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Abstract
The main goal of this research is studying the
relation between work ethic and the
effectiveness of the staff in the Ministry of
Education (District 4) in Tehran. The population
of this research included all the staff (N= 54).
Using stratifies random sampling, 48 (23
females and 25 males) were selected as the
sample size according to the Morgan-Krejcie
sample size table. This study was a descriptive
one. For statistical analysis, the independent ttest has been used to compare the changing
conditions of men and women as well as
Kruskal-Wallis to compare changing conditions
in assistance parts of organization. The
instruments were two questionnaires: work ethic
questionnaire derived from five-factor NEO
questionnaire which included 47 items and
productivity questionnaire which is a
researcher-made questionnaire consisting of 36
items. The overall results showed that work
ethic and productivity among the staff have a
significant correlation. Adequacy factors, order
and power, duty, attempt to success, restraint
and caution in decision making have positive
impact on the staff's productivity. There is no
significant difference in other subscales of work
ethic as well as overall score of work ethic and
productivity among men and women. According
to the Kruskal- Wallis test result and based on
Chi Square statistical test, there is no significant
difference in subscales of work ethic of staff in
different vice-presidencies of organization as
well.
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فريبا جوادپور شیروان
چکیده

بررس هي ارتبههاط بهین وجههدان کههاري بهها

مطالعههه ضا ههر بهها هههد

 آموزش و پرورش شهر4  در کارکنان منطقه،بهره وري کارکنان
 براي انتخها رهروه. انجام شد1932-29 تهران در سال تحصیلي
 از روش نمونه ریري تصادفي طبقه اي استفاده شهده اسهت،نمونه
94(  نفر43  براساس جدول مورران، نفر افراد شاغل44 که از بین
 پژوهش از نوع توصیفي اسهت. نفر زن) انتخا شدند99 نفر مرد
 پرسش نامه وجدان کاري با پايايي9 و اطالعات الزم با استفاده از
 عهاملي نئهو و پرسهش نامهه4 ) برررفته از پرسش نامهα =31/4(
) جمه آوري شهدهα = 27/7( بهره وري محقق ساخته بها پايهايي
 براي بررسهي فر هیه ههاي تحقیهق از آزمهون ههاي تحلیهل.است
. استفاده شهدT  کروسکالوالیس و آزمون،رررسیون چند متغیري
، وظیفهه شناسهي، نظم و ترتیب،نتايج نشان داد که عوامل کفايت
 خويشتن داري و اضتیهاط در تصهمیم ریهري،تالش براي موفقیت
 بین عوامل تهاثیر رهاار.کارکنان بر بهره وري کارکنان تأثیر دارد
بههر وجههدان کههاري و میههزان بهههره وري مههردان و زنههان تفههاوت
معناداري وجود ندارد و بین وجدان کاري و بهره وري کارکنهان
.در معاونت هاي مختلف سازمان تفاوت معناداري وجود ندارد

، کفايهههت، بههههره وري، وجهههدان کهههاري:کلیهههدوا ههههها
وظیفه شناسي
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مي رسد .لذا وجدان کاري بايد در بین افراد جامعه و منابع

مقدمه

فلسفه وجودي هر سازمان انجام مأموريت و تحقق اهداف انساني سازمان ها رايج گردد تا از يک طرف وجدان کاري
آن است .اهداف سازمان ،مشخص مي سازد که چه مجموعه در افراد به صورت يک امر طبیعي ،فطري و فراگیر درآيد و
کارهايي بايد انجام پذيرد و در اين باره آنچه که در انجام از طرف ديگر از امکانات موجود سازمان حداکثر استفاده را
کارها اهمیت مي يابد ،تأثیر عوامل داخلي و خارجي است .از با حداقل هزينه در کوتاه ترين زمان بنمايد.
میان عوامل داخلي ،عامل نیروي انساني همواره به عنوان يکي

وجدان کاري که در زبان انگلیسي  Work ethicمعنا

از مهم ترين عوامل مطرح است .مهارت ها ،توانايي ها ،دانش شده است را مي توان رضايت قلبي و التزام عملي نسبت به
و ...همگي شاخص هايي هستند که در بهره وري نیروي وظايف تعیین شده براي انسان تعريف کرد .با اين شرط که
انساني موثر مي باشند و به تبع آن بر عملکرد و بهره وري بدون هرگونه سیستم نظارتي ،شخص وظايف خود را به
سازمان تاثیر مي گذارد ،بنابر اين ،هر چه کیفیت منابع انساني بهترين نحو ممکن به انجام برساند (رضايتي.)1911 ،
بهتر باشد و نقش ها و تعامالت سازماني به طور منطقي براي

شاخص هاي وجدان کاري (صفات با وجدان بودن)

استفاده بهینه از نیروي انساني شکل گرفته باشد ،مي توان اين صفات معرفهاي دقیق از ويژگي هاي کارمند يا کارگر
بهره وري بهتري از نیروي کار انتظار داشت (نیکو مرام ،خوب است که مواردي از قبیل :کفايت ،1نظم و ترتیب،9
وظیفهشناسي ،9تالش براي موفقیت ،1خويشتنداري 1و احتیاط

.)1931

يکي از معضالت ريشه اي جامعه ما در جهت دستیابي به در تصمیمگیري 1را شامل ميشود (کاستا و مک گري،1
توسعه فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي ضعف وجدان کاري .)1931
در میان بخش قابل توجهي از شاغلین کشور است و در ايجاد

کفايت :کفايت کارکنان به معناي کمترين زمان يا انرژي

اين معضل که به نظر مي رسد پايه و اساس آن فرهنگي است ،مصرفي براي بیشترين کاري که انجام شده است ،مي باشد.
عوامل متعددي دخالت دارند که عوامل اجتماعي ،سازماني و
فردي از مهمترين آنها است )فرهنگي .) 1931،

نظم و ترتیب :افراد با انضباط وظايف خود را با صداقت و
درستي انجام مي دهند ،در انجام وظايفشان سخت گیر و پر

کم کاري مهم ترين پیامد فقدان وجدان کاري و انضباط توقع هستند ،در امور خود داراي برنامه اي منظم هستند .افراد
اجتماعي و عدم وظیفه شناسي کارکنان در نهاد ها و مراکز بي نظم قادر به سازمان دادن نیستند.
اشتغال جامعه است .نتیجه عادي اين وضعیت پايین بودن نرخ

وظیفهشناسي :وظیفهشناسي به معناي «اداره کردن آگاهانه»

بهره وري و کار مفید ،عدم رشد تولید ناخالص ملي ،است .عوامل متعددي بر میزان وظیفه شناسي کارکنان تأثیر
وابستگي اقتصادي روز افزون و ...مي باشد (وکیلي .)1931 ،مي گذارند ،مانند :رضايت شغلي ،تعهد سازماني .هر چه
بر همین اساس شناخت ابعاد و مولفه هاي وجدان کاري و رضايت شغلي بیشتر باشد افراد وظیفه شناس تر خواهند بود
برنامه ريزي در جهت تأثیر آن به رشد و تقويت بهره وري از (ترابیان .)1939 ،
تالش براي موفقیت :افرادي که براي موفقیت تالش

اهمیت بسیاري برخوردار است.

تحقیقات انجام شده در مورد بهره وري و عوامل مؤثر بر میکنند ،انگیزه بااليي دارند و خیلي سخت کار ميکنند ،تا به
آن مثل( :وجدان کاري) همه در جهت ابداع راهکارهايي اهداف خود برسند .دارا بودن انگیزه کار و جهت دهي به
براي استفاده بهینه از منابع موجود در اختیار بشر است .انگیزه هاي سالم ،يکي از ضرورت ها در کاربرد صحیح
اهمیت اين مطلب زماني آشکار تر مي شود که بدانیم منابع منابع انساني است.
سازمان ها محدود مي باشد و روزي اين منابع به اتمام
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خويشتن داري :منظور از اين صفت ،توانايي افراد در کلمه بهره وري به عنوان معادل  Productivityمصطلح
شروع وظايف و ادامة آن در جهت تکمیل آن عليرغم شده است .بهره وري عبارت است از به حداکثر رساندن
استفاده از منابع ،نیروي انساني تمهیدات به طريق علمي ،به

دلتنگيها و آشفتگيها است.

احتیاط در تصمیمگیري :اين صفت مربوط به حد تمايل منظور کاهش هزينه ها و رضايت کارکنان ،مديران و
افراد به فکر کردن قبل از اقدام به عمل است ،زيرا مصرف کنندگان .در تعاريف ديگر ،بهره وري نیروي انساني
تصمیم گیري ها در سرنوشت افراد اهمیت زيادي دارند و چه را حداکثر استفاده مناسب از نیروي انساني به منظور حرکت
بسا تصمیم گیري اشتباه ،عواقب جبران ناپذيري را براي فرد در جهت اهداف سازمان با کمترين زمان و حداقل هزينه
دانسته اند (وکیلي.)1931،

به بار مي آورد.
وجدان کاري متاثر از عوامل مختلفي است که میتوان

چرا بحث

بهثره وري روز بثه روز جثديتثر مثيشثود

آن ها را به سه دسته تقسیم کرد:

امثثروزه محثثدوديتهثثاي موجثثود توجثثه بثثه بهثثره وري را

 .1عوامل فردي و ذاتي :عواملي هستند که از درون و نهاد

اجتناب ناپذير ميسازد .محدوديت در همه چیز (فرصتها،

فرد سرچشمه مي گیرند.

ظرفیتها ،امکانات ،اشتغال ،درآمد و )...هويدا شده اسثت.

 .9عوامل محیطي :عواملي که در پرورش وجدان نقش ايفا

بنابراين ،هرکس بايد به سمت اهثداف پثیش رود .امثروزه

مي کنند.

بهره وري از فرصتهثا بهتثرين پاسثه بثه محثدوديتهثاي

 .9عوامل سیاسي :عواملي که در جهت گیري وجدان نقش

برنامهريزي شده و غیر برنامهريزي شده اسثت .بثا توجثه بثه

ايفا مي کنند ( سلطاني .)1931،

اين که افثراد منثابع اصثلي سثازمان هسثتند ،آن هثا از منثابع

وجدان کاري به صورت مجموعه اي از پاي بندي ها و

مادي مانند :اطالعات ،تکنولوژي ،مواد اولیثه ،تجهیثزات و

تعهدات در افراد جلوه گر مي شود اين تقیدات و تعهدات

پول براي تولید کاالها و خدمات استفاده مي کنند .اگثر آن

عملي عبارتند از:

ها درست عمل نکنند سازمان نیثز عملکثرد خثوبي نخواهثد

 .1تقید به رعايت شرايط کمي و کیفي کار؛

داشت .بثه عبثارت ديگثر نیثروي انسثاني مهثم تثرين عامثل

 .9تقید نسبت به بقا و توسعه سازمان؛

بهره وري اسثت .در خصثو

 .9تقید به تکامل خود سازماني؛

متخصصان علم اقتصاد و مديريت با توجه بثه ديثدگاه هثا و

 .1تقید نسبت به افراد و گروههاي کاري ديگر در سازمان؛

نگرش حاکم بر آنان تقسیم بنثدي هثاي متعثددي را انجثام

 .1تقید نسبت به جلب رضايت مشتريان (ارباب رجوع)

داده اند .در بین اين عوامل دو گروه اساسثي نقثش دارنثد:

(خاکي.)1933،

عوامل داخلي و عوامل خارجي (خاکي.)1933،

واژه  Productivityدر لغت به معناي (قدرت تولید،
باروري ،سودمندي و مؤثر بودن) است و در زبان فارسي
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جدول :1عوامل مؤثر بر بهره وري
عوامل خارجي
عوامل محیطي
 -1قوانین و مقررات دولتي

عوامل داخلي

تغییرات ساختاري
 -1تغییرات اقتصادي

عوامل نرم افزاري

عوامل سخت افزاري

 -1عوامل انساني

 -1سرمايه شامل

 -فرهنگ

 -مواد اولیه

 -9موسسات دولتي ديگر

 -روند سرمايه گذاري

 -سواد

 -زمین

 -1امکانات زير ساختي

 -ظرفیت مالي

 -آموزش

 -ساختمان

 -1مباني عقیدتي و فرهنگي

 -درآمد ناخالص ملي

 -انگیزه

 -مباني مالي و انرژي

جامعه

 -9تغییرات اجتماعي شامل

 -مهارت و روابط انساني

 -9تکنولوژي شامل

 -1مباني سیاسي و اجتماعي

 -تغییرات جمعیتي

 -9مديريت رهبري

 -تجهیزات و ماشین االت

جامعه

 -نرخ مرگ و میر

 -9ساختار ملي

 -تعمیرات و نگهداري

 -روش هاي زندگي

 -1روش هاي کار

 -ابزارهاي جديد

 -ارزش هاي اجتماعي

 -1دانش فني

 -برنامه امنیت اجتماعي

 -1طراحي

 -9تغییرات سیاسي شامل

 -1مهندسي تحقیق

 -9سیاست ها و استراتژي ها  -تغییر در الگوي اشتغال

 خط مشي سیاسي تهديدهاي برون مرزي روابط خارجيالف) جبران نقص و کمبود متغیرهاي علتي مورد نیاز از

پايین بودن سطح بهره وري ناشي از عوامل مختلف

طريق اعمال تالش و جديت بیشتر افراد.

تأثیرگذار بر بهره وري مي باشند .برخي از اين عوامل غیر

ب) استفاده بهتر از امکانات از طريق کاهش هزينه و

قابل کنترل و برخي قابل کنترل (وجدان کاري) هستند.

زمان با توجه به احساس قید دروني (خاکي.)1933،

نیروي انساني با وجدان کاري باال بهره وري را بهبود مي

تحقیقات مختلفي درباره اهمیت وجدان کاري و

بخشد (طاهري .)1931 ،

بهره وري انجام شده است از جمله:

وجدان کاري از عوامل مؤثر رواني و ارزشي مؤثر بر
بهره وري در سازمان است .هر قدر وجدان کاري در

لئواسمیت )1931( 3به بررسي میزان تعهد کارکنان و

انسان و جامعه در سطح باالئي قرار گیرد ،زمینه براي

تأثیر آن بر بهره وري شرکت صنعتي مارکوئال دورا 2در

افزايش و ارتقاي بهره وري فراهم میشود (زماني.)1931 ،

مکزيک 11پرداخته است .نتايج به دست آمده از تحقیق

تجارب ملل نشان مي دهد چنان چه وجدان کاري فارغ

نشان دهنده آن است که بین میزان تعهد کارکنان و

از چارچوب هاي ايدئولوژيک ،شکل تکامل يافته خود را

بهره وري آن ها رابطه مستقیم وجود دارد ،به طوري که با

داشته باشد ،مي تواند به دوشکل بر افزايش میزان

افزايش میزان تعهد کارکنان ،بهره وري آنها نیز افزايش

بهره وري تاثیر بگذارد.

پیدا مي کند.
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وکیلي ( )1931به بررسي تأثیر وجدان کاري بر بهره وري

 .1بین وجدانکاري با بهرهوري کارکنان آموزش و

کارکنان آموزش و پرورش مراغه پرداخته است .نتايج

پرورش منطقه  1رابطه وجود دارد؛

تحقیق نشان مي دهد که بین متغیرهاي مستقل و وابسته

 .9بین کفايت کارکنان با بهره وري در جامعه آماري

رابطه معناداري وجود دارد .مقدار ارتباط بین متغیر

رابطه وجود دارد؛

انگیزش با بهره وري  %31است .مقدار ارتباط بین متغیر

 .9بین نظم و ترتیب کارکنان با بهره وري در

رضايت شغلي با بهره وري  %21میباشد .اين ارتباط مستقیم

جامعه آماري رابطه وجود دارد؛

و مثبت است.

 .1بین وظیفه شناسي کارکنان با بهره وري در
جامعه آماري رابطه وجود دارد؛

هدائي( )1931به بررسي پاره اي از عوامل مؤثر بر
وجدان کاري کارکنان از ديدگاه کارکنان آموزش

 .1بین تالش براي موفقیت کارکنان با بهره وري در

پرورش شهر تهران پرداخته است .يافته هاي تحقیق نشان

جامعه آماري رابطه وجود دارد؛

دهنده آن است که در میان عواملي که سنجیده شد عوامل

 .1بین خويشتن داري کارکنان با بهره وري در

تامین اقتصادي ،امنیت شغلي ،تقويت عزت نفس ،میزان

جامعه آماري رابطه وجود دارد؛

تحصیالت ،تربیت خانوادگي ،میزان رضايت شغلي،

 .1بین احتیاط در تصمیم گیري کارکنان با بهره وري در

رعايت اصل شايستگي در انتصاب ها ،درخواست اجراي

جامعه آماري رابطه وجود دارد؛

قوانین از طرف مسئولین از کارکنان ،آگاهي و اطالع

 .3بین وجدان کاري زنان و مردان در جامعه آماري

درست و دقیق کارکنان از قوانین و سلسله مراتب

تفاوت وجود دارد؛

سازماني ،وجود يک سیستم نظارتي صحیح در سازمان،

 .2بین بهره وري کارکنان زن و مرد در جامعه آماري

ارزشیابي صحیح از عملکرد مسئولین ،مشارکت کارکنان

تفاوت وجود دارد؛

در تدوين مقررات سازماني ،ايجاد و حفظ انگیزش در

 .11بین وجدان کاري افراد شاغل در معاونت هاي سازمان

کارکنان ،تمايل و ايمان به کار بر وجدان کاري کارکنان

(اجرايي ،آموزشي ،مالي -اداري و پرورشي) تفاوت

تاثیر دارد؛ ولي بین عوامل تاثیر گذار وجدان کاري زنان و

وجود دارد؛

مردان تفاوت معناداري وجود ندارد.

 .11بین بهره وري افراد شاغل در معاونت هاي سازمان
(اجرايي ،آموزشي ،مالي -اداري و پرورشي) تفاوت

ترابیان ( )1939به تعیین سهم هر يک از عوامل موثر

وجود دارد؛

(رضايت شغلي ،تعهد سازماني و وجدان کاري) در
بهره وري دبیران آموزش و پرورش شهرستان شاهین شهر

روش

پرداخته است .يافته هاي تحقیق نشان دهنده آن است که
بین سه متغیر مستقل تحقیق و متغیر وابسته بهره وري

اين تحقیق از نوع توصیفي است و به لحاظ مصرف

ارتباط معناداري وجود دارد .اين ارتباط مستقیم و مثبت

کاربردي مي باشد .دو متغیر اين تحقیق (وجدان کاري

است .مقدار ارتباط موجود بین متغیر هاي رضايت شغلي،

متغیر مستقل و بهره وري متغیر وابسته) مي باشند ،بنابراين

تعهد سازماني و وجدان کاري با مقدار افزايش میزان

براي بررسي رابطه بین آن ها از تحلیل رگرسیون

بهره وري به ترتیب  1/113 ،1/19:و  1/911مي باشد.

چند متغیري استفاده شده است .براي معنادار بودن
همبستگي بین مردان و زنان از آزمون  Tمستقل استفاده

با توجه به بررسي مباني نظري فرضیه هاي زير مطرح

گشته و هم چنین براي بررسي تفاوت احتمالي بین

است:
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وجدان کاري و بهره وري کارکنان در معاونت هاي

پرسش نامه برگرفته از پرسش نامه  1عاملي نئو( 11عامل

سازمان به دلیل نابرابر بودن افراد نمونه از آزمون

وجدان کاري) است .پرسش نامه داراي  11سئوال در

کروسکالوالیس استفاده شده است.

طیف پنج درجه اي لیکرت (خیلي زياد ،زياد ،متوسط،کم
و خیلي کم) است .پرسش نامه مذکور در تحقیقات قبلي
مورد استفاده محققان قرار گرفته است .اين پرسش نامه

جامعه آماري ،نمونه و روش نمونه گیري
جامعه آماري در اين پژوهش شامل کارکنان در

مبناي نظري مناسب دارد و از روايي محتوايي الزم

استخدام رسمي و قراردادي آموزش و پرورش منطقه 1

برخوردار است .ب – پرسش نامه بهره وري :اين

شهر تهران مي باشد که در سال تحصیلي 19 32-21

پرسش نامه ،يک پرسش نامه  91سوالي با مقیاس پنج

مشغول به کار بوده اند.

درجه اي لیکرت (کامال موافقم ،موافقم ،تا حدودي،

حجم نمونه مطابق با جدول مورگان  13نفر

مخالفم و کامال مخالفم) مي باشد که توسط محقق تنظیم

برآوردگرديده ،که از اين تعداد  91نفر ( 19درصد) زن و

گرديده است .اين پرسش نامه به تائید متخصصان ذيربط

 99نفر ( 13درصد) مرد بودند .به دلیل اين که اين افراد در

رسیده و از روايي محتوايي الزم برخوردار مي باشد .براي

بودند ،روش

تعیین پايائي پرسش نامه ها ،يک مطالعه مقدماتي بر روي

نمونه گیري اين پژوهش براساس نمونه گیري تصادفي

بیست نفر از کارکنان ( به غیر از نمونه اصلي) اجرا گرديد

طبقه اي انجام گرفت.

و بعد از آن با کمک ضريب آلفاي کرونباخ ضرايب

 1معاونت سازمان مشغول به کار

پايائي خرده مقیاس هاي پرسشنامه ها به شرح جدول زير
محاسبه گرديد.

ابزار
براي جمع آوري اطالعات دو پرسش نامه مجزا در نظر
گرفته شده است ،الف :پرسش نامه وجدان کاري؛ اين

جدول :9ضرايب پايايي مقیاس ها وخرده مقیاس ها
مقیاس ها

تعداد

ضريب پايائي

کفايت

91

%11

نظم و ترتیب

91

%11

وظیفه شناسي

91

%32

تالش براي موفقیت

91

%11

خويشتن داري

91

%31

احتیاط در تصمیم گیري

91

%11

وجدان کاري

91

%31/1

بهره وري

91

%21/1
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وابسثثته (تثثابع) و نمثثرات مؤلفثثه هثثاي وجثثدان کثثاري

يافته ها
به منظور محاسبهي میثزان ارتبثاط بثین مؤلفثه هثاي

کارکنان به عنوان متغیر مسثتقل وارد معادلثه رگرسثیون

وجدان کاري کارکنثان بثا بهثره وري آنهثا از ضثريب

گرديد که نتیجه ي آن به ترتیب در جثداول زيثر نشثان

همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون اسثتفاده شثد بثه

داده ميشود.

نحوي که نمرات بهثره وري کارکنثان بثه عنثوان متغیثر
جدول :9شاخصها و آمارههاي تحلیل رگرسیون بین مولفه هاي وجدان کاري کارکنان با بهره وري آنان
ضريب همبستگي

ضريب تبیین

ضريب تعديل شده

r
1/112

R Square
1/991

1/111

نتايج جثدول  9نشثان مثي دهثد کثه میثزان ضثريب

خطاي استاندارد برآورد
91/11111

آنان  1/112است و در مجموع  99درصثد از واريثانس
متغیر بهره وري آنان را تبیین ميکند.

همبستگي بین مؤلفه هاي وجثدان کثاري بثا بهثره وري

جدول :1خالصه تحلیل رگرسیون بین مولفه هاي وجدان کاري با بهره وري آنان
شاخص

مجموع مجذورات

درجه آزادي

میانگین مجذورات

منبع
اثر رگرسیون

1291/231

1

391/391

اثر باقیمانده

11111/299

11

191/319

جمع

99191/211

11

میزان

سطح معنيداري

F

Sig.

9/291

(a)1/111

در اطالعثثات جثثدول مربثثوط بثثه تحلیثثل واريثثانس

چنین میزان بتاي جدول  1نمايان گر اين نکته است کثه

مشثاهده شثده ( f=9/291و11و (df=1وجثدان کثاري

بین مؤلفه هاي وجثدان کثاري کارکنثان بثا بهثره وري

کارکنثثان در تبیثثین متغیثثر بهثثره وري آنثثان معنثثادار

آنان همبستگي معناداري وجود دارد.

( )p>1/111است .بثه ايثن ترتیثب نتثايج تحلیثل و هثم
جدول  :1متغیري که وارد معادلهي رگرسیون شده است
شاخص

ضريب بتاي

ضريب بتا

نسبت t

سطح معناداري

استاندارد
B

خطاي معیار

مقدار ثابت

119/111

91/332

مولفه

Beta
1/911

1/111

کفايت

9/131

1/313

1/291

1/1119

1/191

نظم و ترتیب

9/133

1/311

1/113

1/3139

1/111

وظیفه شناسي

1/119

1/311

1/919

1/921

1/119

تالش براي موفقیت

1/321

1/111

1/911

1/919

1/111
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شاخص

ضريب بتاي

ضريب بتا

مولفه

نسبت t

سطح معناداري

استاندارد
B

خطاي معیار

Beta

خويشتن داري

1/111

1/111

1/191

9/119

1/191

احتیاط در تصمیم گیري

1/391

1/231

1/111

1/312

1/119

ارقثثام منثثدر در جثثدول  1نشثثان مثثيدهنثثد کثثه

آنثان رابطثه وجثود دارد و از روي نمثرات مؤلفثه هثاي

مؤلفه هاي وجدان کاري کارکنان شامل کفايت ،نظم و

وجدان کاري کارکنان مي توان میزان بهره وري در بین

ترتیثثثب ،وظیفثثثه شناسثثثي ،تثثثالش بثثثراي موفقیثثثت،

ايشان را پیشبیني نمود.

خويشتن داري و احتیاط در تصمیم گیري با بهره وري
جدول  :1نتیجه آزمون  tمستقل براي مقايسه میانگین وجدان کاري دربین زنان و مردان
خطاي

متغیر

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

وجدان کاري

زن

91

111/13

91/31

1/11

مرد

99

111/91

91/11

1/11

tمقدار

معیار

درجه

سطح معناداري

آزادي

p

11

1/113

-1/111

يافته هاي فرضیه نهم تحقیق با توجه به نتايج آزمون

نمره کلي بهره وري در بین زنان و مردان نمونه آمثاري

 ، tکه در جدول زير نشان داده شده است ،بیان مي کند

وجود ندارد و فرضیه پثژوهش کثه بیثان مثي کنثد بثین

کثثثه سثثثطح معنثثثاداري مشثثثاهده شثثثده در بهثثثره وري

بهره وري کارکنثان زن و مثرد جامعثه آمثاري تفثاوت

( .)P>1/11معنثثادار نیسثثت ،لثثذا تفثثاوت معنثثاداري در

وجود دارد ،تايید نمي شود.

جدول  :1نتیجه آزمون  tمستقل براي مقايسه میانگین بهره وري در بین زنان و مردان
متغیر

بهره وري

انحراف

خطاي

جنسیت

تعداد

میانگین

معیار

معیار
1/11

زن

91

111/99

91/13

1/12

مرد

99

111/11

99/22

tمقدار

-1/111

درجه

سطح معناداري

آزادي

P

11

1/929

يافته هاي فرضیه دهم تحقیق در جثدول زيثر نشثان

معاونت هاي سازمان (اجرايي ،آموزشي ،مثالي -اداري

مي دهد که در همه خرده مقیاس هاي وجثدان کثاري،

و پرورشي) وجودندارد (  .) P>1/11و فرضیه پژوهش

خي دو حاصثله بثا درجثه آزادي  9از خثي دو بحرانثي

که بیان مي کند بین وجثدان کثاري در معاونثت هثاي

جثثدول ( )1/31کثثوچکتر اسثثثت و سثثطح معنثثثاداري

سثثازمان جامعثثه آمثثاري تفثثاوت وجثثود دارد ،تايیثثد

مشاهده شده نیز از  1/11بزرگتر مي باشند( .) P>1/11

نمي شود.

لذا تفاوت معناداري در وجدان کاري افثراد شثاغل در
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جدول  :3نتیجه آزمون کروسکال والیس براي مقايسه میانگین مقیاس هاي وجدان کاري در بین افراد شاغل در
معاونت هاي سازمان
متغیر

معاونت هاي

تعداد افراد مرتبه میانگین

میزان خي

درجه آزادي سطح معناداري
p

دو(Chi-

سازمان

نمونه

اجرايي

9

91/11

آموزشي

11

91/92

مالي و اداري

99

99/11

پرورشي

1

92/91

کل

13

)Square
وجدان کاري

1/113

1/112

9

يافته هاي فرضیه يازدهم تحقیق در جدول زير نشان

معناداري در میزان بهره وري کارکنان افثراد شثاغل در

مي دهد که با توجه به نتیجثه آزمثون و براسثاس آمثاره

معاونت هاي سازمان (اجرايي ،آموزشي ،مثالي -اداري

آزمون خي دو ،در میزان بهثره وري کارکنثان خثي دو

و پرورشي) وجود ندارد (  .) P>1/11و فرضیه پژوهش

حاصثثله بادرجثثه آزادي  9از خثثي دو بحرانثثي جثثدول

که بیان مي کند بین بهره وري در معاونت هاي سازمان

( )1/31کوچکتر است و سطح معناداري مشثاهده شثده

جامعه آماري تفاوت وجوددارد ،تايید نمي شود.

نیز از  1/11بزرگتر مي باشند (  .) P>1/11لثذا تفثاوت
جدول  :2نتیجه آزمون کروسکال والیس براي مقايسه میانگین بهره وري ،در بین افراد شاغل در معاونتهاي سازمان
متغیر

بهره وري

بح

معاونتهاي

تعداد افراد

مرتبه

سازمان

نمونه

میانگین

اجرايي

9

91/91

آموزشي

11

99/11

مالي و اداري

99

91/13

پرورشي

1

99/91

کل

13

و نتیجه گیري

میزان خي دو( Chi-درجه ازادي سطح معناداري
p

)Square

1/991

9

1/211

وجثثدان کثثاري در بثثین کارکنثثان ،موجثثب رسثثیدن بثثه
بهره وري آنها شود.

طبثثق نتثثايج بثثه دسثثت آمثثده وجثثدان کثثاري ت ثأثیر
مستقیم بر بهره وري کارکنان آموزش و پرورش منطقه

براي افزايش وجدان کاري بايد به عوامل فثردي و

 1شهر تهران دارد کثه بثا يافتثه هثاي وکیلثي (،)1931

ذاتثثي (عثثواملي کثثه از درون و نهثثاد فثثرد سثثر چشثثمه

هدائي ( )1931و ترابیان ( )1939که بیان مي کننثد بثین

مثثي گیرنثثد) ،عوامثثل محثثیط (عثثواملي کثثه در پثثرورش

وجدانکاري با بهرهوري رابطه وجود دارد ،هثم سثوئي

وجدان نقش ايفا مي کنند) ،عوامل سیاسي (عواملي که

دارد .بنابراين ،بايد تدابیري انديشیده شود که با افزايش

در جهت دهي وجدان نقش ايفا مي نمايند) توجه کرد.
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از آنجا کثه کفايثت کارکنثان بثا بهثره وري رابطثه

وظیفه شناسثي کارکنثان بثا بهثره وري آنهثا رابطثه

مستقیم دارند لذا پیشنهاد مي شثود در هنگثام اسثتخدام

مستقیم دارد که اين يافته با يافته لئو اسمیت ( )1931که

کارکنثان از آزمثثون هثاي اسثثتخدامي اسثثتفاده شثثود تثثا

اظهار مي دارند ،بین میزان تعهد کارکنثان و بهثره وري

میزان کارايي فثرد را بثراي انجثام وظیفثه مثورد نظثر از

آن ها رابطه مستقیم وجثود دارد ،هثم سثوئي دارد .لثذا

جوانب مختلف بسنجد .گزينش افراد ،کامال بي طرفانه

بايد مديران برنامه هائي را جهت تربیت نیثروي انسثاني

و فقط با توجه به تخصص آنها انجام شثود زيثرا وجثود

وظیفه شناس داشته باشثند .بنثابراين ،بهتثر اسثت شثرح

نیثثروي انسثثاني متخصثثص از اتثثالف وقثثت و انثثرژي

وظايف کارکنان به ايشان توضیح داده شثود تثا در آن

جلوگیري مي کند و در نتیجثه سثود فراوانثي را عايثد

حیطه عمل کننثد .همثان طثور کثه در پثیش بیثان شثد

سازمان مي کند و در نهايت بهره وري باال مي رود.

وظیفثثه شناسثثي در صثثورت تعهثثد کارکنثثان و رضثثايت

بین نظم و قدرت کارکنان بثا بهثره وري در جامعثه

شغلي ايجاد مي شود .بنابراين مثي تواننثد بثا بثاال بثردن

آماري رابطه وجود دارد که اين يافتثه بثا يافتثه کثارول

پیوستگي عاطفي در کارکنان و درگیر کردن آن هثا بثا

پارکز و جرمي داسون )9111( 19که اظهثار مثي دارنثد،

اهداف سازمان و مشورت بثا آن هثا در تصثمیم گیثري

رضايت شغلي و انضثباط کارکنثان بثر بهثره وري تثاثیر

میزان تعهد کارکنان را افزايش داده و با حثذف موانثع

مستقیم دارند ،هم سوئي دارد.

کثثاري ،غنثثي سثثازي شثثغلي و دادن اسثثتقالل نسثثبي بثثه

بنثثابراين بهتثثر اسثثت قثثوانین و مقثثررات کثثامال بثثه

کارکنثثان بثثراي انجثثام وظايفشثثان منجثثر بثثه بثثاال بثثردن

کارکنان شثرح داده شثود .شثرح قثانون و مقثررا ت بثه

رضثثايت شثثغلي کارکنانشثثان شثثوند زيثثرا بثثاال بثثردن

کارکنان کمک مي کند تا با قثانون و مقثررا ت کثامال

وظیفه شناسي نتیجه باال رفتن ايثن دو مقولثه مثي باشثد.

آشثثنا شثثوند و در آن حیطثثه عمثثل کننثثد .بثثا اسثثتفاده از

حتي مديران مي توانند در هنگام جذب نیثروي انسثاني

روش هاي مستقیم و غیر مستقیم میثزان رعايثت نظثم و

از آزمونهثثاي روان شناسثثي اسثثتفاده کننثثد و افثثرادي را

مقثثررات کارکنثثان توسثثط مثثديران ارزيثثابي شثثود .در

جذب کنند که وظیفه شناسي جزء جثوهر ذاتثي آن هثا

صورت عدم رعايثت قثوانین سثريعا بثا شثخص خثاطي

است .

برخورد شود تثا شثخص دقیقثا بدانثد چثرا تثوبیه شثده

تالش براي موفقیت "انگیثزه" بثا بهثره وري رابطثه

است .همچنین میثزان مجثازات يکسثان بثراي تخلفثات

مستقیم دارد که با يافته هاي وکیلي ( )1931که بیان مي

يکسان مقرر گثردد و شثدت مجثازات را بسثته بثه نثوع

کند بین انگیزش و بهثره وري رابطثه وجثود دارد ،هثم

تخلف اعمال کنند نثه کسثي کثه آن را مرتکثب شثده؛

سثثوئي دارد .انگیثثزه مهثثم تثثرين موتثثور حرکتثثي انسثثان

يعني ،عمل را مورد قضاوت قرار دهد نه شخص خاطي

اسثثت .مثثديران مثثي تواننثثد بثثا مشثثاهده مشثثکالتي کثثه

را و از همه مهم تر اين که رعايت قوانین و اعمال بايثد

خواهان رفع آن هسثتند بثه جثاي برخثورد مسثتقیم کثه

همگاني باشد ،زيرا تبعیض در آن ها قوانین انضباطي را

احتمثال ممانعثثت از طثرف کارکنثثان را بثه دنبثثال دارد،

بي اعتبار مي کند .هم چنین مي توان هر ماه يک نفر را

انگیزه هايي را در کارکنان ايجاد نمايد تا بثه انجثام آن

بثثه عنثثوان مثثنظم تثثرين فثثرد و يثثک نفثثر را بثثه عنثثوان

عمل بپردازند .زيثرا اگثر کارکنثان بثا انگیثزه بثه عمثل

بثثي نظثثم تثثرين فثثرد انتخثثاب کننثثد شثثوند ولثثي بايثثد

بپردازند با تمام انرژي آن کار را بثه نحثو احسثن انجثام

منظم ترين فرد مشخص شود.

مي دهنثد .لثذا بهتثر اسثت مثديران در کارکنثان ايجثاد
انگیزه نمايند و شرايطي براي شکوفائي کارکنان فثراهم
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کنند .براي وقوع ايثن مهثم بهتثر اسثت ارتقثاي پسثت

بیشترين تاثیر را دارند شناسايي شده و بثه آنهثا اهمیثت

سازماني تنهثا از طريثق کسثب موفقیثت صثورت پثذير

داده شود.

باشد .اين امر به رشد و پیشرفت سازمان کمک میکنثد،
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