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 دهیچک

تهران بهه اجاها   یکارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه شهردار یبهره ور شیعوامل مرتبط با شغل بر افزا ریحاضر با هدف تاث  پژوهش

حاضهر   قیتحق  یباشد. جامعه آمار  یم  یو از جوع مطالعات اکتشاف  یشیمایپ  کردیاز لحاظ رو  ،یدپژوهش از لحاظ هدف کاربر  نی. ادیرس

جهر   قیهالزمه از طر یها لیو تحل هیتهران بودجد. تاز  یاداره کل رفاه شهردار  یاتیو عمل  یاجیارشد، م  رانیمد  زجفره ا  35گروه    کیرا  

کارکنهان کهم سهابقه در اداره کهل رفهاه  یبهره ور  شیتبط با شغل بر افزامرجشان داد عوامل    قیتحق  جی. جتااجاا  گرفت  SPSSافزار  

تههران، اسهتق     یشود که در اداره کل رفهاه شههردار  یم  شنهادیپ  قیتحق  هیفرض  جیجتا  اساسمعنادار دارجد. بر    ریتهران تأث  یشهردار

مهورد توجهه اهرار  یمشاغل سهازماج یدر طراح،  ودن شغل، و وضوح جقش در شغلر بدا  یبودن شغل، معن  زیعمل در شغل، چالش براجگ

 گردجد.  یبازجگر زیج یفعل یو شغل ها ردیگ

 

 تهران ی، کارکنان کم سابقه، عوامل مرتبط با شغل، اداره کل رفاه شهردار یبهره ور :یدیکل کلمات
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 مقدمه

 شیتهران، عوامل مرتبط با شغل بهر افهزا یل رفاه شهردارک و جظا  مند در اداره یه علمالعمط  کیشد تا با اجاا     یفوق سع  قیتحق  در

 گردجد.  یبند تیشده و اولو ییکارکنان کم سابقه شناسا یبهره ور

 

 مسئله  انیب

مرفه   یتماعاجساجها و ساختن اج  یسطح زجدگ  یضرورت جهت ارتقا  کیآن به عنوان    شیکه افزا  یاست جامع و کل  یمفهوم  یور  بهره

داجهش و  یتعهال یباشهد. در په یو ااتصاد مه استیجهان است، همواره مد جظر صاحب جظران س  یکشورها  مهه  یبرا  یتر که هدف مل

جنبهه  وسهتهیو پ رفتههیپذ  یگهوجاز جظر شکل و محتوا دگر  جیبه تدر  زیج  ی، مفهو  بهره ور  یعو اجتما  یااتصاد  لیدر مسا  شتریب  نشیب

از  ریهگوجاگون و غ یبنحو شانیا یر ارتباط با تاربه ها و داجش هاع افراد و دجوبسته به   یآمده است. بهره ور  دیاز آن پد  یدیجد  یها

ر همواره مهورد ام نیاست و ا شتریب  یبه بهره ور  یابیدست  تیریعلم مد  یآجچه به وااع است، مورد استفاده ارار گرفته است. رسالت اصل

 (1378ظمی، کاست. )ابطحی و سازماجها بوده ا اداره اثربخش تر یبرا رانیتوجه مد

 یکیبود که  نیسازمان گواه بر ا نیا رانیبا مد هیاول یجبوده و اجاا  مصاحبه ها یمقوله مستثن نیاز ا زیتهران ج یکل رفاه شهردار  اداره

ه تاربم ک یاجساج یرویج  ژهیو به و  یساجاج  یرویج  یعوامل اثرگذار بر بهره ور  ییشناسا  ،یآجها در حوزه منابع اجساج  یاصل  یاز دغدغه ها

و جظا  مند در اداره کهل رفهاه   یمطالعه علم  کیفوق بر آن است تا با اجاا     قیباشد. لذا، تحق  یده سا ( م  ریز  یبا سابقه کار  فرادتر )ا

کارکنان  یبهره ور  شیبر افزا  عوامل مرتبط با شغل  ریتهران، تاث  یدر اداره کل رفاه شهردار"پاسخ دهد:    ریتهران، به سؤا  ز  یشهردار

 . "شوجد؟ یم یچگوجه رتبه بند ،یرگذاریو تأث تیعوامل از لحاظ اهم نیاست؟ و اسابقه چگوجه م  ک

 قیتحق هیفرض

 معنادار دارجد. ریتهران تأث یکارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه شهردار یبهره ور شیمرتبط با شغل بر افزا عوامل

 نیشیپ قاتیتحق یبررس

 و«یهاسهککتر« و مهد  »آچ  یبا استفاده از مد  »پهل ا  یاجساج  یرویج  یورو بهره  یشغل  تیضاطة رابر  یو همکاران به بررس  پور«یتق»

 بیاز ضر یآمار لیو تحل هیتاز یبرا یبررس نیاجد. در اپرداخته  یاجساج  یرویج  یروبهره  یابیو ارز  یشغل  تیرضا  یابیارز  یبرا  ب،یترتبه

 یورو بههره یشهغل تیرضها نیموضوع اسهت کهه به نیا  یایپژوهش گو  نیا  ازحاصل    جیاستفاده شده است. جتا  رسون«ی»پ  یهمبستگ

کهار( و  طیمح  ع،یپاداش، مشارکت، ترف  ا،ی)حقوق و مزا  یشغل  تیرضا  یهامؤلفه  نیب  ن،یمثبت وجود دارد. همچن  یارابطه  یاجساج  یرویج

 ( Taghipour et al. 2020)دمثبت وجود دار یارابطه یاجساج یرویج یوربهره

تهران بهود و  ان«یآن کارشناسان و متخصصان فعا  در »باجک پارس  یو همکاران که جامعة آمار  پور«ی»تق  گرید  یدر پژوهش  نیهمچن

 یهایاسهتراتژ نیاستفاده شد، جشهان داده شهد کهه به یمعادالت ساختار یسازو مد  زر «یافزار »لها از جر داده  لیو تحل  هیتاز  یبرا

 نیدر تحقق ا یو سازماج یجقش عوامل اجساج  گر،یوجود دارد. از طرف د  یامستمر رابطه  یود و تعالبهب  هتج  هاو عملکرد شرکت  یراابت

 .Taghipour et al. 2020)مهم خواهد بود ) اریمفهو  بس

 تیابهر رضه ریفراگ تیفیک تیریمد یرااج ریتأث یدر »سازمان آموزش و پرورش« به بررس  یمطالعة مورد  کیو همکاران در    ان«ی»آذر

وجهود   یشهغل  تیرضها  شیجامع و افزا  تیفیک  تیریمد  یاجرا  نیب  یاخت ف معنادارسازمان    نیجشان داد که در ا  جیپرداختند. جتا  یشغل

 ریهاگفر تیفیک تیریمد یاجرا ریتأث یبه بررس ان«،یو آذر پوری»تق گر،ید ی( .در پژوهشAzarian & Taghipour  2020دارد  )

جامع و  تیفیک تیریمد یاجرا نیب یجشان داد که اخت ف معنادار جی: آموزش و پرورش( پرداختند. جتایموردة )مطالع  یبر اعتماد سازماج

  یبر روابط اجساج ریفراگ تیفیک تیریمد یاجرا ریتأث یبه بررس ن،ی. آجها همچنرددر »سازمان آموزش و پرورش« وجود دا یاعتماد سازماج
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در   یجهامع و روابهط اجسهاج  تیفیک  تیریمد  یاجرا  نیب  یجشان داد که اخت ف معنادار  جید. جتاتنعه: آموزش و پرورش( پرداخمطال  )مورد

 (.Taghipour & Azarian 2020»سازمان آموزش و پرورش« وجود دارد )

 یورنها: پهار  علهم و فی)مطالعه مهوردیجسهازما  ینیبر کارآفر  یفکر  هیسرما  ریبا عنوان تأث  یقی( تحق2020و همکاران )  یزدی  ییتقوا

مثبهت دارد.   ریمازجهدران تهاث  یدر پهار  علهم و فنهاور  یسهازماج  ینیبر کارآفر  یفکر  هیجشان داد که سرما  جیمازجدران( اجاا  دادجد. جتا

 ینیبهر کهارآفر یا¬هرابطه هیو سهرما یسهاختار هیسرما  ،یاجساج  هیهر سه بعد سرما  یفکر  هیابعاد سرما  نیاز ب  ادجشان د  جیجتا  نیهمچن

 مثبت و معنادار دارد ریتاث یسازماج

)به اجضما  مطالعه  کیاستراتژ یزیبواسطه برجامه ر ناجهیکار آفر یابیبازار ینیب شیبا عنوان پ یقی( تحق2019و همکاران ) ییهوال یعبد

 ناجههیکارآفر یبایهبا چههار مولفهه بازار  کیتژترااس  یزیبرجامه ر  نیب  یدار  یمعن  یها جشان داد رابطه همبستگ  افتهی( اجاا  دادجد.  یمورد

 وجود دارد. سکیر تیریارزش و مد اادیمعطوف به مصرف کننده، ا یجوآور ،یاریهش تشامل فرص

در باجهک صهادرات منطقهه  ناجههیکهار آفر یابیبا بازار کیاستراتژ یزیربا عنوان رابطه برجامه  یقی( تحق2018و همکاران )  ییهوال  یعبد

در باجک صادرات منطقه  ناجهیکارافر یابیبازار یها¬از مولفه یاریو فرصت هش سکیر تیریمدجشان داد   جیاجاا  دادجد. جتا  شما  تهران

 باشد. یارزش با م اادیمربوط به مولفه ا ریتاث نیو کمتر ردیپذ¬یم کیاستراتژ یزیر رجامهیرا از  ریثتا نیشتریشما  ب

 یریگمیو تصهم یکهاوداده یبهیترک کهردیبها رو انیرشهتعوامل مهؤثر در سهناش اعتبهار م ی( به بررس2020و همکاران)  وجدیدل  زیچنگ

 یبهرا یچندشاخصهه، امکهان بهتهر یریگمیو تصهم یکهاوداده کیدارد تا با استفاده از دو تکن  یپژوهش سع  نیچندشاخصه پرداختند. ا

او  و  تیهاولو درکه شاخص معد  گردش حسها   دهدیپژوهش جشان م یهاافتهیفراهم سازد.   دخو  انیرمشت  ییها جهت شناساباجک

 آخر ارار دارد. تیدر اولو یدرآمد ساالجه متقاص

ارتبهاط بها  تیریمد نهیبه  یساز ادهیموثر بر پ یشاخص ها یبند تیو اولو ییشناسا یبه بررس ی( در پژوهش2020پور و همکاران )  یتق

جشان داد که عامهل  قیتحق  نیا  جیجتا.  پاسارگاد( پرداختند  العه: باجک)مورد مط   AHPو  TOPSIS  یروش ها  یریبا به کارگ  یمشتر

 ارار گرفتند. یبعد یها تیدر الو بیبه ترت یو تکنولوژ یسکس عوامل فرهنگ ووزن  نیشتریب یدارا یسازماج

 

 کیفدموگرا یرهایدر خصوص متغ یفیتوص آمار

 تیاز لحاظ جنس قیتحق یجموجه آمار تیوضع

از  قیهتحق نیهمشخص اسهت، در ا زیجمودار ج نیباشد. هماجطور که در ا  یهده مشااابل م  کیدموگراف  ریمتغ  نیا  تیوضع  ر،یجمودار ز  در

 جفر زن بوده اجد. 8جفر مرد و  27مشارکت داشتند،  قیکه در تحق یجفر خبره ا 35ماموع 
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ظ جنسیتاری تحقیق از لحامآنمونه  ( وضعیت 1نمودار   

 

 

 التیاز لحاظ تحص قیتحق ینمونه آمار تیوضع

از  قیهتحق نیهمشخص اسهت، در ا زیجمودار ج نیباشد. هماجطور که در ا  یاابل مشاهده م  کیدموگراف  ریمتغ  نیا  تیوضع  ر،یجمودار ز  در

فهوق   یلیسهطح تحصه  یجفهر دارا  23  سهاجس،یل  یلیسطح تحصه  یجفر دارا  9مشارکت داشتند،    قیکه در تحق  یجفر خبره ا  35ماموع  

 معاد  آن بوده اجد. ایدکترا  یلیصسطح تح یدارا زیجفر ج 3و  ساجس،یل

 

 
تحصیالت ظ از لح( وضعیت نمونه آماری تحقیق ا2نمودار   

 

 

 تهران یتابعه شهردار یدر سازمان ها تیریاز لحاظ سابقه مد قیتحق ینمونه آمار تیوضع

از  قیهتحق نیهر ادمشخص اسهت،  زیجمودار ج نیاجطور که در اباشد. هم  یاابل مشاهده م  کیدموگراف  ریمتغ  نیا  تیوضع  ر،یجمودار ز  در

 نیبه  تیهسابقه فعال  یجفر دارا  12سا ،    10کمتر از    تیسابقه فعال  یجفر دارا  6شتند،  مشارکت دا  قیکه در تحق  یجفر خبره ا  35ماموع  

 یتیریسها  در امهور مهد 30از  شتریب تیه فعالسابق یجفر دارا 1 تاًیسا ، و جها 30تا  21 نیب تیسابقه فعال یجفر دارا 17سا ،    20تا    10

 تهران و ادارات تابعه بوده اجد. یشهردار
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 داری تهران و ادارات تابعه تحقیق از لحاظ سابقه مدیریت در شهر اریه آمونیت نمضع( و3نمودار 

 

 قیتحق هیفرض آزمون

ان تههر یرداره کارکنان کم سابقه در اداره کل رفهاه شه  یبهره ور  شیادعا شده بود که عوامل مرتبط با شغل بر افزا  ق،یتحق  هیفرض  در

 بود: قیتحق هیفرض دییمربوط به عوامل مرتبط با شغل، گواه بر تأ یدر مورد همه شاخص ها زیج قیتحق جیمعنادار دارجد. جتا ریتأث

 

 ق یتحق هیدر خصوص فرض tآزمون  جی( جتا1 جدو 

One-Sample Test 

Test Value = 3 

 t df Sig. (2-tailed) 

095/3 وضوح نقش در شغل  34 004/0  

014/5 در شغلل عمل استقال  34 000/0  

178/8 غل ودن شچالش برانگیز ب   34 000/0  

223/8 معنی دار بودن شغل    34 000/0  

 

 مجموعه عوامل مرتبط با شغل ریز یفاز یزوج ساتیمقا

 :ارائه شده است بط با شغل ماموعه عوامل مرت ریز یزوج  ساتیمقا جیاسمت جتا نیا در

 ماموعه عوامل مرتبط با شغل  ریز یزوج ساتیا( مق2 جدو 

 معنی دار بودن شغل   برانگیز بودن شغل چالش  عمل در شغل تقاللاس وضوح نقش در شغل  

 1/ 419 0/ 842 0/ 528 1/ 255 0/ 780 0/ 487 1/ 677 0/ 057 0/ 708 1 1 1 غلشوضوح نقش در 

 1/ 681 1/ 024 0/ 684 2/ 444 1/ 718 0/ 063 1 1 1 0/ 413 0/ 946 0/ 596 استقالل عمل در شغل

 2/ 099 1/ 482 0/ 955 1 1 1 0/ 941 0/ 582 0/ 409 2/ 055 1/ 282 0/ 797 ش برانگیز بودن شغل چال

 1 1 1 1/ 047 0/ 675 0/ 476 1/ 461 0/ 976 0/ 595 1/ 893 1/ 188 0/ 705 معنی دار بودن شغل  
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 موعه عوامل مرتبط با شغل ما ریز یدرجه بزرگ سی( ماتر3 جدو 

  

وضوح 

نقش 

 در

 شغل 

  استقالل

عمل  

در 

 شغل 

الش چ

برانگیز 

بودن  

 شغل 

معنی 

دار 

  بودن

 ل  شغ

 590/0 521/0 484/0 1 ضوح نقش در شغل و

 1 1 1 1 استقالل عمل در شغل 

 1 1 564/0 1 گیز بودن شغل ش برانلچا

 1 533/0 495/0 1 ل  شغ نی دار بودنمع

 

 ل غماموعه عوامل مرتبط با ش ر یو وزن ز  یرگبز زانی( م4 جدو 

 

 زنو یزان بزرگی  م شاخص ها 

 0/ 190 484/0 وضوح نقش در شغل 

 0/ 393 1 مل در شغل الل عقاست

 0/ 222 564/0 چالش برانگیز بودن شغل 

 0/ 195 495/0 ل  شغ نمعنی دار بود

 

 ماموعه عوامل مرتبط با شغل  ریز ی( رتبه بند5 جدو 

 

 نوز شاخص ها  رتبه

 0/ 393 استقالل عمل در شغل  1

 0/ 222 شغل برانگیز بودن  چالش 2

 0/ 195 معنی دار بودن شغل  3

 0/ 190 ر شغل ش دقضوح نو 4

 

 قیتحق هیآزمون فرض نتابج

 "جد.معنادار دار ریتهران تأث یکارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه شهردار یبهره ور شیامل مرتبط با شغل بر افزاعو": قیتحق هیفرض

کارکنان کم سهابقه در اداره  یعامل مرتبط با شغل اثرگذار بر بهره ور 6و  دیگرد دییتأ قیتحق هیحاصل از پژوهش، فرض  جیاساس جتا  بر

 شدجد: یبند تیاولو ریو به صورت ز ییتهران شناسا یکل رفاه شهردار

 

 

 



 کارکنان کم سابقه در  یبهره ور  شیعوامل مرتبط با شغل بر افزا  ریتاث

             1400 زیی، پا1، شماره 1دوره  یاجساج هیمنابع و سرما یفصلنامه علم                    ، یاجساج هیمنابع و سرما یفصلنامه علم   تهران یکل رفاه شهردار اداره

 

 

 ق یتحق  هیآزمون فرض اهی( جت6 جدو 

 وزن شاخص ها  بهرت

 0/ 393 در شغل استقالل عمل 1

 0/ 222 ل ش برانگیز بودن شغچال 2

 0/ 195 دار بودن شغل معنی  3

 0/ 190 نقش در شغلوضوح  4

 

بهودن شهغل،  زیتهران، استق   عمل در شغل، چالش براجگ  یشود که در اداره کل رفاه شهردار  یم  شنهادیپ  هیفرض  نیا  جیاساس جتا  بر

 گردجد. یبازجگر زیج یفعل یو شغل ها ردیمورد توجه ارار گ یمشاغل سازماج یطراح دار بودن شغل، و وضوح جقش در شغل، در یمعن

 

 

 

 یآت قاتیتحق یبرا شنهادیپ

بهه   ریهز  شهنهاداتیماموعهه حاضهر، پ  نیو تدو  یشیمایپ  یها  یبررس  ،یمطالعات کتابخاجه ا  ندیکسب شده در فرا  اتیتوجه به تارب  با

 گردد: یارائه م یمحققان آت

 یتههران و حته یادارت تابعهه شههردار  گهریپهژوهش در د  نیهود اشه  یم  شنهادیمورد اشاره، پ  یمکاج  تیمحدودبا توجه به   •

 به اجاا  رسد. زیج رانیا یک ن شهرها یها یشهردار

شود دو  یم شنهادیپرسشنامه ها، پ یجمع آورو   عیبر زمان بر بودن توز یمبن قیتحق  ییاجرا تیبا توجه به محدود ن،یهمچن •

 .ردیجلسه مشتر  اجاا  پذ کی یو ط یباشد، به روش دلف یآجها م یساز ییا و جهاهشاخص  ییکه مربوطه به شناسا قیتحق هیولفاز ا

 یها  یکارکنان در شهردار  یارتقاء بهره ور  یمد  بوم  یشود در جهت طراح  یم  شنهادیپ  یبه پژوهشگران آت  ن،یع وه بر ا •

 .ندیسراسر کشور اادا  جما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کم سابقه در کارکنان  یبهره ور  شیعوامل مرتبط با شغل بر افزا  ریتاث

             1400 زیی، پا1، شماره  1دوره  یاجساج ه یمنابع و سرما یفصلنامه علم               ، یاجساج هیمنابع و سرما یفصلنامه علم   نا تهر  یکل رفاه شهردار اداره
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