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اداري انجام يافته است.
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بر روي متغير وابسته استفاده شده كه نتيجه اين آزمون نشان ميدهد كه رضايت شغلي ،خالقيت و نوآوري ،مشروعيت
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 -9مقدمه
امروزه تمام كشورهاي جهان در پي بدست آوردن
پيشرفتهايي در زمينه بهرهوري هستند ،بدين معني كه
بتوانند با مصرف منابع كمتر به مقدار توليد ملي بيشتري
دست يابند .زيرا ميان درآمد سرانه هر كشور و شاخص
بهرهوري رابطهاي مستقيم وجود دارد .بهبود بهرهوري در
سازمانها موجب ميشود نيروي انساني بتواند بهتر فكر
كند ،بينديشد ،بيافريند ،نوآوري كند و نگرش
سيستماتيك پيدا كند ،تفكري كه هدف گيري آن به
جاي حال و گذشته خلق و ساختن آينده است .در
بسياري از سازمانها مديران بيشترين وقت خود را متوجه
انجام فعاليتهاي جاري سازمان ميكنند در حاليكه الزم
است وقت بيشتري را صرف برنامهريزي ،هدايت و كنترل
فعاليتها براي افزايش بهرهوري كنند .براي حضور در
صحنههاي بين المللي كشورهايي ميتوانند حضور قوي
پيدا كنند كه ضمن استفاده بهينه از عوامل توليد،
بخشهاي كشاورزي ،صنعت و خدمات آنها نيز در حالت
رقابت پذيري كامل با ديگر كشورها باشند .با نگاهي به
كشورهاي موفق جهان ديده ميشود كه اين كشورها
بهاي الزم را به نيروي انساني به عنوان مهمترين عامل
توليدي ميدهند و در مقابل اين نيرو با باال بردن
بهرهوري خود در منافع حاصل از توليد سهيم ميشوند.
لذا بدون ترديد براي داشتن آينده پويا و توسعهيافته و
ايستادگي اقتصادي در دنياي پررقابت امروزي ،هر
کشوري نيازمند افزايش بهرهوري و استفاده حداکثري از
حداقل امکانات خود است .امروزه همه کشورهاي
توسعهيافته و يا در حال توسعه به اهميت بهرهوري
بعنوان يکي از ضرورتهاي توسعه اقتصادي و کسب
برتري رقابتي پيبردهاند .در ايران اهميت توجه به مقوله
بهرهوري به داليل مختلفي از جمله حاکم نبودن فرهنگ
و نگرش درست به بهرهوري در جامعه ،مورد غفلت واقع
گرديده است .بسياري از کارشناسان بر اين باورند که
حلقه مفقوده اقتصاد ايران پيش از آنکه سرمايه و يا
منابع طبيعي باشد ،نبودن بهرهوري نيروي کار است .اين
ضعف به خصوص در سازمانهاي خدماتي دولتي بيشتر از
بخشهاي ديگر اقتصاد به چشم ميخورد لذا الزم است
تا تالشهاي منظمي در راستاي شناسايي عوامل موثر بر
بهروري و همچنين سنجش سطح بهرهوري نيروي کار
در کشور صورت گيرد .شهرداري به عنوان يکي از
سازمانهاي خدماتي عمده ميباشد که مديريت امور
شهري را بر عهده دارد و بخصوص در کالنشهري مثل
تبريز کارکرد مناسب شهرداري داراي ارتباط مستقيم با

D
I

S
f

o
e

سال هفتم
شماره بيستم و يکم
بهار 9314

28

www.SID.ir

رفاه و آسايش شهروندان ميباشد و هر چه شهرداري
داراي نيروهايي کارآمدتر باشد به همان ميزان توانايي
خدمات رساني اين مجموعه مهم و ارزشمند نيز افزايش
خواهد يافت چرا که نيروي انساني عامل اصلي توليد و
خدمات در سازمانها و موثرترين عامل در موفقيت و بقاي
آنها محسوب ميشوند (دهقان نيري و همکاران،
9383؛ )41تا هنگاميكه بهرهوري در همه سازمانهاي
فعال در كشور به حد بهينه نرسد امكانات موجود براي
رشد و ترقي كشور در ابعاد مختلف اقتصادي ،سياسي و
اجتماعي فراهم نخواهد آمد ،چون نيروي انساني فعال در
سازمانها را متخصصان و انديشمندان كشور تشكيل
ميدهند بنابراين افزايش بهرهوري اين نيروي عظيم
بيشترين اثر را بر نيروهاي انساني کل کشور ميگذارد و
به اين لحاظ کارآيي و اثربخشي نيروي کار در بخش
دولتي از اهميت بااليي برخوردار است .معيارهاي
تشخيص ميزان بهرهوري يك سازمان عبارتند از رضايت
ارباب رجوع ،تعداد خطاهاي نيروي انساني در كار ،ميزان
استقبال ارباب رجوع ،تعداد محصوالت فروخته شده،
سود خالص ،بازده تك تك كاركنان و كل سازمان،
ساعات كار سازمان ،غيبت كاركنان ،سطح مهارت
كاركنان ،ميزان اشتباهات ،حجم معامالت سازمان،
صحت و درستي كاركنان ،رضايت شغلي كاركنان ،تعداد
موارد استعفا و ترك شغل ميباشدو اين نقش بخصوص
در سازمانهاي خدماتي مانند شهرداري بسيار پر اهميت و
مهم ميباشد و از اين روي مطالعهاي به منظور سنجش
بهرهوري نيروي کار در شهرداري تبريز امري ضروري به
نظر ميرسد .امري که تا کنون کمتر مورد توجه قرار
گرفته است و تالشهاي جدي و علمي در راستاي
سنجش سطح بهرهوري کارکنان و مقايسه ان با ديگر
سازمانها و شناسايي عوامل موثر بر ان صورت نگرفته
است .اين مطالعه تالشي است در راستاي ايجاد رويکردي
جديد به مديريت منابع انساني در شهرداري تا در نهايت
منجر به بهبود استفاده از نيروي کار و در نتيجه کارآيي
و اثربخشي بيشتر فعاليتهاي شهرداري تبريز شود .در اين
تحقيق سعي بر آنست به سواالت زير پاسخ داده شود:
.9رضايت شغلي چه تاثيري بر بهرهوري کارکنان حوزه
معاونت مالي و اداري شهرداري تبريز دارد؟
.2خالقيت و نوآوري چه تاثيري بر بهرهوري کارکنان
حوزه معاونت مالي و اداري شهرداري تبريز دارد؟
.3تعهد سازماني چه تاثيري بر بهرهوري کارکنان حوزه
معاونت مالي و اداري شهرداري تبريز دارد؟
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بررسي عوامل موثر در بهرهوري نيروي انساني شاغل در شهرداري مرکز حوزه معاونت مالي و اداري

.4ميزان استفادهي بهينه از منابع چه تاثيري بر بهرهوري
کارکنان حوزه معاونت مالي و اداري شهرداري تبريز
دارد؟
.5حمايت سازماني چه تاثيري بر بهرهوري کارکنان
حوزه معاونت مالي و اداري شهرداري تبريز دارد؟
.6عوامل محيطي چه تاثيري بر بهرهوري کارکنان حوزه
معاونت مالي و اداري شهرداري تبريز دارد؟
.9سنجش بازخورد چه تاثيري بر بهرهوري کارکنان
حوزه معاونت مالي و اداري شهرداري تبريز دارد؟
.8اعتبار و مشروعيت مديريت چه تاثيري بر بهرهوري
کارکنان حوزه معاونت مالي و اداري شهرداري تبريز
دارد؟
.1عوامللل و متغيرهللاي مللدل  A.C.H.I.E.V.Eاز چلله
وضعيتي در حلوزه معاونلت ملالي و اداري شلهرداري
تبريز برخوردارند؟
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بهرهوري مفهومي است كه براي نشلان دادن نسلبت
برون داد يك فرد ،واحد و سازمان به كار گرفته ميشلود
هر چه بهرهوري يك سازمان بيشتر باشلد هزينله توليلد
واحد كار در آن كمتر خواهد بلود .در جهلان پلر رقابلت
امروز اگر بخواهيم بهرهوري سلازمان محلل كلار خلود را
افزايش دهيم بايد با نيروي انساني كمتر ،سرمايه كمتلر،
زمان كمتر ،فضاي كمتر و به طور كلي بلا منلابع كمتلر،
توليد بيشتري داشته باشيم .بهرهوري يك سازمان بليش

از هر عامل ديگر به دانش ،مهارتهلا ،توانائيهلا ،نگرشلها و
رفتار كاركنان آن بستگي دارد .بين دو عامل بهلرهوري و
كيفيت كار همبستگي مثبت وجود دارد و براي شلناخت
بهتر مفهوم بهره وري الزم است بلا تعريلف كيفيلت كلار
آشنا شويم .كيفيت شامل وجلوهي از كاالهلا و خلدمات
است كله پاسلخگوي نيازهلاي مصلرف كننلده و تل مين
كننده درآمد است .نكته قابل توجه آن است كه كيفيلت
يك كاال در باالترين و قيملت آن در پلايينتلرين سلطح
ممكن باشد( .ساعتچي )21 ،9398 ،بر اسلاس مبلاحثي
که گذشت در يک سازمان تعلدادي ورودي بلراي توليلد
تعدادي خروجي به کار ميروند که خروجي ها ميبايست
در راستاي اهداف سازماني قرار بگيرند .ايلن موضلوع در
شکل زير نشان داده شده است در يک سازمان اگر ميزان
اسللتفاده مطلللوب از وروديهللا را در جهللت خروجليهللا
بسنجيم در واقع ميزان کارايي را سنجيده ايم .اگر ميزان
تحقق اهداف را از خروجيهاي توليلد شلده بسلنجيم در
واقع ميزان اثربخشي را سنجيده ايم و از ترکيب ايلن دو
ميتوان مفهوم بهرهوري را به اين صورت اسلتخراج کلرد
که به چه ميزان اهداف سازمان بلا اسلتفاده از وروديهلا
تحقق يافته است.
در مطالعات انجام گرفته در سطح خرد عواملي مانند
اندازهي موسسه و چندين عامل ديگر به عنوان مهمترين
عوامل موثر بربهرهوري منابع انساني مورد توجه بوده اند؛
امللا در اين ميان ،سلرمايهي انسانلي از جايگللاه ويژهاي
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برخوردار بوده و بيش از عوامل ياد شده مورد تاکيد
محققان بوده است .سطح تحصيالت منابع انساني و
همچنين آموزش هايي که در سازمان به افراد داده
ميشود ،در ادبيات اقتصادي به عنوان سرمايهي انساني
شناخته ميشود .اين سرمايهها معموال از طريق افزايش
ميزان مهارت نيروي انساني به استفادهي کارآمد از
سرمايههاي فيزيکي و همچنين تسهيل فرايند اخذ يا
ايجاد فن آوري نو و به کارگيري آن در فرايند توليد
منجر شده است و افزايش بهرهوري منابع انساني را در
پي دارد .عوامل بسيار زيادي در بهرهوري کارکنان موثر
هستند که مهمترين آنها عبارتند از :رضايت شغلي،
خالقيت و نوآوري ،تعهد سازماني و ميزان استفادهي
بهينه از منابع.
تحقيقات نشان داده است كه نگرشها نه تنها بر
عملكرد فردي ،بلكه بر عملكرد تيم كاري نيز بسيار موثر
هستند .به عنوان مثال ،گروه كاري با وزنه نگرش مثبت
يعني متوسط نگرش مثبت بهره ورتر از گروه كاري با
وزنه نگرش منفي كار ميكند (عابدي و مزروعي.)9381 ،
اسميت ،کندال و هيولين )9161( 1پنج بعد اساسي
کار را که نشان دهندهي مهمترين ويژگيهاي احساس
افراد نسبت به کارشان است ،به صورت ذيل مشخص
نمودند :ماهيت شغلي ،پرداخت (حقوق و مزايا)،
فرصتهاي پيشرفت و ترقي ،سرپرستان ،همکاران (اهلل
دادي.)9382 ،
كاركنان سرمايههاي با ارزش هر سازمان ميباشند.
دستيابي به هدفهاي هر سازمان در گرو مديريت درست
اين منبع با ارزش است .نيروي كار عامل مهم و مؤثر در
بهرهوري است .نيروي كار اگر با آرامش خاطر و انگيزه
قوي ،اشتغال بكار داشته باشد و به داليل گوناگون از
آينده واهمه نداشته باشد بهرهوري او باالتر خواهد بود.
مجموعهاي از عوامل و ارزشهاي حاكم بر سازمان بر روي
بهرهوري نيروي كار مؤثر ميباشند .مهمترين عاملي كه
بر روي بهرهوري نيروي كار ت ثير دارد ،انگيزه نيروي كار
در انجام كار است .عواملي كه بر روي انگيزه نيروي كار
ت ثير دارند به دو دسته كلي مادي و فرهنگ سازماني
وابسته ميباشند .عوامل مادي به ميزان حقوق و دستمزد
افراد در مقايسه با سطح قيمتها در جامعه و برآورد
نيازهاي اوليه افراد (نيازهاي مازلو) بستگي دارد .عوامل
فرهنگ سازماني به اين مس له ميپردازد كه جو مديريتي
و فضاي سازمان براي كارگران چگونه است؟ يعني
مديريت سازمان آيا امكان بروز عقايد و افكار نو را به
زيردستان خود ميدهد يا خير؟ آيا معيار انتخاب و
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بكارگيري افراد در مشاغل بر اساس شايستگيها و
صالحيتها ميباشد يا اينكه معيار صرفاً بر اساس داشتن
رابطه و اطالعات محض است؟ آيا سيستم تشويق و تنبيه
عادالنه در سازمان وجود دارد؟ يعني سازمان بين كسي
كه كار ميكند و كسي كه كم كاري ميكند تفاوت قائل
ميشود؟ ميزان مشاركت در سازمان چقدر است مديران
تا چه ميزان محيط را براي انجام كار جذاب نموده
اند .افزايش حقوق و مزايا به تنهايي باعث افزايش
بهرهوري نيروي كار نخواهد شد .در كنار آن توجه به
مسائل عاطفي و نيازهاي روحي انسانها بسيار مهم است.
مديريت موفق منابع انساني در ارتقاء بهرهوري سازمان
اهميت بسزايي دارد .مديريت منابع انساني با استفاده
بهينه از استعدادها و توانائيهاي بالقوه نيروي انساني
موجود در سازمان ،طراحي يك سيستم مناسب پرداخت
بر اساس عملكرد ،شايستگي و مهارت فردي و نگهداري
نيروي انساني و آموزش و رشد نيروي انساني ميتواند
بهرهوري سازمان را ارتقاء دهد( .طاهري.)981 ،9398 ،
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تاكنون براي كاهش بهرهوري ملي يك كشلور ،داليلل
گوناگوني ارائه شده است بعضي از اين داليل عبارتند از:
الف :اقتصاد ناكارآمد (اخذ ماليلات زيلاد ،پلايين بلودن
ميزان پس انداز و سلرمايه گلذاري ،مقلررات دسلت و
پاگير ،اقتصاد ناثابت).
ب :مقررات ناكارآمد دولتي ( بروكراسي دست و پاگير
كاغذبازي اداري ،كم كاري سازمانهاي دولتي،
بهرهوري پايين سازمانها).
ج :نيروي انساني ناكارآمد ( پايين بودن سطح
تحصيالت ،بيسوادي و تنزل اخالق كاركنان و فرهنگ
كار غير اثربخش ،خالفكاري ،اختالفها و درگيريهاي
موجود بين آنان).
د :سازمانهاي ناكارآمد ( عدم توجه به جو يا فضاي
رواني سازمانها ،ابزار و وسايل غيراثربخش ،عدم توجه
نسبت به آموزش نيروي انساني و انجام تحقيقات
كابردي).
ه :مديريت ناكارآمد ( كوتاه بودن دوره تصدي مشاغل
مديريت ،انتخاب نادرست مديران ،عدم توجه كافي
نسبت به آموزش و رشد مديران.
و :كاركنان غيرمتخصص و ناكارآمد ( نداشتن غرور
نسبت به كار و سازمان محل كار خود ،اعتياد به مواد
مخدر ،عدم برخورداري از تجربه ،اخالق ،فرهنگ كار
مناسب)( .ساعتچي.) 9 ،9398 ،
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بهرهوري هر بخش از سازمان يا كل آن هنگامي به
حد بهينه خواهد رسيد كه همه عوامل و اجزاي مؤثر در
بهرهوري فردي كاركنان در سازمان و خارج از آن همانند
اجزاي يك نظام جاندار ،اثربخش عمل كنند و اين عوامل
يا اجزاء اثر مقابل بر هم دارند .بر اساس اين نظريه مدل
نظام دار انتخاب و بكارگيري اثربخش نيروي انساني در
سازمانهاي كشور طراحي شده است .اساس مدل نظام دار
پيشنهادي را چند اصل بنيادي تشكيل ميدهد .هر يك از
اين اصول به عنوان جزئي از مدل نظام دار محسوب
ميشوند ( .ساعتچي.) 1 ،9398 ،شاخصهاي بهرهوري
غالباً براي سنجش پيشرفت و كاميابي سازمانها و تعيين
نقاط قوت و ضعف آنها بكار ميروند .محاسبه اين
شاخصها بويژه در سازمانهاي خدماتي كه خدمات يعني
محصوالت غير قابل لمس توليد ميكنند ،بسيار دشوار
است .تجزيه و تحليل شاخصهاي بهرهوري مشخص
ميسازد در كجا امكان و فرصت بهبود بهرهوري در
سازمان وجود دارد .امروزه اندازه گيري بهرهوري حتي در
امور خدمات عمومي ،سازمانهاي مالي و بانكها ،مؤسسات
حمل و نقل و شركتهاي ارتباطي ،خدمات عام المنفعه
نظير آب ،برق و گاز ،بهداشت و درمان و آموزش از
اهميت زيادي برخوردار شده است .معموالً در سازمانهاي
خدماتي از شاخصهاي ديگري براي سنجش بهرهوري
بطور مثال تعداد كاركنان ،تعداد مشتريان و ارزش ريالي
فروش از دست رفته ،تعداد شكايات مشتريان و نظاير آن
استفاده ميشود .با وجود اينكه شاخصهاي فوق به
خودي خود نسبت ستانده به نهادهايي را كه بكار رفته
است نشان نميدهند ،اما به بررسي عملكرد سازمانها
كمك ميكنند .اندازه گيري بهرهوري به تشخيص
فعاليتهاي غير اقتصادي ،ميزان اتالف و ضايعات ،اسراف
و تعيين ظرفيتهاي بالاستفاده كمك كرده و به
برنامهريزي براي تخصيص بهينه منابع ياري ميرساند.
(طاهري.)993 ،9398 ،
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کتابخانهاي گستردهاي انجام شده و ملدلهلاي مختلفلي
مورد بررسي قرار گرفته است رويه انجام اين تحقيلق بلر
سه گام اساسي استوار بوده اسلت ،بلا توجله بله ادبيلات
تحقيق و بررسي وضلعيت موجلود کارخانله ،معيارهلا و
شلاخصهلاي مهلم در بهبلود بهلرهوري نيلروي انسلاني
مشخص شده که حاصل آن شناسايي  38معيلار در زيلر
مجموعه  6گروه مديريتي ،اجتملاعي -روانلي ،فرهنگلي،
محيطي ،فردي و اقتصادي بوده است .بعد اين عوامل بر
اساس اهميت شان رتبه بندي شدند و اين نتيجه حاصل
شد که عامل مديريتي داراي بيشترين اهميت يا اولويلت
اسلت و در ردههلاي بعلدي عواملل فلردي ،فرهنگلي،
اجتماعي -رواني قرار دارند و در نهايلت عاملل محيطلي
است که داراي کمترين ميزان اهميت است.
مطالعهاي با عنوان "بررسي مشکالت مديران دولتي
در ارتقاي بهرهوري در شرکت آب منطقهاي و شرکت آب
و فاضالب آذربايجان شرقي" توسط صمد عالي در سال
 9384انجام يافته است .هدف اصلي اين مطالعه کمک به
ارتقاي بهرهوري بخش عمومي از طريق شناسايي موانع و
مشکالت مديران در اين زمينه و ارائه راهکارهاي بهبود
بهرهوري بوده است .روش تحقيق اين مطالعه ميداني
بوده و در قالب پرسشنامه از ديدگاه مديران دولتي استان
استفاده شده است .نتايج تحقيق نشان داده است که
مديريت بخش دولتي کشور با مشکالت متعددي در
ارتقاي بهرهوري مواجه است که بخش عمده آن به
ويژگيهاي شخصيتي ،نگرش و مهارتهاي رهبري مديران
مربوط ميشود و بخش ديگر آن به مشکالت درون
سازماني و محيطي از قبيل  :فقدان سيستم مناسب
ارزيابي عملکرد ،گرايش به حفظ وضع موجود و محافظه
کاري مفرط ،نبود نظام پاسخگويي ،عدم وجود سيستم
حسابرسي هزينه ،وجود فشارهاي سياسي تاثيرگذار بر
تصميمگيري ،کم اهميت بودن موضوع بهرهوري در
مقابل عاليق سياسي ،کمبود کارکنان تحليل گر ،عدم
وجود فشارهاي رقابتي بازار و فرايند پيچيده بروکراسي
مربوط ميشود (عالي.)9384 ،
2
گزارش مربوط به مركز ملي مشارکت و عملکرد
اتريش 23 ،مورد مطالعاتي را كه همكاري و مشارکت
مديريت و کارکنان در تصميمگيريها ،دستاوردهاي
عملکردي بههمراه دارد را بيان کرده است.
گزارشي از انجمن ملي استراليا ،يافتههايي را از
حدود  233مطالعهي متفاوت ثبت کرده و بيان ميکند
که مطالعات دربردارندهي شواهدي هستند که رابطهي
علّي ميان سطوح باالي مشارکت کارکنان و عملکرد بهتر
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 -3پيشينه تجربي و مطالعاتي در رابطه با موضوو
تحقيق
پايان نامهاي تحت عنوان شناسايي و اولويت بنلدي
عوامل مؤثر بر بهلرهوري نيلروي انسلاني بلا اسلتفاده از
تکنيک MADMکله در يکلي از شلرکتهلاي توليلدي
پوشاك جين در استان يزد توسلط مجتبلي طلواري بله
راهنمايي دکتر محمدعلي سوخکيان اسلتاديار دانشلگاه
شيراز انجام شده اسلت.در ايلن تحقيلق بلراي ارزيلابي و
اسلتخراج معيارهلا و شلاخصهلاي مناسلب ،مطالعلات
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محمد رضا آستن

متغير وابسته  :بهرهوري نيروي انساني

آنان را نشان ميدهد ( .)Munro, 2000در تجزيه و
تحليل موارد گزارش شده از  92كشور و در جمعبندي
ويرايش شدهي آنها ،فارنهام و ديگران مشاهده کردند که
در دو مورد از اين كشورها ،مشاركت كارمندان ت ثير
مثبتي بر تحوّل مديريت دولتي داشته ،در  8مورد ت ثير
كمابيش مثبت بوده 2 ،مورد خنثي و هيچكدام منفي
نبودند .مديران دولتي اعتقاد دارند كه مشاركت مستقيم
كارمند ،نتايج بهتري را بههمراه داشته و بهرهوري و
عملكرد سازمان آنها را بهبود ميبخشد.

متغير مستقل :حمايت سازماني ،بعد بازخورد ،بعد
اعتبار ،محيط ،رضايت شغلي ،خالقيت و نوآوري ،تعهد
سازماني و استفاده بهينه از منابع.
 -5يافتههاي تحقيق

 -4روش تحقيق
تحقيق حاضر تركيبي از روشهاي كتابخانه اي،
اسنادي _ پيمايشي است .جامعه آماري اين تحقيق را
کارکنان شاغل در حوزه معاونت مالي و اداري شهرداري
شهر تبريز (شهرداري مرکز) تشکيل ميدهند .در اين
تحقيق براي گرد آوري دادهها از  9پرسشنامه شامل 91
سوال در طيف ليکرت و  8سوال در مقياس اسمي
استفاده شده است .در اين تحقيق شيوههاي تحليل
آماري که مورد استفاده قرار ميگيرند اعم از آمار
توصيفي و آمار استنباطي ،با استفاده از نرم افزارSpss
صورت گرفته است .براي سنجش پايايي پرسشنامه از
آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شده است .در مطالعه
حاضر اين متغير با  93سوال در طيف ليکرت اندازه
گيري شده است که نتايج به حاکي از ضريب آلفاي
 3/84ميباشد که باالتر از  3/9بوده و نشان ميدهد که
سواالتي که براي اندازه گيري متغير بهرهوري نيروي
انساني طرح شده اند ،داراي ثبات و انسجام دروني الزم
هستند .در اين تحقيق تاثير  8متغير بر بهرهوري نيروي
انساني مورد بررسي قرار گرفته است .هر کدام از
متغيرهاي مذکور با تعدادي سوال عملياتي گرديده اند
که که موارد با استفاده از تکنيک آلفاي کرونباخ بررسي
شده كه همه متغيرها داراي قابليت اعتماد بااليي
ميباشند چرا که مقادير آلفا براي متغيرهاي مذکور باالي
 3/9يا نزديک به آن تعريف شده است .متغيرهاي مورد
استفاده در پژوهش شامل متغير مستقل و وابسته
عبارتند از:
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براساس نتايج تحقيق ويژگيهاي جمعيت شناختي
پاسخگويان بدين صورت است كه  82درصد از کل
پاسخگويان را مردان و  98درصد پاسخگويان را زنان
تشکيل ميدهند 82 .نفر از پاسخگويان متاهل و  99نفر
معادل  92درصد مجرد هستند .بيشترين فراواني در
گروههاي سني  45-49و باالي  46سال وجود دارد که
به ترتيب  25و  28درصد از کل نمونه را به خود
اختصاص داده اند ..نتايج نشان ميدهند که بيشترين
فراواني در گروههاي تحصيلي مربوط به کارکنان داراي
مدرک ليسانس است که  39درصد کل نمونه را تشکيل
ميدهند و کمترين فراواني مربوط به مدرک دکتري
است که  2نفر معادل  2.2درصد از کل کارکنان وحوزه
مالي – اداري شهرداري تبريز داراي مدرک دکتري
هستند .در زير مجموعه ويژگيهاي شغلي وضعيت
استخدامي و سابقه کار بررسي شده است كه توزيع
وضعيت استخدامي کارکنان مورد مطالعه نشان مي دهد
که بيشتر کارکنان واحد مورد مطالعه در استخدام رسمي
شهرداري هستند که  54نفر معادل  58درصد نمونه
داراي وضعيت استخدامي رسمي هستند ،.بيشترين
کارکنان که  51نفر معادل  63درصد کل پاسخگويان
ميباشند ،داراي سابقه شغلي باالي  93سال ميباشند.
کمترين فراواني در رابطه با سابقه شغلي مربوط به افراد
داراي سابقه  92-93سال هستند که اين افراد  3نفر
معادل  3درصد از کل نمونه را تشکيل ميدهند.
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 -9-5توصيف تك متغيره متغيرها
بهرهوري نيروي انساني به عنوان متغير وابسته اين
مطالعه ميباشد که هدف مطالعه بررسي تاثير
شاخصهاي ( )A.C.H.I.E.V.Eبر آن ميباشد .حال در

جدول .9-5توصيف وضعيت پاسخگويان در متغير بهرهوري
سال هفتم
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متغير

تعداد

دامنه تغييرات

حداقل نمره

حداکثر نمره

ميانگين

انحراف استاندارد

واريانس

درصد امتياز کامل

بهرهوري

93

3.08

1.15

4.23

2.96

.64

.422

59
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جدول  :2-5توصيف وضعيت پاسخگويان در متغيرهاي مدل ()A.C.H.I.E.V.E
تعداد

دامنه تغييرات

کمترين نمره

بيشترين نمره

ميانگين

انحراف استاندارد

واريانس

متغير
حمايت سازماني

93

4.00

1.00

5.00

2.8746

.78622

.618

سنجش بازخورد

93

3.50

1.00

4.50

2.6828

.90825

.825

اعتبار

93

3.67

1.00

4.67

2.9355

.89451

.800

عوامل محيطي

93

3.33

1.00

4.33

3.0860

.83247

.693

رضايت شغلي

93

2.15

1.70

3.85

2.9473

.42429

.180

خالقيت و نوآوري

93

3.39

1.50

4.89

3.3895

.47243

.223

تعهد سازماني

93

2.53

1.67

4.20

3.2846

.40542

.164

استفاده بهينه از منابع

93

3.75

1.25

5.00

3.5941

.76871

.591

کل

93

منبع:يافتههاي تحقيق
اين قسمت وضعيت نيروي انساني شاغل در بخش
اداري -مالي شهرداري تبريز در شاخص بهرهوري با
استفاده از آمارههاي توصيفي گزارش ميشود.

D
I

S
f

شاخصهاي ( )A.C.H.I.E.V.Eشامل حمايت
سازماني ،بعد بازخورد ،بعد اعتبار ،محيط ،رضايت شغلي،
خالقيت و نوآوري ،تعهد سازماني و استفاده بهينه از
منابع ميباشند که وضعيت نمونه در رابطه با متغيرهاي
مذکور به شرح جدول زير ميباشد.
در اين مطالعه چون به دليل حجم اندک جامعه
آماري اقدام به نمونه گيري نشده است لذا به جاي طرح
فرضيه به طرح سواالت پژوهشي اقدام شده است و با
استفاده از آزمونهاي آماري سعي شده است تا به اين
سواالت با استناد به دادههاي استخراج شده از
پرسشنامههاي تحقيق پاسخ داده شود.

توجه به اينکه در اين مطالعه ضريب همبستگي
()rبين دو متغير  3/94محاسبه گرديده است لذا ميتوان
ادعا کرد که بين خالقيت و نوآوري کارکنان با ميزان
بهرهوري آنها همبستگي مثبت وجود دارد به عبارتي
اينکه افزايش خالقيتها و توانايي هايي کارکنان ميتواند
منجر به بهبود بهرهوري آنها شود.هر چند که اين رابطه
با توجه به اينکه  r=0.14ميباشد ،قابل توجه نيست.
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سوال )2بين حمايت سازماني و بهرهوري کارکنان
چه رابطهاي وجود دارد؟
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جدول :4-5آزمون همبستگي پيرسون به منظور بررسي
ارتباط بهرهوري با حمايت سازماني

بهرهوري

سوال )9بين خالقيت و توانايي کارکنان حوزه
معاونت مالي و اداري شهرداري تبريز و بهرهوري
آنها چه رابطهاي وجود دارد؟
براي مطالعه اين امر با توجه به قرار داشتن هر دو
متغير در مقياس فاصلهاي از آزمون همبستگي گشتاوري
پيرسون استفاده گرديد.
جدول :3-5آزمون همبستگي پيرسون به منظور بررسي
ارتباط بهرهوري با خالقيت
بهرهوري

بهرهوري

خالقيت

1

.144

همبستگي پيرسون
)Sig. (2-tailed

تعداد
خالقيت

.168
93

93

همبستگي پيرسون

.144

1

)Sig. (2-tailed

.168

تعداد

93

منبع:يافتههاي تحقيق

www.SID.ir

93

بهرهوري حمايت سازماني

c
r

همبستگي پيرسون

1

)Sig. (2-tailed

تعداد

حمايت
سازماني

همبستگي پيرسون
)Sig. (2-tailed

تعداد

)**( .590
.000

93

93

)**( .590

1

A
.000
93

93

منبع:يافتههاي تحقيق

نتايج همبستگي پيرسون آزمون که به شرح جدول فوق
ميباشد ،نشان ميدهد که بين دو متغير همبستگي
مثبت و قوي وجود دارد .بدين مفهوم که هر چقدر ميزان
حمايت سازماني دريافتي توسط کارکنان بيشتر باشد
يعني اينکه هر چقدر کارکنان در تصميم گيريها
مشارکت داده شوند و در جو سازماني مبتني بر اعتماد و
همکاري فعاليت نمايند و همچنين تجهيزات و امکانات
الزم را نيز در اختيار داشته باشد ،به همان ميزان
بهرهوري آنها نيز افزايش خواهد يافت.

سال هفتم
شماره بيستم و يکم
بهار 9314
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سوال)3بين سنجش بازخورد و بهرهوري کارکنان

جدول :6-5آزمون همبستگي پيرسون به منظور بررسي
ارتباط بهرهوري با مشروعيت تصميم گيري مديران

چه رابطهاي وجود دارد؟
پاسخگويي به اين سوال نيز مانند دو سوال قبلي با
استفاده از آزمون همبستگي پيرسون انجام ميشود و
مقادير  rبه عنوان مولفه همبستگي بين دو متغير
محاسبه ميشود.
جدول :5-5آزمون همبستگي پيرسون به منظور بررسي
ارتباط بهرهوري با سنجش بارخورد
بهرهوري

همبستگي پيرسون
تعداد

سنجش بازخورد همبستگي پيرسون

D
I

)Sig. (2-tailed

تعداد

اعتبار (مشروعيت
تصميم گري مديران
همبستگي
پيرسون

اعتبار
(مشروعيت
تصميم گيري )Sig. (2-tailed
مديران
تعداد

بهرهوري
1

)**( .622

93
)**( .622

1

93

o
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سوال)4بين اعتبار (مشرو

بودن تصميمات

مدير) و بهرهوري کارکنان چه رابطهاي وجود دارد؟
هدف اين سوال بررسي ارتباط بين ويژگيها و رفتار
مديريت در زمينه اخذ تصميمات کليدي در سازمان با
بهرهوري ميباشد .براي بررسي ميزان همبستگي بين
آنها از آزمون پيرسون استفاده ميشود .نتايج آزمون
مذکور در اين مطالعه در زمينه ارتباط بين دو متغير
اعتبار و بهرهوري نيروي کار ،نشان ميدهد که بين دو
متغير همبستگي بااليي وجود دارد ( .)r= 0.65ميزان
ضريب همبستگي محاسبه شده براي ارتباط دو متغير
خيلي قوي است و نشان ميدهد که اعتبار تصميم
گيريهاي مديران از طرف کارکنان داراي تاثير قابل
توجه به بهرهوري کارکنان ميباشد.

22
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)Sig. (2-tailed

.000

سوال)5بين عوامل محيطي و بهرهوري کارکنان چه

93

S
f

بهار 9314

همبستگي
پيرسون

)**( .648

1

.000

نتيجه مذکور نشان ميدهد که هر چقدر در يک
سازمان ارزشيابيهاي ضابطه مند و دقيقي از کارکنان به
عمل آيد و کنترل و نظارت مستمري بر روي عملکرد
آنها وجود داشته باشد ،به طور قابل توجهي بهرهوري
افزايش مييابد و مقدار rمحاسبه شده که  3/62ميباشد
نشاندهنده وجود رابطه قوي و مثبت و معني دار بين
بهرهوري و بازخورد است.

شماره بيستم و يکم

93

منبع:يافتههاي تحقيق

منبع:يافتههاي تحقيق

سال هفتم

.000

تعداد
93
93
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

.000
93

1

)**( .648

93

بهرهوري

سنجش بازخورد

)Sig. (2-tailed

بهرهوري

رابطهاي وجود دارد؟
منظور از عوامل محيطي در اين مطالعه وجود امکان
برقراري ارتباط با سازمانها ديگر از طرف کارکنان ،آگاهي
مديران از تغييرات محيط ،مسائل و منابعي که سازمان
به آن وابسته است و امنيت و آينده شغلي ميباشد.
جهت بررسي ارتباط آن با بهرهوري از آزمون همبستگي
پيرسون استفاده ميشود .محاسبه مقدار  rبه عنوان
معيار و آماره همبستگي بين دو متغير حاکي از اين است
که بين دو متغير عوامل محيطي و بهرهوري نيروي کار
همبستگي مثبت ،قوي و معني داري وجود دارد.
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جدول :9-5آزمون همبستگي پيرسون به منظور بررسي
ارتباط بهرهوري با عوامل محيطي

بهرهوري

همبستگي پيرسون
)Sig. (2-tailed

تعداد

عوامل
محيطي

بهرهوري

عوامل محيطي

1

)**( .633

A
93

همبستگي پيرسون

)**( .633

)Sig. (2-tailed

.000

تعداد

93

.000
93
1
93

)Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed

منبع:يافتههاي تحقيق
سوال)6بين تعهدسازماني و بهرهوري کارکنان چه
رابطهاي وجود دارد؟
تعهد سازماني يکي از متغيرهايي است که نشانگر
ميزان تعلق خاطر فرد به اهداف سازماني است که در آن
کار ميکند .جهت پاسخگويي به اين سواالت ميزان
همبستگي بين دو متغير با استفاده از آزمون همبستگي

بررسي عوامل موثر در بهرهوري نيروي انساني شاغل در شهرداري مرکز حوزه معاونت مالي و اداري

پيرسون محاسبه شده است که نتايح به شرح زير
است.همانطور که جدول مربوطه نشان ميدهد ميزان r
به عنوان معيار همبستگي بين دو متغير  3/31محاسبه
گرديده است که رقمي قابل توجه ميباشد .از طرفي اين
ضريب مثبت ميباشد که نشاندهنده تغييرات همسوي
دو متغير است به مفهوم اينکه با افزايش تعهد سازماني،
بهرهوري کارکنان نيز در شهرداري تبريز بهبود مييابد.

جدول :1-5آزمون همبستگي پيرسون به منظور بررسي
ارتباط بهرهوري با رضايت شغلي
بهرهوري

بهرهوري

رضايت شغلي

1

)**( .469

همبستگي پيرسون
)Sig. (2-tailed

.000

تعداد
رضايت شغلي همبستگي پيرسون

93

93

)**( .469

1

)Sig. (2-tailed

جدول :8-5آزمون همبستگي پيرسون به منظور بررسي
ارتباط بهرهوري با تعهد سازماني
بهرهوري

همبستگي پيرسون

D
I

بهرهوري

تعهد سازماني

1

)**( .390

)Sig. (2-tailed

.000

تعداد

تعهد سازماني همبستگي پيرسون
)Sig. (2-tailed

تعداد

93

93

)**( .390

1

.000
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93
93
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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رابطهاي وجود دارد؟

تعداد
93
93
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

منبع:يافتههاي تحقيق
سوال)8بين استفاده بهينه از منابع و بهرهوري
کارکنان چه رابطهاي وجود دارد؟
نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان ميدهد که
بين بهره برداري بهينه از منابع سازمان و بهرهوري
نيروي کار در شهرداري تبريز رابطه وجود دارد .يافتهها
بدين مفهوم است که تقويت وروديها به سازمان در
قالب امکانات و منابع مادي و غير مادي ميتواند منجر به
افزايش عملکرد و در نتيجه بهبود بهرهوري نيروي کار در
شهرداري تبريز شود.
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سوال)7بين رضايت شغلي و بهرهوري کارکنان چه

در اين مطالعه جهت عملياتي نمودن سازه رضايت
شغلي از پرسشنامه استاندارد برايفيليد و روث استفاده
شده است که مقياسي استاندارد و متشکل از  23سوال
در طيف ليکرت ميباشد .که در نهايت از جمع بندي
نمرات هر فرد در اين  23سوال نمره رضايت شغلي او
بدست آمده است که نمرهاي در مقياس فاصلهاي
ميباشد و ارتباط آن با استفاده از آزمون همبستگي
پيرسون با بهرهوري نيروي کار بررسي شده است و  rبه
عنوان آماره آزمون 3/5 ،محاسبه شده است که نشانگر
وجود همبستگي مثبت و معني دار بين دو متغير است.
نتيجه اخير اين تفکر را که رضايت شغلي شاه کليد و
يکي از مولفههاي بسيار مهم بر عملکرد کارکنان
ميباشد ،تاييد ميکند و لزوم توجه مديران به اين مولفه
را بيش از پيش مطرح ميسازد.

.000
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جدول  :93-5آزمون همبستگي پيرسون به منظور
بررسي ارتباط بهرهوري با استفاده بهينه از منابع

بهرهوري

بهرهوري استفاده بهينه از

c
r

منابع

همبستگي پيرسون

1

)Sig. (2-tailed

تعداد
استفاده بهينه همبستگي پيرسون
از منابع
)Sig. (2-tailed

)**( .480
.000

93

93

)**( .480

1

A
.000

تعداد
93
93
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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سوال  )1عوامل و متغيرهاي مدل A.C.H.I.E.V.E

از چه وضعيتي در حوزه معاونت مالي و اداري
شهرداري تبريز برخوردارند؟
رتبه بندي عوامل مذکور که با استفاده از آزمون
فريدمن در اين مطالعه انجام ميشود با هدف شناسايي و
ارزيابي وضعيت شهرداري تبريز در زمينه متغيرهايي
چون تعهد ،رضايت شغلي ،خالقيت ،اعتبار ،بازخورد و..
ميباشد و هلر چه متغيري در اين آزملون نملره بيشتري

سال هفتم
شماره بيستم و يکم
بهار 9314
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نمودا.9-5رتبه بندي شاخصهاي مدل  A.C.H.I.E.V.Eدر حوزه معاونت مالي و اداري شهرداري تبريز
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آورده و در رتبه باالتري قرار گيرد ،نشان ميدهد که
وضعيت سازمان در آن متغير بهتر از ديگر متغيرها
ميباشد و بنابراين بايد شهرداري تبريز در راستاي بهبود
وضعيت در متغيرهايي که نمره کمتري از سوي کارکنان
دريافت کرده اند ،تالش نمايد .همانطور که در نمودار زير
آمده است ،متغيرهاي استفاده بهينه از منابع و خالقيت و
نوآوري باالترين رتبه را اخذ کرده اند و بعد از آنها به
ترتيب متغيرهايي مانند تعهد سازماني ،عوامل محيطي
و ...قرار گرفته اند .نتيجه مذکور نشان ميدهد که از نظر
کارکنان در حوزه معاونت مالي و اداري شهرداري تبريز
در رابطه با استفاده بهينه از منابع و خالقيت و نوآوري
کارکنان وضعيت مناسبي حاکم است و در رابطه با
متغيرهاي سنجش بازخورد و نيز رضايت شغلي،
مشکالت و نارسايي هايي وجود دارد که الزم است از
طرف مديريت سازمان مورد توجه قرار گرفته و در
راستاي رفع و رجوع آنها اقدامات الزم صورت گيرد.

o
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 -6بحث و نتيجه گيري

سال هفتم
شماره بيستم و يکم
بهار 9314

89

مطالعه حاضر با هدف بررسي عوامل موثر در
بهرهوري نيروي انساني شاغل در شهرداري مرکز حوزه
معاونت مالي و اداري انجام يافته است .مدل تحقيق
مبتني بر عوامل  8گانه مدل ( )A.C.H.I.E.V.E
ميباشد .تحت اين مدل عواملي چون تعهد سازماني،
رضايت شغلي ،بازخورد ،مشروعيت تصميمهاي مديران،
عوامل محيطي ،استفاده بهينه از منابع ،خالقيت و
نوآوري کارکنان به عنوان متغيرهاي مستقل مطالعه
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ميشوند و تاثير آنها بر بهرهوري نيروي کار به عنوان
متغير وابسته بررسي ميشود .هدف اين مطالعه در وهله
اول شناسايي نحوه تاثيرگذاري متغيرهاي مذکور بر
بهرهوري نيروي کار بوده است و از اهداف فرعي ميتوان
مطالعه وضعيت بهرهوري نيروي کار و نيز وضعيت حوزه
معاونت مالي و اداري شهرداري تبريز در رابطه با
شاخصهاي  A.C.H.I.E.V.Eرا نام برد .به منظور
دستيابي به اهداف اخير مطالعه مذکور به صورت
پيمايش طراحي شده و با استفاده از پرسشنامهاي 91
سوالي اطالعات الزم جمع آوري شده است .عالوه بر
مطالعه و ارائه گزارش در زمينه ويژگيهاي جمعيت
شناختي و شغلي کارکنان مورد مطالعه ،به توصيف تک
متغيره به منظور توصيف وضعيت حوزه معاونت مالي و
اداري در زمينه بهرهوري نيروي کار و نيز متغيرهاي مدل
 A.C.H.I.E.V.Eاقدام شده است .در زمينه بهرهوري
نيروي کار ميانگين نمره اخذ شده توسط افراد مورد
مطالعه با توجه به پاسخهاي که به سواالت سازه بهرهوري
نيروي کار داده اند 3 ،از  5ميباشد .در حاليکه دامنه
تغييرات نمرات در متغير مذکور ( 9حداقل بهرهوري ) تا
( 5حداکثر بهرهوري ) ميباشد .اخذ نمره مذکور ( )3در
رابطه با متغير بهرهوري نيروي کار نشان ميدهد که از
نظر کارکنان ،بهرهوري نيروي کار در حوزه معاونت مالي
و اداري شهرداري تبريزدر حد متوسط قرار دارد .در
بخش ديگري از اين مطالعه با هدف پاسخگويي به
سواالت تحقيق آزمونهاي همبستگي بين متغيرها انجام
شده است .قابل ذکر است که در اين مطالعه با توجه به
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اينکه نمونه گيري صورت نپذيرفته بود و تمامي کارکنان
مورد مصاحبه قرار گرفته بودند همچنين از آزمونهاي
همبستگي بين متغيرها به منظور ارزيابي ميزان
تاثيرگذاري هر کدام از متغيرهاي مستقل بر روي متغير
وابسته انجام استفاده شده كه نتيجه اين آزمون نشان
ميدهد كه بين بهرهوري نيروي انساني و عومل ،حمايت
سازماني ،بعد بازخورد ،بعد اعتبار ،محيط ،رضايت شغلي،
خالقيت و نوآوري ،تعهد سازماني و استفاده بهينه از
منابع همبستگي قوي و معني داري وجود دارد .مطالعه
اخير تاثير عوامل  8گانه مدل  A.C.H.I.E.V.Eبر
بهرهوري را تاييد نمود .با توجه به اين يافته ،شهرداري
تبريز بايد در راستاي تقويت هر چه بيشتر شاخصهاي
مذکور در بخشهاي مختلف خود تالش نمايد .اين مطالعه
نشان داد که ارزيابي کارکنان از وضعيت حوزه معاونت
مالي در رابطه با شاخصهاي  C. H. I. E. V. E .A.در
حد متوسط ميباشد که نشان ميدهد در حوزه معاونت
مالي به بهبود رويههاي کاري و مديريتي تا کنون توجه
کافي نشده است و لذا الزم است در اين راستا اقداماتي
صورت گيرد.
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- Munro, A. (2000). The new unionism and
the new bargaining agenda: UNISONemployer partnerships on workplace
learning in Britain, British Journal of
Industrial Relations, 38 (2): 223-240
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