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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تاثیر عوامل مرتبط با شغل بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه شهرداری تهران بهه اجاها
رسید .این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی ،از لحاظ رویکرد پیمایشی و از جوع مطالعات اکتشافی می باشد .جامعه آماری تحقیق حاضهر
را یک گروه  35جفره از مدیران ارشد ،میاجی و عملیاتی اداره کل رفاه شهرداری تهران بودجد .تازیه و تحلیل های الزمه از طریهق جهر
افزار  SPSSاجاا گرفت .جتایج تحقیق جشان داد عوامل مرتبط با شغل بر افزایش بهره وری کارکنهان کهم سهابقه در اداره کهل رفهاه
شهرداری تهران تأثیر معنادار دارجد .بر اساس جتایج فرضیه تحقیق پیشنهاد می شود که در اداره کل رفهاه شههرداری تههران ،اسهتق
عمل در شغل ،چالش براجگیز بودن شغل ،معنی دار بودن شغل ،و وضوح جقش در شغل ،در طراحی مشاغل سهازماجی مهورد توجهه اهرار
گیرد و شغل های فعلی جیز بازجگری گردجد.
کلمات کلیدی :بهره وری  ،کارکنان کم سابقه ،عوامل مرتبط با شغل ،اداره کل رفاه شهرداری تهران

Mohamad_taghipour@yahoo.com

تاثیر عوامل مرتبط با شغل بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در
اداره کل رفاه شهرداری تهران فصلنامه علمی منابع و سرمایه اجساجی،

فصلنامه علمی منابع و سرمایه اجساجی دوره  ،1شماره  ،1پاییز 1400

مقدمه
در تحقیق فوق سعی شد تا با اجاا یک مطالعه علمی و جظا مند در اداره کل رفاه شهرداری تهران ،عوامل مرتبط با شغل بهر افهزایش
بهره وری کارکنان کم سابقه شناسایی شده و اولویت بندی گردجد.
بیان مسئله
بهره وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت جهت ارتقای سطح زجدگی اجساجها و ساختن اجتماعی مرفه
تر که هدف ملی برای همه کشورهای جهان است ،همواره مد جظر صاحب جظران سیاست و ااتصاد مهی باشهد .در پهی تعهالی داجهش و
بینش بیشتر در مسایل ااتصادی و اجتماعی  ،مفهو بهره وری جیز به تدریج از جظر شکل و محتوا دگرگهوجی پذیرفتهه و پیوسهته جنبهه
های جدیدی از آن پدید آمده است .بهره وری بسته به جوع افراد و در ارتباط با تاربه ها و داجش های ایشان بنحوی گوجاگون و غیهر از
آجچه به وااع است ،مورد استفاده ارار گرفته است .رسالت اصلی علم مدیریت دستیابی به بهره وری بیشتر است و این امر همواره مهورد
توجه مدیران برای اداره اثربخش تر سازماجها بوده است( .ابطحی و کاظمی)1378 ،
اداره کل رفاه شهرداری تهران جیز از این مقوله مستثنی جبوده و اجاا مصاحبه های اولیه با مدیران این سازمان گواه بر این بود که یکی
از دغدغه های اصلی آجها در حوزه منابع اجساجی ،شناسایی عوامل اثرگذار بر بهره وری جیروی اجساجی و به ویژه جیروی اجساجی کم تاربه
تر (افراد با سابقه کاری زیر ده سا ) می باشد .لذا ،تحقیق فوق بر آن است تا با اجاا یک مطالعه علمی و جظا مند در اداره کهل رفهاه
شهرداری تهران ،به سؤا زیر پاسخ دهد" :در اداره کل رفاه شهرداری تهران ،تاثیر عوامل مرتبط با شغل بر افزایش بهره وری کارکنان
کم سابقه چگوجه است؟ و این عوامل از لحاظ اهمیت و تأثیرگذاری ،چگوجه رتبه بندی می شوجد؟".
فرضیه تحقیق
عوامل مرتبط با شغل بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه شهرداری تهران تأثیر معنادار دارجد.
بررسی تحقیقات پیشین
«تقیپور» و همکاران به بررسی رابطة رضایت شغلی و بهرهوری جیروی اجساجی با استفاده از مد «پهل ای اسهککتر» و مهد «آچیهو»
بهترتیب ،برای ارزیابی رضایت شغلی و ارزیابی بهرهوری جیروی اجساجی پرداختهاجد .در این بررسی برای تازیه و تحلیل آماری از ضریب
همبستگی «پیرسون» استفاده شده است .جتایج حاصل از این پژوهش گویای این موضوع اسهت کهه بهین رضهایت شهغلی و بههرهوری
جیروی اجساجی رابطهای مثبت وجود دارد .همچنین ،بین مؤلفههای رضایت شغلی (حقوق و مزایا ،پاداش ،مشارکت ،ترفیع ،محیط کهار) و
بهرهوری جیروی اجساجی رابطهای مثبت وجود دارد() Taghipour et al. 2020
همچنین در پژوهشی دیگر «تقیپور» و همکاران که جامعة آماری آن کارشناسان و متخصصان فعا در «باجک پارسیان» تهران بهود و
برای تازیه و تحلیل دادهها از جر افزار «لیزر » و مد سازی معادالت ساختاری استفاده شد ،جشهان داده شهد کهه بهین اسهتراتژیهای
راابتی و عملکرد شرکتها جهت بهبود و تعالی مستمر رابطهای وجود دارد .از طرف دیگر ،جقش عوامل اجساجی و سازماجی در تحقق این
مفهو بسیار مهم خواهد بود (.(Taghipour et al. 2020
«آذریان» و همکاران در یک مطالعة موردی در «سازمان آموزش و پرورش» به بررسی تأثیر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر بهر رضهایت
شغلی پرداختند .جتایج جشان داد که در این سازمان اخت ف معناداری بین اجرای مدیریت کیفیت جامع و افزایش رضهایت شهغلی وجهود
دارد (. )Azarian & Taghipour 2020در پژوهشی دیگر« ،تقیپور و آذریان» ،به بررسی تأثیر اجرای مدیریت کیفیت فراگیهر
بر اعتماد سازماجی (مطالعة موردی :آموزش و پرورش) پرداختند .جتایج جشان داد که اخت ف معناداری بین اجرای مدیریت کیفیت جامع و
اعتماد سازماجی در «سازمان آموزش و پرورش» وجود دارد .آجها همچنین ،به بررسی تأثیر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر بر روابط اجساجی
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(مورد مطالعه :آموزش و پرورش) پرداختند .جتایج جشان داد که اخت ف معناداری بین اجرای مدیریت کیفیت جهامع و روابهط اجسهاجی در
«سازمان آموزش و پرورش» وجود دارد (.)Taghipour & Azarian 2020
تقوایی یزدی و همکاران ( )2020تحقیقی با عنوان تأثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سهازماجی(مطالعه مهوردی :پهار علهم و فنهاوری
مازجدران) اجاا دادجد .جتایج جشان داد که سرمایه فکری بر کارآفرینی سهازماجی در پهار علهم و فنهاوری مازجهدران تهاثیر مثبهت دارد.
همچنین جتایج جشان داد از بین ابعاد سرمایه فکری هر سه بعد سرمایه اجساجی ،سرمایه سهاختاری و سهرمایه رابطهه¬ای بهر کهارآفرینی
سازماجی تاثیر مثبت و معنادار دارد
عبدی هوالیی و همکاران ( )2019تحقیقی با عنوان پیش بینی بازاریابی کار آفریناجه بواسطه برجامه ریزی استراتژیک (به اجضما مطالعه
موردی) اجاا دادجد .یافته ها جشان داد رابطه همبستگی معنی داری بین برجامه ریزی استراتژیک با چههار مولفهه بازاریهابی کارآفریناجهه
شامل فرصت هشیاری ،جوآوری معطوف به مصرف کننده ،ایااد ارزش و مدیریت ریسک وجود دارد.
عبدی هوالیی و همکاران ( )2018تحقیقی با عنوان رابطه برجامهریزی استراتژیک با بازاریابی کهار آفریناجهه در باجهک صهادرات منطقهه
شما تهران اجاا دادجد .جتایج جشان داد مدیریت ریسک و فرصت هشیاری از مولفه¬های بازاریابی کارافریناجه در باجک صادرات منطقه
شما بیشترین تاثیر را از یرجامه ریزی استراتژیک می¬پذیرد و کمترین تاثیر مربوط به مولفه ایااد ارزش با می باشد.
چنگیز دلیوجد و همکاران( )2020به بررسی عوامل مهؤثر در سهناش اعتبهار مشهتریان بها رویکهرد ترکیبهی دادهکهاوی و تصهمیمگیری
چندشاخصه پرداختند .این پژوهش سعی دارد تا با استفاده از دو تکنیک دادهکهاوی و تصهمیمگیری چندشاخصهه ،امکهان بهتهری بهرای
باجکها جهت شناسایی مشتریان خود فراهم سازد .یافتههای پژوهش جشان میدهد که شاخص معد گردش حسها در اولویهت او و
درآمد ساالجه متقاصی در اولویت آخر ارار دارد.
تقی پور و همکاران ( )2020در پژوهشی به بررسی شناسایی و اولویت بندی شاخص های موثر بر پیاده سازی بهینه مدیریت ارتبهاط بها
مشتری با به کارگیری روش های  TOPSISو( AHPمورد مطالعه :باجک پاسارگاد) پرداختند .جتایج این تحقیق جشان داد که عامهل
سازماجی دارای بیشترین وزن و سکس عوامل فرهنگی و تکنولوژی به ترتیب در الویت های بعدی ارار گرفتند.
آمار توصیفی در خصوص متغیرهای دموگرافیک
وضعیت جموجه آماری تحقیق از لحاظ جنسیت
در جمودار زیر ،وضعیت این متغیر دموگرافیک اابل مشاهده می باشد .هماجطور که در این جمودار جیز مشخص اسهت ،در ایهن تحقیهق از
ماموع  35جفر خبره ای که در تحقیق مشارکت داشتند 27 ،جفر مرد و  8جفر زن بوده اجد.
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نمودار  )1وضعیت نمونه آماری تحقیق از لحاظ جنسیت

وضعیت نمونه آماری تحقیق از لحاظ تحصیالت
در جمودار زیر ،وضعیت این متغیر دموگرافیک اابل مشاهده می باشد .هماجطور که در این جمودار جیز مشخص اسهت ،در ایهن تحقیهق از
ماموع  35جفر خبره ای که در تحقیق مشارکت داشتند 9 ،جفر دارای سطح تحصهیلی لیسهاجس 23 ،جفهر دارای سهطح تحصهیلی فهوق
لیساجس ،و  3جفر جیز دارای سطح تحصیلی دکترا یا معاد آن بوده اجد.

نمودار  )2وضعیت نمونه آماری تحقیق از لحاظ تحصیالت

وضعیت نمونه آماری تحقیق از لحاظ سابقه مدیریت در سازمان های تابعه شهرداری تهران
در جمودار زیر ،وضعیت این متغیر دموگرافیک اابل مشاهده می باشد .هماجطور که در این جمودار جیز مشخص اسهت ،در ایهن تحقیهق از
ماموع  35جفر خبره ای که در تحقیق مشارکت داشتند 6 ،جفر دارای سابقه فعالیت کمتر از  10سا  12 ،جفر دارای سابقه فعالیهت بهین
 10تا  20سا  17 ،جفر دارای سابقه فعالیت بین  21تا  30سا  ،و جهایتاً  1جفر دارای سابقه فعالیت بیشتر از  30سها در امهور مهدیریتی
شهرداری تهران و ادارات تابعه بوده اجد.
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نمودار  )3وضعیت نمونه آماری تحقیق از لحاظ سابقه مدیریت در شهرداری تهران و ادارات تابعه

آزمون فرضیه تحقیق
در فرضیه تحقیق ،ادعا شده بود که عوامل مرتبط با شغل بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در اداره کل رفهاه شههرداری تههران
تأثیر معنادار دارجد .جتایج تحقیق جیز در مورد همه شاخص های مربوط به عوامل مرتبط با شغل ،گواه بر تأیید فرضیه تحقیق بود:
جدو  )1جتایج آزمون  tدر خصوص فرضیه تحقیق
One-Sample Test
Test Value = 3
t

)df Sig. (2-tailed
0/004

34

3/095

وضوح نقش در شغل

0/000

34

5/014

استقالل عمل در شغل

0/000

34

8/178

چالش برانگیز بودن شغل

0/000

34

8/223

معنی دار بودن شغل

مقایسات زوجی فازی زیر مجموعه عوامل مرتبط با شغل
در این اسمت جتایج مقایسات زوجی زیر ماموعه عوامل مرتبط با شغل ارائه شده است:
جدو  )2مقایسات زوجی زیر ماموعه عوامل مرتبط با شغل
معنی دار بودن شغل

چالش برانگیز بودن شغل

استقالل عمل در شغل

0/708 0/057 1/677 0/487 0/780 1/255 0/528 0/842 1/419
0/063 1/718 2/444 0/684 1/024 1/681
0/955 1/482 2/099
1

1

1

1

1

1

1

1

1

وضوح نقش در شغل
1

1

1

0/596 0/946 0/413

وضوح نقش در شغل
استقالل عمل در شغل

 0/797 1/282 2/055 0/409 0/582 0/941چالش برانگیز بودن شغل

0/705 1/188 1/893 0/595 0/976 1/461 0/476 0/675 1/047

معنی دار بودن شغل
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جدو  )3ماتریس درجه بزرگی زیر ماموعه عوامل مرتبط با شغل
معنی

چالش

استقالل

وضوح

دار

برانگیز

عمل

نقش

بودن

بودن

در

در

شغل

شغل

شغل

شغل

0/590

0/521

0/484

1

وضوح نقش در شغل

1

1

1

1

استقالل عمل در شغل

1

1

0/564

1

چالش برانگیز بودن شغل

1

0/533

0/495

1

معنی دار بودن شغل

جدو  )4میزان بزرگی و وزن زیر ماموعه عوامل مرتبط با شغل
وزن

میزان بزرگی

شاخص ها

0/190

0/484

وضوح نقش در شغل

0/393

1

استقالل عمل در شغل

0/222

0/564

چالش برانگیز بودن شغل

0/195

0/495

معنی دار بودن شغل

جدو  )5رتبه بندی زیر ماموعه عوامل مرتبط با شغل
وزن

شاخص ها

رتبه

0/393

استقالل عمل در شغل

1

0/222

چالش برانگیز بودن شغل

2

0/195

معنی دار بودن شغل

3

0/190

وضوح نقش در شغل

4

نتابج آزمون فرضیه تحقیق
فرضیه تحقیق" :عوامل مرتبط با شغل بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه شهرداری تهران تأثیر معنادار دارجد".
بر اساس جتایج حاصل از پژوهش ،فرضیه تحقیق تأیید گردید و  6عامل مرتبط با شغل اثرگذار بر بهره وری کارکنان کم سهابقه در اداره
کل رفاه شهرداری تهران شناسایی و به صورت زیر اولویت بندی شدجد:

تاثیر عوامل مرتبط با شغل بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در
اداره کل رفاه شهرداری تهران فصلنامه علمی منابع و سرمایه اجساجی،

فصلنامه علمی منابع و سرمایه اجساجی دوره  ،1شماره  ،1پاییز 1400

جدو  )6جتیاه آزمون فرضیه تحقیق
وزن

شاخص ها

رتبه

0/393

استقالل عمل در شغل

1

0/222

چالش برانگیز بودن شغل

2

0/195

معنی دار بودن شغل

3

0/190

وضوح نقش در شغل

4

بر اساس جتایج این فرضیه پیشنهاد می شود که در اداره کل رفاه شهرداری تهران ،استق

عمل در شغل ،چالش براجگیز بهودن شهغل،

معنی دار بودن شغل ،و وضوح جقش در شغل ،در طراحی مشاغل سازماجی مورد توجه ارار گیرد و شغل های فعلی جیز بازجگری گردجد.

پیشنهاد برای تحقیقات آتی
با توجه به تاربیات کسب شده در فرایند مطالعات کتابخاجه ای ،بررسی های پیمایشی و تدوین ماموعهه حاضهر ،پیشهنهادات زیهر بهه
محققان آتی ارائه می گردد:
•

با توجه به محدودیت مکاجی مورد اشاره ،پیشنهاد می شهود ایهن پهژوهش در دیگهر ادارت تابعهه شههرداری تههران و حتهی

شهرداری های ک ن شهرهای ایران جیز به اجاا رسد.
•

همچنین ،با توجه به محدودیت اجرایی تحقیق مبنی بر زمان بر بودن توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها ،پیشنهاد می شود دو

فاز اولیه تحقیق که مربوطه به شناسایی شاخص ها و جهایی سازی آجها می باشد ،به روش دلفی و طی یک جلسه مشتر اجاا پذیرد.
•

ع وه بر این ،به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود در جهت طراحی مد بومی ارتقاء بهره وری کارکنان در شهرداری های

سراسر کشور اادا جمایند.

1400  پاییز،1  شماره،1 فصلنامه علمی منابع و سرمایه اجساجی دوره

تاثیر عوامل مرتبط با شغل بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در
،اداره کل رفاه شهرداری تهران فصلنامه علمی منابع و سرمایه اجساجی
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