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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگیهای شغلی و فرهنگی با بهرهوری نیروی انسانی در کارمندان
آموزشوپرورش شهرستان تربتحیدریه بود .روش پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر شیوهی
جمعآوری دادهها توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی هست .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیهی
کارمندان آموزشوپرورش شاغل در ادارات آموزشوپرورش شهرستان تربتحیدریه که حدود  851نفر
بودند ،تشکیل میدادند .نمونهای شامل  231کارمند از بین کارمندان ادارات آموزشوپرورش شهرستان
مذکور به روش تصادفی ساده انتخاب شد .دادههای تحقیق با استفاده از پرسشنامههای ویژگیهای شغلی
هاکمن و الدهام ،با ضریب پایایی  1/82و پرسشنامه بهرهوری نیروی انسانی و فرهنگسازمانی تیلور و
برنت ،با ضریب پایایی  1/83جمعآوری گردید .دادهها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون ،تحلیل
رگرسیون خطی و آزمون  tمستقل مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد ویژگیهای شغلی و
فرهنگسازمانی با بهرهوری نیروی انسانی رابطه مثبت و معنادار دارند .بر اساس این یافته ،ویژگیهای شغلی
 1/91و ویژگیهای فرهنگی  ،1/32میزان بهرهوری نیروی انسانی کارکنان را در اداره آموزشوپرورش
پیشبینی میکنند .همچنین یافتهها نشان داد که از بین ویژگیهای شغلی دو ویژگی هویّت وظیفه و تنوع
مهارت بیشترین رابطه و بازخورد کمترین میزان رابطه را با بهرهوری نیروی انسانی دارند .از بین ویژگیهای
فرهنگی نیز روابط اجتماعی بیشترین میزان رابطه را با بهرهوری دارا بود .بنابراین مسئوالن و مدیران ادارات
و سازمانها و بخصوص اداره آموزشوپرورش بهعنوان سکاندار تعلیم و تربیت یک جامعه الزم است تا با
غنیتر کردن هرچه بیشتر و بهتر ویژگیهای موردنظر در جهت ارتقای بهرهوری نیروی انسانی گام بردارند.

واژگان کلیدی :بهرهوری ،نیروی انسانی ،ویژگیهای شغلی و فرهنگی ،آموزشوپرورش
 .2این مقاله برگرفته از پایاننامه با عنوان"رابطه ویژگیهای شغلی با بهرهوری نیروی انسانی در کارکنان
آموزشوپرورش ".است.
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مقدمه
هر کشوری سعی در توسعه و رسیدن به اهداف بلندمدت خود دارد و دررسیدن به این
اهداف عوامل و عناصر گوناگونی تأثیرگذار میباشند ازجمله منابع و امکانات ،نیروی
انسانی ،سرمایه و اطالعات .در میان تمامی این عناصر عامل انسانی بهعنوان عامل ذیشعور
و هماهنگکننده سایر منابع از جایگاه ویژهای برخوردار است و باید مورد توجه خاص
قرار گیرد تا بتوان از این عامل بهترین استفاده را برد .به همین دلیل متخصصان ،نیروی
انسانی را مهمترین عامل در توسعه و موفقیت کشورها میدانند( .خلیلیان و رحیمی.)8112 ،
به اعتقاد پیتر دراکر 2مهمترین و درواقع بینظیرترین کمک و حسن تأثیر مدیریت در قرن
بیستم ،پنجاه برابرشدن بهرهوری نیروی انسانی بوده است .به همین ترتیب مهمترین سهم و
نقشی را هم که مدیریت باید در قرن بیست و یکم ایفا کند ،افزایش دادن بهرهوری
کارکنان است (دراکر 8118 ،به نقل ازنظری.)2348 ،
تحقیقات بانلی ( )2448مؤید آن است که یکی از عوامل مؤثر بر توسعهنیافتگی
کشورهای جهان سوم نسبت به کشورهای پیشرفته ،سطح پایین بهرهوری عوامل تولید و
عدم استفاده بهینه از آنها هست (بانلی .)2448 ،8از سوی دیگر میتوان گفت ،بهرهوری،
تنها عاملی است که ثبات سازمان را در دنیای پررقابت امروز تضمین میکند .بنا بر
تحقیقات اسپنس و کایزر( )8119بهبود شرایط محیطی سازمان ،اثرات مثبتی بر کارکنان
دارد و آنان را متعهد میسازد که تالش بیشتری در انجام وظایف سازمانی از خود نشان
دهند که نتیجه آن افزایش بهرهوری سازمانی است( .هاتر8118 3 ،؛ کایزر .)8119 9 ،به
عقیده داور 5و همکاران ( )8123آموزش کارکنان میزان بهرهوری آنان را افزایش میدهد.
در تحقیق دیگر نواب و شافی ( )8122بیان میکنند که بین کنترل کارکنان مزایای شغلی و
ساختار تیمی کار با بهرهوری رابطه وجود دارد .فریمپانگ 6همکاران ( )8122نیز در مورد
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عوامل مؤثر در بهرهوری به نظارت و راهنمایی کارکنان اشاره میکنند .مطالعه سید عامری
داللت بر این دارد که بین خالقیت ،حمایت سازمانی ،فرهنگسازمانی ،الگوهای ارتباطی،
سیستم پاداش سازمان و سبک رهبری در سازمان با بهرهوری رابطه معنیدار وجود دارد
(سید عامری.)2322 ،
همچنین تحقیقات نشان میدهند که عواملی چون سیستمهای پاداش (ثمانی و سینگ،2
)8129؛ سبکهای رهبری (یاری و رضوی)8122 ،؛ کیفیت زندگی کاری (کریموند،
2323؛ حیدری و موسوی ،)8122 ،تحصیالت مدیران (زمانی ,)2323 ،رعایت اصول
روابط انسانی (چناری ,)2323 ،فضای سازمانی (کاشفی ,2321 ،براری ،)2329 ،سبکهای
تفکر و ویژگیهای شخصیتی (هانگ8115 ،8؛ ژوزف8115 ،3؛ زانگ،8118 ،8119 ،9
 ,)8112میزان حقوق و مزایا (عبدالت ,)8119 ،کاربرد اصول (لنچ ,)8115 ،رضایت شغلی
(پروست ,)8115 ،5الگوی آموزش برنامهریزیشده (استییونز ,)8115 ،6انگیزه پیشرفت
(ایسوم )8119 ،8با بهرهوری رابطه مثبت و معناداری دارند .برخی دیگر نیز مانند کامپلمن

2

( )2426و تیلور و سایمون ( )8123عالوه بر محیط ،ویژگیهای فردی ،سازمانی و شغلی
را بر بهرهوری مؤثر میداند.
هاکمن با همکاری الدهام )2482( 4و با استفاده از نتایج مربوط به مطالعات تفاوتهای
فردی ،تئوری ویژگیهای شغل را ارائه داد .ازنظر هاکمن و الدهام حاالت روانی حساس
هسته اصلی تئوری را تشکیل میدهند .به عقیده آنها حاالت مزبور نشاندهنده چگونگی
واکنش فرد نسبت به وظیفه خود تحت تأثیر ویژگیهای شغل هست .بر این اساس آنها
پنج ویژگی زیر را بهعنوان ابعاد اصلی شغلی معرفی کردند که عبارتاند از-2 :تنوع
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وظایف :2شغل شامل وظایف متنوّعی بوده که یک فرد میتواند از مهارتهای گوناگونی
بهره گیرد-8 .هویت وظیفه :8وظایف شغلی به نحوی معینشدهاند که کار از ابتدا تا انتها
برای شاغل مشخص بوده و فرد تصویر کاملی از وظایف شغلی خود داشته و خود بخش
مهمی از کار تلقی میشود -3 .اهمّیت وظیفه :3شغل دارای اهمّیت و ارزش بوده و اثرات
محسوسی بر زندگی یا کار افراد دیگر دارد -9 .استقالل :9شاغل تا حدی در برنامهریزی
زمانی کار ،در تعیین رویههای کاری ،از استقالل و آزادی عمل برخورداراست-5 .
بازخورد :5شغل طوری طراحیشده که اطالعات واضح و مستقیم در مورد اثربخشی نتایج
و عملکرد کاری به شاغل میدهد .از سوی دیگر همانگونه که دال ( )2498بیان میکند
در دنیای حاضر هیچ سازمانی نمیتواند مستقل از فرهنگ و محیط اجتماعی که در آن قرار
دارد توسعه یابد(دال 2498 ،به نقل از رابینز.)8118 ،
فرهنگسازمانی بهعنوان معانی مشترک بین اعضای یک سازمان که افراد آن را درک
میکنند هست و هر سازمانی را از سازمان دیگر متمایز میکند .در مطالعات بهعملآمده
توسط متخصصان ویژگیهای فرهنگی مختلفی شناساییشدهاند که بهعنوان نمونه میتوان
به ویژگیهایی چون تیم گرایی ،مسئولیتپذیری ،روابط اجتماعی و ریسکپذیری اشاره
نمود .هر یک از این ویژگیها در سازمانها بر روی یک پیوستار قرار میگیرند و فرهنگ
آن سازمان را شکل میدهند که بسته به نوع این پیوستار میتواند فرهنگ آن قوی یا
ضعیف باشد .از طرفی همانگونه که مطالعات بین فرهنگی مانند هافتسد یا گلوب نشان
میدهد بین کشورها ازلحاظ ویژگیهای فرهنگی تفاوت وجود دارد بدین ترتیب که برای
مثال کشورهای آسیایی دارای فاصله قدرت کمتری از کشورهای آمریکایی میباشند
همچنین ازلحاظ ویژگیهای دیگر چون زنانه یا مردانه بودن و سازش با عدم اطمینان
میتوان این تفاوتها را مشاهده نمود( .هافتسد.)8118 ،

1. Skill Variety
2. Task Identity
3. Task Significance
4. Autonomy
5. Job Feedback
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همانگونه که تحقیقات نشان میدهد بیشتر پژوهشهای انجامشده درباره بهرهوری
نیروی انسانی به بررسی عوامل محیطی (هاتر 8118 ،و کاریز ,)8119 ،انسانی (داور)8123 ،
و روانشناختی (ایسوم8119 ،؛ هانگ8115 ،؛ ژوزف )8115 ،پرداختهاند و تنها در تعداد
معدودی از تحقیقات به تأثیر ویژگیهای شغلی یا فرهنگی بهعنوان یک متغیر تأثیرگذار در
بهرهوری نیروی انسانی اشاره گردیده است (تیلور و سایمون8123,؛ کمپلمن )2426 ،از
طرفی ضرورتهای جهان کنونی ،بسیاری از کشورهای پیشرفته را بر آن داشته است تا
نظام آموزشی و پرورشی خود را پیوسته بررسی ،تحلیل و نقد کنند و راههای ناسودمند
کار را رها سازند و شیوههای نو و سازگار با ضرورتهای جهان کنونی و آینده نهچندان
دور را بر پادارند و کارآمد گردند ،در این میان سازمانی که دارای بهرهوری بیشتر باشد
بهتر میتواند هدف خود را برآورده سازد و سازمانها و بهخصوص سازمان
آموزشوپرورش بهمنظور دستیابی به اثربخشی و بهرهوری باالتر نیروی کار ،چارهای جز
فراهم ساختن شرایط الزم برای استفادهی بهینه از این سرمایه نخواهند داشت ،لیکن با توجه
به این امر مهم هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگیهای شغلی و بهرهوری نیروی
انسانی در بین کارمندان آموزشوپرورش تربتحیدریه است.

فرضیات پژوهش
 -2ویژگیهای شغلی ،بهرهوری نیروی انسانی را در ادارات آموزشوپرورش
تربتحیدریه و رباط سنگ پیشبینی میکند.
 -8ویژگیهای فرهنگی ،بهرهوری نیروی انسانی را در ادارات آموزشوپرورش
تربتحیدریه و رباط سنگ پیشبینی میکند.
 -3بین زنان و مردان ازلحاظ میزان بهرهوری نیروی انسانی تفاوت وجود دارد.
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روششناسی تحقیق
روش پژوهش حاضر ازنظر شیوهی جمعآوری دادهها توصیفی و از نوع تحقیقات
همبستگی هست .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیهی کارمندان آموزشوپرورش شاغل
در ادارات آموزشوپرورش شهر تربتحیدریه ،رباط سنگ ،کدکن و زاوه (حدود 851
نفر) تشکیل میدادند .با استفاده از جدول کوکران تعداد  292نفر بهعنوان نمونه در نظر
گرفته شد که این تعداد از بین کارمندان ادارات آموزشوپرورش تربتحیدریه و رباط
سنگ بهصورت نمونهگیری تصادفی انتخاب و در پژوهش شرکت کردند .جهت
گردآوری دادهها ابتدا هماهنگی الزم با مسئولین دانشگاه عالمه طباطبائی و
آموزشوپرورش تربتحیدریه و رباط سنگ صورت گرفت ،سپس بر اساس روش
نمونهگیری تصادفی ساده نمونه موردنظر از کارمندان انتخاب شد .جهت اجرای آزمون که
بهصورت فردی اجرا شد تعداد  251پرسشنامه در اختیار کارکنان قرار گرفت و پس از
تکمیل بعد از دو هفته تعداد  231پرسشنامه برگردانده شد .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای
گردآوریشده از روشهای آمار توصیفی :فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار و
واریانس و در تحلیل استنباطی دادهها از ماتریس همبستگی ،رگرسیون خطی و آزمون T
استفادهشده است.

ابزار پژوهش
-1پرسشنامه تشخیص شغلی ( :)JCM1برای سنجش ویژگیهای شغلی از پرسشنامه
زمینهیابی تشخیص شغل که توسط هاکمن و اولدهام در سال ( )2486ساختهشده است و
دارای  25سؤال و پنج خرده مقیاس به نامهای:
تنوع مهارت ( 3سؤال) -برای انجام کار خود تا چه اندازه نیاز به انجام امور مختلف
دارید.
هویت وظیفه ( 3سؤال)  -تا چه اندازه کار شما بهگونهای است که بتوان آن را بهطور
کامل انجام داد.
1. Job Character model
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معناداری وظیفه ( 3سؤال)  -تا چه اندازه نتایج کار شما بر رفاه و آسایش دیگران تأثیر
دارد.
استقالل ( 3سؤال) -تا چه اندازه در کار خود اختیار تصمیمگیری دارید.
بازخورد ( 3سؤال)  -پس از اتمام کار میزان آگاهی شما از درستی و کامل انجام شدن
کار چقدر است.
استفادهشده است .هاکمن و الدهام ( ،)2484در مطالعهای بر روی  658کارمند از
62شغل متفاوت همسانی درونی مقیاس زمینهیابی تشخیص شغل و خرده مقیاسهای آن
را بین 1/54الی  1/82به دست آورد که این ضرایب برای انجام کارهای پژوهشی مناسب
هست .مونز ،همسلمن و کنولد ( )2446نیز در پژوهشی بر روی  699نفر مدیر و کارمند
دانشگاه سنت لویس همسانی درونی مقیاس فوق و خرده مقیاسهای آن را بین1/82
الی1/68گزارش نمودند ،که این ضرایب برای انجام کارهای پژوهشی مطلوب میباشند.
در این تحقیق ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه ویژگیهای شغلی و خرده مقیاسهای آن
بین  1/62الی  1/85بهدستآمده که ضرایب قابلقبول میباشند.
-8پرسشنامه بهرهوری نیروی انسانی :برای سنجش بهرهوری از پرسشنامهی بهرهوری تیلور
و برنت ( )8123استفاده شد .این پرسشنامه دارای  4گویه و  8مؤلفه کارآئی و اثربخشی
هست؛ که سؤاالت  5 -2پرسشنامه مربوط به کارآئی و سؤاالت  4-6مربوط به اثربخشی
میباشند .تیلور و برنت در تحقیق خود که بر روی  3111نفر انجام دادند برای تعین اعتبار
این مقیاس از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده کردند که با توجه به مفروضههای تحلیل
عاملی مشخص شد که شاخص کفایت نمونهبرداری ( 1/21 )kmoاست که از حداقل
مقدار قابلقبول آن  1/81بیشتر است ،همچنین محاسبات نشان داد که شاخص مجذور کای
برای آزمون کرویت بارتلت ازلحاظ آماری معنادار است  p<. /001همچنین ضریب
پایایی گزارششده برای این پرسشنامه برابر با  1/69بود که در این تحقیق نیز مقدار آلفای
کرونباخ بهدستآمده برابر با  1/83بود.
 -3پرسشنامه فرهنگ سازمان :برای سنجش ویژگیهای فرهنگی سازمان از پرسشنامهی
تیلور و برنت ( )8123شد .این پرسشنامه دارای  4گویه و  3مؤلفه شامل تمرکز بر گروه،

فصلنامه سال اول ،شماره  ،4تابستان 44

89

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

مسئولیتپذیری شخصی و روابط اجتماعی هست؛ که سؤاالت  3-2پرسشنامه مربوط به
تمرکز بر گروه 2و سؤاالت  6-9مربوط به مسئولیتپذیری شخصی 8و سؤاالت  4-8مربوط
به روابط اجتماعی 3میباشند .تیلور و برنت در تحقیق خود که بر روی  3111نفر انجام
دادند برای تعین اعتبار این مقیاس از روش تحلیل عاملی تأییدی استفادهشده بود که با
توجه به مفروضههای تحلیل عاملی مشخصشده که شاخص کفایت نمونهبرداری ()kmo
برای این پرسشنامه برابر با  1/89است که از حداقل مقدار قابلقبول آن  1/81بیشتر است
همچنین محاسبات نشان داد که شاخص مجذور کای برای آزمون کرویت بارتلت ازلحاظ
آماری معنادار است  p<. /000و بار عاملی هر گویه و ماتریس عاملی آن کمتر از / .35
نبوده است و با توجه به برقراری بودن مفروضههای تحلیل عاملی میتوان به استخراج
عاملها اطمینان کرد .همچنین ضریب پایایی گزارششده برای این پرسشنامه برابر با 1/82
بود که در این تحقیق نیز مقدار آلفای کرونباخ بهدستآمده برابر با  1/63بود.

تجزیهوتحلیل یافتههای تحقیق
جدول  .1توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک جنسیت
شاخص آماری

فراوانی

درصد

مرد

46

83/2

زن

39

86/8

مجموع کل

231

211

جنسیت

مطابق با جدول ( 46( %83/2 )2نفر) از نمونه آماری را مردان و  39( %86/8نفر) را نیز
زنان به خود اختصاص دادهاند.
تحلیل توصیفی از یافتههای تحقیق :ویژگیهای شغلی و ویژگیهای فرهنگی در این
تحقیق با توجه به ادبیات تحقیق ،به ترتیب دارای  5بعد و  3بعد میباشند که رابطه آن با
1. group focus
2. personal responsibility
3. social ties
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بهرهوری نیروی انسانی موردسنجش واقعشده است .یافتههای توصیفی عوامل ویژگیهای
شغلی و فرهنگی همراه با متغیر مالک تحقیق (بهرهوری نیروی انسانی) در جدول زیر
آورده شده است.
جدول  .2یافتههای توصیفی خرده مقیاسهای تحقیق
شاخص آماری

میانگین

انحراف استاندارد

استقالل

5/63

2/52

اهمیت شغل

6/89

2/98

تنوع مهارت

6/22

2/43

بازخورد

5/36

2/93

هویت وظیفه

6/86

2/21

مسئولیتپذیری

5/91

2/92

تمرکز بر گروه

5/38

2/58

روابط اجتماعی

6/22

2/62

ویژگیهای شغلی

31/28

9/46

ویژگیهای فرهنگی

26/32

3/93

بهرهوری نیروی انسانی

28/55

3/49

مقیاس
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جدول  .3ماتریس همبستگی بین عوامل ویژگیهای شغلی و فرهنگی با بهرهوری نیروی انسانی

*= معناداری در سطح 1/15

**= معناداری در سطح 1/12

همانگونه که اطالعات جدول ( )3نشان میدهد بین تمامی ابعاد ویژگیهای شغلی و
ویژگیهای فرهنگی با بهرهوری نیروی انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ،این
ضرایب به ترتیب برای ویژگیهای شغلی و فرهنگی به ترتیب برابر با ()1/59(،)1/68
میباشند .در بین مؤلفههای ویژگیهای شغل باالترین میزان همبستگی با بهرهوری مربوط
به بعد تنوع مهارت و استقالل با ضریب ( )1/96و ( )1/98و در بین مؤلفههای ویژگیهای
فرهنگی نیز باالترین میزان همبستگی متعلق به بعد روابط اجتماعی با ضریب ( )1/92هست.
آزمون فرضیه اول :ترکیبی از ویژگیهای شغلی ،بهرهوری نیروی انسانی را پیشبینی
میکند.
جدول  .4نتایج رگرسیون عوامل ویژگیهای شغلی بر بهرهوری نیروی انسانی
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

222/126

5

263/62

باقیمانده

2248/138

289

4/62

کل

8121/283

284

مدل

F

R

R2

R2adj

sig

28/18

1/63

1/91

1/32

1/112
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همانطور که در جدول ( )9مشاهده میشود مقدار  sigکمتر از  1/15شده است و
نشان از معنیدار بودن مدل رگرسیون هست ،یعنی حداقل یکی از متغیرهای پیشبین بر
متغیر مالک تأثیر معنادار دارد .شاخص  R2که مشخص میکند که چند در صد از
تغییرات متغیر مالک توسط متغیرهای پیشبین تبیین میشوند برابر  1/91شده است به این
معنا که پنج عامل تشکیلدهنده ویژگیهای شغلی  91درصد توانایی پیشبینی بهرهوری
نیروی انسانی رادارند ،با توجه به معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد که
کدامیکی از ضرایب صفر نیست و یا بهعبارتدیگر کدام متغیر یا متغیرها تأثیر معنادار در
مدل دارند .به این منظور از آزمون  tاستفاده میشود.
جدول  .5ضرایب استاندارد ،غیراستاندارد و آماره تی متغیرهای واردشده در معادله رگرسیون
متغیر پیشبین

ضرایب رگرسیون
استاندارد نشده

استانداردشده

 tآماره

سطح معناداری

2/53

1/28

*3/82

1/118
1/13

مقدار ثابت

8/89

استقالل

1/68

1/89

اهمیت شغل

1/95

1/26

*8/26

تنوع مهارت

1/56

1/88

*3/96

1/112

بازخورد

1/24

1/18

1/49

1/35

هویت وظیفه

1/61

1/82

*3/28

1/112

همانطور که نتایج جدول ( )5نشان میدهد بهجز عامل بازخورد سایر عوامل
ویژگیهای شغلی بر بهرهوری نیروی انسانی در سطح  5درصد بیشترین تأثیر معنادار را
دارد و مثبت بودن این ضریب درواقع نشاندهنده این است که با بهبود تنوع مهارت و
استقالل و هویت وظیفه میزان بهرهوری نیروی انسانی افزایش مییابد.
آزمون فرضیه دوم :ترکیبی از ویژگیهای فرهنگی ،بهرهوری نیروی انسانی را پیشبینی
میکند.
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جدول  .6نتایج رگرسیون عوامل ویژگیهای فرهنگی بر بهرهوری نیروی انسانی
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

689/268

3

812/828

باقیمانده

2325/682

286

21/44

کل

8121/283

284

مدل

F

R

R2

R2adj

sig

24

1/56

1/32

1/84

1/111

همانطور که در جدول ( )6مشاهده میشود مقدار  sigکمتر از  1/15شده است و
نشان از معنیدار بودن مدل رگرسیون هست ،یعنی حداقل یکی از متغیرهای پیشبین بر
متغیر مالک تأثیر معنادار دارد .شاخص  R2نیز همانند باال که مشخص میکند که چند در
صد از تغییرات متغیر مالک توسط متغیرهای پیشبین تبیین میشوند بهعبارتدیگر
متغیرهای پیشبین چند در صد توانایی برازش متغیر وابسته رادارند برابر  1/32شده است به
این معنا که  3عامل تشکیلدهنده ویژگیهای فرهنگی  32درصد توانایی پیشبینی
بهرهوری نیروی انسانی رادارند و با توجه به معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد
که کدامیکی از ضرایب صفر نیست و یا بهعبارتدیگر کدام متغیر یا متغیرها تأثیر معنادار
در مدلدارند .به این منظور از آزمون  tاستفاده میشود.
جدول  .7ضرایب استاندارد ،غیراستاندارد و آماره تی متغیرهای واردشده در معادله رگرسیون
متغیرپیشبین

ضرایب رگرسیون
استاندارد نشده

استانداردشده

 tآماره

سطح معناداری

9/81

1/11

*3/86

1/112
1/15
1/112

مقدار ثابت

6/429

مسئولیتپذیری

1/85

1/88

تمرکز گروه

1/32

1/25

*2/43

روابط اجتماعی

1/83

1/31

*3/92

همانطور که نتایج جدول ( )8نشان میدهد تمامی عوامل ویژگیهای فرهنگی بر
بهرهوری نیروی انسانی در سطح  5درصد بیشترین تأثیر معنادار رادارند و مثبت بودن این
ضریب درواقع نشاندهنده این است با بهبود و افزایش میزان روابط اجتماعی بین کارکنان
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و همچنین مسئولیتپذیری و ترویج تمرکز بر کار گروهی میزان بهرهوری نیروی انسانی نیز
افزایش مییابد.
آزمون فرضیه سوم :بین زنان و مردان ازنظر میزان بهرهوری نیروی انسانی تفاوت وجود
دارد.
جدول  .8مقایسه میانگینهای دو گروه در میزان بهرهوری نیروی انسانی
شاخص آماری

میانگین

تفاوت میانگینها

مقدار t

درجات آزادی

سطح معناداری

مردان

28/5

1 /8

1/14

282

1/48

زنان

28/58

گروهها

همانگونه که نتایج جدول ( )2نشان میدهد ازآنجاکه مقدار  tبهدستآمده ( )1/14با
درجه آزادی  ،64از مقدار  tجدول کوچکتر است و همچنین ازآنجاکه سطح معنیداری
این آزمون برابر  1/48هست و چون این مقدار بزرگتر از سطح معنیداری  1/15هست،
بنابراین با  45درصد اطمینان میتوان گفت که تفاوت مشاهدهشده بین میانگین نمرات دو
گروه غیر معنیدار هست؛ بنابراین فرضیه پژوهش با  45درصد اطمینان رد و شواهد کافی
برای رد فرض صفر وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی رابطهی ویژگیهای شغلی و فرهنگی سازمان با بهرهوری نیروی
انسانی در ادارات آموزشوپرورش شهرستان تربتحیدریه پرداخته شد .بهرهوری یکی از
متغیرهای است که امروزه در سازمانهای پیشرفته اهمیت زیادی دارد و مدیران تالشهای
فراوانی در جهت ارتقای کیفیت خود و تبدیلشدن به سازمان بهرهور انجام میدهند .از
سوی دیگر ویژگیهای شغلی افراد در هر سازمانی ازجمله عوامل مؤثر بر بهبود کارآئی و
اثربخشی هر چه بیشتر افراد بهحساب میآید بهطوریکه محققانی چون تیلور و سایمون
( ،)8123کمپلمن ( )2426عالوه بر ویژگیهای محیط ،فردی و سازمانی ویژگیهای شغلی
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افراد را ازجمله عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی میدانند و در کنار این عوامل
ویژگیهای فرهنگی و محیط اجتماعی میتواند بهرهوری را افزایش دهند.
فرضیه اول این پژوهش در این رابطه بود که ویژگیهای شغلی بهرهوری نیروی انسانی
را در کارکنان آموزشوپرورش پیشبینی میکنند .در راستای بررسی فرضیهی فوق
همانگونه که نتایج نشان داد مؤلفههای ویژگیهای شغلی از توانایی پیشبینی کنندگی
باالی بهرهوری نیروی انسانی برخوردارند و پنج عامل تشکیلدهنده ویژگیهای شغلی
 1/91درصد توانایی پیشبینی بهرهوری نیروی انسانی رادارند و  1/61درصد باقیمانده
مربوط به خطای پیشبینی هست .عالوه بر این بررسی ضرایب تکتک ابعاد ویژگیهای
شغلی در رابطه با بهرهوری نیز نشان داد که تمامی عوامل بهجز بازخورد بهرهوری نیروی
انسانی را افزایش میدهند که میزان این پیشبینی در مؤلفهی استقالل برابر با ( )1/89در
معناداری شغل برابر با ( ،)1/82در اهمیت شغل برابر با ( )1/26و در تنوع مهارت برابر با
( )1/88بود؛ بنابراین فرضیهی اول در رابطه بااینکه ویژگیهای شغلی بهرهوری نیروی
انسانی را پیشبینی میکنند تأیید میگردد .با توجه به اینکه امروزه هدف و رسالت اصلی
مدیران سازمانها استفاده مؤثر و بهینه از نیروی انسانی و امکانات سازمان هست این امر
سبب شده است که در تمامی کشورها بهرهوری و استفادهی صحیح و هرچه بهتر و
مناسبتر از نیروی انسانی و به الویتی ملی تبدیل گردد و همهی جوامع به این باور برسند
که تداوم حیات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهرهوری ممکن نیست بنا بر همین دلیل
تقریباً تمامی کشورهای توسعهیافته و برخی از کشورهای درحالتوسعه،
سرمایهگذاریهای زیادی را در جهت بهبود و ارتقاء بهرهوری در سطح ملی ،منطقهای،
بخشی و مؤسسات و سازمانها و حتی افراد نمودهاند و رشد و توسعه روزافزون خود را
مرهون توجه و نگرش صحیح نسبت به این موضوع یافتهاند(.حسین پور .)2328 ،بدین
منظور باید به بهرهوری بهعنوان یک فرهنگ و نگرش جامع برای بهبود شرایط سازمانی و
توسعه نیروی انسانی نگریست .پیشینه بررسیشده در مورد بهرهوری نیز نشان میدهد که
تحقیقات پیوسته بهسوی شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر بهرهوری گام برداشتهاند که
ازجمله این عوامل در این پژوهش بدان پرداخته شد ویژگیهای خودکار بود .بهطورکلی
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نتایج بهدستآمده از این فرضیه با نتایج تحقیقات( :ثمانی و سینگ )8129 ،و تیلور و
سایمون ( )8123همسو هست.
فرضیه دوم پژوهش در این رابطه بود که ویژگیهای فرهنگی بهرهوری نیروی انسانی
را در کارکنان آموزشوپرورش پیشبینی میکنند .بر اساس نتایج بهدستآمده در قسمت
یافتهها بین ویژگیهای فرهنگی (روابط اجتماعی ،تمرکز گروه ،مسئولیتپذیری شخصی)
با بهرهوری نیروی انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این ابعاد قادر به پیشبینی
حدود  1/32از میزان بهرهوری نیروی انسانی بودند .بهطورکلی با توجه به امر روابط
اجتماعی بین افراد و افزایش میزان کارهای تیمی در بین افراد سازمان و همچنین تشویق به
اینکه هر فرد در کار خود مسئولیتپذیر باشد میتوان بهره وی را افزایش داد .تیلور و برنت
نیز در سال ( )8123این ویژگیهای فرهنگی را در کشورهای آمریکایی و آسیایی مقایسه
نموده بودند که بر طبق یافتههای آنها کشورها آسیایی بخصوص چین با داشتن میزان کار
تیمی بیشتر و مسئولیتپذیری افراد بهرهوری بیشتری را داشتند؛ که این بهخوبی امر اهمیت
ویژگیهای فرهنگی را در بهرهوری نیروی انسانی توجیه میکند .بنابراین با توجه به آنچه
بیان گردید این فرضیه نیز تأیید میگردد و ویژگیهای فرهنگی بهرهوری نیروی انسانی را
پیشبینی میکنند .این یافته را میتوان با تحقیقات دیگر همسو دانست که در این تحقیقات
به برخی ویژگیهای فرهنگی و اثر آن بر بهرهوری توجه گردیده است بهعنوانمثال چناری
( )2323رابطه رعایت اصول روابط انسانی را با بهرهوری بررسی نموده است که درنتیجه
این تحقیق نیز با رعایت اصول روابط انسانی و برقراری روابط سالم بین افراد بهرهوری
افزایش مییابد همچنین تحقیقات اسپنس و کایزر ( )8119نیز مؤید آن است که بهبود
شرایط محیطی سازمان ،اثرات مثبتی بر کارکنان دارد و آنان را متعهد میسازد که تالش
بیشتری در انجام وظایف سازمانی از خود نشان دهند و بهرهوری سازمانی افزایش مییابد
(هاتر8118 ،؛ کایزر .)8119 ،نمونه دیگر از این تحقیقات ،پژوهش نواب و شافی ()8122
بود که نشان داد بین کنترل کارکنان مزایای شغلی و ساختار تیمی کار با بهرهوری رابطه
وجود دارد مطالعات سید عامری نیز در همین چهارچوب داللت بر این داشت که بین
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خالقیت ،حمایت سازمانی ،فرهنگسازمانی ،الگوهای ارتباطی ،سیستم پاداش سازمان و
سبک رهبری در سازمان با بهرهوری رابطه معنیدار وجود دارد (سید عامری.)2322 ،
در مورد فرضیه سوم و اینکه بین زنان و مردان ازلحاظ بهرهوری نیروی انسانی تفاوت
وجود دارد ،یافتههای بهدستآمده از دادههای تحقیق نشان داد که بین زنان و مردان
ازلحاظ بهرهوری تفاوتی مشاهده نشد بهعبارتدیگر زنان و مردان دارای بهرهوری یکسانی
هستند .در این مورد تاکنون تحقیقات بسیاری صورت گرفته است و نتایج متناقضی
بهدستآمده است بهعنوانمثال در تحقیقات حیدری و موسوی ( ،)8122حسن زاده،
شیربگی و الولی زاده ( ،)2341رهنورد و خدابخش ( )2341نتایج نشان داد که بین جنسیت
و بهرهوری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و به عبارتی میزان بهرهوری در مردان از زنان
بیشتر بود؛ اما در برخی دیگر از تحقیقات که به شناسایی عوامل مؤثر بر بهرهوری
پرداختهشده است نتایج نشان میدهد که در شناسایی و الویت بندی عوامل مؤثر ،جنسیت
در انتهای این فهرست قرار میگیرد و دارای تأثیر کم بر بهره روی هست ازجمله میتوان
به تحقیقات :حسینی ،وزین کریمیان و بیگی ( ،)2341طواری ،سوخکیان ومیرنژاد ()2328
اشاره نمود در این تحقیقات در ابتدا بیشترین میزان تأثیر بر بهرهوری را عوامل مدیریتی و
سازمانی و ویژگیهای شخصیتی مانند توفیق طلبی داشتند .همانطور که مشاهده میشود
در پژوهشهای انجامشده در این زمینه ،نتایج کامالً همسو نیست؛ و همچنین برخی
تحقیقات در شرکتهای خصوصی و دولتی و برخی در سازمانهای آموزشی و اداری
صورت گرفته که بیانگر محیطهای مختلف در پژوهش است لذا بررسی تأثیر خود
محیط کار نیز میتواند این رابطه را تحت تأثیر قرار دهد .بنابراین تفاوتهای ذکرشده
در پژوهشهای مذکور و عدم امکان بررسی متغیرهای بیشتر مرتبط به پژوهش حاضر،
عدم رابطه جنسیت با تعهد را توجیه میکند.
بهطورکلی نتایج این تحقیق در کارکنان آموزشوپرورش نشان داد که ویژگیهای
شغلی و ویژگیهای فرهنگی سازمان از قدرت پیشبینی نسبتاً خوبی از بهره روی نیروی
انسانی برخوردار هستند .بر اساس این نتایج مسئوالن میتوانند با فراهم نمودن شرایط برای
توجه به ویژگیهای شغلی در امر طراحی شغل بهره روی یا بهطور جزئیتر کارآئی و
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اثربخشی نیروی انسانی را در این اداره افزایش دهند و فرهنگ بهرهوری را در این اداره
مستقر سازند ،از طرف دیگر با تشویق کار گروهی و تیمی و مسئولیتپذیری شخصی به
کارکنان در این راه پیشرفت نمایند که این خود میتواند در کنار افزایش بهرهوری باعث
کاهش فرسودگی شغلی ،استرس شغلی و . . .گردد که نشاندهنده آثار جنبی است که
توجه به این عوامل میتواند در برداشته باشد .همانگونه که گفته شد آموزشوپرورش هر
مملکت سکاندار و رکن مهم در امر پیشرفت آن کشور بهحساب میآید چراکه پایهها و
ریشههای تعلیم و تربیت نیروی انسانی خالق ،آموزشدیده و مسئولیتپذیر که سکاندار
توسعه و ترقی جامعه هستند از ابتدا در این دستگاه پایهگذاری میشود؛ بنابراین شناسایی
عوامل اثرگذار بر بهرهوری این سازمان مهم است .در پایان باید گفت که استفاده از نتایج
این تحقیق نیز مانند سایر تحقیقهای بنیادی زمانی مفید خواهد بود که تمامی امکانات و
عوامل برای این امر فراهم باشند و همچنین مجریان آموزشهای الزم را دیده باشند تا با
دیدی کارآمدتر و پویاتر بتوانند در اجرای آن گام بردارند.

پیشنهادهای مبتنی بر پژوهش
-2ازآنجاییکه جامعه آماری این پژوهش کارمندان آموزشوپرورش بوده و وظایف و
فعالیتها در این اداره مشخص و معین هست و کارکنان موظف هستند طبق
دستورالعملهای از پیش تعیینشدهای به انجام وظایف خود بپردازند پیشنهاد میگردد تا با
شیوههایی چون بهکارگیری فناوری اطالعات ،گردش شغلی و دورکاری تا حدی
روزمرگی و تکرار را کاهش دهند و باعث رضایت شغلی و ایجاد انگیزش گردند.
 -8جهت ارائه بازخورد پیشنهاد میگردد که روابط بین کارکنان با سرپرست مربوطه
اصالح گردد و مسیرهای دریافت بازخورد از نتایج شغل در سازمان آموزشوپرورش ایجاد
شود تا کارکنان راحتتر در جریان حاصل اقداماتشان قرار گیرند ،که بهصورت مستقیم و
سریع میتواند اثرات مثبت زیادی در پی داشته باشد و کمک میکند تا کارمند بهطور
روزانه یا هفتگی کارهای خود را ارزیابی و اشتباهات را اصالح کند.
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 -3پیشنهاد میگردد از طریق دادن آزادی عمل در چگونگی انجام وظایف کاری و
همچنین فراهم آوردن موقعیتهایی که موجب بهکارگیری قضاوت و ابتکار فردی در
کارکنان شود ،در باال بردن بهرهوری کارکنان گام برداشته شود.
 -9ایجاد تمهیداتی بهمنظور انجام کارها بهصورت گروهی مانند تشکیل جلسات کاری و...
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