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 چکیده 

کارکنان شرکت   یاندر م یبا سالمت سازمان یرابطه وجدان کار یهدف پژوهش حاضر از آنجا که بررس

 نفت و گازگچساران برداریکارکنان شرکت بهره یهنفت گچساران بوده است جامعه هدف این پژوهش، کل

 055 تعداد ساده تصادفی گیرینفر بوده  است که حجم نمونه با استفاده از روش نمونه 0562شامل 

و سالمت ( marrow,1993) یوجدان کار هایپرسشنامه از هاداده یگردآور یبرا. یدانتخاب گرد

 با ها داده ، هاپس از جمع آوری پرسشنامه. استفاده شده است( Hoy & Fedman,1987)یسازمان

نتایج  یتنها رکه د. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند یزرلو ل( 65ی نسخه) SPSS افزار نرم استفاده

 ی، تعهد عاطف ایتعهد حرفه کاری، اخالق) کارکنان کاری وجدان هامولفه ینتحقیق نشان داد که ب

مالحظه  یر،نفوذ مد ی،نهاد یگانگی)و سالمت سازمانی ( یو مشارکت شغل ی،تعهد مداوم سازمان ی،سازمان

-یمثبت و معن یرابطه گچساران، شرکت نفت (یعلم یدتاک یه،منابع، روح یبانیپشت ی،ساخت ده ی،گر

در . دار و وجود دارد یرابطه مثبت معن یو سالمت سازمان یوجدان کار ینب ینوجود دارد و همچن داری

 یک یسالمت سازمان یشافزا یکارکنان شرکت نفت وگاز گچساران برا یمجموع، بهبود وجدان کار

 .ضرورت است

 .منابع یبانیپشت ی،اخالق کار یون،رگرس یلتحل ی،سالمت سازمان ی،وجدان کار: واژگان کلیدی
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 مقدمه  -6

داشتن جامعه ی سالم باید سازمان های سالم ایجاد کنیم و برای اینکه سالمت سازمانی در یک سازمان ایجاد  یبدون شک برا

برای تعریف، توضیح و سنجش جو اجتماعی سازمان ها، تالش های . بتدا باید جو موجود در آن سازمان شناخته شودشود ا

یکی از چهارچوب های نظری مشهور و سودمند در این مورد  . است گرفتهعلمی قابل مالحظه ای در دهه های اخیر صورت 

اشاره می کند سالمت سازمانی عبارت است از دوام (.  6830 ین،ستو اورن ی،الننبور گواالن و س ی،فردس)سالمت سازمانیاست 

و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و گسترش و ارتقاء و توانایی خود برای سازش بیشتر و یا به گفته ی هوی و 

مخرب خارجی به طور فورسیت سالمت سازمانی توانایی سازمان برای بقاء خود است و سازمانی که سالم است با نیروهای 

موفقیت آمیزی برخورد کرده و نیروی آنها به طور اثربخشی، در جهت اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت می کند و 

 (.6836ماتیو مایلز به نقل از جاهد، (درازمدت عالئم یک سازمان سالم را از خود نشان می دهند 

کارکنان باید احساس کنند که منابع و امکانات به طور مناسب .مهم است برای یک جو سازمانی سالم، استفادة مناسب از منابع 

سازمان سالم سازمانی است که سیاست بازی و سردرگمی در آن (.  lynden &klinle,2000)بین آنها تقسیم شده است

ر است و درمقایسه با کمتر راه دارد، روحیه و بهره وری در آن باال است، میزان جابه جایی نامطلوب نیروی کار در آن کمت

ایجاد و نگهداری : وی برای سازمانهای سالم چهار اصل را مطرح می کند. سازمان بیمار، هزینة کمتری صرف گزینش می شود

یک تیم متحد برای رهبری؛ ایجاد شفافیت در سازمان؛ بازگویی اهمیت، شفافیت سازمانی؛ تقویت شفافیت سازمانی به کمک 

سازمان سالم جایی است که افراد با عالقه به محل کارشان می آیند و به کارکردن دراین (.  6833ونی ، لنچی)تدبیرهای انسانی 

درحقیقت سالمتی سازمان از لحاظ فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته ساالری و ارزش گذاری به . محل افتخار می کنند

ای آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستم های دانایی، تخصص، و شخصیت ذی نفعان، و رشد دادن به قابلیت ه

 (. Korkmaz,2007)خود در اثربخشی  رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد

توان گفت ارزشهای اجتماعی که برخواسته از فرهنگ، سیاست، اخالق و حتی  یم نیز اجتماعی –باب تأثیرعوامل فرهنگی  در

همچنین، تعلیمات جامعه و تأکید مسئوالن به وقت شناسی و رعایت . دارد یاثرگذار یتاقتصاد است بر وجدان کاری قابل

(. Solas, 2008)حقوق فردی و جمعی؛ یعنی ترویج فرهنگ کار و وجدان کاری از موارد موثر بر رشد وجدان کاری مردم است

 . اد آن داشته باشیمآنچه مسلم است برای بررسی میزان سالمت سازمانی باید ابتدا شناخت کافی روی ابع

بررسی ( Hoy & Fedman,1987)ابعاد سالمت سازمانی یا مجموعه خصایص و متغیرهای سازمانی را در هفت بعد توسط   

 :که عبارتند از یدگرد

 . که به تأکید سازمان برای ارتقاء سطح تخصص و مهار تهای فنی کارکنان، اشاره دارد: تأکید علمی -6

 طمینان، اعتماد، همدردی و دوستی که در بین کارکنان وجود دارد، اشاره می نمایدبه احساس ا: روحیه -0

به سازمانی اشاره داردکه دارای مواد و وسایل الزم وتجهیزات کافی وحتی اضافی بوده و این مواد و وسایل به : حمایت منابع  -8

 .راحتی قابل حصول است

 .ه کارگرا و هدف گراست به رفتاری از مدیر اشاره دارد ک: ساخت دهی -4

رفتاری است که مدیر را دوست، حامی و همکار کارکنان نشان می دهد، چنین مدیری به نتایج کارکنان : مالحظه گری -6

 .توجه دارد و پذیرای پیشنهادات آنها است
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مدیر بانفوذ، ترغیب کننده بوده و از . به توانایی مدیر در تحت تأثیر قرار دادن عملی فرادستان خود اشاره دارد: نفوذ مدیر -5

 .طریق تحت تأثیر قرار دادن فکر و عمل رییس ناحیه  آموزشی، می تواند به طور اثربخشی با وی کار کند

عبارتست از توانایی سازمان برای تطابق با محیط و سازش با روش هایی است که سالمت برنامه آموزشی را : یگانگی نهادی -7

 .بر تقاضای غیرمعقول مراجع آن و محیط درامان باشندحفظ کند و در برا

است مورد  یستهکند اما تاکنون آن طور که با یفاءا یدر بهبود سالمت سازمان یرگذاریتواند نقش تأث یکه م یرهاییجمله متغ ار

مطرح می شود، در فرهنگ کاری هر جامعه یا سازمان اصطالح وجدان کاری  . است  یقرار نگرفته است، وجدان کار یبررس

وجدان کاری عاملی است که باعث ایجاد نظم در کار و احساس انجام وظیفه در افراد می شود در سازمانها اصالح رفتار و طرز 

ابطحی، )برخورد با کارکنان آن سازمان می باشد تا تمایل آنها را به رعایت قوانین، مقررات و استانداردهای سازمان بسنجد 

6874 .) 

موجب می شود کارکنان نظام اداری و سازمانی کشور، توانمندی ها، استعدادها و تخصص ها را نه تنها بدون  وجدان کاری

کنترل بلکه به طور داوطلبانه در جهت تحقق اهداف سازمان قرار دهند که در سایه این وجدان کاری برنامه های توسعه پایدار 

دان کاری باال سخت تر کار می کنند، برای سازمان ارزش قائلند و ایراد با وج کنانکار(. 6877سلطانی،)کشور بیمه می شوند 

یکی از اهداف تربیت را آماده سازی فرد ( 6854) یدر خصوص تأثیر عوامل خانوادگی قائم. کمتری درکارشان دیده می شود 

جهان دیگر می داند، این  جهت خوب زیستن و بهر ه مندی کامل از مواهب جهان و کسب آمادگی الزم برای ادامة حیات در

اگر فرد در خانواده و یا جامعه ای زندگی کند که از وجدان کاری باالیی . امر جز از طریق کار و تالش او به دست نمی آید

برخوردار باشد به نحوی که پارامترهای گوناگون خانوادگی او را به کار و تالش جدی و مداوم ترغیب کند به طور طبیعی، 

به عبارت دیگر نحوه حمایت، . مایل بیشتری به کار و تالش خواهد داشت و از همت بلندتر برخوردار خواهد بودچنین فردی ت

 .کنترل و نظارت خانواده در میزان وجدان کاری افراد تأثیرگذار است

نی محیط کار را به محیط فیزیکی کار معطوف بود اما تحقیقات جدید مؤلفه های روا یتوجه تحقیقات سالمت سازمان درگذشته

کنترل شغل، الزامات روانی  یم،محققان دریافتند که اینچنین اقدامات سازمانی بوجود آورنده مفاه. قرار دادند یدمورد تأک یشترب

پژوهش حاضر با در نظر . که به ترتیب اثرگذار بر جسم و روان کارکنان می باشند، هستند یکار، حمایت اجتماعی، امنیت شغل

کارکنان شرکت نفت گچساران را مورد کنکاش  یبا سالمت سازمان یدر صدد است رابطه وجدان کار ییولفه هام ینگرفتن چن

 .قرار دهد

 :و ضرورت اهمیت

و روشن کردن ابعاد و ضوابط گوناگون آن به علت نقش چشمگیری  یبا سالمت سازمان یبه موضوع رابطه وجدان کار پرداختن

از نظر  یچرا که سالمت سازمان. رتقاء بهره وری بر عهده دارد ، بسیار حائز اهمیت استکه در تحقق توسعه همه جانبه و ا

محول شده بر  یفآنها و انجام وظا یها یتو رشد دادن به قابل ینفعانذ یتشخص ریساال یستهتعلق، شا یت،امن ی،روان یزیکی،ف

 (.  6836 ی،ازمرزبان، و ر یائی،ض یبا،شک یری،اک)دارد  یمناسب یرتاث یستمیرفتار س

های  ییاستعدادها و توانا یریبا به کارگ تواندیعامل در بهره وری سازمان، م ینبه عنوان مهمتر یانسان یروین یگر،طرف د از

 یتواند، با وجود مشکالت و کاست یسازمان م یانسان یروین. رساند یاری یشبه اهداف و برنامه ها یدنسازمان را در رس یش،خو

 سازمان قرار دهد و نسبت به سازمان  یارها و استعدادهای خود را به صورت داوطلبانه در اخت ییازمان، تواناهای موجود در س
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از ابعاد مختلف  یستیکارکنان سازمان با. کند یریدر سازمان جلوگ یسست یجادو دلسوزانه از ا یوفادار باشد و با انجام کار واقع

شود کارکنان توانمندی ها، استعدادها، تخصص ها  یکه موجب م ییها یفیتاز ک یکی. ندباش یافتهفکری توسعه  ی،اخالق ی،فن

وجدان . تحقق اهداف سازمان قرار دهند وجدان کاری است یاری خود را بدون کنترل و به طور داوطلبانه و عاشقانه در اخت

رو، با توجه به نقش  یناز ا (Hyggen, 2007.)  باشدیدر کار م یو بهره رو یشغل یبا سازگار یدار یرابطه معن یدارا یکار

و اهمیتی که کارکنان شرکت نفت در جامعه دارد ، شناسایی مسائل و مشکالت کارکنان آن به منظور ارائه راهکارهای مناسب 

 آنها می بایست به عنوان یکی از موضوعات اساسی و مورد بحث دست  یسالمت سازمان و در جهت ارتقاء وجدان کاری

 یلتا به دل یمبرآن شد یقتحق ینما در ا. مرتبط، مورد توجه قرار گیرد یسازمانها و وزارت خانه ها اندرکاران و برنامه ریزان

 . یمبپرداز یاتجزئ یو بالطبع سالمت کشور به بررس یو سالمت سازمان یخاص موضوع وجدان کار یتاه

 اهداف پژوهش

 .کاری کارکنان و سالمت سازمانی در کارکنان شرکت نفت گچساران استرابطه بین وجدان  یپژوهش بررس ینا یاصل هدف

 

 پژوهش یها فرضیه

و  ی،تعهد مداوم سازمان ی،سازمان یتعهد عاطف ی،تعهد حرفه ا ی،اخالق کار)وجدان کاری کارکنان  هایمولفه ینب: اول فرضیه

 یدتاک یه،منابع، روح یبانیپشت ی،ساخت ده ی،گرمالحظه  یر،نفوذ مد ی،نهاد یگانگی)و سالمت سازمانی  (  یمشارکت شغل

 .وجود دارد دارییمثبت و معن ی، گچساران رابطه( یعلم

 .دارد یدار یمعن یرشرکت نفت گچساران تأث یبر سالمت سازمان یوجدان کار: دوم فرضیه

 روش تحقیق -6-6
-مورد بررسی قرار می ان شرکت نفت گچسارانبررسی رابطه وجدان کاری با سالمت سازمانی کارکنپژوهش حاضر از آنجا که 

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که . دهد؛ از لحاظ دسته بندی تحقیقات برحسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است

ها، اصول و فنونی را که در تحقیقات پایه تدوین می شود برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می ها، قانونمندینظریه

خاکی )این نوع تحقیقات بیشتر بر مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند دهند . رندگی

سرمد )این تأکید، بیشتر  به واسطه آن است که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شوند (.6833،

زیرا،که این مطالعه به . حقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی استبرحسب نحوه گردآوری داده ها، ت(.6875ودیگران ،

 .توصیف ویژگی های جامعه آماری شامل ماهیت شرایط ،رابطه وچگونگی ارتباط بین آنها می پردازد

 

 جامعه آماری پژوهش      -6-0

( زن=  462مرد، : 0022مل مشت 0562)برداری نفت و گازگچساران ، کلیه کارکنان شرکت بهرهجامعه هدف این پژوهش .

 . است

 گیری نمونه نمونه مورد مطالعه و روش-6-8

به کمک یافته های بدست آمده  ، وگرددشده انتخاب میتعیین نمونه بخشی از جمعیت تحت بررسی است که با روشی از پیش

از فرایند ی که از طریق آن محقق  عبارت استگیری روش نمونه. هایی در مورد کل جمعیت انجام دادتوان استنباطاز آن می

 طور  گیری بههای نمونهروش(. 6836نادری و نراقی،) پردازدهای نمونه جهت جمع آوری اطالعات مورد نیاز میاب واحدخبه انت
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قضاوتی گیری از قبیل نمونه (تصادفی غیر)گیری غیر احتمالیهای نمونهروش( 6: )که عبارتند از شوددو نوع تقسیم می کلی به 

 ،ساده یتصادف گیریاز قبیل نمونه (تصادفی)گیری احتمالیهای نمونهروش (0. )و در دسترس ایسهمیه، (هدفمند یا تعهدی)

در این پژوهش متناسب با هدف پژوهش و حجم جامعه آماری از روش . ایگیری خوشهنمونهو  بندی شدهطبقه ، سیستماتیک

 .شده استنمونه گیری احتمالی استفاده 

و فرمول ( گیری تصادفی سادهنمونه)از این رو، متناسب با هدف پژوهش و حجم جامعه آماری از روش نمونه گیری احتمالی 

 های ترین روشترین و قدیمیگیری تصادفی ساده یکی از سادهروش نمونه. گیری کرجسی و مورگان استفاده شده استنمونه

ای انتخاب شیوهای به از جامعه نمونه اگر( 6836،68)به زعم نادری و نراقی .د بسیاری داردگیری است که در عمل کاربرنمونه

 بر این  .گیری تصادفی ساده می نامندشانس یکسان برای انتخاب شدن داشته باشد، آن را نمونهی ممکن شود که هر نمونه

این تعداد به منظور . و مورگان برآورد گردید نفرحجم نمونه بر اساس فرمول کرجسی 065پژوهش،  0562اساس از جمعیت 

نمونه ساده  تصادفی گیریبا استفاده از روش نمونه ،نفر افزایش یافت سپس 032های برگشتی معتبر به اطمینان از مقیاس

. گردیدپرسشنامه گردآوری گردآوری  076پس از مکاتبه و مراجعه تعداد ، در این مطالعه بر این اساس. مدنظر انتخاب گردید

 .کننده اجرا گردیدمشارکت 055ی که ناقص پر شده تحلیل های آماری بر روی هایپرسشنامهدر نهایت، پس از حذف 

 

 ابزار گردآوری اطالعات-6-4

 .ها از دو پرسشنامه وجدان کاری و سالمت سازمانی استفاده خواهدبرای اندازه گیری متغیر حاضر میدانی و پژوهش روش 

شامل    (marrow,1993)در مدل  در نظر گرفتههای مولفهوجدان کاری، از  متغیربرای اندازه گیری : 6کاری پرسشنامه وجدان

گویه  60ای مشتمل بر کاری، تعهد عاطفی سازمانی، تعهد مداوم سازمانی، مشارکت شغلی و تعهد حرفه مولفه مولفه اخالق 6

 . ، در نظر گرفته شده است 6ان کاری گیری وجدبراین اساس، برای اندازه. استفاده شده است

 (کامال مخالفم 6کامال موافقم،  6)گزینه ای تنظیم شده  6بر اساس طیف لیکرت وجدان کاری پرسشنامه های تمامی گویه

 کاری، تعهد عاطفی سازمانی، تعهد در این مطالعه پایایی ابزار از طریق آلفای کرانباخ به ترتیب برای اخالق. تنظیم شده است

همچنین، پایایی کل . به دست آمده است 37/2، و 37/2، 36/2، 36/2، 30/2ای مداوم سازمانی، مشارکت شغلی، و تعهد حرفه

های به دست آمده حاکی از در مجموع، یافته(. 6جدول)به دست آمد  35/2پرسشنامه با استفاده ضریب آلفای کرانباخ 

 .مطلوبیت پایایی پرسشنامه وجدان کاری است
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 .دهدبعدی زیر مورد سنجش قرار می 6های پرسشنامه وجدان کاری مولفه: 6جدول 

 ابعاد وجدان کاری ضریب آلفای کرانباخ

 اخالق کاری 30/2

 تعهد عاطفی 36/2

 تعهد مدام سازمانی 36/2

 مشارکت شغلی 37/2

 ایتعهد حرفه 37/2

 کل 35/2

 

  0:پرسشنامه سالمت سازمانی

این . گویه می باشد 44تدوین و شامل دارای (Hoy & Fedman,1987)  امه سالمت سازمانی این پرسشنامه به وسیلهپرسشن

پرسشنامه  شامل هفت بعد ، یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، مالحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه وتاکید علمی می 

 .تنظیم گردیده است(  6؛ هرگز؛4؛ بندرت،8؛ گاهی،0غالبا، ؛6همیشه،)گزینه ای  6باشد و بر  اساس مقیاس لیکرت

بدست آمده است در این پژوهش پایایی ابزار    36/2با آزمون آلفای کرونباخ (. 6835تمیمی نژاد، ) پایایی این پرسشنامه توسط

 ی، ساخت دهی، پشتیبانی های یگانگی نهادی، نفوذ مدیر ، مالحظه گراز طریق آلفای کرانباخ  به ترتیب برای خرده مقیاس

عالوه براین پایایی برای کل ابزار . به دست آمد 34/2، و 32/2، 76/2، 32/2، 37/2، 33/2، 36/2منابع، روحیه، و  تاکید علمی 

 .های به دست آمده حاکی از مطلوبیت پایایی پرسشنامه سالمت سازمانی استدر مجموع، یافته(. 0جدول)به دست آمد  35/2

 
 های آنمحاسبه پایایی پرسشنامه سالمت سازمانی و مولفه. 0جدول 

 آلفای کرونباخ ها مؤلفه

 36/2 یگانگی نهادی

 32/2 نفوذ مدیر

 37/2 مالحظه گری

 32/2 ساخت دهی

 76/2 پشتیبانی منابع

 32/2 روحیه

 34/2 تاکید علمی

 35/2 کل پرسشنامه
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 :روش تجزیه و تحلیل اطالعات -0

روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش . پژوهش حاضر شامل داده های پیوسته در مقیاس فاصله ای می باشدهای داده

 : به شرح زیر است 

 .هاروشهای آمار توصیفی شامل میانگین ، انحراف معیار ، حداقل و حد اکثر نمره ها بمنظور تحلیل مقدماتی داده-6

 .پایایی ابزارهای گردآوری اطالعاتروش آلفای کرونباخ در جهت برآورد -0

 .هاروش تحلیل عاملی تاییدی جهت برآورد روایی پرسشنامه -8

 .اسمیرنوف برای برآورد نرمال بودن متغیرهای پژوهش-آزمون کلموگروف -4

-ادههای آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون دو متغیره و رگرسیون چندگانه بمنظور تحلیل دروش-8

 .های پژوهشهای مربوط به فرضیه

 .و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت است SPSS 65داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار

های و در بخش آمار استنباطی بررسی ویژگی های توصیفیو آمارههای جمعیت شناختی نمونه در بخش آمار توصیفی ویژگی

 .بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفتمتغیرها و روابط 

  آمار توصیفی -0-6

 توصیف جمعیت شناختی نمونه

های ویژگی. نامه استنتاج شده استاطالعات این بخش بر اساس سواالت جمعیت شناختی مندرج در بخش نخست پرسش

دهنده از نظر جنسیت، میزان پاسخوضعیت افراد : اند عبارتند ازشناختی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتهجمعیت

 . تحصیالت، سن و سابقه کاری است که در ادامه گزارش شده است

مرد بوده اند که شاخص های فراوانی و درصد ( نفر 083) مرد % 32و ( نفر 07) زن% 62از مجموعه نمونه پژوهش :جنسیت

 .قابل مشاهده است 8فراوانی آن در جدول 

 
 توزیع جنسیت. 8جدول

 جنسیت فراوانی فراوانیدرصد 

 زن 07 62%

 مرد 083 32%

 کل 055 622%

 

 دهنده از نظر سنوضعیت افراد پاسخ

نشان ( 4)تقسیم گردید، که در جدول  62، و باالتر از 62تا  42، 42تا  82، 82 تا 02گروه  4دهنده از نظر سن به افراد پاسخ

سال است و کمترین دامنه  42تا  82فراوانی مربوط به دامنه سنی  شود بیشترینهمان طور که مشاهده می. داده شده است

 .سال است 62سنی مربوط به دامنه سنی باالتر از 
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 دهنده از نظر سنوضعیت افراد پاسخ. 4جدول 

 درصد فراوانی رده بندی

 %8/84 34 سال82 تا 02

 %8/47 665 سال 42تا  82

 %7/64 85 سال 62تا  42

 62باالتر از 

 سال
3 7/8% 

 %622 608 کل

 

 دهنده از نظر سطح تحصیالتوضعیت افراد پاسخ

تر، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و برای شناسایی سطح تحصیالت جامعه آماری پژوهش به چهار سطح دیپلم و پایین

شود بیشترین همان طور که مشاهده می .نشان داده شده است( 6)دهنده در در جدول فراوانی افراد پاسخ. باالتر تقسیم گردید

گان با سطح تحصیالت کارشناسی است و کمترین سطح تحصیالت مربوط به سطح تحصیالت فراوانی مربوط به پاسخ دهند

 .کارشناسی ارشد و باالتر است

 
 دهنده از نظر سطح تحصیالتوضعیت افراد پاسخ. 6جدول 

رده بندی 

 تحصیالت

 درصد فراوانی

 %3/00 56 تراییندیپلم و پ

 %7/08 58 کاردانی

 %6/40 660 کارشناسی

 %6/66 82 کارشناسی ارشد

 %622 608 کل
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 دهنده از نظر سابقه کاروضعیت افراد پاسخ

تقسیم  02؛ و باالتر از 02تا 66؛ بین 66تا 62؛ بین 62تا 6؛ بین 6گروه کمتر از  6نمونه آماری پژوهش براساس سابقه کار به 

تا 6شود بیشترین فراوانی بین همان طور که مشاهده می. نشان داده شده است( 5)دهنده در جدول فراوانی افراد پاسخ. گردید

 . سال است 62
 سابقه کاردهنده از نظر فراد پاسخوضعیت ا. 5جدول 

رده بندی سابقه 

 کار

 درصد فراوانی

 %04 56 6کمتر از 

 %83 620 62تا 6بین 

 %67 45 66تا 62بین 

 %3 06 02تا 66بین 

 %60 80 تا باالتر 02بین 

 %622 042 کل

 

 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش آماره-0-0

های میانگین، انحراف استاندارد، کجی، کشیدگی، کمینه نمرات، و بیشینه فی آمارههای توصیدر این مطالعه از میان آماره

استفاده میانگین و انحراف معیار ها از دو آماره نمرهپراکندگی به منظور بررسی میزان . ها مورد بررسی قرار گرفتنمرات متغیر

نظر گرفتن کمینه و بیشینه نمرات نشانگر مطلوبیت با در  میانگین و انحراف معیاردر مجموع، بررسی دو آماره . شده است

میانگین و انحراف استاندارد، دامنه نمرات، کمینه نمرات، بیشینه )توصیفی های شاخصدر ادامه . پراکندگی نمرات است

در  7 و کشیدگی 0بحرانی برای کجی  ش ارزمطلوب و دامنه (0226) 8برمبنای نظر برن .ارائه شده است (7)، در جدول(نمرات

 .شده است صورت نرمال توزیع  در تمامی متغیرها بهها پراکندگی داده، از این رو، نظر گرفته شد
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 های توصیفی متغیرهای پژوهشآماره.7جدول 

 متغیر
میانگی

 ن

انحراف 

 استاندارد
 کشیدگی کجی بیشینه کمینه

 02/2 2-/82 6 84/6 50/2 06/8 سازمانی سالمت

 64/2 -74/2 6 6 76/2 82/8 یگانگی

 85/2 -88/2 6 6 32/2 80/8  نفوذ مدیر 

 64/2 -62/2 6 6 32/2 63/8 مالحظه گری

 83/2 -65/2 6 6 75/2 00/8 ساخت دهی

 -65/2 2-/68 6 6 78/2 87/8 پشتیبانی منابع

 63/2 -67/2 6 6 70/2 00/8 روحیه

 -45/2 -68/2 6 6 76/2 67/8 تاکید علمی

 63/2 -08/2 6 88/6 50/2 02/8 وجدان کاری

 23/2 -27/2 6 25/6 76/2 8 کاری اخالق

تعهد عاطفی 

 سازمانی
86/8 74/2 6 6 50/2- 78/2 

تعهد مداوم 

 سازمانی
63/8 74/2 6 6 04/2- 04/2 

 08/2 -23/2 6 82/2 57/2 86/8 مشارکت شغلی

 -88/2 -68/2 6 83/6 72/2 06/8 ایتعهد حرفه

 

 باطی پژوهشبخش استن  -0-8

نرمال بودن توزیع . های اصلی پژوهش، نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفتقبل از بررسی فرضیه

اسمیرنوف مورد -های پارامتریک است با استفاده از آزمون کلموگروفمتغیرهای پژوهش که از شروط اولیه استفاده از آماره

 .است( 3)به شرح جدول آزمون قرار گرفته که نتایج آن 
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 اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها-آزمون کلموگروف.3جدول 

 سطح معناداری آماره Z متغیرها

 08/2 28/6 سازمانی سالمت

 02/2 28/6 یگانگی

 60/2 63/6  نفوذ مدیر 

 62/2 23/6 مالحظه گری

 66/2 60/6 ساخت دهی

 05/2 47/6 پشتیبانی منابع

 43/2 38/2 روحیه

 65/2 66/6 تاکید علمی

 65/2 66/6 وجدان کاری

 60/2 36/2 کاری اخالق

 46/2 87/6 تعهد عاطفی سازمانی

 82/2 48/6 تعهد مداوم سازمانی

 25/2 86/6 مشارکت شغلی

 06/2 26/6 ایتعهد حرفه

 

ات هریک از متغیرهای تحقیق مشاهده می شود که این با توجه به سطوح معناداری بدست آمده برای آزمون نرمال بودن امتیاز

برآورد شده اند و در نتیجه می توان فرض نرمال بودن امتیازات هریک از این  26/2مقادیر احتمال، بزرگتر از خطای نوع اول 

 .پذیر استهای روش پارامتریک امکاناز این رو، به کار گیری آزمون. پذیرفت 26/2متغیرها را در سطح خطای نوع اول 

 

  یافته ها-0-4
 :های تحقیق پرداخته خواهد شددر این قسمت به بیان و بررسی فرضیه

ای ، تعهد عاطفی سازمانی، تعهد مداوم کاری، تعهد حرفه اخالق) وجدان کاری کارکنان هایبین مولفه: فرضیه اصلی اول

مدیر، مالحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، یگانگی نهادی، نفوذ ) سازمانی سالمتو  (سازمانی، و مشارکت شغلی

 . داری وجود داردی مثبت و معنی، شرکت نفت گچساران رابطه(روحیه، تاکید علمی

آزمون های وجدان کاری و سالمت سازمانی از برای بررسی روابط بین مولفه، نظر به تایید نرمال متغیرهای در بخش قبلی 

این ضریب به منظور تعیین میزان رابطه، نوع و جهت رابطه ی بین دو  (. 3جدول )ردید ضریب همبستگی پیرسون استفاده گ

و  6-ضریب همبستگی پیرسون بین . متغیر فاصله ای یا نسبی و یا یک متغیر فاصله ای و یک متغیر نسبی به کار برده می شود

ت ، رایطه ی مستقیم یا مثبت به این معناست که بیانگر رابطه ی مستقیم کامل بین دو متغیر اس = r  6اگر.تغییر می کند 6

نیز وجود یک رابطه ی معکوس کامل  - = r 6.می یابد( کاهش)یابد، دیگری نیز افزایش ( کاهش)اگر یکی از متغیرها افزایش 

 اهش می رابطه ی معکوس یا منفی نشان می دهد که اگر یک متغیر افزایش یابد متغیردیگر ک. بین دو متغیر را نشان می دهد
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 .زمانی که ضریب همبستگی برابر صفر است نشان می دهد که بین دو متغیر رابطه خطی وجود ندارد.یابد و بالعکس

 
 های دو متغیر وجدان کاری و سالمت سازمانینتایج آزمون همبستگی روابط بین تمامی مولفه. 3جدول 

6 66 62 3 3 7 5 6 4 8 0 6 متغیرها    

0 

            6 یگانگی.6

           6 *77/2  نفوذ مدیر .0

          6 *73/2 *76/2 مالحظه گری.8

         6 *50/2 *54/2 *53/2 ساخت دهی.4

        6 *58/2 *64/2 *64/2 *62/2 پشتیبانی منابع.6

       6 *73/2 *57/2 *68/2 *56/2 *65/2 روحیه.5

      6 *73/2 *76/2 *50/2 *63/2 *52/2 *63/2 تاکید علمی.7

     6 *76/2 *77/2 *76/2 *54/2 *72/2 *70/2 2/*74 اخالق کاری. 3

تعهد عاطفی .3

 سازمانی

36/2* 37/2* 37/2* 54/2* 64/2* 56/2* 56/2* 70/2* 6    

تعهد مداوم .62

 سازمانی

77/2* 75/2* 34/2* 38/2* 56/2* 57/2* 55/2* 78/2* 77/2* 6   

  6 *53/2 *63/2 *75/2 *75/2 *30/2 *38/2 *53/2 *64/2 *63/2 *66/2 مشارکت شغلی.66

 6 *73/2 *54/2 *56/2 *70/2 *38/2 *37/2 *70/2 *50/2 *66/2 *52/2 *67/2 ایتعهد حرفه.60

 >*p 26/2سطح معنی داری 

 

ای ، تعهد عاطفی رفهکاری، تعهد ح دامنه همبستگی بین متغیرهای اخالق شودمشاهده می( 3)جدولبا توجه به نتایج 

یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، مالحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه،  سازمانی، تعهد مداوم سازمانی، مشارکت شغلی،

-38/2)بیشترین همبستگی بین ساخت دهی و تعهدمداوم سازمانی . قرار دارد( =r-38/2تا   =r-62/2)تاکید علمی در دامنه 

r=) با مشارکت شغلیو تاکید علمی(38/2-r=) و وجود داشت و کمترین همبستگی بین دو متغیر پشتیبانی منابع و یگانگی

های دو متغیر وجدان کاری و سالمت سازمانی با بکدیگر همبستگی در مجموع تمامی مولفه. وجود داشت( =r-62/2)سازمانی 

های دو متغیر وجدان کاری و سالمت سازمانی که بین مولفهاز این رو فرض پژوهشگر مبنی بر این . داری داشتندمثبت و معنی

 .شودداری دارند، تأیید میی مثبت و معنیبا یکدیگر رابطه

 .وجدان کاری بر سالمت سازمانی شرکت نفت گچساران تأثیر معنی داری دارد: فرضیه دوم به منظور پاسخگویی 

 .استفاده شده است ای آزمون فرضیهره برتحلیل رگرسیون دو متغیاز ضریب همبستگی پیرسون و از  
 نتایج آزمون همبستگی .62جدول 

 

 

 

 

 

 >*p 26/2سطح معنی داری                          

 

 

 متغیر مستقل متغیر وابسته
ضریب 

 همبستگی
r p 

سالمت 

 سازمانی
 26/2 *35/2 پیرسون وجدان کاری
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رابطه معنی داری بین وجدان کاری کارکنان شرکت نفت گچساران با  دهدنشان می( 62) همان طور که مندرجات  جدول

برای بررسی بیشتر روابط بین دو متغیر از تحلیل رگرسیون دو متغیره استفاده شده (. p<0.05)سالمت سازمانی آن  وجود دارد 

 .نشان داده شده است( 60)و ( 66)های نتایج حاصل تحلیل رگرسیون در جدول. است

 
 تایج تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون دو متغیره برای پیش بینی سالمت سازمانی بر اساس متغیر مستقل وجدان کارین. 66جدول

DW R
2 R P F Ms Df مدل  مجموع مجذورات 

 رگرسیون 74/626 6 74/626 38/60682 26/2 33/2 37/2 56/6
 باقیمانده 64/0 054 46/2     

 کل 33/628 056      

 

Rباال  در جدول
این ضریب میزان تبیین واریانس و تغییرات متغیر وابسته . باشدکه به مجذور ضریب همبستگی معروف می 2

هرچه این ضریب به یک نزدیک . نوسان دارد 6تا  2مقدار این ضریب بین . توسط مجموعه متغیرهای مستقل را نشان می دهد

ته اند میزان زیادی از متغیر واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند و تر باشد، نشان از آن دارد که متغیرهای مستقل توانس

متغیر از طریق  سالمت سازمانیاز واریانس تغییرات در متغییر  37/2شود، مشاهده می(60)با توجه به نتایج جدول. برعکس

0= 37/2)  قابل تبیین است وجدان کاری کارکنان
R .) مقدارF ل رگرسیونی تحقیق مدل نشان دهنده آن است که آیا مد

تشخیص . به عبارتی، آیا متغیرهای مستقل قادرند به خوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند یا خیر. مناسبی است یا خیر

در این تحقیق  Fعدد معنی داری . امکان پذیر است 2026در سطح خطای کوچکتر یا بزرگتر از  Fاین موضوع با معنی داری 

معنادار است و گواه  قدرت متغیر مستقل وجدان ( F=  38/60682)که نشان می دهد مقدار به دست آمده بدست آمده  26/2

 -و در نهایت، نتایج آماره دوربین. کاری کارکنان در تبیین میزان تغییرات و واریانس متغیر وابسته سالمت سازمانی می باشد

ا، تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله آزمون استقالل خطاها که بیانگر استقالل خطاه -4واتسون

حاکی از  -قرار گیرد عدم همبستگی خطاها پذیرفته می شود 006 – 606چنانچه این آماره در بین . رگرسیون از یکدیگر است

 . ل جمالت خطا استبدست آمده دوربین واتسون در این تحلیل حاکی از استقال 56/6استقالل جمالت خطا است که مقدار 
   

 ضرایب رگرسیون چندگانه برای پیش بین یرای پیش بینی سالمت سازمانی بر اساس متغیر مستقل وجدان کاری کارکنان. 60جدول

VIF P t Beta SEB B  مدل 

 مقدار ثابت 23/2 20/2  20/8 222/2 

 وجدان کاری کارکنان 33/2 26/2 /33 34/666 26/2 6

    

است، بدین صورت که  6-2ضریب بتا عددی بین . استفاده می کنیم Betaج جدول رگرسیونی از ضریب بتا در تحلیل نتای

 هرچه قدر ضریب بتا به یک نزدیکتر باشد رابطه قوی تری بین متغیر مستقل و وابسته وجود دارد اگر ضریب مثبت باشد جهت 

 

 

                                                           
4
 - Durbin-Watson 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 

 

 

به دست ( 33/2)ده می شود، ضریب بتا برای وجدان کاری کارکنان همانطور که در جدول باال دی.رابطه مستقیم است و برعکس

در مجموع با در نظر گرفتن نتایج آزمون ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون ،فرض پژوهش مبنی بر این که . آمده است

 . گرددوجدان کاری بر سالمت سازمانی شرکت نفت گچساران تأثیر معنی داری دارد، تایید می

 

  گیری بحث و نتیجه -8
. بوده است «بررسی رابطه وجدان کاری با سالمت سازمانی کارکنان شرکت نفت گچساران» طورکلی هدف محقق درپژوهش

همچنین نتایج بدست آمده از این پژوهش در . شودبراین اساس، به بحث در مورد نتایج بدست آمده از این پژوهش پرداخته می

عالوه بر . گیردط صورت گرفته در رابطه با موضوع این پژوهش مورد بحث قرار میهای مرتبرابطه با پیشینه پژوهش و پژوهش

این با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش، پیشنهادهای کاربردی و همچنین پیشنهادهایی جهت انجام پژوهش های 

 .آینده ارائه خواهد شد

 ها فرضیه-8-6

 :نتیجه بررسی فرضیه اول پژوهش

ای ، تعهد عاطفی سازمانی، تعهد مداوم سازمانی، و مشارکت کاری، تعهد حرفه اخالق) وجدان کاری کارکنان یهابین مولفه»

، (یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، مالحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه، تاکید علمی) سازمانی سالمتو  (شغلی

ای ، کاری، تعهد حرفه میان متغیرهای اخالقنشان داد که ، «داری وجود داردی مثبت و معنیشرکت نفت گچساران رابطه

یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، مالحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی  تعهد عاطفی سازمانی، تعهد مداوم سازمانی، مشارکت شغلی،

رابطه متغیرهای ذکر  منابع، روحیه، تاکید علمی در دامنه همبستگی معنی دار وجود دارد، و در اقع فرضیه پژوهشگر مبنی بر

های متعددی از اخالق کاری تا مشارکت شغلی کارکنان در سازمان از احساس یکانگی های حاضر مولفهیافته. شده تأیید گردید

گفت احساس درونی کارکنان از ابعاد مختلف اخالقی و عاطفی و توان از این رو  می. نهادی تا تأکید علمی  را در بر گرفته است

دن آن آگاهی و احساس درونی در قالب مشارکت شغلی از رابطه نزدیکی با بقای سالم، مطلوب و روبه رشد در سازمان نشان دا

و  کار در نظمکند، بقایی که در آن رسیدن به اهداف سازمان، همکاری و تعامل مطلوب بین کارکنان و مدیران، ایفاء می

در .به وضوح قابل دیدن است استانداردهای سازمان و مقررات قوانین، رعایت هب را آنها تا تمایل افراد در وظیفه انجام احساس

دار است، عالوه معتقدند تعهد سازمانی و سالمت  رابطه معنی که( 6838 مژگان افشاری،)پژوهش ها با نتایج مجموع، این یافته

  .همسو است(  stup2006؛Tsui 1990 & Cheng1999)ها از قبیل براین با نتایج سایر پژوهش

نشان  «وجدان کاری بر سالمت سازمانی شرکت نفت گچساران تأثیر معنی داری دارد» نتیجه بررسی فرضیه فرضیه اصلی دوم 

دهد رابطه معنی داری بین وجدان کاری کارکنان شرکت نفت گچساران با سالمت سازمانی آن  وجود دارد به این معنی که می

-توان گفت چنانچه  ارزشدر تبیین این یافته به می. سالمت سازمانی نیز افزایش خواهد یافت با افزایش وجدان کاری کارکنان،

ها و هنجارهای مطلوب در مورد کار در سازمان، وفاداری و احساس مسئولیت فردی، شغلی و سازمانی کارکنان؛ گرایش به 

ای همساز و همسان کردن رفتار سازمانی فرد انجام دادن صحیح کار و وظایف شغلی بدون نظارت مستقیم؛ عامل درونی بر

 فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، های غالب در میان کارکنان یک سازمان باشد، سالمت سازمانی از ابعاد مختلف از قبیلویژگی

  (Hyggen,  2007)این یافته با پژوهش . سازمانی رشد سازمان را نشان خواهد داد رخ دهد و سالمتشایسته ساالری، رشد 

 که نشان دادند ویژگی های .(stup, 2006)دارد، با پژوهشاری گدارای رابطه معنی داری با سازکه معتقد است  وجدان کاری 
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 & Meyer & Herscovith ,2001; Mehri)ها شخصیتی و با سالمت سازمانی رابطه دارند، و با نتایج سایر پژوهش 

Razavi, 2014).  کندیشینه پژوهشی را تأیید میو در واقع پ است همسو . 
 

 پیشنهادات-8-0

بنابراین خلق ابن باور که در کارکنان . نتایج پژوهش گویای وجود رابطه معنادار بین وجدان کاری و سالمت سازمانی بود: الف

های آینده به نسل کنند و در نهایت متعلقای است که آنها در آن زیست میکه این سازمان متعلق به آنهاست، متعلق به جامعه

هایی که در آنها سالمت سازمانی مورد توجه توجه گیرد، هر یک از کارکنان به عنوای است،  احتیاج به برنامه دارد،  برنامه

های خالق  داشته  باشند در نظر گرفته شوند و در تواند ایدهنیرویی که ارزشمند است، نیرویی که اندیشه دارد و نیرویی که می

 . ر اساس شایستگی مراتب ارتقای آنها فراهم گرددنهایت ب

از دیدگاهها و  سالمت سازمانی شود ارزیابیبا توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق به مدیران سازمان ها پیشنهاد می: ب

 .ابزارهای مختلف برای بهبود و داشتن برداشتی از وضعیت آن در سازمان به صورت زمانبدی شده صورت گیرد

 

  عمناب -4
ابطحی، بار در متن مقاله مورد  هر منبع بایستی حداقل یک(. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی)آیند  منابع در انتهای مقاله می

 . دانشگاه پیام نور. اصفهان(. رشته مدیریت)مدیریت نیروی انسانی (. 6874)حسین 

 درسال شهرتهران آموزش وپرورش 6 منطقه انتفاعی وغیر دولتی هایدبیرستان بین سازمانی سالمت ،مقایسه(6838 )افشاری،مژگان،

 .6830-38  تحصیلی

مطالعه موردی : بررسی رابطه سالمت سازمانی با کارآفرینی سازمانی( 6836) .؛ رازی، س.مرزبان، ش ،.ضیائی، م ،.شکیبا، ح ،.ری، مباک

 .02-0، 6فصلنامه مدیریت دولتی، شماره . دانشگاه تهران

مطالعه موردی : بررسی رابطه سالمت سازمانی با کارآفرینی سازمانی( 6836) .؛ رازی، س.مرزبان، ش ،.ضیائی، م ،.شکیبا، ح ،.م ری،باک

 .02-0، 6فصلنامه مدیریت دولتی، شماره . دانشگاه تهران

پایان نامه کارشناسی . از دیدگاه کارکنانپزشکی شیراز  ارزیابی سالمت سازمانی دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم(.  6835)  .تمیمی نژاد، ا

 .ارشد، دانشگاه شیراز

پایان نامه کارشناسی . پزشکی شیراز از دیدگاه کارکنان ارزیابی سالمت سازمانی دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم(.  6835)  .تمیمی نژاد، ا

 .ارشد، دانشگاه شیراز

 . 03 -85 -663شماره  ،مجله تدبیر . سالمت سازمانی( 6834) حسینعلی  ،جاهد

 .اول چاپ ، اسالمی آزاد دانشگاه انتشارات ، تهران ،  مدیریت در تحقیق روش(.  6873. )غ ، خاکی

 . نشرآگاه، تهران. روش تحقیق در علوم رفتاری( 6875)، حجازی، الهه .، بازرگان، عباس.سرمد، زهره

 . 04. کار و جامعه. ی کشوروجدان کاری عامل پویایی نظام ادار(. 6877)سلطانی، ایرج 

 . امیری: تهران. پرورش مذهبی و اخالقی کودکان( 6854)قائمی، علی 

انشارات . ترجمه فض اهلل امینی. هیچ کاری مهم تری از سالم سازی سازمان نیست: ی مدیرانچهار دغدغه( 6833)لینچوئی، پارتریک 

 .تهران. فرابهمن

  .ونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تهران، نشر ارسبارانچگ و تحقیق های روش ،(6832)مریم نراقی، سیف و اله عزت ، نادری
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