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تاريخ دريافت 1400/1/16 :تاريخ پذيرش1400/2/05 :

چكيده
اين تحقيق در راستاي بررسي رابطه رفتارهاي فرهنگي با وجدان کاري کارکنان شرکت آب و فاضالب
تهران انجام شده است .روش تحقيق به کار گرفته شده در اين پژوهش از نظر هدف کاربردي ،از نظر نوع
دادهها کمي و از نظر نحوه گردآوري دادهها ،توصيفي و از نوع همبستگي است .جامعه آماري اين تحقيق
عبارت از کليه کارکنان شرکت آب و فاضالب تهران ميباشند که تعداد آنها حدودا  1500نفر ميباشد .روش
نمونهگيري در اين پژوهش روش نمونهگيري ساده ميباشد .از جامعه آماري مذکور با توجه به ضوابط
نمونهگيري (براساس شيوة نمونهگيري مندرج در جدول مورگان (تعداد  750نفر به عنوان نمونه تحقيق
انتخاب شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در چهار بعد و  28گويه تنظيم براساس مقياس
پنج گزينهاي ليکرت ،و گويههاي مستخرجه در نمونه آماري تحقيق مورد پرسش قرار گرفته است .در بخش
آمار توصيفي نيز ،توصيف دادهها در دو بخش متغيرهاي زمينهاي و متغيرهاي اصلي ارائه گرديده و در بخش
آمار استنباطي ،جهت بررسي فرضيهها از آزمون رگرسيون خطي استفاده شده است .با توجه به دادههاي
تحقيق ميتوان گفت ،بين رفتارهاي فرهنگي و افزايش وجدان کاري کارکنان شرکت آب و فاضالب تهران
رابطه معنيداري وجود دارد.
کليد واژهها :فرهنگ ،رفتارهاي فرهنگي ،وجدان کاري ،تهران

 1دانش آموخته کارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت فرهنگي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران.
arabnezhad.jafar@gmail.com
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مقدمه
بيشك دنياي كنوني ،دنياي سازمانها است و

ضعف و سستي او [در كارها] افزوده شود (جوادپور،
.»)1389

متوليان اين سازمانها انسانها هستند؛ انسانهايي كه در

الزم است بدانيم که از دست دادن فرصتها و

كالبد سازمان روح ميدمند ،آن را به حركت در

کمکاري در امور ،نتيجهاي جز پشيماني و عذاب

ميآورند و اداره ميكنند .سازمانها بدون وجود نيروي

وجدان ندارد؛ آفتي که حضرت علي عليه السالم توجه

انساني نه تنها مفهومي ندارند ،بلكه اداره آنها نيز ميسر

آدمي را به آن جلب ميکند و ميفرمايد« :هر کس [به

نخواهد بود (معروف و همكاران .)1394 ،منابع انساني

قصد] در کار خود کوتاهي کند ،به اندوه و ناراحتي

در سازمانهايي که به دورانديشي شهرهاند از جايگاه

گرفتار ميشود» .بنابراين ،شايسته است که مسلمان در

رفيعي برخوردار است .در انديشه مديران اين

تمامي فعاليتهاي فردي و اجتماعي خويش ،دقت و

سازمانها ،نيروي انساني ،دارايي راهبردي سازمان

تالش فراواني بهکار گيرد و با احساس مسئوليت،

محسوب ميشود و از اين رو ،توجه مديريت را سخت

وظايف خود را به بهترين شکل انجام دهد (چمن-

به خود معطوف کرده است .ديدگاه مديران اين نوع

افروز.)1395 ،
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سازمانها که آينده را نيز از آن خود ساختهاند ،نسبت

اصطالح «وجدان کاري» در فرهنگ اداري جامعه

به مخارج امور کارکنان ،ديدگاه هزينهاي نيست ،بلکه

اسالمي به ضرورت مطرح ميشود و بايد مورد توجه

سرمايهاي و آن هم از نوع سرمايهگذاري راهبردي

مديران و کارگران آن قرار گيرد .اما چرا بسياري از

است .بنابراين ميتوان انتظار داشت کارکنان اين گونه

کارکنان و مديران جامعه ،خوب کار نميکنند و گاه

سازمانها براي حرکتهاي خالق و دانش محور

مشکل ميآفرينند؟ چرا از انبوه سرمايهها ،امکانات،

پرورش يابند (عرفانيان و همکاران.)1394 ،

نيروها ،استعدادها و عمر خود بهگونهاي نامنظم و

وجدان کاري 1يکي از موضوعاتي است که با

ناکارآمد بهرهبرداري ميکنند؟ چرا در انجام کارها و

اهميت پيدا کردن انسان ،اخالق و معنويت 2به عنوان

فعاليتهاي اجتماعي ،روحيه نشاط ،هدفداري،

محور تحوالت ،توسعه و رشد سازماني توجه پژوهش

مسئوليتپذيري ،امنيت ،رضايت ،کيفيت و جديت

گران زيادي را به خود معطوف داشته است .وجود

وجود ندارد؟ اين موضوع چه علل يا عواملي دارد؟ آيا

وجدان كاري در يك سازمان باعث افزايش سطح بهره

راهحلهايي براي افزايش روحيه وجدان کاري وجود

وري ،تحقق توسعه پايدار ،تحول فرهنگي ،3ثبات

دارد (ارزاني)1394 ،

مديريت و نظم اقتصادي ميگردد .اما آنچه از وجدان

از آنجا كه جامعه ما ،جامعهاي مسلمان است و

کاري مهم تر مينمايد عواملي است که به ايجاد ،رشد

فرهنگ آن بر اساس اصول و ارزشهاي اسالمي

و ارتقاء کيفيت وجدان کاري کمک ميکند.

شكلگرفته ،پژوهش حاضر ميكوشد تا به اهميت و

بهرهمندي از وجدان کاري ،نشاندهنده عنايت الهي

ارزش وجدان کاري در زندگي اجتماعي و نيز موانع

به بنده درستکار است ،چنانکه حضرت علي عليه

وجدان کاري و عوامل ايجاد و يا افزايش وجدان کاري

السالم ميفرمايد« :هرکس توفيق الهي مددکارش باشد،

بپردازد (حسيني.)1396 ،

کار را بهخوبي و درستي انجام ميدهد» .امام علي

به نظر ميرسد از آنجا که وجدان کاري مقولهاي

عليهالسالم مردم را نسبت به کوتاهي در کار هشدار

فرهنگي و تربيتي است؛ بدين لحاظ فرهنگ به طور

ميدهد و ميفرمايد« :هركه در كار كوتاهي ورزد ،بر

طبيعي بايد موثرترين عامل در تقويت وجدان کار تلقي
گردد.از سويي موارد مطروحه فوق تاييد ميکند که
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عوامل فرهنگي مهم ترين عوامل تاثير گذار و مرتبط

«وجدان كاري» در شاخه وجدان اخالقي قابل بررسي

با وجدان کاري هستند ،بر اين اساس مساله پژوهش

است (موسوي.)1389 ،

اينجاست که کدام عناصر فرهنگي با وجدان کاري

كار عالوه بر امرارمعاش ،چيزي است كه كاركنان با

رابطه دارند؟ اين ارتباط در کدام بعد بيشتر و در کدام

4

آن ،معنا ،ثبات و هويت به دست ميآورند (کاراتپ ،

بعد کم تر است؟ از اين رو با توجه به موارد مطروحه

 .)2013با توجه به پژوهشهاي صورت گرفته ،مطالعه

محقق در صدد است عوامل فرهنگي مرتبط با وجدان

التزام كاركنان در سازمان ،از يك چارچوب و رويكرد

کاري را در ميان کارکنان شرکت آب و فاضالب تهران

نسبتاً پويا برخوردار نبوده و مفاهيمي همچون التزام

شناسايي نمايد .پس از بررسي ماهيت رابطه اين متغيير

کارکنان در سازمان ،تأثير عميقي بر روابط كاركنان و

ها (وجدان کاري و عوامل فرهنگي) به ارائه

مديريت در سازمان دارند (باکر و همکاران.)2008 ،

راهکارهايي در خصوص ارتقاء هر يک از اين عوامل

کارمنداني که التزام شغلي دارند تالش مضاعفي براي

و افزايش وجدان کاري براي دستيابي به کارکردهاي

به دست آوردن موفقيت ميکنند .التزام کارکنان به

ارزشمند وجدان کاري در سازمان مذکور نايل آيد.

معني حضور فعال و هميشگي افراد در هنگام انجام
فعاليتهاي مربوط به نقشهاي سازماني خويش است

وجدان در زبان انگليسي با واژه

Conscience

اشاره به سطح بااليي از انرژي و فعاليت ذهني در

معرفي شده و به معناي باطن ،دل و شعور آمده است و

هنگام کار و مواجهه با مسائل کاري ،احساس مهم

از آن به عنوان احساس دروني و روحاني که موجب

بودن ،غرور و اشتياق داشتن براي انجام کارها و غرق

تشخيص خوب از بد ميشود ياد شده است (خسروي،

شدن عميق در کارها و عدم احساس دارد (پارك و

.)1395

گارسوي.)2012 ،

اما بهطور كلي ،ميتوان گفت که وجدان در
اصطالح به دو معنا بهكار ميرود:

وجدان کاري که گاهي از آن به اخالق کار تعبير
ميشود ،به معناي گرايش به انجام صحيح کار و

وجدان روانشناسي؛ عبارت است از قوهاي كه

وظايف شغلي ،بدون نظارت مستقيم است .به بيان

عالوه بر درک خويشتن و آگاهي به حاالت دروني،

ديگر ،گرايش و نيروي دروني که سبب ميشود فرد

ارزش اعمال انسان را نيز تعيين ميكند؛

بدون وجود هيچگونه کنترل و نظارت خارجي ،کارش

وجدان اخالقي؛ وظيفه و كاركردي اصلي دارد و

را به نحو احسن انجام دهد ،وجدان کار ناميده ميشود.

آن عبارت است از تشخيص نيک و بد اعمال .در

از اين رو ،پرکاري ،انجام بهتر کار ،کنترل دروني و

صورتيكه اين ارزيابي و تشخيص ،قبل از انجام دادن

مسئوليت پذيري ،از نشانههاي وجدان کار و در مقابل،

عمل باشد ،اين وجدان را «وجدان قبلي» و مقدم

کمکاري ،اهمال کاري ،نظارت خواهي و مسئوليت

مينامند .اما وقتي پس از انجام دادن كارها ،وجدان

گريزي ،از عالئم ضعف وجدان کاري به شمار ميرود

قضاوت ميكند و نيک و بد كارهاي انجام شده را

(ساوليوا و داگالس.)2017 ،5

ارزيابي ميكند ،آن را «وجدان بعدي» يا پسين مينامند.

وجدان کاري را ميتوان رضايت قلبي و التزام

به ديگر سخن؛ وجدان اخالقي «عاملي دروني است كه

عملي نسبت به وظايف تعيين شده براي انسان تعريف

انسان را براي نيل به ايدهآل خويش تحريک ميكند.

کرد .با اين شرط که بدون هرگونه سيستم نظارتي،
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وجدان كاري

(لينجان171 ،2012 ،؛ هي و همکاران )683 ،2014 ،و
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شخص وظايف خود را به بهترين نحو ممکن به انجام
رساند (کالسوم 6و همکاران.)2017 ،

وجود محيطهايي مشارکتي ،سرشار از حمايت و
بازخورد سازنده ،چگونگي عمل رهبري ،حمايتهاي

با بررسي لغوي واژه وجدان ،آنچه در اين مقاله

ناظر ،طراحي شغل ،آموزش ،وجود اعتماد و عدالت در

مورد نظر است ترکيب دو واژه «وجدان» و «کاري»

سازمان در رشد التزام کارکنان (سرمايه انساني) اهميت

است که در اصطالح مديريت ميتوان تعريف زير را

بسيار دارد (گرامان و ساکس129 ،2011 ،؛ بريوارت و

براي آن در نظر گرفت:

8

9

همکاران 31 ،2014 ،؛ کاراتپ2009 ،؛ ونگ و هسي ،
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وجدان کاري عبارت است از احساس تعهد دروني

 .)2013به همين دليل به نظر ميرسد که رفتار و نحوه

به منظور رعايت الزاماتي که در ارتباط با کار مورد

نظارت مديران ميتواند در ايجاد چنين محيطي و رشد

توافق قرار گرفته است .به بيان ديگر منظور از وجدان

ميزان التزام کارکنان (سرمايه انساني) مؤثر باشد .به

کاري ،رضايت قلبي ،تعهد و التزام عملي نسبت به

عبارتي مدير و سازمان ميتواند کارکناني ملتزم داشته

وظيفههايي است که قرار است انسان آنها را انجام

باشد که خود مديريت و سازمان التزام سازماني داشته

دهد ،به گونهاي که اگر بازرس و ناظري نيز بر فعاليت

باشند؛ يعني التزام سازماني در خأل شکل نميگيرد و

او نظاره گر نباشد ،باز هم در انجام وظيفه قصوري روا

نيازمند مديريتي ملتزم توأمان با شايستگيهاي ذهني،

نخواهد داشت .چگونه ميتوان کم کاري ،عدم

ارتباطي و فني است که بتواند اهداف (نگرش و

احساس مسئوليت ،حضور نيافتن در محل کار ،عدم

هيجانات نسبت به اهداف) و عملکرد (رفتار نسبت به

پاسخگويي و راهنمايي صحيح مراجعان ،مراقبت

اهداف) افراد را در سازمان همراستا با اهداف سازماني

نکردن صحيح از اموال ،بي توجهي به کيفيت کار و

قرار بدهد .ازاينرو براي اتخاذ استراتژيها و افزايش

گرايش به آسان طلبي را به رضايت شغلي و انجام کار

سطح التزام کارکنان (سرمايه انساني) در سازمان نيازمند

با کيفيت باال و مطلوب و حضور موثر در محل کار

مديريت شايسته در سازمان هستيم که در ساختار

تبديل کرد؟ حتي به اين موضوع نيز بايد توجه شود که

سازماني توأم با شايستگي ،التزام کارکنان را افزايش

چگونه ميتوان براي ايجاد يک سيستم مطلوب يک

دهد و کارکنان را ملتزم به حداکثر تالش براي رسيدن

معني مشترک را در ميان همکاران به وجود آورد

به اهداف سازماني گرداند ،زيرا اين اهداف سازماني

(منفرد)1395 ،

همراستا با اهداف تک افراد است (برآيند تمامي

مهمترين نکتهاي که در تعريف وجدان کاري بايد

آنهاست) و افراد با دنبال کردن و تالش براي اهداف

در نظر گرفت ،اين است که وجدان کاري به مثابه

سازمان به عبارتي به دنبال اهداف خود و تيم سازماني

عاملي براي انجام درست کار است .به عبارت ديگر،

خود هستند.

انجام درست کار ميتواند متاثر از عوامل گوناگوني
چون تشويق ،تنبيه و کنترل خارجي باشد و ممکن

فرهنگ و وجدان کاري

است متاثر از وجدان کاري باشد .به اين ترتيب ميتوان

محيط اجتماعي ـ فرهنگي مشخص كننده

چنين تعريف کرد« :وجدان در کار عاملي است که

ويژگيهاي باوري ،ارزشي ،هنجار و باالخره عادتهاي

سبب ميشود فرد بدون وجود هيچ کنترل خارجي و

يك جامعه به طور اعم و هر قوم و قبيله درمناطق

فيزيکي و به انگيزه دروني ،از هيچ کوششي براي انجام

مختلف كشور به طور اخص ميباشد و از آنجا كه

خوب و درست کاري که به عهده او گذاشته شده

شخصيت و طرز تلقيهاي افراد از فرهنگ آنها نشاتمي

است ،فروگذار نکند» (مادسن و مابوکال.)2016 ،7

گيرد ،شناخت فرهنگ افراد داوطلب استخدام در
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سازمانها و گزينش افراد همسو با فرهنگ سازمان يك

ديده ميشود .ضعف وجدان کاري نيز جزيي از اين

استراتژي موثر درمديريت منابع انساني به حساب

بليه فرهنگي است (محمودي.)1391 ،

ميآيد.
رفتارهاي متاثر از فرهنگ عمدتاً از ضمير نا خود

علل عدم وجدان کاري در فرهنگ ايران

آگاه سرچشمه ميگيرد و يا حتي اگر رفتار عقالني

علل متعددي را براي اين معضل فرهنگي ميتوان

تلقي شود ،عقل نيز متاثر از باورها ،ارزشها ،هنجارها

برشمرد .نظام سياسي پادشاهي در قديم و جايگاه

و عادتهاي ويژه ميباشد .همان گونه كه انسان براي

نداشتن مردم يکي از اين داليل است .در اين نظام به

بسياري از رفتارهاي فيزيولوژيك بدنش تصميم گيري

مردم اهميت داده نميشد و از آنها در اداره امور

نميكند براي بسياري از رفتارهاي اجتماعي خود نيز

استفاده نميشد و مردم فرصت عرض اندام نداشتند

تصميم نميگيرد و تصورش اين است كه عقالني رفتار

(جاويد.)1391 ،

ميكند (مير سپاسي.)1381 ،

فرهنگ خوشگذراني و تلفکردن وقت در بين

گرفته باشند كه داراي وجدان كاري باشند سازمانهاي

نداشته باشند .استفاده از عمر و وقت در فرهنگ ايراني

آن جامعه مشكل خاصي از اين بابت نخواهد داشت

جايگاهي ندارد .چنين انگارهاي موجب شده تا ايرانيان

يكي از علل بروز اختالفها در سازمان بين كاركنان و

اکثر اوقات خود را به اعمالي مانند گفتگو در مورد

مديريت ،قوي نبودن وجدان كاري است ،بدين شكل

اتفاقاتي که براي او در گذشته رخ داده ،تعريف طنزها

كه سازمان از افراد انتظار دارد كه با وجدان كافي

و جوکها و يا حتي بحثهاي بي مورد سياسي و

كاركنند ولي افراد از نظر فرهنگي نميتوانند توقعهاي

اقتصادي بگذارنند (جاويد.)1391 ،

سازمان را برآورده كنند ،در نتيجه تضاد و اختالف

يکي ديگر از بزرگ ترين و اصلي ترين مشکالت

ايجاد ميشود كه اين ريشه فرهنگي دارد .در مورد

موجود در پايين بودن ساعت کار مفيد در ايران ،عدم

وجدان كاري در بين صاحب نظران اتفاق نظري وجود

نظارت کافي ،دقيق و مستمر است .در کمتر دستگاه

ندارد و آن بخاطر اين است كه عوامل تاثير گذار بر

اداري در ايران ،ما شاهد نظارت بر اعمال و افعال افراد

ايجاد و تقويت وجدان كاري درفرهنگها ي مختلف،

هستيم .نه مديران جزء به اقدامات کارمندان خود

متفاوت ميباشد .از جمله اين عوامل ميتوان زمينههاي

نظارت مستمر دارند و نه مديران کل به مديران جزء.

اعتقادي ،فرهنگي و اقتصادي و مديريتي اشاره نمود.

«ارزشيابي» نيروها که يکي از موضوعات مهم در هر

به طور كلي به مجموعه درك از حقايق روان شناسي و

«سيستم پويا»يي محسوب ميشود در ادارات دولتي

روحي ،احساسات ،ايدهها ،طرز تلقيها و عواطف فرد

کشور يا وجود ندارد و يا کمرنگ است .به همين دليل

وجدان اطالق ميشود و مجموعه تركيبي اين مؤلفهها

تفاوت چنداني ميان افراد و نيروهاي خوب ،بد و

و جدان فردي و از مجموعه وجدانهاي فردي جامعه،

متوسط سازمانها و نهادهاي بوروکراتيک وجود ندارد.

جوهره ملي تشكيل ميشود (قورچيان.)1375 ،

باال بودن ميزان تعطيالت در ايران و پايين بودن سطح

متاسفانه فرهنگ ايراني آميخته با تنبلي و
راحتطلبي است .اکثر افراد جامعه سعي ميکنند از
زير بار وظايفي که به آنها محول شده ،شانه خالي کنند.
جاي خالي فرهنگ کار و تالش به وضوح در جامعه ما

درآمد را نيز ميتوان از ديگر علل اين ضعف فرهنگي
برشمرد (نصيرزاده.)1391 ،
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وقتي افراد يك جامعه ازنظر فرهنگي طوري شكل

ايرانيان نيز سبب شده تالش کافي در انجامدادن کارها
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مزاياي شناخت معيارهاي وجدان کاري

نسبت به كار ،محيط كاري و سازمان دلسرد كرده و با

الف) آسيب شناسي سازماني

گذشت زمان وجدان كاري وي را هر روز كم رنگتر از

مديران با معيارهاي يادشده به نقاط ضعف و قوت
سازمان خود پي ميبرند و در اين راستا ميتوانند
وضعيت کنوني سازمان خويش را با گذشتهاش يا با
سازمانهاي مشابه مورد بررسي و مقايسه قرار دهند
(ژائو 10و همکاران.)2017 ،
ب) تصحيح معايب و پيگيري اصالحات
با شناسايي معايب وتعيين جهت بهبود ،ميتوان
نسبت به اقدامات اصالحي تصميمگيري نمود ،ضمن
اينکه مديران با معيارهاي فوق عملکرد خود را ارزيابي
ميکنند (ميشال 11و همکاران.)2017 ،
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تحقق وجدان کاري ،همراه با دگرگوني سازماني
در جنبههاي فرهنگي ،ساختاري و …است .چنين امري
نيز ،به يکباره صورت نميگيرد بلکه مستلزم بهبود
پيوسته و تدريجي است که بايد به مرور زمان اين
فرهنگ خاص را در سازمان حاکم نمود که رسيدن به
اين آرمان ،نياز به تالش گسترده و فراگير همه
انديشمندان و مديران جامعه اسالمي دارد.وجدان كاري
كاركنان تحت تاثير عوامل مختلفي است بخشي از آنها
مربوط به فرهنگ ،نگرش و شخصيت فردي است .اما
بخش مهمي از آن مربوط به سازمان و نحوه برخورد،
با فرد در سازمان است .توجه به ويژگيهاي انساني و
نيازهاي فردي كاركنان ،قراردادن در شغل مناسب در
خور توانايي استعدادهاي فردي ،و اجراي برنامههاي
آموزشي متناسب با آن همگام با تعالي فرد او را به
محيط كار خود عالقه مندتر ميسازد .ارزيابي عملكرد
و كارايي بر اساس معيارهاي قابل سنجش و تاثير دادن
آن در ارتقا شغلي ،آن چنان موثر است كه ميتواند
فرهنگ و نگرش نسبت به كار را نيز تحت تاثير
خويش قرار داده و وجدان كاري را تقويت كند.
همچنان كه عدم حضور اين عوامل تاثيرگذار
درسازمان ،ميتواند فرهنگ و نگرش مثبت فردي را كه
داراي وجدان كاري قوي بوده تضعيف كرده و او را

پيش سازد (نيکخواه اميرآباد.)1392 ،

رفتارهاي فرهنگي
اگر فرهنگ سازمان را يك نظام اعتقادي كه بين
اعضاء يك سازمان مشترك است بدانيم يكي از
روشهايي كه براي شناخت و استفادة بهينه از فرهنگ
سازمان ارائه شده ميتواند ديدگاه استانلي ديويس
باشد.
ديويس ،فرهنگ را در واژة باورها خالصه نموده و
آن را به دو دسته تحت عنوان باورهاي راهنما
(استراتژيك) و باورهاي روزمره (عملياتي) تقسيم كرده
است( .ديويس)226 :1376 ،
به عقيدة ديويس ،افراد داراي باورهاي گوناگوني
هستند ،عقايد پيچيده و ژرف و عقايد ساده و كم
اهميت .مثالاًَ اعتقادات مذهبي ،اعتقادات خانوادگي،
ارزشهاي روابط اجتماعي ،ديدگاهها و نگرش به كسب
و كار ،به همكاران ،به شرايط كار ،به كيفيت كار و
نظاير اينها را نميتوان يكسان تلقي كرد.
پارهاي از اين عقايد و باورها ،به دقايق زندگي
روزمره مربوط است و بعضي ديگر از لحاظ افراد،
سازمانها و جامعه به طور كلي از اهميت
زياديبرخوردار است .باورهاي راهنما در بلند مدت،
جهت و الگوي باورهاي روزمره را مشخص مينمايد.
به طور مثال ،ممكن است اين باورها در خانواده
وجود داشته باشد كه خانواده بايد يك واحد منسجم و
قدرتمند باشد و هستة مركزي زندگي اعضاي خانواده
را تشكيل دهد و تمام اعضاي خانواده را در مفهومي
معنيدار به هم متصل نمايد .از اين باور راهنما،
بسياري از باورهاي روزمرة زندگي ،مانند نحوة دور هم
غذا خوردن اعضاي خانواده ،معاشرتها ،ميهمانيها و
فعاليتهاي ديگر مشخص ميشود.
در سازمانها ،باورهاي راهنما به دو دسته قابل
تقسيم هستند :باورهاي مربوط به امور خارج سازمان،
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در زمينة اينكه چگونه بايد كسب و كار را هدايت كرد،

اهميت بيشتري قائل ميشوند ،و گروهي ديگر به

و باورهاي مربوط به امور درون سازمان ،مثالاًَ چگونه

رفتارهاي نهان .بهمين دليل روانشناسان شناختگرا،

مديريت كرد و چگونه سازمان را به پيش برد.

رفتار را بصورت وسيله يا سرنخي براي استنباط و

به طور خالصه ميتوان گفت باورهاي راهبردي،

استنتاج پديدههاي شناختي يا آنچه در ذهن انسان

ريشهها و اصولي هستند كه سازمانها بر اساس آنـها

ميگذرد مورد توجه قرار ميدهند .به تعبير ديگر به

ساخته ميشوند و فلسفة وجودي آنـها را تشكيـل

اعتقاد آنان ،رفتار آدمي ناشي از فرآيندهاي ذهني

ميدهنـد و به عنوان يك هدف بنيادي ،شكل ميگيرند

اوست( .سيف)1374:50 ،

و وسعت آنها در حدي است كه ميتواند همه گونه
شرايطي را در حوزة راهنمايي خود قرار دهد.

به نظر عدهاي از علماي علوم اجتماعي ،فرهنگ و
معتقدات افراد عامل مؤثري در طرز سلوك و رفتار

سازمانها ،يا باورهاي مشترك اكثريت كاركنان

تأثير احساسات ،ادراكات ،اميال ،انگيزهها ،طرز

سازمانها مطرح است و فرهنگ واقعي سازمان به

برخورد ،ارزشها و هدفهاي فردي قرار ميگيرد .به

حساب ميآيد و نبايد آنها را با باورهاي راهنما اشتباه

عبارت ديگر اين عوامل عناصر تشكيل دهندة رفتار

كرد .باورهاي روزمره منشـأ رفتـارهايي است كه افراد

فردي به شمار ميروند( .افتداري)54 :1378 ،

در كـار روزانه از خود نـشان ميدهند و اين بـاورها
به افراد فرمان
ميدهند كه چه چيزهايي را بايد بدانند و چه

آنچه كه در اين تحقيق بعنوان شاخصة رفتار
فرهنگي مورد سنجش قرار ميگيرد ،ناظر بر جنبة
دروني رفتار انسان ميباشد.

چيزهايي را نبايد بدانند ،چه رفتاري پسنديده است،

بنابراين مديريت بر رفتار فرهنگي در اين تحقيق به

چه رفتاري ناپسند است و خالصه اينكه آنها ابزار

معني برنامهريزي براي به خدمت گرفتن تمام منابع و

تنازع بقاي افراد در سازمان هستند( .ديويس:1376 ،

توانمنديهاي سازمان غيردولتي جوانان براي هماهنگي،

.)235

هدايت و راهبري ،نظارت و تقويت رفتارهايي از

رفتار به اعمال مختلف دروني و بيروني انسان
اطالق ميشود .روانشناسان رفتارها را به دو دسته

اعضاء سازمان غيردولتي جوانان كه جنبة دروني دارد
است.

تقسيم كردهاند( .سيف)50 :1374 ،
 )1رفتارهاي آشكار :رفتار آشكار به اعمالي كه
مستقيماًًٌ قابل مشاهده هستند گفته ميشود .مانند
صحبت كردن ،نوشتن ،راه رفتن ،و نظير آنها

چهارچوب نظري تحقيق
به دليل اهميت عامل انساني و نقش او به عنوان
طراح و مجري سيستمها ،شاهد نقش اداره امور پرسنل

 )2رفتارهاي نهان :رفتار نهان به اعمال دروني فرد كه

در سازمان بودهايم .نقش مديريت منابع انساني نخست،

بطور مستقيم قابل مشاهده نيستند گفته ميشود.

تشخيص استعدادهاي بالقوه نيروهاي شاغل در سازمان

مانند يادآوري ،تفكر ،تخيل.

و سپس فراهم آوردن امکاناتي براي شکوفايي آنهاست

از طريق رفتارهاي آشكار به رفتارهاي نهان ميتوان

و مديريت منابع انساني نسبت به اداره امور کارکنان

پي برد .هر چند برخي از روانشناسان براي رفتار

بتدريج پا را فراتر گذاشته و از وظايفي چون انتخاب و

آشكار

استخدام نيرو ،تعيين حقوق و مزايا و ايجاد هماهنگي
و روابط کارگري در طرحريزي برنامههاي مهم و
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از سوي ديگر ،باورهاي روزمره (عملياتي)

آنان به شمار ميرود .آنان ميگويند رفتار انسان تحت
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استراتژيک مشارکت فعالي دارد و بطور کلي ،جايگاهي

مطالعات هنوز به سطحي نرسيده که وجدان کاري را

به مراتب واالتر از گذشته در سازمان يافته است .البته

في نفسه و در يک نظريه مستقل ارايه دهند.

اين نکته اساسي را نبايد از نظر دور نگه داشت که

وجدان کاري در واقع مقولهاي فرهنگي است که

مديريت منابع انساني سازمان ،منصوب مديريت عالي

فرد آن را از طريق دروني کردن کسب ميکند .به اين

سازمان است و انديشه رهبر اصلي سازمان در تمام

منظور ،اول بايد وجدان کاري در فرهنگ عمومي به

تصميمات راهبردي سازمان سايه ميافکند و تا زماني

عنوان يک ارزش مطرح گردد و بر اين اساس تبليغ و

که انديشه رهبر سازمان تحولگرا نباشد ،مديريت منابع

توجيه شود .دوم اينکه عامل بعدي اشاعه وجدان

انساني سازمان نميتواند تحولي ايجاد کند (فاضل و

کاري ،ايجاد ترتيبات نهادي و سازماني است که افراد

همکاران.)1394 ،

در درون آنها قرار ميگيرند .بدون وجود نيروي
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وجدان کاري يکي از موضوعاتي است که با

انساني ،وجود سازمانها بي معني خواهد بود ،چرا که

اهميت پيدا کردن انسان ،اخالق و معنويت به عنوان

امروزه ثابت شده است که از بين مجموعه عوامل موثر

محور تحوالت ،توسعه و رشد سازماني توجه

در فرايند توليد کاال و ارائه مطلوب خدمات ،عامل

پژوهشگران زيادي را به خود معطوف داشته است.

انساني نقش اساسي در اين ميان ايفا ميکند .بررسي

وجود وجدان كاري در يك سازمان باعث افزايش

عوامل فرهنگي و تاثير آن بر تقويت وجدان کاري

سطح بهره وري ،تحقق توسعه پايدار ،تحول فرهنگي

باعث توسعه سازمان و افزايش بهره وري سازماني

انسان ،ثبات مديريت و نظم اقتصادي ميگردد؛اما آنچه

ميشود .اهميت اين پژوهش در پرداختن به عوامل

از وجدان کاري مهم تر مينمايد عواملي است که به

فرهنگي است که تاثير گذار بر وجدان کاري و باالرفتن

ايجاد ،رشد و ارتقاء کيفيت وجدان کاري کمک

ميزان عالقمندي کارکنان به محيط سازمان و تاثير آن

ميکند .پژوهشگران متعددي به مقوله وجدان کاري و

در بهره وري سازماني ميگردد.

متغيرهاي ايجاد کننده ،تعديل کننده و مرتبط ساختاري،

وجدان کاري ريشه در ارزش و هنجارهاي

رهبري ،فن آورانه ،نگرشي و ...با آن پرداخته اند ،اما به

اجتماعي و سازماني دارد ،در واقع ماهيت ارزشهاي

نظر ميرسد سهم عوامل فرهنگي مرتبط با وجدان

اجتماعي و سازماني در يک جامعه تعيين کننده کيفيت

کاري به واسطه ماهيت نرم وجدان کاري مستلزم توجه

وجدان کاري است .اشاره شد که يافتههاي تحقيقاتي

بيشتري باشد.همانطور که در مباحث اين فصل اشاره

نشان داده است ارزشهايي که بر گرفته از وجدان

شد مقوله وجدان کاري خمير و جوهره سازمان بوده و

کاري هستند ميتوانند عملکرد شغلي را تحت تاثير

نقش حياتي در تکوين همه روبناهاي سازمان از قبيل

قرار دهند؛ ارزشهايي چون جو همکارانه و قابليت

ساختارها ،کارکردها ،رفتارها و عملکرد سازمان ايفاء

اتکا به يکديگر به طور مستقيم و جو نوآورانه به طور

مينمايد .به طوريکه هرنوع نقص يا کمبودي در هر

غيرمستقيم عملکرد شغلي را پيش بيني ميکنند به

يک از عوامل فوق ديده ميشود به طور مستقيم ريشه

عبارتي وجدان کاري بر عملکرد شغلي افراد اثر

در عدم قوام وجدان کاري در سازمان دارد .به علت

ميگذارد .تحقيقات همچنين بين حمايت و كنترلهاي

تغييرات مهمي که در شرايط بهره وري و رقابت

اجتماعي ،دلبستگي و خودكارآمدي تصميم گيري

سازمانهاي پيچيده و پيشرفته حادث شده وجدان

شغلي ،نظام تشويق ،تقسيم کار ،انحصاري نبودن

کاري به عنوان يک ارزش اساسي در فرهنگ سازماني

مقامها ،عدم سوء استفاده از اموال دانشگاهي،

مطرح گرديده و با ارزشهاي ديگر فرهنگ سازماني

قانونمندي رفتار کارمندان ،رعايت سلسله مراتب،
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مدل نظري پژوهش
جمعی و مشارکت جویانه
رفتار هدفمندانه و امیدوارانه
وجدان کاری
رفتار مدنی
رفتار مسئوالنه

شکل  :1مدل تحقيق
رعايت اصل شايستگي ،تبعيض آميز بودن رفتار
کارمندان و نحوه مديريت رضايت و تعهد شغلي بهره

بين رفتار مسئوالنه با وجدان كاري کارکنان شرکت
آب و فاضالب تهران رابطهاي معنا دار وجود دارد.

وري و وجدان کاري ارتباط معنيداري را نشان دادند.
همانطور که مطرح شد و بررسيها نيز نشان داده اند

روش شناسي تحقيق

سياست ،اخالق و حتي اقتصاد است؛ بر وجدان كاري و

بايد به ماهيت موضوع و هدفهاي پژوهش توجه

عدالت اجتماعي تأثير مستقيم دارند.بر اين اساس

نمود .بر همين اساس با توجه به هدف پژوهش حاضر،

ميتوان فرض کرد عوامل فرهنگي تاثير قابل توجهي بر

که بررسي رابطه بين رفتارهاي فرهنگي و وجدان

وجدان کاري دارند؛ اما اينکه آيا عوامل پيش فرض اين

کاري در بين کارکنان شرکت آب و فاضالب تهران

تحقيق با وجدان کاري رابطه دارند يا خير در اين

است ،روش انجام تحقيق ،توصيفي از نوع همبستگي

تحقيق مورد بررسي قرار ميگيرد.

است .توصيفي به دليل اين که محقق ميخواهد آن چه

فرضيات تحقيق

فرضيه اصلي
بين رفتارهاي فرهنگي با وجدان كاري کارکنان
شرکت آب و فاضالب تهران رابطهاي معنا دار وجود
دارد.

فرضيههاي فرعي
بين رفتار جمعي و مشارکت جويانه با وجدان
كاري کارکنان شرکت آب و فاضالب تهران رابطهاي
معنا دار وجود دارد.
بين رفتار هدفمندانه و اميدوارانه باوجدان كاري
کارکنان شرکت آب و فاضالب تهران رابطهاي معنا دار
وجود دارد.
بين رفتار مدني با وجدان كاري کارکنان شرکت
آب و فاضالب تهران رابطهاي معنا دار وجود دارد.

را که وجود دارد به صورت عيني و منظم گزارش دهد.
جامعه آماري در اين پژوهش کليه کارکنان شرکت آب
و فاضالب تهران که در سال  98در اين سازمان
مشغول به کار هستند .نمونهگيري به صورت تصادفي
طبقهاي متناسب با حجم انتخاب شد .براي جمع آوري
اطالعات روشها و تکنيکهاي گوناگوني وجود دارد.
يک محقق با توجه به اهداف تحقيق خويش و نيز
ويژگيهاي نمونه تحقيق ،از بين روشهاي جمع آوري
اطالعات ،بايد از روش مناسبي استفاده نمايد .از آن
جايي که رايج ترين وسيله جمع آوري اطالعات در
تحقيقات پرسش نامه ميباشد ،لذا در پژوهش حاضر
نيز براي جمع آوري اطالعات از پرسش نامه محقق
ساخته استفاده شده است .روايي صوري و محتوايي آن
توسط چند تن از اساتيد مجرب مورد تأييد قرار
گرفت .ضريب پايايي پرسش نامه رفتارهاي فرهنگي
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ارزشها و هنجارهاي اجتماعي که برخاسته از فرهنگ،

قبل از انتخاب روش تحقيق مناسب براي مطالعه،
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 0/87و ضريب پايايي پرسش نامه وجدان کاري 0/82

فرضيه اصلي :بين رفتارهاي فرهنگي و وجدان کاري

به دست آمد .در پژوهش حاضر به منظور بررسي و

کارکنان شرکت آب و فاضالب تهران رابطه وجود

تجزيه و تحليل اطالعات از آمار توصيفي 12شامل

دارد.

فراواني ،13ميانگين 14و انحراف معيار 15و آمار
استنباطي به شرح زير استفاده شده است:

يافتههاي جدول ( )1نشان ميدهد ضريب
همبستگي بين رفتارهاي فرهنگي و وجدان کاري

از ضريب همبستگي براي تعيين نوع رابطه بين

کارکنان شرکت آب و فاضالب تهران معني دار است.

رابطه بين دو متغير کمي (متغير وجدان کاري و عوامل

يعني بين رفتارهاي فرهنگي و وجدان کاري کارکنان

و ابعاد آن) استفاده شده است .ضريب همبستگي ،يکي

شرکت آب و فاضالب تهران رابطه معني دار وجود

از معيارهاي مورد استفاده در تعيين همبستگي دو متغير

دارد .بر اساس ضريب تعيين ( 34/3 )r2درصد

است .ضريب همبستگي شدت رابطه و همچنين نوع

واريانس رفتارهاي فرهنگي با وجدان کاري کارکنان

رابطه (مستقيم يا معکوس) را نشان ميدهد .اين

شرکت آب و فاضالب تهران مشترک بوده است.

ضريب بين  1تا  -1است و در عدم وجود رابطه بين

فرضيه اول :بين رفتار رشد يابنده و وجدان کاري
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دو متغير ،برابر صفر

است.

کارکنان شرکت آب و فاضالب تهران رابطه وجود

از تحليل واريانس براي مقايسه ميانگينهاي
متغيرهاي کيفي همچون جنس ،سن ... ،در پاسخ به
گويههاي پرسش نامه تحقيق استفاده ميگردد.

دارد.
يافتههاي جدول ( )2نشان ميدهد ضريب
همبستگي بين رفتار جمعي و مشارکت جويانه و

آزمون تعقيبي :16در اين پژوهش از آزمون تعقيبي

وجدان کاري کارکنان شرکت آب و فاضالب تهران

ال اس دي 17به منظور بررسي جزئيات اين که تفاوت

معني دار است .يعني بين رفتار جمعي و مشارکت

در مورد کدام يک از گروهها (متغييرهاي جمعيت

جويانه و وجدان کاري کارکنان شرکت آب و فاضالب

شناختي) معنا داراست استفاده شده است.

تهران رابطه معني دار وجود دارد .بر اساس ضريب
تعيين ( 35/3 )r2درصد واريانس رفتار جمعي و

يافتههاي استنباطي تحقيق

مشارکت جويانه با وجدان کاري کارکنان شرکت آب و

در اين بخش ،يافتههاي استنباطي تحقيق بر اساس

فاضالب تهران مشترک بوده است.

سؤاالت تحقيق تنظيم و به آن پرداخته شده است.
جدول  :1ضريب همبستگي بين رفتارهاي فرهنگي و وجدان کاري کارکنان شرکت آب و فاضالب تهران
متغير مالک

وجدان کاري
ضريب همبستگي

مجذور ضريب همبستگي

سطح معناداري

0/586

0/343

0/001

رفتارهاي فرهنگي

جدول  :2ضريب همبستگي بين رفتار جمعي و مشارکت جويانه و وجدان کاري کارکنان شرکت آب و فاضالب تهران
متغير مالک

وجدان کاري

رفتار جمعي و مشارکت جويانه

ضريب همبستگي

مجذور ضريب همبستگي

سطح معناداري

0/594

0/353

0/001
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جدول  :3ضريب همبستگي بين رفتار هدفمندانه و اميدوارانه و وجدان کاري کارکنان شرکت آب و فاضالب تهران
متغير مالک

وجدان کاري
ضريب همبستگي

مجذور ضريب همبستگي

سطح معناداري

0/452

0/204

0/001

رفتار هدفمندانه و اميدوارانه

فرضيه دوم :بين رفتار هدفمندانه و اميدوارانه و وجدان

وجدان کاري کارکنان شرکت آب و فاضالب تهران

کاري کارکنان شرکت آب و فاضالب تهران رابطه

مشترک بوده است.

وجود دارد.
يافتههاي جدول ( )3نشان ميدهد ضريب
همبستگي بين رفتار هدفمندانه و اميدوارانه و وجدان
کاري کارکنان شرکت آب و فاضالب تهران معني دار
است .يعني بين رفتار هدفمندانه و اميدوارانه و وجدان
کاري کارکنان شرکت آب و فاضالب تهران رابطه
 20/4درصد واريانس رفتار هدفمندانه و اميدوارانه با
وجدان کاري کارکنان شرکت آب و فاضالب تهران
مشترک بوده است.

کارکنان شرکت آب و فاضالب تهران رابطه وجود دارد.
يافتههاي جدول ( )5نشان ميدهد ضريب
همبستگي بين رفتار مسئوالنه و وجدان کاري کارکنان
شرکت آب و فاضالب تهران معني دار است .يعني بين
رفتار مسئوالنه و وجدان کاري کارکنان شرکت آب و
فاضالب تهران رابطه معني دار وجود دارد .بر اساس
ضريب تعيين ( 31/5 )r2درصد واريانس رفتار
مسئوالنه با وجدان کاري کارکنان شرکت آب و
فاضالب تهران مشترک بوده است.

فرضيه سوم :بين رفتار مدني و وجدان کاري کارکنان
شرکت آب و فاضالب تهران رابطه وجود دارد.

نتيجه گيري

يافتههاي جدول ( )4نشان ميدهد ضريب

امروزه منابع انساني هر سازمان به عنوان مهمترين

همبستگي بين رفتار مدني و وجدان کاري کارکنان

و كليديترين منبع دارايي راهبردي محسوب ميشوند.

شرکت آب و فاضالب تهران معني دار است .يعني بين

باتوجه به نقش راهبري منابع انساني در موفقيت

رفتار مدني و وجدان کاري کارکنان شرکت آب و

سازمان و انجام مسئوليتهاي متفاوت ميتوان گفت

فاضالب تهران رابطه معني دار وجود دارد .بر اساس

كه در اختيار داشتن نيروي انساني كارآمد ميتواند

ضريب تعيين ( 6/6 )r2درصد واريانس رفتار مدني با
جدول  :4ضريب همبستگي بين رفتار مدني و وجدان کاري کارکنان شرکت آب و فاضالب تهران
متغير مالک

وجدان کاري

رفتار مدني

ضريب همبستگي

مجذور ضريب همبستگي

سطح معناداري

0/258

0/073

0/006

جدول  :5ضريب همبستگي بين رفتار مسئوالنه و وجدان کاري کارکنان شرکت آب و فاضالب تهران
متغير مالک

وجدان کاري

رفتار مسئوالنه

ضريب همبستگي

مجذور ضريب همبستگي

سطح معناداري

0/561

0/315

0/001
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معني دار وجود دارد .بر اساس ضريب تعيين ()r2

فرضيه چهارم :بين رفتار مسئوالنه و وجدان کاري
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باعث كسب مزيت رقابتي براي سازمان گردد .به نظر

گامهاي اساسي در جهت شناسايي و اعمال حاکميت

ميرسد يكي از بهترين شاخصها براي نيروي انساني

وجدان کاري در جامعه برداشته نشده است (اردشيري،

همان وجدان كاري يا مسئوليت پذيري باشد .سازمانها

.)1390

سال دهم /شماره نوزدهم /بهار و تابستان 1398

بدون وجود نيروي انساني نه تنها مفهومي ندارند ،بلکه

وجدان کاري ،يکي از حوزههاي وجدان انسان

اداره آنها نيز ميسر نخواهد بود .حتي با ورود

است که در سايه اخالق کاري به وجود ميآيد و مرز

فناوريهاي جديد به سازمانها و تبديل آنها به تودهاي

بين درست و نادرست و صالح و ناصالح را معين

از تجهيزات و دستگاهها ،همچنان نقش انسان به عنوان

ميکند.پرداختن به موضوع وجدان كاري و روشن

عاملي حياتي و راهبردي در بقاي سازمان ،کامالً

كردن ابعاد و ضوابط گوناگون آن به علت نقش چشم

مشهود است .بنابراين منابع انساني ارزشمندترين منبع

گيري كه در تحقق توسعه همه جانبه و ارتقاء

سازمانهاي امروزي به شمار ميآيند ،چرا که به

سازمانها بر عهده دارد ،بسيار حائز اهميت است.

تصميمات سازماني شکل داده ،و باعث حل شدن

وجدان کاري به عنوان يک پديده اجتماعي – رواني،

مسائل و مشکالت سازمان و عينيت بخشيدن به

يکي از شاخصهاي توسعه صنعتي است.اين امر در

بهرهوري ميشوند .بهبود و افزايش مستمر بهرهوري

سازمانهاي توليدي ،سبب ايجاد نظم در کار و حسن

سازمان ،مستلزم رشد و بهرهوري کارکنان و تقويت

انجام وظيفه طبق موازين تعيين شده در افراد ميشود و

نيروي انگيزش آنان ميباشد (حسيني و همکاران،

سرپيچي از موازين ،سبب کاهش بازدهي کارگران در

.)1395

يک سازمان توليدي ميگردد.

چندي است اصطالح وجدان کاري در سازمانها

همانطور که مطرح شد وجدان کاري در واقع

راه يافته و مورد توجه مديران ارشد قرار گرفته است.

مقولهاي فرهنگي است که فرد آن را از طريق دروني

در شرايط فعلي ايران روحيه وجدان کاري و تعهد به

کردن کسب ميکند .به اين منظور ،اول بايد وجدان

سازمان در ميان مردم ضعيف است و افراد به ويژه در

کاري در فرهنگ عمومي به عنوان يک ارزش مطرح

محيط کار يا از زير کار شانه خالي ميکنند و يا دچار

گردد و بر اين اساس تبليغ و توجيه شود .دوم اينکه

کمکاري شديد هستند .در واقع نوعي گريز از کار

عامل بعدي اشاعه وجدان کاري ،ايجاد ترتيبات نهادي

سخت و مولد در ميان مردم وجود دارد .اين تلقي منفي

و سازماني است که افراد در درون آنها قرار ميگيرند.

از کار تقريباً بر انديشه بسياري از کارکنان سازمانهاي

بدون وجود نيروي انساني ،وجود سازمانها بي معني

ما سايه افکنده است .در نهايت يکي از عوامل اين

خواهد بود ،چرا که امروزه ثابت شده است که از

کاستيها ميتواند وجدان کاري و تعهد به سازمان

مجموعه عوامل موثر در فرايند توليد کاال و ارائه

باشد نيروي انساني ما به تقويت وجدان کاري و تغيير

مطلوب خدمات ،عامل انساني نقش اساسي در اين

در فرهنگ کار نيازمند است و تعهد موجب سطح

ميان ايفا ميکند

بااليي از شناخت نسبت به اهداف و ارزشهاي

وجدان کاري از عوامل متعددي تاثير ميپذيرد که

سازمان ،ميل قوي براي باقي ماندن در سازمان و تمايل

از مهمترين آنها ميتوان به عواملي همچون فرهنگ

به تالش فوقالعاده براي سازمان ميشود ،ازطرفي شيوه

جامعه ،رفاه اقتصادي يا معيشت کارکنان ،اعتقادات

مديريت تأثير بسزايي بر سازمان و وجدان كار دارد.

ديني و مذهبي ،ذات فردي کارکنان ،شرکت دادن

روشهاي مطلوب مديريت به انگيزش افراد و افزايش

کارکنان در امور سازمان ،برقراري سيستم ارج گذاري

وجدان كار و بهره وري ميانجامد .اما تا به حال

بر کيفيت کار کارکنان ،رضايت شغلي کارکنان ،آموزش
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وجدان كاري در اخالق كاري و روحيه و نقش آن در

کرد که مسلما ميزان اثر آنها بر وجدان کاري متفاوت

باال بردن بهره دهي نقش دارد.

خواهد

بود.

تقويت نگرش افراد راجع به وجدان كاري ،اهميت
كار و تالش ،جايگاه كار و تالش در موفقيت فرد،
سازمان وجامعه همگي گوياي اهميت و نقش نگرش
فرد راجع به مسأله كار و تالش است .باور افراد
سازمان مبني بر اينكه داشتن وجدان كاري عالي باعث
بهبود عملكرد سازمان خواهد شد و نقش تعيين كننده
و زير بنايي خواهد داشت چرا كه بدون داشتن باور
صحيح از نقش ،اهميت و جايگاه وجدان كاري
نميتوان از افراد انتظار بااليي در مورد عملكرد عالي
داشت .ارزشهاي هر سازمان و جامعه كه بخشي از
كليديترين مؤلفههاي بيانيه ماموريت سازمان تلقي
ميشود كه سازمان خود را متعهد و مقيد نسبت به آن
ميداند .اگرارزشها در جهت تقويت وجدان كاري
باشد ميتوان انتظار تقويت وجدان كاري را
داشت .ادراك افراد سازمان از وجدان كاري ممكن
است با واقعيت وجدان كاري متفاوت باشد .براي
جلوگيري از چنين مشكالتي بايستي يك تعريف واحد
و جامع از وجدان كاري ارائه داد .شايد تمامي عوامل
ياد شده را بتوان در قالب فرهنگ فردي سازماني،
فرهنگ عمومي ويا فرهنگ ملي و ديني آن جامعه
خالصه كرد.
در مطالعات و بررسيهاي سازماني وجدان کاري
در حد روحيه تقليل يافته و حداكثر به عنوان يكي از
وجوه اخالق كاري و فقط تا جاي يك شاخصهاي آن
مانند تعهد كاري ،تالش و پركاري ،كار دقيق و درست
و ...با سازمان بهره وري ارتباط برقرار ميكنند و مورد
توجه و مطالعه قرار ميگيرد ،چرا كه شيوه و ميزان
عملي شدن وجدان كاري در صحنه واقعي سازمان با
نقش و سهم وجدان كاري در افزايش بهره دهي روشن
و مشخص ميشود .رابطه تجسم يافتن و عيني شدن

اردشيري ،اعظم ،1390 ،مقايسه کيفيت زندگي
کاري و وجدان کاري معلمان زن و مرد دوره متوسطه
شهرستان لردگان ،دانشگاه عالمه طباطبايي
ارزاني ،شفيع ،1394 ،بررسي رابطه ي بين اعتياد
کاري و وجدان کاري در بين کارکنان دانشگاه اروميه
در سال  ،93-94دانشگاه اروميه
اقتداري ،علي محمد )1378( ،سازمان و مديريت،
انتشارات مولوي ،چاپ سي و يكم ،تهران
جاويد ،زهرا ،1391 ،بررسي تأثير فنّاوري اطالعات
در فساد اداري :تبيين نقش تعديلگر وجدان کاري،
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وجدانکاري با بهرهوري کارکنان آموزش و پرورش
منطقه  4شهر تهران ،دانشگاه آزاد تهران مرکز
چمنافروز ،يوسف ،1395 ،بررسي رابطه بين سبک
رهبري تحول آفرين مديران با وجدان کاري معلمان با
ميانجيگري اعتماد سازماني معلمان در مدارس ابتدايي
پسرانه شهر زاهدان ،دانشگاه خوارزمي
حسيني ،نسرين ،1396 ،بررسي رابطه عملکرد کادر
آموزشي (مديران و معلمان) با وجدان کاري
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( ANPمطالعه موردي :مديران و سرپرستان شركت
سيمان شهرستان درود) .نشريه :مديريت بهره وري
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