
 

 

نیروی  وریبهرهبا  یو فرهنگشغلی  یهایژگیوبررسی رابطه 

 1وپرورشآموزشدر کارمندان انسانی 

 3رحیمیانحمید ، 2علی رشیدی

 82/21/49تاریخ پذیرش:    82/8/49تاریخ دریافت: 

 چکیده

نیروی انسانی در کارمندان  وریبهرهبا  یشغلی و فرهنگ هایویژگیهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه 

ی شیوه ازنظرو  کاربردیهدف  ازلحاظوهش حاضر ژروش پ .بود حیدریهتربتشهرستان  وپرورشزشآمو

ی آماری پژوهش حاضر را کلیه جامعه. هست ها توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگیداده یآورجمع

 فرن 851که حدود  حیدریهتربتشهرستان  وپرورشآموزششاغل در ادارات  وپرورشآموزشکارمندان 

شهرستان  وپرورشآموزشن کارمندان ادارات از بی کارمند 231شامل  یانمونه. دادندیمبودند، تشکیل 

شغلی  هایویژگی یهاپرسشنامهتحقیق با استفاده از  یهاداده. انتخاب شدبه روش تصادفی ساده مذکور 

تیلور و  یسازمانفرهنگو  نیروی انسانی وریبهرهو پرسشنامه  82/1با ضریب پایایی ، هاکمن و الدهام

تحلیل ، با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون هاداده. گردید یآورجمع 83/1با ضریب پایایی ، برنت

 شغلی و هایویژگینتایج نشان داد . قرار گرفت لیوتحلهیتجزمستقل مورد  tرگرسیون خطی و آزمون 

شغلی  هایویژگی ،این یافته بر اساس .و معنادار دارندانسانی رابطه مثبت  نیروی وریبهرهبا  یسازمانفرهنگ

 وپرورشآموزشنیروی انسانی کارکنان را در اداره  وریبهرهمیزان ، 32/1فرهنگی  هایویژگیو  91/1

های شغلی دو ویژگی هویّت وظیفه و تنوع نشان داد که از بین ویژگی هاافتهیهمچنین  .کنندیم ینیبشیپ

 هایویژگیاز بین . دارندوری نیروی انسانی ه و بازخورد کمترین میزان رابطه را با بهرهمهارت بیشترین رابط

و مدیران ادارات  مسئوالنوری دارا بود. بنابراین روابط اجتماعی بیشترین میزان رابطه را با بهرهنیز فرهنگی 

یک جامعه الزم است تا با  تعلیم و تربیت دارسکان عنوانبه وپرورشآموزشو بخصوص اداره  هاسازمانو 

  وری نیروی انسانی گام بردارند.در جهت ارتقای بهره موردنظر هایویژگیکردن هرچه بیشتر و بهتر  تریغن

 وپرورشآموزششغلی و فرهنگی،  هایویژگی، انسانی یروین، وریبهره کلیدی: واژگان
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  مقدمه

به این  دنیدررسدارد و  خود بلندمدت اهداف هر کشوری سعی در توسعه و رسیدن به

نیروی  منابع و امکانات، ازجمله باشندیم رگذاریتأثگونی اهداف عوامل و عناصر گونا

 شعورذیعامل  عنوانبهدر میان تمامی این عناصر عامل انسانی و اطالعات.  سرمایه انسانی،

خاص  جهتو موردای برخوردار است و باید سایر منابع از جایگاه ویژه کنندههماهنگو 

نیروی  ،متخصصان قرار گیرد تا بتوان از این عامل بهترین استفاده را برد. به همین دلیل

. (8112 ،خلیلیان و رحیمی)دانند. ترین عامل در توسعه و موفقیت کشورها میانسانی را مهم

 در قرن تیریمد تأثیر و حسنکمک  نیرترینظیب و درواقع نیترمهم 2دراکر پیتر به اعتقاد

و ترین سهم مهمین ترتیب مه به. نیروی انسانی بوده است یوربهرهپنجاه برابرشدن  ، یستمب

 یوربهرهدادن  شیافزا ، کند یکم ایفا قرن بیست و در هم که مدیریت باید را ینقش

 . (2348 ،یازنظربه نقل  8118دراکر، کارکنان است )

 یافتگینتوسعه بر مؤثر یکی از عوامل آن است که  دیمؤ( 2448بانلی )تحقیقات 

 عوامل تولید و یوربهرهپایین  سطح ، کشورهای جهان سوم نسبت به کشورهای پیشرفته

 ،وریبهره، گفت توانمی دیگر یاز سو. (2448، 8بانلی) هست هاآناز عدم استفاده بهینه 

 ربنا ب. کندیمتضمین  دنیای پررقابت امروز در است که ثبات سازمان را یتنها عامل

 بر کارکنان( بهبود شرایط محیطی سازمان، اثرات مثبتی 8119)تحقیقات اسپنس و کایزر

که تالش بیشتری در انجام وظایف سازمانی از خود نشان  سازدیمدارد و آنان را متعهد 

 به. (8119 9، زریکا ؛8118 3، هاتر) سازمانی است. وریبهرهدهند که نتیجه آن افزایش 

. دهدآنان را افزایش می وریبهرهکنان میزان ( آموزش کار8123اران )و همک 5داور عقیده

کنند که بین کنترل کارکنان مزایای شغلی و ( بیان می8122در تحقیق دیگر نواب و شافی )

( نیز در مورد 8122همکاران ) 6فریمپانگ. رابطه وجود دارد وریبهرهساختار تیمی کار با 

                                                 
1. Drucker 
2. Bonly 
3. Heather 
4. Kaiser 
5. Davar 
6. Frimpong 
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سید عامری  مطالعه. کنندرت و راهنمایی کارکنان اشاره میبه نظا وریبهرهدر  مؤثرعوامل 

 ،ارتباطی یالگوها ،سازمانیفرهنگ ،سازمانی تیحما ، که بین خالقیت این دارد داللت بر

 وجود دارد داریمعنرابطه  یوربا بهره در سازمانرهبری  و سبکپاداش سازمان  ستمیس

 . (2322 ،سید عامری)

 ، 2پاداش )ثمانی و سینگ یهاستمیسچون  یدهند که عواملهمچنین تحقیقات نشان می

 ، کیفیت زندگی کاری )کریموند(؛ 8122 ، یاری و رضوی)های رهبری (؛ سبک8129

(, رعایت اصول 2323 ، تحصیالت مدیران )زمانی ،(8122، ؛ حیدری و موسوی2323

های سبک ،(2329 ،, براری2321، کاشفی)(, فضای سازمانی 2323 ،روابط انسانی )چناری

 ،8118 ،8119 ، 9؛ زانگ8115 ،3؛ ژوزف8115 ،8های شخصیتی )هانگتفکر و ویژگی

(, رضایت شغلی 8115 ،(, کاربرد اصول )لنچ8119 ،عبدالت) ایمزا(, میزان حقوق و 8112

(, انگیزه پیشرفت 8115 ،6استییونز) شدهیزیربرنامه(, الگوی آموزش 8115 ،5)پروست

 2مپلمنابرخی دیگر نیز مانند ک. دارند یمعناداررابطه مثبت و  وریبهرها ( ب8119 ،8ایسوم)

سازمانی و شغلی  ، فردی هایویژگی ، ( عالوه بر محیط8123( و تیلور و سایمون )2426)

 . داندمی مؤثر وریبهرهرا بر 

 یهاتفاوتو با استفاده از نتایج مربوط به مطالعات  (2482) 4هاکمن با همکاری الدهام

 حاالت روانی حساس هاکمن و الدهام ازنظر. شغل را ارائه داد یهایژگیوتئوری  ، فردی

چگونگی  دهندهنشانحاالت مزبور  هاآنبه عقیده . دهندمیهسته اصلی تئوری را تشکیل 

 هاآنبر این اساس . هستشغل  هایویژگی تأثیرواکنش فرد نسبت به وظیفه خود تحت 

تنوع -2از:  اندعبارتفی کردند که رابعاد اصلی شغلی مع نوانعبهپنج ویژگی زیر را 

                                                 
1. Singh 
2. Hung 
3. Joseph 
4. Zhang 
5. Provost 
6. Stevens 
7. Isom 
8. Kopelman 
9. Hackman & Oldham 
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گوناگونی  هایمهارتاز  تواندمیکه یک فرد  : شغل شامل وظایف متنوّعی بوده2وظایف

که کار از ابتدا تا انتها  اندشدهمعین: وظایف شغلی به نحوی 8هویت وظیفه-8. بهره گیرد

ز وظایف شغلی خود داشته و خود بخش برای شاغل مشخص بوده و فرد تصویر کاملی ا

: شغل دارای اهمّیت و ارزش بوده و اثرات 3اهمّیت وظیفه -3. شودمیمهمی از کار تلقی 

 ریزیبرنامه: شاغل تا حدی در 9استقالل -9. محسوسی بر زندگی یا کار افراد دیگر دارد

 -5. استورداربرخاز استقالل و آزادی عمل  ، کاری هایرویهدر تعیین  ، زمانی کار

نتایج  اثربخشیکه اطالعات واضح و مستقیم در مورد  شدهطراحی: شغل طوری 5بازخورد

 کندمی( بیان 2498دال )که  گونههمان از سوی دیگر . دهدمیو عملکرد کاری به شاغل 

مستقل از فرهنگ و محیط اجتماعی که در آن قرار  تواندمیدر دنیای حاضر هیچ سازمانی ن

 (.8118به نقل از رابینز،  2498)دال، سعه یابددارد تو

معانی مشترک بین اعضای یک سازمان که افراد آن را درک  عنوانبه سازمانیفرهنگ 

 آمدهعملبه مطالعاتدر . کندمیو هر سازمانی را از سازمان دیگر متمایز  هست کنندمی

 توانمینمونه  عنوانبهکه  اندشدهشناساییفرهنگی مختلفی  هایویژگیتوسط متخصصان 

اشاره  پذیریریسکروابط اجتماعی و  ،پذیریمسئولیت، ی چون تیم گراییهایویژگیبه 

و فرهنگ  گیرندمیبر روی یک پیوستار قرار  هاسازماندر  هاویژگیهر یک از این . نمود

ا فرهنگ آن قوی ی تواندمیکه بسته به نوع این پیوستار  دهندمیآن سازمان را شکل 

که مطالعات بین فرهنگی مانند هافتسد یا گلوب نشان  گونههماناز طرفی . ضعیف باشد

فرهنگی تفاوت وجود دارد بدین ترتیب که برای  هایویژگی ازلحاظ کشورهابین  دهدمی

 باشندمیآمریکایی  کشورهایآسیایی دارای فاصله قدرت کمتری از  کشورهایمثال 

چون زنانه یا مردانه بودن و سازش با عدم اطمینان  دیگر هایویژگی ازلحاظ همچنین

 . (8118 ،هافتسد). را مشاهده نمود هاتفاوتاین  توانمی

                                                 
1. Skill Variety 
2. Task Identity 
3. Task Significance 
4. Autonomy 
5. Job Feedback 
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 وریبهره درباره شدهانجام هایپژوهشدهد بیشتر که تحقیقات نشان می گونههمان

( 8123 ،داور), انسانی (8119، و کاریز 8118، هاتر)نیروی انسانی به بررسی عوامل محیطی 

اند و تنها در تعداد ( پرداخته8115 ،؛ ژوزف8115 ،؛ هانگ8119 ،)ایسوم شناختیروان و

در  تأثیرگذار متغیریک  عنوانبهیا فرهنگی های شغلی ویژگی تأثیرمعدودی از تحقیقات به 

از  (2426 ،؛ کمپلمن8123تیلور و سایمون,است )نیروی انسانی اشاره گردیده  وریبهره

جهان کنونی،  بسیاری از کشورهای پیشرفته را بر آن داشته است تا  ایهضرورتطرفی 

ناسودمند  هایراهنظام آموزشی و پرورشی خود را پیوسته بررسی،  تحلیل و نقد کنند و 

 چنداننهجهان کنونی و آینده  هایضرورتنو و سازگار با  هایشیوهکار را رها سازند و 

وری بیشتر باشد ،  در این میان سازمانی که دارای بهرهو کارآمد گردند پادارنددور را بر 

 سازمان خصوصبهو  هاسازمانتواند هدف خود را برآورده سازد و بهتر می

جز  ایچارهکار،  یرویباالتر ن وریو بهرهبه اثربخشی  منظور دستیابیبه وپرورشآموزش

، لیکن با توجه نخواهند داشته سرمای از اینبهینه  یاستفادهساختن شرایط الزم برای  فراهم

نیروی  وریبهرههای شغلی و رابطه بین ویژگیبررسی هدف از این پژوهش به این امر مهم 

 .است حیدریهتربت وپرورشآموزشانسانی در بین کارمندان 

 فرضیات پژوهش

 وپرورشآموزشدر ادارات  نیروی انسانی را وریبهره ، شغلی هایویژگی -2

 . کندمی بینیپیشاط سنگ و رب حیدریهتربت

 وپرورشآموزشدر ادارات  نیروی انسانی را وریبهره ، فرهنگی هایویژگی -8

 .کندمی بینیپیشو رباط سنگ  حیدریهتربت

 نیروی انسانی تفاوت وجود دارد. وریبهره میزان ازلحاظبین زنان و مردان  -3
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 تحقیق شناسیروش

و از نوع تحقیقات  توصیفیها داده آوریجمعی شیوه ازنظروهش حاضر ژروش پ

شاغل  وپرورشآموزشی کارمندان آماری پژوهش حاضر را کلیه جامعه. هست همبستگی

 851کدکن و زاوه )حدود ، رباط سنگ، حیدریهتربتشهر  وپرورشآموزشدر ادارات 

نظر  نمونه در عنوانبهنفر  292با استفاده از جدول کوکران تعداد . دادندیم( تشکیل نفر

و رباط  حیدریهتربت وپرورشآموزشگرفته شد که این تعداد از بین کارمندان ادارات 

جهت . تصادفی انتخاب و در پژوهش شرکت کردند گیرینمونه صورتبهسنگ 

ها ابتدا هماهنگی الزم با مسئولین دانشگاه عالمه طباطبائی و داده گردآوری

سپس بر اساس روش  ، ت گرفتو رباط سنگ صور حیدریهتربت وپرورشآموزش

جهت اجرای آزمون که . از کارمندان انتخاب شد موردنظرتصادفی ساده نمونه  گیرینمونه

از اختیار کارکنان قرار گرفت و پس در  پرسشنامه 251فردی اجرا شد تعداد  صورتبه

 هایداده وتحلیلتجزیه منظوربه. برگردانده شد پرسشنامه 231بعد از دو هفته تعداد  لیتکم

 و اریمع انحراف ، میانگین ، درصد ، فراوانی آمار توصیفی: هایروشاز  شدهگردآوری

 Tآزمون  خطی ورگرسیون  ، ها از ماتریس همبستگیواریانس و در تحلیل استنباطی داده

 . است شدهاستفاده

 ابزار پژوهش

شنامه های شغلی از پرسبرای سنجش ویژگی: (1JCMپرسشنامه تشخیص شغلی )-1

است و  شدهساخته( 2486ص شغل که توسط هاکمن و اولدهام در سال )یتشخ یابیزمینه

 های:و پنج خرده مقیاس به نام سؤال 25دارای 

برای انجام کار خود تا چه اندازه نیاز به انجام امور مختلف  -(سؤال 3تنوع مهارت )

 . دارید

 طوربهاست که بتوان آن را  یاگونهبهتا چه اندازه کار شما  - (سؤال 3هویت وظیفه )

 . کامل انجام داد
                                                 
1. Job Character model 
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 تأثیرتا چه اندازه نتایج کار شما بر رفاه و آسایش دیگران  - (سؤال 3معناداری وظیفه )

 . دارد

 . دارید گیریتصمیمتا چه اندازه در کار خود اختیار  -(سؤال 3استقالل )

شما از درستی و کامل انجام شدن پس از اتمام کار میزان آگاهی  - (سؤال 3بازخورد ) 

 . کار چقدر است

 از کارمند 658 روی بر ایمطالعه در ، (2484) الدهام و هاکمن. است شدهاستفاده

آن  هایمقیاسشغل و خرده  تشخیص یابیزمینه مقیاس همسانی درونی متفاوت شغل 62

پژوهشی مناسب  کارهایآورد که این ضرایب برای انجام  به دست 82/1 یال 54/1را بین

ند نفر مدیر و کارم 699ژوهشی بر روی ( نیز در پ2446همسلمن و کنولد ) ، مونز. هست

 82/1آن را بین هایمقیاساس فوق و خرده مقیدانشگاه سنت لویس همسانی درونی 

. باشندیم مطلوب پژوهشی کارهای انجام برای ضرایب این که ، گزارش نمودند68/1الی

 آن هایمقیاسشغلی و خرده  هایویژگیآلفای کرونباخ پرسشنامه  این تحقیق ضرایب در

 .باشندمی قبولقابلکه ضرایب  آمدهدستبه 85/1الی  62/1بین 

تیلور  وریبهره یپرسشنامهاز  وریبهرهبرای سنجش : انسانی نیروی وریبهره پرسشنامه-8

 و اثربخشی کارآئیمؤلفه   8گویه و  4پرسشنامه دارای  نیا شد.( استفاده 8123و برنت )

مربوط به اثربخشی  4-6 سؤاالتو  کارآئیپرسشنامه مربوط به  5 -2 سؤاالت ؛ کههست

برای تعین اعتبار نفر انجام دادند  3111تیلور و برنت در تحقیق خود که بر روی . باشندمی

تحلیل  یهابا توجه به مفروضه کردند کهاستفاده  تأییدیروش تحلیل عاملی  ازاین مقیاس 

حداقل  است که از 21/1 (kmo) بردارینمونهشاخص کفایت  که عاملی مشخص شد

همچنین محاسبات نشان داد که شاخص مجذور کای  ،بیشتر است 81/1 نآ قبولقابلمقدار 

همچنین ضریب  p<. /001است آماری معنادار  ازلحاظبرای آزمون کرویت بارتلت 

بود که در این تحقیق نیز مقدار آلفای  69/1ه برابر با برای این پرسشنام شدهگزارشپایایی 

 .بود 83/1برابر با  آمدهدستبهکرونباخ 

 یپرسشنامه فرهنگی سازمان از هایویژگیبرای سنجش : پرسشنامه فرهنگ سازمان -3

 ، مؤلفه شامل تمرکز بر گروه 3گویه و  4پرسشنامه دارای  نیا شد.( 8123تیلور و برنت )
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پرسشنامه مربوط به  3-2 سؤاالت ؛ کههستشخصی و روابط اجتماعی  یریپذمسئولیت

مربوط  4-8 سؤاالتو  8شخصی پذیریمسئولیتمربوط به  6-9 سؤاالتو  2تمرکز بر گروه

نفر انجام  3111تیلور و برنت در تحقیق خود که بر روی . باشندمی 3به روابط اجتماعی

با  بود که شدهاستفاده تأییدیتحلیل عاملی  روش ازبرای تعین اعتبار این مقیاس دادند 

 (kmo) بردارینمونهشاخص کفایت  که شدهمشخصتحلیل عاملی  یهاتوجه به مفروضه

بیشتر است  81/1 نآ قبولقابلحداقل مقدار  است که از 89/1 برای این پرسشنامه برابر با

 ازلحاظبارتلت همچنین محاسبات نشان داد که شاخص مجذور کای برای آزمون کرویت 

/ . 35کمتر از  نی آیه و ماتریس عاملعاملی هر گو رو با p<. /000است آماری معنادار 

به استخراج  توانیتحلیل عاملی م یهاو با توجه به برقراری بودن مفروضه نبوده است

 82/1برای این پرسشنامه برابر با  شدهگزارشهمچنین ضریب پایایی . اطمینان کرد هاعامل

 . بود 63/1برابر با  آمدهدستبهکه در این تحقیق نیز مقدار آلفای کرونباخ  بود

 تحقیق  هاییافته وتحلیلتجزیه

 به تفکیک جنسیت موردمطالعهتوزیع فراوانی نمونه . 1جدول 

 شاخص آماری

 جنسیت
 درصد فراوانی

 2/83 46 مرد

 8/86 39 زن

 211 231 مجموع کل

( را نیز نفر 39) %8/86و  مردان( از نمونه آماری را نفر 46) %2/83( 2جدول )مطابق با 

 .انددادهبه خود اختصاص  زنان

فرهنگی در این  هایویژگیو ی شغلی هایژگیو : قیتحق یهاافتهی از یفیتوص لیتحل

که رابطه آن با  باشندمیبعد  3بعد و  5به ترتیب دارای  ، تحقیق با توجه به ادبیات تحقیق

                                                 
1. group focus 
2. personal responsibility 
3. social ties 



 89                                                                         ...          با  یو فرهنگ یشغل یهایژگیرابطه و یبررس 

 

ی هایژگیو عوامل یفیتوص یهاافتهی. است شدهواقع موردسنجش روی انسانینی وریبهره

زیر  در جدول( نیروی انسانی وریبهرههمراه با متغیر مالک تحقیق )شغلی و فرهنگی 

 . است شده آورده

 تحقیق هایخرده مقیاسهای توصیفی یافته .2جدول 

 شاخص آماری

 مقیاس      
 انحراف استاندارد میانگین

 52/2 63/5 تقاللاس

 98/2 89/6 اهمیت شغل

 43/2 22/6 تنوع مهارت

 93/2 36/5 بازخورد

 21/2 86/6 هویت وظیفه

 92/2 91/5 پذیریمسئولیت

 58/2 38/5 تمرکز بر گروه

 62/2 22/6 روابط اجتماعی

 46/9 28/31 شغلی هایویژگی

 93/3 32/26 فرهنگی هایویژگی

 49/3 55/28 وری نیروی انسانیبهره
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 وری نیروی انسانیشغلی و فرهنگی با بهره هایویژگیماتریس همبستگی بین عوامل  .3 جدول

 12/1**= معناداری در سطح            15/1*= معناداری در سطح        

شغلی و  هایویژگیبین تمامی ابعاد  دهدمینشان  (3)که اطالعات جدول  گونههمان

 این ، نیروی انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد وریبهرهفرهنگی با  هایویژگی

( 59/1)،(68/1شغلی و فرهنگی به ترتیب برابر با ) هایویژگیضرایب به ترتیب برای 

مربوط  وریبهرهشغل باالترین میزان همبستگی با  هایویژگی هایمؤلفهدر بین . باشندمی

 هایویژگی هایمؤلفه( و در بین 98/1( و )96/1به بعد تنوع مهارت و استقالل با ضریب )

 . هست( 92/1فرهنگی نیز باالترین میزان همبستگی متعلق به بعد روابط اجتماعی با ضریب )
 بینیپیشنیروی انسانی را  وریبهره ، شغلی هایویژگیآزمون فرضیه اول: ترکیبی از 

 . کندمی

 نیروی انسانی وریبهرهر شغلی ب هایویژگیرگرسیون عوامل  جینتا .4 جدول

 مدل
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F R 2R adj

2R sig 

 112/1 32/1 91/1 63/1 18/28 62/263 5 126/222 رگرسیون

      62/4 289 138/2248 باقیمانده

       284 283/8121 کل
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شده است و  15/1کمتر از  sigشود مقدار می مشاهده (9)جدول که در  طورهمان

بر  بینپیشیعنی حداقل یکی از متغیرهای  ، هستبودن مدل رگرسیون  دارمعنینشان از 

که چند در صد از  کندیمکه مشخص  R2شاخص  . معنادار دارد تأثیرمتغیر مالک 

شده است به این  91/1برابر  شوندیمتبیین  بینپیش یرهایمتغیرات متغیر مالک توسط غیت

 وریبهره بینیپیشدرصد توانایی  91ی شغلی هایژگیو دهندهلیتشکمل معنا که پنج عا

توجه به معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد که  با، رادارندنیروی انسانی 

معنادار در  تأثیرکدام متغیر یا متغیرها  دیگرعبارتبهاز ضرایب صفر نیست و یا  یکیکدام

 . شودیماستفاده  tون از آزم به این منظور. مدل دارند

 در معادله رگرسیون واردشدهغیراستاندارد و آماره تی متغیرهای  ، ضرایب استاندارد .5جدول 

 نیبشیپمتغیر 
 ضرایب رگرسیون

t سطح معناداری آماره 
 استانداردشده استاندارد نشده

 28/1 53/2  89/8 مقدار ثابت

 118/1 *82/3 89/1 68/1 استقالل

 13/1 *26/8 26/1 95/1 لاهمیت شغ

 112/1 *96/3 88/1 56/1 تنوع مهارت

 35/1 49/1 18/1 24/1 بازخورد

 112/1 *28/3 82/1 61/1 هویت وظیفه

عامل بازخورد سایر عوامل  جزبهدهد نشان می (5)جدول که نتایج  طورهمان

معنادار را  رتأثیدرصد بیشترین  5نیروی انسانی در سطح  یوربر بهرهی شغلی هایژگیو

این است که با بهبود تنوع مهارت و  دهندهنشان درواقعدارد و مثبت بودن این ضریب 

 . یابدافزایش می نیروی انسانی  وریبهرهمیزان استقالل و هویت وظیفه 
 بینیپیشنیروی انسانی را  وریبهره ، فرهنگی هایویژگیآزمون فرضیه دوم: ترکیبی از 

 . کندمی
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 نیروی انسانی وریبهرهفرهنگی بر  هایویژگیرگرسیون عوامل  جیتان .6 جدول

 مدل
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F R R2 R2adj sig 

 111/1 84/1 32/1 56/1 24 828/812 3 268/689 رگرسیون

      44/21 286 682/2325 باقیمانده

       284 283/8121 کل

شده است و  15/1کمتر از  sigشود مقدار مشاهده می (6)که در جدول  طورهمان

بر  بینپیشیعنی حداقل یکی از متغیرهای  ، هستبودن مدل رگرسیون  دارمعنینشان از 

که چند در  کندیمنیز همانند باال که مشخص  R2شاخص . معنادار دارد تأثیرمتغیر مالک 

 دیگرعبارتبه شوندیمین تبی بینپیشمتغیر مالک توسط متغیرهای  تغییراتصد از 

شده است به  32/1برابر  رادارندبرازش متغیر وابسته  ییصد تواناچند در  بینپیشمتغیرهای 

 بینیپیشدرصد توانایی  32فرهنگی  هایویژگی دهندهلیتشکعامل  3این معنا که 

بررسی کرد توجه به معنادار بودن کل مدل اکنون باید  باو  رادارندنیروی انسانی  وریبهره

معنادار  تأثیرکدام متغیر یا متغیرها  دیگرعبارتبهاز ضرایب صفر نیست و یا  یکیکدامکه 

 . شودیماستفاده  tاز آزمون  به این منظور. دارندمدلدر 

 در معادله رگرسیون واردشدهغیراستاندارد و آماره تی متغیرهای  ، ضرایب استاندارد .7جدول 

 متغیرپیشبین
 سیونضرایب رگر

t سطح معناداری آماره 
 استانداردشده استاندارد نشده

 11/1 81/9  429/6 مقدار ثابت

 112/1 86/3* 88/1 85/1 پذیریمسئولیت

 15/1 43/2* 25/1 32/1 تمرکز گروه

 112/1 92/3* 31/1 83/1 روابط اجتماعی

 فرهنگی بر هایویژگیدهد تمامی عوامل نشان می (8) جدولکه نتایج  طورهمان

و مثبت بودن این  رادارندمعنادار  تأثیردرصد بیشترین  5نیروی انسانی در سطح  وریبهره

با بهبود و افزایش میزان روابط اجتماعی بین کارکنان این است  دهندهنشان درواقعضریب 
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وری نیروی انسانی نیز گروهی میزان بهره بر کارو ترویج تمرکز  پذیریمسئولیتو همچنین 

 .ابدییمفزایش ا
نیروی انسانی تفاوت وجود  یوربهرهمیزان  ازنظربین زنان و مردان آزمون فرضیه سوم: 

  دارد.

 نیروی انسانی وریبهرهدر میزان  دو گروه یهانیانگیممقایسه  .8جدول 

( با 14/1) آمدهدستبه tمقدار  ازآنجاکه دهدمینشان  (2)که نتایج جدول  گونههمان

ی دارمعنیسطح  ازآنجاکهاست و همچنین  ترکوچکجدول  tاز مقدار  ، 64درجه آزادی 

 ، هست 15/1ی دارمعنیاز سطح  تربزرگو چون این مقدار  هست 48/1 برابراین آزمون 

بین میانگین نمرات دو  شدهمشاهدهگفت که تفاوت  توانمیاطمینان  درصد 45بنابراین با 

شواهد کافی درصد اطمینان رد و  45بنابراین فرضیه پژوهش با  ؛هست دارغیر معنیگروه 

 برای رد فرض صفر وجود ندارد.

 گیرینتیجهبحث و 

نیروی  وریبهره با فرهنگی سازمانو  شغلی یهاویژگی یرابطهدر این پژوهش به بررسی 

یکی از  وری. بهرهپرداخته شد حیدریهتربتشهرستان  وپرورشآموزشانسانی در ادارات 

 هایتالشو مدیران  اهمیت زیادی داردپیشرفته  هایسازماناست که امروزه در  متغیرهای

از  .دهندمیانجام  ورهبهربه سازمان  شدنتبدیلفراوانی در جهت ارتقای کیفیت خود و 

و  کارآئیبر بهبود  مؤثرعوامل  ازجملهسازمانی  شغلی افراد در هر هایویژگیسوی دیگر 

محققانی چون تیلور و سایمون  کهطوریبه آیدمی حساببههر چه بیشتر افراد  اثربخشی

غلی ش هایویژگی یو سازمانفردی  ، محیط هایویژگی( عالوه بر 2426کمپلمن )(، 8123)

 میانگین هاتفاوت میانگین tمقدار  درجات آزادی سطح معناداری
 آماری شاخص

 هاگروه

48/1 282 14/1 8/1 5/28 

58/28 

 مردان

     زنان
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و در کنار این عوامل د ندانمی نیروی انسانی وریبهره بر مؤثرعوامل  ازجملهافراد را 

 .را افزایش دهند وریبهره تواندمیفرهنگی و محیط اجتماعی  هایویژگی

نیروی انسانی  وریبهرهشغلی  هایویژگیپژوهش در این رابطه بود که این فرضیه اول 

ی فوق در راستای بررسی فرضیه. کنندمی بینییشپ وپرورشآموزشکنان را در کار

کنندگی  بینیپیشهای شغلی از توانایی های ویژگیکه نتایج نشان داد مؤلفه گونههمان

های شغلی ویژگی دهندهتشکیلو پنج عامل  وری نیروی انسانی برخوردارندباالی بهره

درصد باقیمانده  61/1و  ندراداروری نیروی انسانی بهره بینیپیشدرصد توانایی  91/1

های ابعاد ویژگی تکتکعالوه بر این بررسی ضرایب . هست بینیپیشمربوط به خطای 

نیروی  وریبهرهبازخورد  جزبهنیز نشان داد که تمامی عوامل  وریبهرهشغلی در رابطه با 

( در 89/1ا )ی استقالل برابر بدر مؤلفه بینیپیشکه میزان این  دهندانسانی را افزایش می

( و در تنوع مهارت برابر با 26/1) در اهمیت شغل برابر با ، (82/1) معناداری شغل برابر با

وری نیروی های شغلی بهرهویژگی بااینکهاول در رابطه  یفرضیهبنابراین  ( بود؛88/1)

اصلی اینکه امروزه هدف و رسالت  به با توجه . گرددکنند تأیید میمی بینیپیشانسانی را 

این امر  هستها استفاده مؤثر و بهینه از نیروی انسانی و امکانات سازمان مدیران سازمان

ی صحیح و هرچه بهتر و و استفاده وریبهرهکشورها  تمامیسبب شده است که در 

ی جوامع به این باور برسند الویتی ملی تبدیل گردد و همه و بهتر از نیروی انسانی مناسب

همین دلیل  بنا بر ممکن نیست وریبهرههر جامعه بدون توجه به موضوع  که تداوم حیات

 ، توسعهدرحالو برخی از کشورهای  افتهیتوسعهتقریباً تمامی کشورهای 

 ، یامنطقه ، در سطح ملی وریبهره ارتقاءزیادی را در جهت بهبود و  یهایگذارهیسرما

 خود را روزافزوناند و رشد و توسعه ها و حتی افراد نمودهبخشی و مؤسسات و سازمان

بدین . (2328، حسین پور).اندمرهون توجه و نگرش صحیح نسبت به این موضوع یافته

یک فرهنگ و نگرش جامع برای بهبود شرایط سازمانی و  عنوانبه وریبهرهمنظور باید به 

دهد که ن مینیز نشا وریبهره در مورد شدهیبررس نهیشیپ. توسعه نیروی انسانی نگریست

اند که گام برداشته وریبهرهشناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر  یسوبهتحقیقات پیوسته 

 یطورکلبه. بود خودکارهای این عوامل در این پژوهش بدان پرداخته شد ویژگی ازجمله
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تیلور و  و( 8129 ،)ثمانی و سینگ از این فرضیه با نتایج تحقیقات: آمدهدستبهنتایج 

 . هست( همسو 8123) سایمون

نیروی انسانی  وریبهرهفرهنگی  هایویژگیفرضیه دوم پژوهش در این رابطه بود که 

در قسمت  آمدهدستبهبر اساس نتایج . کنندمی بینیپیش وپرورشآموزشرا در کارکنان 

شخصی(  پذیریمسئولیت ، تمرکز گروه ،روابط اجتماعی) فرهنگی هایویژگیبین  هایافته

 بینیپیشنیروی انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این ابعاد قادر به  وریهرهببا 

با توجه به امر روابط  طورکلیبه. نیروی انسانی بودند وریبهرهاز میزان  32/1 حدود

اجتماعی بین افراد و افزایش میزان کارهای تیمی در بین افراد سازمان و همچنین تشویق به 

تیلور و برنت . بهره وی را افزایش داد توانمیباشد  پذیرمسئولیتدر کار خود  اینکه هر فرد

آمریکایی و آسیایی مقایسه  کشورهایفرهنگی را در  هایویژگی( این 8123نیز در سال )

آسیایی  بخصوص چین با داشتن میزان کار  کشورها هاآن هاییافتهنموده بودند که بر طبق 

امر اهمیت  خوبیبهاین  که ؛بیشتری را داشتند وریبهرهافراد  ذیریپمسئولیتتیمی بیشتر و 

با توجه به آنچه  نیبنابرا. کندمینیروی انسانی توجیه  وریبهرهفرهنگی را در  هایویژگی

نسانی را نیروی ا وریبهرهفرهنگی  هایویژگیو  گرددمی دییتأبیان گردید این فرضیه نیز 

که در این تحقیقات  دانستهمسو با تحقیقات دیگر  توانمیه را این یافت. کنندمی بینیپیش

 یچنار مثالعنوانبه توجه گردیده است وریبهرهفرهنگی و اثر آن بر  هایویژگیبه برخی 

 درنتیجهبررسی نموده است که  وریبهره( رابطه رعایت اصول روابط انسانی را با 2323)

 وریبهرهانی و برقراری روابط سالم بین افراد این تحقیق نیز با رعایت اصول روابط انس

بهبود آن است که  دیمؤ( نیز 8119) کایزرهمچنین تحقیقات اسپنس و  یابدمیافزایش 

تالش  که سازدمیمتعهد  آنان را و دارد بر کارکنانمثبتی  اثرات ، محیطی سازمان طیشرا

 یابدمیسازمانی افزایش  ریوبهره دهند ونشان  از خودانجام وظایف سازمانی  بیشتری در

( 8122پژوهش نواب و شافی ) ، نمونه دیگر از این تحقیقات. (8119، کایزر ؛8118 ، هاتر)

رابطه  وریبهرهبود که نشان داد بین کنترل کارکنان مزایای شغلی و ساختار تیمی کار با 

ه بین داشت ک نیبر اوجود دارد مطالعات سید عامری نیز در همین چهارچوب داللت 
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و پاداش سازمان  سیستم ، ارتباطی الگوهای ،سازمانیفرهنگ ،سازمانی حمایت ،خالقیت

 . (2322 ، سید عامری) وجود دارد داریمعنرابطه  یوربا بهره در سازمانرهبری  سبک

نیروی انسانی تفاوت  وریبهره ازلحاظزنان و مردان  بینو اینکه   فرضیه سومدر مورد 

بین زنان و مردان نشان داد که تحقیق  هایدادهاز  آمدهدستبه هایهیافت ، وجود دارد

یکسانی  وریبهرهزنان و مردان دارای  دیگرعبارتبهتفاوتی مشاهده نشد  وریبهره ازلحاظ

 متناقضیو نتایج  ستاین مورد تاکنون تحقیقات بسیاری صورت گرفته ا در. هستند

 ، حسن زاده ، (8122یقات حیدری و موسوی )در تحق مثالعنوانبهاست  آمدهدستبه

( نتایج نشان داد که بین جنسیت 2341رهنورد و خدابخش ) ، (2341شیربگی و الولی زاده )

در مردان از زنان  وریبهرهرابطه مثبت و معنادار وجود دارد و به عبارتی میزان  وریبهرهو 

 وریبهرهبر  مؤثری عوامل در برخی دیگر از تحقیقات که به شناسای اما ؛بیشتر بود

جنسیت  ،مؤثرکه در شناسایی و الویت بندی عوامل  دهدمیاست نتایج نشان  شدهپرداخته

 توانمی ازجمله هستکم بر بهره روی  تأثیرو دارای  گیردمیدر انتهای این فهرست قرار 

( 2328) سوخکیان ومیرنژاد ،طواری ،(2341وزین کریمیان و بیگی ) ، حسینی :اتتحقیقبه 

را عوامل مدیریتی و  وریبهرهبر  تأثیراشاره نمود در این تحقیقات در ابتدا بیشترین میزان 

 شودمی مشاهده که طورهمان. داشتندصیتی مانند توفیق طلبی شخ هایویژگیسازمانی و 

 برخی همچنین و ؛نیست همسو کامالً نتایج ، زمینه این در شدهانجام هایپژوهش در

 اداری و آموزشی هایسازمان در و برخی دولتی و خصوصی هایشرکت در تحقیقات

 خود تأثیر بررسی لذا است پژوهش مختلف در یهاطیمح بیانگر که گرفته صورت

 ذکرشده هایتفاوت بنابراین. قرار دهد تأثیر تحت را رابطه این تواندمی نیز کار محیط

 ، حاضر پژوهش به مرتبط بیشتر یمتغیرها بررسی امکان عدم و مذکور هایدر پژوهش

 . کندمی توجیه را تعهد با جنسیت رابطه عدم

 هایویژگینشان داد که  وپرورشآموزشنتایج این تحقیق در کارکنان  طورکلیبه

خوبی از بهره روی نیروی  نسبتاً بینیپیشفرهنگی سازمان از قدرت  هایویژگیشغلی و 

ند با فراهم نمودن شرایط برای توانمی مسئوالننتایج  بر اساس این. انسانی برخوردار هستند

و  کارآئی تریجزئ طوربهشغلی در امر طراحی شغل بهره روی یا  هایویژگیتوجه به 
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را در این اداره  وریبهرهو فرهنگ  نیروی انسانی را در این اداره افزایش دهند اثربخشی

شخصی به  پذیریمسئولیتتیمی و از طرف دیگر با تشویق کار گروهی و  ، مستقر سازند

باعث  وریبهرهافزایش در کنار  تواندمیاین خود پیشرفت نمایند که کارکنان در این راه 

است که  جنبیآثار  دهندهنشانگردد که . . . استرس شغلی و ، کاهش فرسودگی شغلی

هر  وپرورشآموزشکه گفته شد  گونههمان. باشد برداشتهدر  تواندمیاین عوامل توجه به 

ها و پایه چراکه آیدمی حساببهو رکن مهم در امر پیشرفت آن کشور  دارسکانمملکت 

 دارسکانکه  پذیرمسئولیتو  دیدهآموزش ،های تعلیم و تربیت نیروی انسانی خالقریشه

بنابراین شناسایی  ؛شودمی گذاریپایهتوسعه و ترقی جامعه هستند از ابتدا در این دستگاه 

در پایان باید گفت که استفاده از نتایج . این سازمان مهم است وریبهرهل اثرگذار بر عوام

که تمامی امکانات و  بود مفید خواهدزمانی بنیادی  هایتحقیقاین تحقیق نیز مانند سایر 

الزم را دیده باشند تا با  هایآموزشعوامل برای این امر فراهم باشند و همچنین مجریان 

 . و پویاتر بتوانند در اجرای آن گام بردارند رکارآمدتدیدی 

 مبتنی بر پژوهش یهاشنهادیپ

بوده و وظایف و  وپرورشآموزشجامعه آماری این پژوهش کارمندان  کهییازآنجا-2

و کارکنان موظف هستند طبق  هستدر این اداره مشخص و معین  هاتیفعال

تا با  گرددمییف خود بپردازند پیشنهاد به انجام وظا یاشدهنییتعهای از پیش دستورالعمل

فناوری اطالعات، گردش شغلی و دورکاری تا حدی  یریکارگبهچون  ییهاوهیش

 روزمرگی و تکرار را کاهش دهند و باعث رضایت شغلی و ایجاد انگیزش گردند. 

که روابط بین کارکنان با سرپرست مربوطه  گرددیمجهت ارائه بازخورد پیشنهاد  -8

ایجاد  وپرورشآموزشدریافت بازخورد از نتایج شغل در سازمان  یرهایمسگردد و  اصالح

مستقیم و  صورتبهحاصل اقداماتشان قرار گیرند، که  انیدر جر ترراحتشود تا کارکنان 

 طوربهکند تا کارمند تواند اثرات مثبت زیادی در پی داشته باشد و کمک میسریع می

 د را ارزیابی و اشتباهات را اصالح کند. روزانه یا هفتگی کارهای خو
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از طریق دادن آزادی عمل در چگونگی انجام وظایف کاری و  گرددمیپیشنهاد  -3

قضاوت و ابتکار فردی در  کارگیریبهکه موجب  ییهاتیموقعهمچنین فراهم آوردن 

 وری کارکنان گام برداشته شود. کارکنان شود،  در باال بردن بهره

 گروهی مانند تشکیل جلسات کاری و... صورتبهانجام کارها  منظوربههیداتی ایجاد تم -9

 منابع

 و مطالعات مؤسسه: تهران .یوربهره (. 2323). بابک کاظمی، ؛ حسین ابطحی،

 .بازرگانی هایپژوهش

 هایشهرداری مدیران وریبهره با جوسازمانی بین رابطه بررسی. (2329). فاطمه ، براری

 . رودهن واحد اسالمی آزاد دانشگاه ، ارشد کارشناسی نامهپایان. هرانت شرق استان

 آنان وریبهره با مدیران انسانی روابط اصول رعایت بین رابطه. (2323). عباس ، چناری

 آزاد دانشگاه. ارشد کارشناسی نامهپایان. تهران شهر پسرانه دولتی هایدبیرستاندر 

 . واحد رودهن اسالمی

رابطه هوش . (2324). صالح زاده کریم و میر محمد ، حمد رسول؛ کاشفم ، خدادادی

مدیریت  نامهفصل. بدنی استن آذربایجانتربیت اداریکارکنان  وریبهرهسازمانی و 

 262-255, صص 9شماره  ، ورزشی

 مدیریت حیطه در تخصصی تحصیالت با مدیران وریبهره مقایسه. (2323). حمدا ، زمانی

. دبیران دیدگاه از شاهرود شهرستان متوسطه دوره در هارشته رسای با مدیران

 . رودهن واحد اسالمی آزاد دانشگاه. ارشد کارشناسی نامهپایان

افسران درجه دارو وظیفه و عوامل  وریبهرهبررسی میزان . (2322). اله حجت ، شیخی

شگاه علوم دان. چایان نامه کارشناسی ارشد. آن در ستاد فرماندهی ناجا بر مؤثر

 انتظامی

و الویت  شناسایی. (2328). علیسید  ، میرنژاد و محمدعلی ، مجتبی؛ سوخکیان ، طواری

نشریه . MADM تکنیکینیروی انسانی بر اساس  وریبهرهبر  مؤثربندی عوامل 

 2 شماره ، 2دوره  ، مدیریت صنعتی
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