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 دولتي ادارات کارشناسان کاری وجدان بر مؤثر اقتصادی اجتماعي عوامل بررسي

 یاسوج شهر در
 

 مرتضي مسلم ،4علوی محراب ، سید3آالهي آذر ،2فر عظیمي ، هدایت1محدث عباس علي سید

 5پور

 دّبلبى ٍاحذ اسالهی آساد داًطگبُ ضٌبسی جبهؼِ ارضذ وبرضٌبسی آهَختِ داًص 1
 تْزاى غزة ٍاحذ ًَر پیبم داًطگبُ ضٌبسی جبهؼِ ارضذ وبرضٌبسی آهَختِ داًص 2

 یبسَج ٍاحذ اسالهی آساد داًطگبُ ثبلیٌی ضٌبسی رٍاى ارضذ وبرضٌبسی آهَختِ داًص 3
 تْزاى تحمیمبت ػلَم ٍاحذ اسالهی آساد داًطگبُ حمَق ارضذ وبرضٌبسی آهَختِ داًص 4

 دّبلبى ٍاحذ یاساله آساد داًطگبُ ضٌبسی جبهؼِ تخصصی دوتزی 5
 

 چکیده

هی « ادارات دٍلتی در ضْز یبسَج اجتوبػی التصبدی هؤثز ثز ٍجذاى وبری وبرضٌبسبى ػَاهل ثزرسی» حبضز پژٍّص اس ّذف

است اس احسبس ٍجذاى وبری درًٍی ثِ هٌظَر رػبیت الشاهبتی وِ در ارتجبط ثب وبر هَرد تَافك لزار   ٍجذاى وبری ػجبرت ثبضذ.

یبى دیگز هٌظَر اس ٍجذاى وبری، رضبیت للجی، ٍجذاى وبری ٍ التشام ػولی ًسجت ثِ ٍظیفِ ّبیی است وِ لزار گزفتِ است. ثِ ث

است اًسبى آًْب را اًجبم دّذ، ثِ گًَِ ای وِ اگز ثبسرس ٍ ًبظزی ًیش ثز فؼبلیت اٍ ًظبرُ گز ًجبضذ، ثبس ّن در اًجبم ٍظیفِ 

ری، ػذم احسبس هسئَلیت، حضَر ًیبفتي در هحل وبر، ػذم پبسخگَیی ٍ لصَری رٍا ًخَاّذ داضت. چگًَِ هی تَاى ون وب

راٌّوبیی صحیح هزاجؼبى، هزالجت ًىزدى صحیح اس اهَال، ثی تَجْی ثِ ویفیت وبر ٍ گزایص ثِ آسبى طلجی را ثِ رضبیت 

ع ًیش ثبیذ تَجِ ضَد وِ حتی ثِ ایي هَضَ ضغلی ٍ اًجبم وبر ثب ویفیت ثبال ٍ هطلَة ٍ حضَر هَثز در هحل وبر تجذیل وزد؟

ًیزٍی اًسبًی هب ثِ  چگًَِ هی تَاى ثزای ایجبد یه سیستن هطلَة یه هؼٌی هطتزن را در هیبى ّوىبراى ثِ ٍجَد آٍرد؟

تمَیت ٍجذاى وبری ٍ تغییز در فزٌّگ وبر، ًیبسهٌذ است چزا وِ ًیزٍی اًسبًی هَجذاى وبری، سبسهبى را در دستیبثی ثِ 

ّذ. در صَرت دارا ثَدى ثبالتزیي حذ ٍجذاى وبر هی تَاى جبهؼِ ای را تصَر وزد وِ در آى افزاد در اّذاف خَد یبری هی د

هطبغل گًَبگَى سؼی دارًذ تب وبرّبی هحَلِ را ثِ ثْتزیي ٍجِ ٍ ثِ طَر دلیك ٍ وبهل ٍ ثب رػبیت اصَل ثْیٌِ سبسی اًجبم 

ثِ ّز حبل در ایي تحمیك پژٍّطگز ثز آى است  م هٌذ گزدًذ.ذاى وبری هَجت هی گزدد تب افزاد سیستوی ٍ ًظبجدٌّذ. پس ٍ

تب ثب تحلیلی وِ ثصَرت تجزثی در ًظبم اداری ضْز یبسَج داضتِ ٍ ّوچٌیي ضٌبخت هؤثزی وِ در سبختبر سبسهبًْب دارد، 

بیذ. چزاوِ ػذم هیشاى ٍ تأثیز ٍجذاى را در وبرایی ٍ اثز ثخطی وبرضٌبسبى ثِ ػٌَاى هتخصصیي دستگبّْبی دٍلتی ثزرسی ًو

ًبرضبیتی هزدم ٍ تَسؼِ ًیبفتگی استبى را در سطح ٍسیغ  رضبیت ضغلی اس وبرضٌبسبى ٍ سیبسی ًگزی ثِ اًتخبة هذیزاى ػوالً
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ثِ ّوزاُ داضتِ است. گزچِ اس ًگبُ هذیزیتی لبثل تأهل است لیىي اس هٌظز جبهؼِ ضٌبختی ًیش فزاتز اس فزاس ٍ فزٍدّبی 

وبرضٌبسبى  اس ًفز 400پژٍّص  ی هَرد ًوًَِ است. ّوجستگی اس ًَع تَصیفی حبضز تحمیك ست. طزحهذیزیتی لبثل وٌىبش ا

 اثشار ضذًذ. ًفز( اًتخبة 6350حجن ) ثب هتٌبست گیزی ًوًَِ رٍش اس استفبدُ ثب وِ ثَدًذ ضبغل در ادارات دٍلتی ضْز یبسَج

در اختیبر پبسخگَیبى ٍ ثِ ضیَُ وبهالً  سؤال تخصصی( 46سؤال ػوَهی ٍ  7هحمك ثَد وِ )هجوَػبً  ی پزسطٌبهِ پژٍّص،

 استفبدُ ثب پزسطٌبهِ اجزای اس حبصل تصبدفی ٍ ّوچٌیي ثِ لحبظ ضزٍرت در اجتٌبة اس اًتخبة جٌسیت، تَسیغ گزدیذ. ًتبیج

 جتوبػیا ػَاهل وِ داد ًطبى ّب یبفتِ گزفت. لزار ٍ تحلیل تجشیِ گبًِ )رگزسیَى( هَرد چٌذ ّوجستگی ضزیت رٍش اس

 (.>p 5/0هؤثّزًذ ) وبری ٍجذاى ثز تزتیت سیبسی، هٌطمِ ای ٍ ثَهی ثِ ػَاهل سپس ٍ اٍل درجِ التصبدی خبظ ایي ضْز در

اّذاف سبسهبًی، ًحَُ اًتخبة هذیزاى در دستگبُ ّبی دٍلتی، دخبلت جٌبح ّبی  ًبآگبّی هذیزاى ثب ثزرسی راثطِ ایٌىِ آیب ثیي

 ٌبسبى راثطِ هؼٌب داری ٍجَد دارد.سیبسی، ثب ٍجذاى وبری وبرض

 

 .تؼْذ ٍ اًگیشش وبرایی، رٍحیِ، اًضجبط، سبسهبًی، ػذالت سیبسی، جٌبح تؼْذ، ٍجذاى،های کلیدی:  واژه
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