دادن بهتر کارها تاک دی
1-Filstad
2-Taormina
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دارد و شامل ادراکات کارکنان از چشم اندازهای شغل دوخ و پذیرش آن در سا مز انی است که
کار می کند (پور سلطانی و همکاران.)39 13 ،
جا هعم پذیری س بلغا دش هداد حیضوت الاب رد هک ینامزا ؛ریظن یفلتخم یاهدمایپ بجوم           
رضای ،ت تعهد و ر تف ارهای مطل بو سا مز انی می شوند .از یغتم هرمز ر یم هک ییاه ناونعب ناوت     
پیامدهای جا هعم پذیری سا مز انی تلقی نم دو آرزوهای شغلی و وجدان کاری اس .ت حجم وس عی ی
از تحقیقات طی دو دهه گذش هت تا ک ون ن تالش نم دو ه اند تا نق عماج ش ه رد یریذپ 

  

نامزاس رد

تمایالت کارکنان نس تب مشاغل دوخ در درون و برون سا مز ان را مشخص نمایند .برهمین نبم ا می
توان گفت زندگی حر هف های فرد نتبم ی بر آرزوها و مآ الی است ک ح دروم رد درف ه ر دوخ هف

    

دار .د این آرزوها و مآ ال بسان یک نیرو محرکه ان خت اب های شغلی ،تصمیم به تغ ای نامزاس ریی    
نهاد محل کار ،نظر فرد راجع به آینده شغلی دوخ و واکنش هایی که در برابر ت زا یراک براج
وی سر می زند را ت ییع ن می کند.
آرزوهای شغلی یکی از ج هبن های ابعاد داخلی شغل و ت ییع ن ک نن ده فوم ق تی

 کی

شش ش ششششغل است و

ت یثأ ر زیادی بر توس هع شغل افراد دارد (اسماعیل و همکاران 8002 ،و شون .)2002،1شین ( ) 1975
بر اساس مطالعات ،دوخ آرزوهای شغلی نتبم ی بر زندگی حر هف ای را تم شکل از تمای دوخ هب ل    
 یراتخم

وو و اس گتسیاش ،ییایفارغج تابث ،یلغش تینما ،لالقت ی مومع  ی نف و یدرکراک  ی          ،

شایس گت ی مدیریتی و خالق تی

    

کار فآ رینانه عم رفی نم دو ه اس .ت در دوخ درف ،لالقتسا و یراتخم    

وخ اهان آن است که ا وم ر و کارها را به ش وی ه ای که دوخ ت ییع ن می کند انجام دهد ،اما در ا تینم
شغلی فرد وخ اهان آن است که مسیر شغلی اش از لحاظ ا تینم

و مرب و دوش نیمضت تابث ب یان    

بث ات جغرا یف ایی بیش تر وخ اهان آن است که محل ک ییغت شرا ر  .دیامنن ی د نف یگتسیاشر ی و   
کارکردی نیز فرد وخ اهان آن است که در ح زو ه های بوسحم صصخت بحاص درف ،صاخ      
ش ،دو ولی در شایس گت ی مدیریتی ،فرد مایل است که شغلش ج هبن مدیریتی داش هت باش .د تیقالخ
کار فآ رینانه نیز به ع ون ان یکی از جن هب های آرزوهای شغلی تمایل به خلق تجارتی جدید از طریق
ایجاد محصول و ی یدج یتامدخ ا د ار 

رد بر دریگ یم

ناراکمه و یدرایلگیب(           ،5002ش ،نی

.) 1995

1-Schoon
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براساس نتایج حاصل از تحقیقا ،ت جا هعم پذیری سا مز انی به احساس وج دو فر تص
در سا مز ان جنم ر می ش .دو این احساس وج دو فر تص

یلغش یاه    

شغلی از یک طرف باعث افزایش و تقویت

ارکان کارراهه شغلی افراد که بخشی از دوخ پنداره شغلی آنهاس ،ت می ش زا و دو رگید فرط    
باعث کاهش تمایل به ترک خد تم

می ش .دو در واقع فر تص

های شغلی بیرونی اشاره ای است

به این امر که یک سا مز ان تا چه اندازه حمایت زال م را برای آرزوهای شغلی افراد ک ب ینتبم ه ررر رررر
کار راهه شغلی آنهاست فراهم می کند .کارکنان در سطوح تخم لف تحصیلی و سا مز انی در یک
سا مز ان ،دارای نیازها و آرزوهای شغلی تم فاوتی هس نت د .بنابراین سا مز ان باید تالش کند تا مش قو
هایی که با ار شز

های شغلی زیربنایی افرا ،د سازگار و هماهنگ است

زا .دنک مهارف ار یفرط     
   

ش وی ه مدیریت تا یث ر بسزایی بر س  .دراد یراک نادجو و نامزا ر هب تیریدم بولطم یاه شو   
ان یگ زش افراد و افزایش وجدان کاری و بهره وری می انجامد (کاوی نا  .) 1384 ،،،وج ،یراک ناد
رضایت قلبی به وظیفه هایی است که قرار است انسان انجام دهد ،به گونه ای که اگر ب سرزا
ناظری نیز شاهد عف ال تی

ای   

او باشد وی را در انجام به قصور و سستی تم هم ننماید ( یعم ن.) 63 : 1360 ،

وجدان یکی از پنج عامل اصلی شخص تی
نحوی که جا ،هعم مطل بو

  

اس .ت وجدان ،ت یصو ف ک نن ده قدرت ک تن رل تکان ،ه به

یم داند و تس .تسا روحم فده و روحم فیلاکت راتفر هدننک لیه       

وجدان ،ویژگی هایی چون تفکر قبل از عمل ،به تا یخ ر اندازی ارضای وخ اس هت ها ،رعایت قوانین
و ه جن ارها و سا مز ان دهی و اولویت بندی تکالیف را در بر می گیرد (اژه ای و همکاران: 1388 ،

 .)103به عبارت دیگر وجدان کاری وم جب می ش  نانکراک دو ن  ماظ ا ،روشک ینامزاس و یراد      
توانمندی ها و اس عت دادها و تخصص ها را نه تنها بدون ک تن رل ،بلکه به ط تهج رد هنابلطواد رو   
تحقق اهداف سا مز ان قرار دهند که در سایه این وجدان کاری ،برنا هم ه روشکرادیاپ هعسوت یا    
بیمه می شوند (سلطانی .) 1377 ،کارکنان با وجدان کاری با ،ال س تخ
سا مز ان ار شز

یم راک رت ،دننک یارب      

قائلند و ایراد کمتری در کارشان دیده می ش .دو

توجه به مفهوم وجدان کاری در سا مز انها در حقیقت نگاهی اخالق راک هلوقم هب یناسنا و ی و    
سا مز ان است؛ زیرا اخالق در ر تف ارهای حر هف ای جنم ر به ای عت داج ه هب تبسن د

ظو ماجنا ا فی       

محوله به بهترین شکل و بدون ک تن رل خارجی و در پی آن به دوب نتایج کار ،به دوب وض عماج ع ه   ،
رضایت باطنی وآرامش وجدان فرد است (ابطحی .) 1374 ،عوا تیوقت و داجیا رد یددعتم لم    
ی -شخص تی ی و   -3عوا لم
وجدان کاری ثوم رند-1 :عوامل فره گن ی -اجتماعی-2 ،عوا درف لم یی یی
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خانوادگی و ترب تی ی .به عبارت دیگر مؤلفه های آرزوهای شغلی مانند استقالل و شایس گت ی ا دارف
در یم زان تعهد افراد به کار و وجدان کاری ت یثأ ر دارد (لیاق رادت  .)09 13 ،،،وج کی ناونع هب ناد    
ویژگی شخص تی ی از دو رویه فوم ق تی

مداری و قابل تی

اتک وم( تسا هدش لیکشت ا

ننننن نننننن.)1002،1

فوم ق ،تی بازتاب تمایل به تالش برای شایس هت و فوم ق ب دو ن در کار است که شامل ا ندرک رایتخ   
یعم ارهای باال برای عملکرد دوخ و ادا هم عف ال تی
قابل تی

ت ش یم فده هب ندیسر ا و نوم( د  )1002 ،،،،،،،،،،،،،،،و

اتکا ،تمایل به قابل اعتماد ب دو ن را نشان می دهد .این ویژگی ش خ ،ندوب قداص لما ود     

نظم دهی ،احترام به قانون ،نم ظم ب دو ن و اقتدار می ش دو (براتی احمدآبادی .) 1387 ،از نظر ساین

2

و همکاران ( ،)8002انجام مطال هع پیرا وم ن وجدان کاری یک ضرورت است زیرا عوامل فردی و
سیستم اجتماعی یک سا مز ان درتعامل با یکدیگر بر وجدان کاری مؤثرند.
ا هجف (  ) 1376در تحقیقی به ای تن ن ی هک دیسر هج
انضباط اجتماعی ،عوامل کیفی نظیر ترب تی

لوا تیولوا

یارب زفا ای دجو ش ا و یراک ن

     

خانوادگی ،تقویت باورهای دینی و ارزشیابی صحیح

از کار افراد می باشد .پوررحیم (  ) 1376در تحق نادجو رد ار یشزیگنا لماوع ریثأت ،دوخ قی       
کاری بر شمرده و یم زان ت یثأ رعوامل ان یگ زشی مادی را  37 /3درصد و عوامل ان یگ زشی غیر یدام
را  26/2درصد برآورد نم دو ه اس .ت صادقی در پژوهش دوخ (  ) 1384روی کارکنان شرکت ملی
گاز ایران ،تک هی گاه های مسیر شغلی را نعم ادار با نیازهای شخص تی ی و ار شز
براتی احمد آبادی (  ) 1387دریا تف
عملکرد هنیمز ای رابطه مث تب

که فوم ق تی

مداری و قابل تی

های کاری دانس .ت

و یا هفیظو درکلمع اب اکتا   

دار .د نادی و همکاران (  ) 1388در تحقیقی با ع ون ان جا هعم پ یریذ

سا مز انی و آرزوهای شغلی کارکنان درمحیط های کاری گزارش کردند که مؤلفه های شزومآ
با مؤلفه های خالق تی

کار فآ رینان ،ه بث ات سا مز انی ،ا تینم

جغرا یف ایی و چالش ا یص ل رابطه مث تب

و

نعم ادار ،با وم لفه شایس گت ی مدیریتی و سبک زندگی ،رابطه نم فی و نعم ادار و با وم لف گتسیاش ه ی   
نف ی و استقالل رابطه نعم ادار ندار .د لیاقتدار و همکاران (  )09 13طی پژوهش و ریثأت یسررب هب ی   
نقش عوامل مؤثر بر وجدان کاری پردا رت هب و دنتخ ت گنهرف لماوع بی ییییی یییییی -اجتم لماوع ،یعا   
فردی -شخص تی ی و عوامل خانوادگی را در وجدان کاری مؤثر دانس نت د.

1-Moon
2-Singh
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ای بگ اریا و همکاران ) 1999 ( 1دریا نتف د آرزوهای مسیر شغلی ،ار شز

ها ،ادراک و عک لمعلا س   

های مؤثر برای تجربیات شغلی ،ج هبن ای از مسیر شغلی درونی هس نت د که رابطه نعم ادار و یرثؤم

با رضایت شغلی و تعهد و ماندگاری سا مز انی دار .د چانگ )2002( 2طی پژوهشی نش ششان داد که

عملکرد شغلی ،توانایی های ذهنی عم مو ی و وجدان را پیش ب نی ی وارب .دنک یم ننن نننن 3و همک نارا
( )3002نشان دادند بین عوامل شخص تی ی مثل ه شو

ه لرتنک دوخ لماوع و یناجی ی دجو اب  ان       

کاری و تعهد سا مز انی رابطه وج دو دار .د ب گی لیاردی و همکاران ( )5002نیز اظهارنظر ک دنا هدر   
که جا هعم پذیری سا مز انی با آرزوهای شغلی رابطه مث تب دار .د براساس این مطال ،هع جا هعم پذیری
سا مز انی ب جو ساسحا ه و ف د رصت  نامزاس رد یلغش  ا هراش شهوژپ .دراد کبیر ااااااااا اااااااااا )7002( 4و

علیزاده (  ) 1388نشان داد که رابطه نعم اداری بین آرزوها و ل گن رهای مسیر ش دهعت اب نیاش یلغ     
عاطفی ،ه جن اری و مستمر در یک سا مز ان وج دو دار .د به ط غتم هک یرو ی نف یگتسیاش یاهر ی   
کارکردی خالق تی

کار فآ رینانه و استقالل می تواند پیش ب نی ی ک نن ده تعهد سا مز انی یک کار دنم

باشد .اسماعیل 5و همکاران ( )8002در مطالعات آرزوهای شغلی نشان دادند که عوامل زیادی بر

آرزوهای شغلی افراد ت یثأ ر می گذارند .از جمله این عوامل می توان به آراک دوخ م هعماج ،ید    
پذیری سا مز انی و اقدامات توس هع مداوم اش ک شرازگ اهنآ .درک هرا ر هعماج هک دند
سا مز انی با آرزوهای شغلی ،رابطه مث تب

دانعم و ار اد ی ر .د

یریذپ

      

 75 /5در زا دص مزآ و د اه یند ا یار    

سطح باالی آرزوهای شغلی و بق تم حطس یاراد هی و زا یطس ایفوس .دندوب یلغش یاهوزرآ و      

همکاران )9002( 6نشان داد که سه عامل دوخ بسندگی ،جا هعم پذیری سا مز انی و ش وی ه های به دوب

مستمر رابطه مث تب

و نعم اداری با آرزوهای شغلی دار .د با این حال نتایج نشان داد دوخ کار یدمآ

و ش وی ه های به دوب مستمر از عوامل اصلی تغ یی ر در سطح آرزوهای شغلی اس .ت

هام اهیزار ددد دددد 7و

همکاران ( )9002به این ن هجیت دست یا نتف د که ب ن ناریدم یلغش یاهوزرآ نی ا دوجو ینوگمه
دار .د بیشتر آرزوهای شغلی آنها در خص صو

     

زیر مؤلفه های شایس گت ی مدیریتی ،بث ات و احساس
1

-Igbaria et al
-Chang
3
-Brown
4
-Rebecca
5
-Ismail
6
-Sofiah & et al
7-Roziah Mohd Rasdi
2
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یم زان جا هعم پذیری کارکنان در سا مز ان و نظر آنها نس تب به ا تینم
 ....و تأثیر رظن و هدیقع نیا هک ی اهنآ و یراک نادجو نازیم رب   

     

آرزوهای شغلی دار ،د پژوهش حاضر به بررسی رابطه ب عماج نی ه نکراک ینامزاس یریذپ  ا اب ن       
آرزوهای شغلی و وجدان کاری می پردا .دز
فرضیات
 .1یم زان جا هعم پذیری اعضای ه تأی علمی باالتر از حد وتم سط اس .ت
 .2آرزوهای شغلی اعضای ه تأی علمی باالتر از حد وتم سط اس .ت
 .3وجدان کاری اعضای ه تأی علمی باالتر از حد وتم سط اس .ت
 .4بین جا هعم پذیری سا مز انی با آرزوهای شغلی اعضای ه تأی علمی رابطه وج دو دار .د
 .5بین جا هعم پذیری سا مز انی با وجدان کاری اعضای ه تأی علمی رابطه وج دو دار .د
رو ش
با توجه به این که تحقیق به بررسی رابطه بین جا هعم پذیری سا مز انی با آرزوهای شغلی و وجدان
کاری اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان میپردا دز روش تحقیق از نظ زا و یدربراک فده ر

نظر اجرا ت صو یفی – همبس گت ی ب .دو جا هعم مآ اری لماش رظن دروم     کل ییی ه اعض یملع تایه یا    

دانشگاه کاشان درسال تحصیلی  49 13 - 95به تعداد  326نفر ب دو ند که از میان آن ها ت ادع ددد ی به
ع ون ان نمونه ان خت اب گردید .از آنجا که در این پژوهش ،واری ییانس جا آ هعم ما رر ررری ن ،دوب مولعما   
انجام یک مطال هع مقدماتی بر روی گروهی از افراد جا هعم به نم ظور پیش برآورد واریانس نمونه
ضرورت داش .ت لذا یک گروه  30نفری از اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان بصورت تصا فد ی
ان خت اب گردید و پرسشنا هم ها در بین آنها ت زو یع شد .پس از اس خت راج داده های مربوط به پاسخ
های گروه مزبور و پیش برآورد واری ییانس ،ح امآ هنومن مج ررر رررری پ  اب شهوژ ا زا هدافتس لومرف     
کوکران و به روش نمونهگیری تصا فد ی طبقهای نتم اسب با حجم 176 ،نف تهج .دمآ تسدب ر    
گر آد وری داده ها ،در این تحقیق از سه پرسشنا هم محقق سا هتخ جا هعم پذیری سا مز انی ب تسیب ا
سوال در چهار وم لفه ( ،شزومآ تفاهم ،حمایت کارکنان و چشم انداز آینده سا مز ان) ،پرسش همان
استاندارد آرزوهای شغلی شین در قالب  15سوال بس هت پاس د خ ر ش  ش تینما ،لالقتسا( هفلوم    
ش ش ،ییایفارغج تابث ،یلغ ای مومع یگتس ی تیریدم یگتسیاش ،یدرکراک  ی تیقالخ و          

      

کار فآ رینانه) و پرسشنا هم استاندارد وجدان کاری کاستا و مک گرا در قالب  16سوال بس هت پاسخ
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در دو وم لفه (قابل تی

مداری) بر اساس مقیاس  5درجهای لیکرت استفاده گردی .د

اتکا و فوم ق تی

جهت س جن ش روایی پرسشنا هم از روایی مح وت ایی (تای دی

 10نف زا ر صختم ص و )نا هزاس ییاور   

(تحلیل عاملی تاییدی) استفاده گردید .برای تع یی ن پایایی پرسشنا هم ها از ضریب آلفای کرون خاب
استفاده گردید .پایایی پرسشنا هم جا هعم پذیری به ط یلک رو   
 ،0/ 74تف مها   

 ،0/ 77حمای نانکراک ت     

 0/ 87و ب شزومآ یارب کیکفت ه   

 0/ 81و چش هدنیآ زادنا م

      0/ 85بدس ییایاپ .دمآ ت       

پرسشنا هم آرزوهای شغلی به طور کلی  0/ 82و به تفکیک برای استقالل  ،0/27ییایفارغج تابث   
 ،0/ 81خالق تی

 ،0/ 70ا یلغش تینم     

 0/ 71و شایس گت ی ومع  می     

 ،0/ 75شایس گت ی تیریدم  ی     

کارکردی  0/ 79محاس هب شد .پایایی پرسشنا هم وجدان ک یلک روط هب یرا     
برای قابل تی

اتکاء  0/ 77و فوم ق تی

 0/ 79و ب کیکفت ه   

مداری  0/ 73برآورد گردید ک ییایاپ ندوب الاب زا یکاح ه      

ابزارهای اندازه گ دوب یری هه ههه و جت .دنتسه رادانعم زز زززی ییه و تحل ییی ل داده ه د ا ر وت حطس ود  صصصصصصص یفی
(فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف عم یار) و در سطح اس بنت اطی (ضریب همبست گگگ ی پیرس نو t ،،،

تک نمونه ای ،رگرسیون و مدل عم ا تالد

س  اب )یراتخا ا زا هدافتس ازفا مرن ررررر رررررر  SPSSو Amos

گرا یف ک انجام گردید.
یافته ها
بر اساس یا هتف ها % 76 /7 ،گروه نمون ،ه مردان و  % 23 /3زن ،دندوب نا     % 71 /6دارای س هد ریز هقبا   
سال % 15 /9 ،یا دز ه تا بیست سال و  % 12 / 05دارای سابقه باالی بیست
نمون ،ه دارای وض تیع

،دندوب لاس      % 56 /3گ هور

اس ،ینامیپ یمادخت     %72/8رس و یم  % 15 /9ق ،یدادرار

 % 83 /5اس ،رایدات

 % 14 /2دانشیار و  %2/3استاد تمام ب دو ند.
فرض هی  :1یم زان جا هعم پذیری سا مز انی اعضای ه تأی علمی باالتر از حد وتم سط اس .ت
جدول  .1مقایسه میانگین هریک از مؤلفه های جامعه پذیری سازمانی براساس میانگین فرضی 3
sig
t
df
تعداد
تم غیر
یم ان یگ ن انحراف استاندارد
شزومآ

176

3/ 22

0/ 73

175

4/05

0/100

تفاهم

176

3/ 68

0/ 64

175

14 / 09

0/100

حمایت

176

3/ 65

0/ 71

175

12 / 099

0/100

چشم انداز

176

3/ 18

0/ 84

175

2/9

0/100

جدول ( )1نشان می دهد یم ان یگ ن هریک از مؤلفه های جا هعم پذیری سا مز انی از یم ان یگ ن فرضی
 3بیشتر ب .دو باالترین یم ان یگ ن مربوط به تفاهم و پایین ترین یم ان یگ ن مرب دنا مشچ هب طو ا .دوب ز     
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ومزآ ن  tنشان می دهد یم ان یگ ن هریک از مؤلفه ه عماج یا ه حطس رد ینامزاس یریذپ 

     

یاطخ

 0/ 05نعم ادار و فرض ادعای پژوهشگر تأیید شد.
فرض هی  : :2یم زان آرزوهای شغلی اعضای ه تأی علمی باالتر از حد وتم سط اس .ت
جدول  .2مقایسه میانگین هریک از مؤلفه های آرزوهای شغلی براساس میانگین فرضی 3
تم غیر

تعداد

شایس گت ی مدیریت

176

یم ان یگ ن

انحراف استاندارد

4/2

df
175

0/ 70

sig
0/100

t
22 /217

شایس گت ی عم مو ی

176

3/ 18

1/200

175

-4/ 578

0/100

بث ات جغرا یف ایی

176

4/72

0/ 79

175

21 / 160

0/100

176

3/ 76

0/39

175

10 / 786

0/100

0/ 88

175

7/ 528

0/100

0/ 82

175

شغلی

ا تینم
خالق تی

176

استقالل

176

3/5
3/ 58

0/100

9/4

جدول( )2نشان می دهد که یم ان یگ ن هر یک از مؤلفه های آرزوهای شغلی از یم ان یگ ن فرضی ()3
بیشتر اس .ت باالترین یم ان یگ ن مرب یرت نییاپ و تیریدم یگتسیاش هب طو ن نیگنایم         مرب هب طو   
شایس گت ی عم مو ی اس .ت ومزآ ن tنشان می دهد یم ان یگ ن هریک از مؤلفه های آرزوهای شغلی در
سطح خطای  0/ 05نعم ادار است و فرض ادعای پژوهشگر تأیید شد.
فرضیه :3یم زان وجدان کاری اعضای ه تأی علمی باالتر از حد وتم سط اس .ت
جدول  .3مقایسه میانگین هریک از مؤلفه های وجدان کاری بر اساس میانگین فرضی 3
sig
t
df
تعداد
تم غیر
یم ان یگ ن انحراف استاندارد
قابل تی اتکا
فوم ق تی

مداری

176

3/ 75

0/ 50

175

19 / 68

0/100

176

3/49

0/ 48

175

52/7

0/100

جدول ( )3نشان می دهد که یم ان یگ ن هریک از مؤلفه های وج یگنایم زا یراک ناد ن یضرف       3
بیشتر اس .ت مزآ ون تی نشان می ده زا کیره نیگنایم د

یاه هفلؤم حطس رد یراک نادجو

  

    

خطای  0/ 05نعم ادار است و فرض ادعای پژوهشگر تأیید شد.
فرض هی  :4بین جا هعم پذیری سا مز انی با آرزوهای شغلی و وجدان کاری رابطه وج دو دار .د
جدول  .4رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با آرزوهای شغلی و وجدان کاری
تم غیر

تعداد

همبس گت ی

ضریب ت ییع ن

sig

جا هعم پذیری با آرزوهای شغلی

176

0/ 28

0/ 078

0/100

جا هعم پذیری با وجدان کاری

176

0/ 36

0/ 13

0/100

جدول ( )4نشان می دهد بین جا هعم پ یلغش یاهوزرآ اب ینامزاس یریذ        0/72رابط و تبثم ه
نعم اداری وج دو دار .د به عبارتی هرچه جا هعم پذیری سا مز انی اعضای ه تأی علم ادیپ شیازفا ی    
کند یم زان آرزوهای شغلی آنها افزایش پیدا می کند .ضریب ت ییع ن نشان می دهد تا  0/ 078یم
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توانیم یم زان آرزوهای شغلی را از روی جا هعم پذیری س ینیب شیپ ینامزا ه .مینک م نیب نینچ

    

جا هعم پذیری سا مز انی با وجدان کاری  0/ 36رابط بثم ه تتتتت و اد دوجو یرادانعم ر یترابع هب .د     
هرچه جا هعم پذیری سا مز انی اعضای ه تأی علمی افزایش پ ک نادجو نازیم دنک ادی ا اهنآ یر

     

افزایش پیدا می کند .ضریب ت ییع ن نشان می دهد تا  0/ 13ک نادجو نازیم ناوت یم ا ر یر ا زا    
روی جا هعم پذیری سا مز انی پیش ب نی ی ک ین م.
جدول  .5ضرایب رگرسیون هریک از مؤلفه های جامعه پذیری سازمانی جهت پیش بینی آرزوهای شغلی
م دل
مقدار ثابت

B
2/89

خطای استاندارد
0/ 228

Beta
-

t
13 / 036

sig
0 /000

شزومآ

0/ 071

0/ 059

0/311

1/ 20

0/ 231

تفاهم

0/ 024

0/060

0/ 033

0/ 40

0/ 69

حمایت

0/ 053

0/060

0/ 081

0/ 88

0/ 38

چشم انداز

0/ 067

0/ 055

0/ 12

1/ 20

0/ 23

ضرایب رگرس وی ن نشان داد هیچ یک از مؤلفه های جا هعم پ ،ینیب شیپ تیلباق ینامزاس یریذ    
آرزوهای شغلی را ندارد و نمی توانند در مدل رگرس وی ن قرار ب یگ رند.
جدول  .6ضرایب رگرسیون هریک از مؤلفه های جامعه پذیری سازمانی جهت پیش بینی وجدان کاری
م دل
مقدار ثابت

B
2/ 61

خطای استاندارد
0/ 20

Beta
-

t
12 / 96

sig
0 /000

شزومآ

0/ 097

0/ 052

0/ 160

1/ 85

0/ 066

تفاهم

0/ 027

0/ 052

0/79 03

5/ 16

0 /100

حمایت

- 0/400

0/ 053

- 0/700

- 0/080

0/49

چشم انداز

- 0/810

0/ 049

-0/ 035

-0/ 37

0/ 71

ضرایب رگرس وی ن نشان داد از بین مؤلفه های جا هعم پذیری سا مز انی ،فقط مؤلف تیلباق مهافت ه   
پیش ب نی ی وجدان کاری اعضای ه تأی علمی را دارد و می تواند در مدل رگرس وی ن قرار ب یگ ر .د
بحث و نتیجه گیری
جا هعم پذیری سا مز انی ،پدیده قدرتمندی ب دو ه و تا یث رات عتم ددی روی کارکنان دار .د تحقیقات
بسیاری در هنیمز جا هعم پذیری انجام شده و تحقیقات نشان داده که عملکرد شغلی ،سازندگی،
وفاداری و جابجایی کارکنان را فرایند جا هعم پذیری مشخص می کند .بر هم فده ساسا نی    
تحقیق حاضر ،بررسی رابطه جا هعم پذیری سا مز انی با وجدان کاری و آرزوه یاضعا یلغش یا    
هیات علمی دانشگاه کاشان ب .دو
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یا هتف ها داد یم ان یگ ن هریک از مؤلفه های جا هعم پذیری سا مز انی از یم ان یگ ن فرضی بیشتر ب .دو هب   
عبارتی وض تیع

وم لفه های جا هعم پذیری سا مز انی در دانشگاه کاشان ،نس تب ًاًا مطل بو ب دو و ضرف

ادعای پژوهشگر تأیید شد .این نشان می دهد دانشگاه ،فر تص

های شزومآ

ش تبسن یلغ ًاًا بوخ  ییی یییی

برای اعضاء فراهم کرده اس ،ت اعضاء ،فهم کامل و روشنی از وظ ،دنراد هاگشناد رد ناش فیا     
نس تب

به اهداف دانشگاه مطلع هس نت د ،به وخ بی می دانند که کارها و ا وم ر را چ وگ نه انجام دهند،

همکاران در انجام ا وم ر و کارها از راه ه مه هب نوگانوگ یا تبسن هب هب ،دننک یم کمک
همدیگر مشورت می دهند ،روابط همکاران در دانش و بوخ ،هاگ
برای انجام کارها به نحو بوخ و مطل ،بو فر تص
پیشر تف

       

گشناد رد ،تسا بولطم اه      
برای ترقی و

های زیادی وج دو دارد و فر تص

در دانشگاه برای اعضاء فراهم اس .ت همچ ین ن یم ان یگ ن هر یک از مؤلفه ه یاهوزرآ یا   

ح مطلو ببب
شغلی از یم ان یگ ن فرضی بیش و دوب رت عدا ضرف ا ت رگشهوژپ ی أ  .دش دیی ااااااا اااااااای یین سطح ح
ل ها  ،،،احسا سسس شایست گگگ ی براای مدددیری ،ت ابث تتت
آرزوهای شغلی جنم ر به تخصصی شدن شغل ل
سا مز انی ،ا نم یت شغلی ،خالقیت برای کار فآ رینی و استقالل کاری می ش .دو ای یم ناشن رما ن    
دهد اعضاء تالش و آرزوی شان این است در سراسر عمرکاری شان در تخص ،دننامب دوخ ص    
مز انی حاضرند پست مدیریتی ق وب ل ک نن د که در ح زو ه تخصصی شان باشد ،ترجیح می ده د دن ر
تخصص کاری دوخ بمانند تا اینکه در ح زو ه غیر تخصصی ،تر یف ع وارتقا ب یگ رند ،آرزو دارن د د ر
انجام پروژه ها و یا بخش کاری شان از لحاظ نم ابع تا یم ن باشند ،مدیرانی را ترجیح می دهند که
ا تینم

کاری را از لحاظ تضمین کار ،س دو و برنا هم بازنشس گت ی برای آنها رد هکنیا ،دنک مهارف   

محل جغرا یف ایی ک ون نی دوخ کار ک نن د را به دریا تف

ارتقاء در شغل و محلی دیگری ت یم حیجر   

دهند ،کار در یک نم طقه جغرا یف ایی ثابت را نس تب

به چرخش در نم اطق شغلی م تخ لف هم اب هار   

تر یف ع و ارتقاء ترجیح می دهند ،دوست دارند ا وم ر را به ش وی ه دوخ شان ونه براساس محدودیت ها
و قواعد سا مز انی انجام دهند ،آرزو دارند شغل شان از محدودیت ه و تسد یا

و یرادا ریگاپ

سا مز انی دور باشد و به ایده های جدید که امکان شروع و ایجاد مشاغل جدید را فراهم می کند
توجه دارند .اسماعیل و همکاران ( )8002در مطال اشن یلغش یاهوزرآ تاع ن د  ا هک دند   
در زآ زا دص م یاراد اه یندو یلغش یاهوزرآ یالاب حطس و هیقب 
آرزوهای شغلی ب دو ند.

 یطسوتم حطس یاراد از   

     

    75 /5
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طبق یا هتف ها ،یم ان یگ ن هریک از مؤلفه های وجدان کاری از یم ان یگ ن فرضی بیشتر ب .دو به عبارتی
وم لفه های وجدان ک د یرا ر تبسن حطس رد ،هاگشناد  ًاًا ضرف و تسا یبولطم 

وض تیع

      

یاعدا

پژوهشگر تأیید شد .این امر نشان می دهد اعضاء برای کارشان دارای اهداف روشن و مشخصی
هس نت د و برای دس یت ابی به آن طبق برنا هم نم ظمی عمل بایتسد یارب ،دننک یم ی دوخ فده هب    

    

تالش می ک نن د ،سعی می ک نن د همه کاره  دوخ یا ر رتهب ا ی نودب ،دنهد ماجنا هوحن ن

     

س تخ

مآ ادگی کافی در کالس حاضر نمی شوند و سعی می ک نن د درب ما هرا و کمالا یتح ،یراک ر ان      
تصمیمات عاقالنه ای اتخاذ ک نن د.
یا هتف ها نشان داد بین جا هعم پذیری سا مز انی ب یلغش یاهوزرآ ا      0/72رابط  ه ممم ث تب

دانعم و اری   

وج دو دار .د به عبارتی هرچه جا هعم پذیری سا مز انی اعضای ه تأی علمی افزایش پیدا کند نازیم
آرزوهای شغلی آنها افزایش پیدا می کند .این بدان نعم است که آشنا شدن و وخ گیری اعضاء به
فرهنگ سا مز ان بر آرزوهای شغللی آنها ا ت ثأ یرگ اذ ررر اس .ت
شزومآ

ی ک ککه فر تص
اریز    کارک نان ی ی

ه اا ااای

شغلی نم اسبی را از سا مز ان شان و رهنم دو های مؤثر و نم اسبی از طرف روسا و مدددیران

شان دریا تف

م ن ییی ز تأثثثیر مثب تتت و ادانعم ررری بررر
می ک نن د ،آرزوهای شغلی مطلوبی دارند .تف ها م م

ف و ا وم ررر
ل و روش ننن ی از اه اد ف ف
آرزوهای شغلی آنها دار .د در مؤلفة تفاهم ،اعضاءءء درک کامل ل
سا مز ان و وظایف دوخ در سا مز ان دارند .با توجه به ت ثأ یرگذاری تفاهم بر آرزوهای شغلی ،می
توان گفت که اعضاء هرچه درک بیشتررری نسب تتت ب ههه ا وم ررر س امزا ننن و وظا ایف وخ ددد در ق اب للل
سا مز ان داش هت باشند ،دارای سطح مطلوبی از آرزوهای شغلی هس دنت  ...ع نیا رب هوال  ،،،،،،،حمای ییت
همکاران و چشم انداز آینده سازمان نیز ت ثأ یر مث تب

و نعم اداری بر آرزوهای شغلی اعضاءءء دار .د

مؤلفة حمایت همکاران حاکی از حمایت همکاران در انجام ا وم ر سا مز ان ،پذیرش فرد به ع ون ان
عضوی از سا مز ان و روابط حس هن بین افراد است که بر آرزوهای شغلی آنها ا ت ثأ یرگ اذ ررر اس .ت
چشم انداز آینده بر وج دو فر تص

های شغلی نم اسب در آینده و ارتقا  ،،ترفیع و پاداش در قبال

انجام دادن بهتر کارها تأکید دارد و این وم رد نیز همانند سایر مؤلفه های جا هعم پذیری سا مز انی
بر آرزوها ای شغللی اعضاءءء ت ثأ یرگ اذ ررر اس .ت
گزارش کردند که مؤلفه های شزومآ
جغرا یف ایی و چالش ا یص ل رابطه مث تب

 نینچمه ن  ناراکمه و یدا (((( (((((  ) 1388در تحقیقی

با مؤلفه های خالق تی

کار فآ رینان ،ه بث ات سا مز انی ،ا تینم

و نعم ادار ،با وم لفه شایس ریدم یگت یتی و 

،یگدنز کبس     

رابطه نم فی و نعم ادار و ب م ا و دن رادانعم هطبار لالقتسا و ینف یگتسیاش هفل ار .د و یدرایلگیب        
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همکاران ( )5002نیز اظهارنظر کرده اند که جا ریذپ هعم ی مزاس  ا اب ین لغش یاهوزرآ ی هطبار
مث تب

      

دار .د اسماعیل و همکاران ( )8002در مطالعات دوخ نشان دادن دایز لماوع هک د ی لثم 

    

جا هعم پذیری سا مز انی بر آرزوهای شغلی افراد ت یثأ ر می گذارند .س یفو ا و همکاران ( )9002نشان
دادند که جا هعم پذیری سا مز انی رابطه مث تب

و نعم اداری با آرزوهای شغلی دار .د

بر اساس نتایج بین جا هعم پذیری سا مز انی با وجدان کاری  0/ 36رابطه مث تب

دانعم و ار جو ی ود    

دار .د به عبارتی هرچه جا هعم پذیری سا مز انی اعضای ه تأی علمی افزایش پیدا کند یم زان وجدان
کاری آنها افزایش پیدا می کند .این نتایج بیانگر آن است که وج دو برنا هم نم ظم جا هعم پ یذ ررری
کارکنان در سا مز ان وم جب افزایش فوم ق تی

مداری و قابل تی

اتکا در یم ان کارکنان می ش .دو

همچ ین ن ا هجف (  ) 1376در تحقیقی به این ن هجیت رسید که اولویت اول برای افزایش وجدان کاری
و انضباط اجتماعی ،عوامل کیفی نظ وناخ تیبرت ری ا هرواب تیوقت ،یگد ا ید ی ننننننننننننن ی و ارزش یبای
صحیح از کار افراد می باشد .لیاقتدار و همکاران (  )09 13طی پژوهشی دریا نتف د عوامل فره گن ی-
اجتماعی ،عوامل فردی -شخص تی ی و عوامل خانوادگی در وجدان کاری مؤثرند .چانگ ()2002
نشان داد که عملکرد شغلی ،وجدان را پیش ب نی ی می کند.
منابع
ابطحی ،حسین .) 1374 ( .مدیریت نیروی انسانی (رش هت مدیریت) .اصفهان :دانشگاه پیام نور.
اژه ای ،جوا ،د خداپناهی ،محمدکریم ،تف حی آش یت انی ،علی ،ثابتی ،زآ ا .د (  .) 1388تعادل ب و تیصخش نی
سبک های فراان یگ زشی در عملکرد شغلی ،مجله علوم رفتاری.103- 013 :4 .
  

ا ،هجف علی .) 1376 ( .تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر وجدان ک  طابضنا و یرا ا رد یعامتج
کارکنان ،خال هص مقا تال دو یم ن اجالس بررسی راه های عملی حاکم تی و جدان کاری و انض طاب
اجتماعی،تهران :دانشگاه زآ اد اسالمی.
براتی احمد آبادی ،ه .رجا ((  .) 1387رابطه ب وج و ینامزاس تلادع( دنیاشیپ یاهریغتم نی

   

سازمانی) و وجدان کاری با عملکرد شغلی در کارکنان ش وذ یماهس تکر ب نهآ     
اصفهان ،پایان نا هم کارشناسی ارشد ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم ترب تی ی و روان شناسی.
پوررحیم ،محمد .) 1376 ( .نقش انگیزش در وجدان کاری ،خال هص مقا تال دو یم ن اجالس بررسی
راه های عملی حاکم تی وجدان کاری و انضباط اجتماعی ،تهران :دانشگاه زآ اد اسالمی.
پور سلطانی زرندی ،حسین ،عسگری ،بهمن ،شمسی ،عبدالحمید .)39 13 ( .رابطه جا هعم پذیری سا مز انی و
آرزوهای شغلی کار نم دان اداره کل ترب تی بدنی استان فار ،س مدیریت ورزشی. 75 - 88 ،1 ،
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. 24 . کار و جامعه، وجدان کار عامل پویایی نظام اداری کشور.) 1377 ( ج.  ایر،سلطانی
 ارزش ها و رغبت های مسیر ش یلغ، بررسی رابطه بین نیازهای فردی.) 1384 ( ه.  الل،صادقی
. دانشگاه اصفهان، پایان نا هم کارشناسی ارشد،بر لنگرهای مسیر شغلی
 گزارش تحقیق د ی ر، بررسی رابطه لنگرهای مسیر شغلی و تعهد سازمانی.) 1388 ( . سیما،علیزاده
. دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی،آذربایجان
. 165 ، مجله تدبیر، خص صو ی- بررسی رابطه وجدان کار در بخش دولتی.) 1384 ( . بهنام،کاویان
.)09 13 (((((((((( ((((((((( هه.  یدابآرصن رایتخ جو ی، یلعنسح، یعیمس، همطاف، یمشاه، د ب یب یب،  محمد جوا،لیاقتدار
- 40 :)1( 41 ،ی
جامعه شناسی ک دربرا ی ی

یرا، بررسی یم زان ت یثأ ر و نقش عوامل مؤثر بر وجدان ک
. 72

. ا یم ر ک یب ر: تهران، فرهنگ معین؛ جلد چهارم.) 1360 ( . محمد،یعم ن
      جا ریذپ هعم ی مزاس  ا یاهوزرآ و ین.) 1388 (((( ((( تدای، یلع دیس.   محسن؛ س، محمدعلی؛ گل پرور،نادی
. 176 - 159 : 37 ، 21 ، جامعه پذیری کاربردی.شغلی کارکنان در محیط های کاری
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