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Review   
     The aim of this study was to investigate the effect of 

job-related factors on increasing the productivity of low-

level employees in the General Welfare Office of Tehran 

Municipality. This research is applied in terms of 

purpose, survey in terms of approach and exploratory in 

terms of studies. The statistical population of the present 

study was a group of 35 senior, middle and operational 

managers of the General Welfare Department of Tehran 

Municipality. Necessary analyzes were performed using 

SPSS software. The results showed that managerial 

factors have a significant effect on increasing the 

productivity of low-level employees in the General 

Welfare Department of Tehran Municipality. Based on 

the results, the research hypothesis suggests that in the 

General Welfare Department of Tehran Municipality, 

managers and supervisors pay special attention to: 

Emotional and spiritual support to subordinates, playing 

the role of coach, establishing interactive justice between 

subordinates, effective communication with subordinates 

to solve work problems, and careful monitoring in the 

first months of employment. 
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 چکیده :

 یردارکارکنان کم سابقه در اداره کللل رفللاه شلله یبهره ور شیعوامل مرتبط با شغل بر افزا  ریپژوهش حاضر با هدف تاث

باشللد.  یملل  یو از نوع مطالعات اکتشللاف یشیمایپ  کردیاز لحاظ رو  ،یپژوهش از لحاظ هدف کاربرد  نی. ادیانجام رسن به  تهرا

تهللران بودنللد.  یاداره کللل رفللاه شللهردار  یاتیو عمل  یانیارشد، م  رانیمد  زنفره ا  35گروه    کیحاضر را    قیتحق  یجامعه آمار

بهللره  شیبر افزا  یتیرینشان داد عوامل مد  قیتحق  جیانجام گرفت. نتا  SPSSنرم افزار    قیالزمه از طر  یها  لیو تحل  هیتجز

شود   یم  شنهادیپ  قیتحق  هیفرض  جینتامعنادار دارند. بر اساس    ریتهران تأث  یکارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه شهردار  یور

از   یو معنو  یعاطف  تید: حمامبذول دارنتوجه خاص    ریو سرپرستان به موارد ز  رانیتهران، مد  یکه در اداره کل رفاه شهردار

دسللت جهللت حللل مسللا ل و  ریلل دستان، ارتبللام مللبثر بللا ز ریز  نیب  یعدالت مراوده ا  یبر قرار  ،ینقش مرب  یفایا  ردست،یز

 اول استخدام. یدر ماه ها  قیو نظارت دق  ،یمشکالت کار
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 مقدمه :

 شیتهران، عوامل مرتبط با شغل بلر افلزا یو نظام مند در اداره کل رفاه شهردار یمطالعه علم  کیشد تا با انجام    یفوق سع  قیدر تحق

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

 :مسئله انیب

مرفه    ی انسانها و ساختن اجتماع  یسطح زندگ   یضرورت جهت ارتقا  کیآن به عنوان    شیکه افزا  یکلامع و  است ج  یمفهوم  یبهره ور

ا  یهمه کشورها  یبرا  یتر که هدف مل دانش و    یتعال  یباشد. در پ  یو اقتصاد م  استیست، همواره مد نظر صاحب نظران سجهان 

جنبه   وستهیو پ  رفتهیپذ  ی از نظر شکل و محتوا دگرگون  جیبه تدر  زین  ی، مفهوم بهره ور  یعو اجتما  یاقتصاد  لیدر مسا  شتریب  نشیب

از    ریگوناگون و غ  یبنحو  شانیا  یبسته به نوع افراد و در ارتبام با تجربه ها و دانش ها  یآمده است. بهره ور  دیاز آن پد  یدیجد  یها

امر همواره مورد    نیاست و ا  شتریب  یره وربه به   یابیدست  تی ریعلم مد  یآنچه به واقع است، مورد استفاده قرار گرفته است. رسالت اصل

 ( 1378)ابطحی و کاظمی، اداره اثربخش تر سازمانها بوده است.  یبرا  رانیتوجه مد

 یکیبود که  نیسازمان گواه بر ا نیا رانیبا مد هیاول ینبوده و انجام مصاحبه ها یمقوله مستثن نیاز ا زیتهران ن یکل رفاه شهردار  اداره

کم تجربه  یانسان یروین  ژهیو به و  یانسان  یروین  یعوامل اثرگذار بر بهره ور  ییشناسا  ،یآنها در حوزه منابع انسان  یاصل  یه هااز دغدغ

و نظام مند در اداره کلل رفلاه   یمطالعه علم  کیفوق بر آن است تا با انجام    قیباشد. لذا، تحق  یده سال( م  ریز  یبا سابقه کار  فرادتر )ا

رکنلان کلم کا یبهره ور شیبر افزا یتیریعوامل مد ریتهران، تاث  یدر اداره کل رفاه شهردار"پاسخ دهد:    ریزل  به سبا  تهران،  یشهردار

 ."شوند؟ یم یچگونه رتبه بند ،یرگذاریو تأث تیعوامل از لحاظ اهم نیتهران چگونه است؟ و ا یرفاه شهردار لسابقه در اداره ک

 :قیضرورت انجام تحق

  ی خود را برا  زیبهتر برخوردار باشد و ن  یو زندگ  یرشد اجتماع  ،یاز رونق اقتصاد  یپر رقابت امروز  ی ایدن  ارد درد دقص  یاگر جامعه ا 

 ابد،ی  شیکشور افزا  کی  یبهره ور  نکهیا  یداشته باشد و برا  ییباال  یآماده سازد الزم است بهره ور  کمیو    ستیبهتر در قرن ب  یزندگ

ساز همه  است  آموزش  یهشژوپ  ،یخدمات  ،یدیتول  یمانهاالزم  ور  یو  بهره  کشور  آن   ... چ  یو  )ساعت  باشند  داشته  (.  1384  ، یباال 

خواهد بود. رشد    ریملت امکان پذ  کیآحاد    هیخانواده ها و کل  ژهیو به و  کشور با تالش همه مردم ،سازمانها  کیدر    یبهره ور  شیافزا

  ی مناسب را فراهم کرده تا مردم به گونه ا یها استیر ها و سبستها دولت  باشد. ریپذ مکانکه با دستور از باال ا ستین یکار یبهره ور

رشد و  جهینت یپس از انقالب صنعت یساله توسعه اقتصاد ستی دو خیشرکت فعال داشته باشند. تار  یبهره ور  شیگسترده در حرکت افزا

  ریعات است. تنها در طول پانزده سال اخطالا  یجهان  یساخت ربام و تکنولوژ  ون، یبارز آن اتوماس  ی است که نمونه ها    یارتقاء بهره ور

در عمل    یتوأم به بهره ور  ییکاء به دانادر حال توسعه ات  یتوسعه کشورها  یبرابر شده است. تنها راه برا  45در سطح جهان    یبهره ور

منابع،    تیبه محدود  با توجهباشد.    یم  یو خدمات  یادار  ،یصنعت  یدر تمام واحدها  ینوآور  جیو ترو  ت یو خالق  ییایو کار خردمندانه و پو

  ی نم  ی ود و بهره وربهب  یبدون توجه به استراتژ  ، یدر صحنه جهان  د یو رقابت شد  یبشر  یو خواسته ها  ازهایرشد ن  ت،یجمع  شیافزا

 ( 1378،  یبرخوردار شد.  )طاهر ی توان از رشد و بقاء به طور مستمر و در بلند مدت در سطح جان

پلژوهش در  نیتهران، انجام ا یارشد اداره کل رفاه شهردار  رانیاز مد  یبه اذعان برخ  نیهمچن  و  توسط محققبعمل آمده    یها  یبررس

 یانسلان یرویلن یسازمان با افت بهره ور نیباشد.. چراکه در حال حاضر ا یو ضرورت م تیاهم یدارا یسازمان مذکور از لحاظ کاربرد

 نمود داشته است. شتریل بز ده ساکمتر ا یرافت در کارکنان با سابقه کا نیمواجه بوده و ا
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 :قیتحق هیفرض

 معنادار دارند. ریتهران تأث یکارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه شهردار یبهره ور شیبر افزا یتیریعوامل مد

 :نیشیپ قاتیتحق یبررس

ان کم سابقه در اداره کل رفاه  رکنکا  یورره  به   ش یعوامل مرتبط با شغل بر افزا  ریرا با عنوان تاث  ی (، پژوهش1400پور )  ی و تق  یهاشم

کارکنان کم سابقه در اداره    یبهره ور  شیعوامل مرتبط با شغل بر افزا  ریتهران به انجام رساندند. هدف از پژوهش شان، تاث  یشهردار

شهردار رفاه  نتا  یکل  بود.  د  ق یتحق  جیتهران  مدنشان  عوامل  افزا  یتیریاد  ور  شیبر  ساب  یبهره  کم  اداکارکنان  در  کل  قه  رفاه ره 

 معنادار دارند.  ریتهران تأث یشهردار

به   "یو فناور  قاتیکارکنان ستاد وزارت علوم، تحق  یعوامل موثر بر بهره ور  یبررس"را با عنوان    ی(، پژوهش1395و همکاران )  یجبار

بود. در   یو فناور قاتیم، تحقعلورت ان وزاکارکن یعوامل موثر بر بهره ور یو رتبه بند ییانجام رساندند. هدف از پژوهش حاضر، شناسا

مشارکت کارکنان بر   ،یشغل  تیامن  ا،یکارکنان، پاداش و مزا  تی مسئول  یارتقا  ،یآموزش، گردش شغل  ،یکارگروه  نیب  هرابط  ق،یتحق  نیا

بودند    یانرکنکا  هیکل  قی تحق  نیا  یقرار گرفته است. جامعه آمار  یمورد بررس  یو فناور  قات یرکنان ستاد وزارت علوم، تحقکا  یبهره ور

و   ینفر بوده است و با توجه به تعداد محدود جامعه آمار 576کنند که تعداد آنها   یم تیفعال یفناورو  قاتیکه در ستاد وزارت علوم، تحق

 فادهاست   یتصادف  یطبقه ا  یریپرسشنامه ها از روش نمونه گ  عیتوز  ینفر محاسبه شد. برا  230جم نمونه  بر اساس فرمول کوکران ح

 به اثبات رساند.  یو فناور قاتیکارکنان ستاد وزارت علوم، تحق یبر  بهره ور رهمه عوامل مذکو ری تأث ق یتحق جیسرانجام، نتااست. شده 

  اره ی چند مع  یریگ  میتصم  یبا استفاده از مدلها  یانسان  یروین  یبهره ور  شیافزا"را با عنوان    ی(، پژوهش1392و همکاران )  یفنجانچ

کارکنان،   یعوامل اثرگذار بر بهره ور  نیاز جمله مهمتر  ق،یتحق  نیا  جیبه انجام رساندند. بر اساس نتا  "انیصوف  مانیکت سدر شر  یفاز

 ؛یساالر  ستهیکار؛ شا  طی فرد در مح  تیمرتبط با شغل؛ احترام به شخص  یتجربه و مهارت ها  زانیره کرد: ماشا  ریزتوان به موارد    یم

 کارکنان. یریپذ تین؛ مسئولدر سازمااثربخش  تیریدستمزد عادالنه؛ مد ستمیس

عوامل مبثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره )مطالعه "(، پژوهش را با عنوان  1392)  بردبار

یزد( شهید صدوقی  بیمارستان  کارکنان  نتا  "موردی:  اساس  بر  رساند.  انجام  بن  ق، یتحق  نیا  جیبه  عواملرتبه  وری    دی  بهره  بر  مبثر 

ترتیب   به  روانی    دعبارتنکارکنان  و  فیزیکی  عوامل  خدمات،  جبران  نظام  و  سازمانی  حمایت  عوامل  مدیریتی،  و  سازمانی  عوامل  از: 

در  همکاری  و  صمیمیت  جو  کننده  ایجاد  عوامل  فردی،  عوامل  امور،  انجام  در  کارکنان  استقالل  و  آزادی  میزان  عوامل  محیطی، 

اع  نان،ریزی و هدایت عملکرد کارک  مل برنامهستان، عوابیمار با    قیتحق  نیوامل تقویت حس تعهد و وفاداری در کارکنان. ضمناً، در 

استفاده از تکنیک تاپسیس، رتبه بندی مبلفه های مربوطه نیز تعیین شدند. علیهذا، عوامل شناسایی شده می تواند مبنای پیاده سازی 

 و سایر طرحهای پرسنلی قرار گیرد. مدیرانآموزش های ضمن خدمت ویژه  ی و اجرایوری، طراح هسته و چرخه بهبود بهره 

 ن یبه ا  "خرم آباد  یکارکنان شهردار  یدر بهره ور  یادار  ونی اتوماس  یرینقش بکارگ"( ضمن پژوهش خود با عنوان  1389زاده )  روشن

 ی ها¬مستیس  ،یادار  یبانیپشت  یها¬)سیستم  ون اداریاتوماسی  یریبکارگ  نقش   مورد  در  آباد¬خرم  یکه: کارکنان شهردار  د یرس  جهینت

 خود نگرش مثبت دارند.   یور¬اسناد( در بهره یت یریمد یها¬ستمیاسناد، س ییجا¬جابه یها-ستمیارتباطات از راه دور،  س

ام رساندند.  به انج  "کارکنان  یکار بر     بهره ور  طیمح  ییدما  یاسترها  ر یتأث  ی بررس"را با عنوان    ی (، پژوهش2016و همکاران )  ایجرم

 راتیکارکنان تأث  یتر باشد، بر بهره ور  نیپا   ایباالتر    یمشخص  یکار از استانداردها  طیمح  ینشان داد که اگر دما  قی تحق  نیا  جینتا
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 گذارد.    یم یبر جا رو معنادا یمنف

به  "لفتمخ  عیخدمات در صنا  یبهره ور"تحت عنوان    ی(، در پژوهش2015و همکاران )  نگریکل اهم  دندیرس  جه ینت  نیا،   تمیآ  تیکه 

 خواهند داشت.  یبر بهره ور  ییبسزا ریمختلف، تأث عیفارغ از صنا ،یبهره ور تیر یمد یباال یو معنادار یاقتصاد  یها

ه ارا ل یگرفت که در اغلب مدل هلا جهیبه انجام رساند، نت  یبهره ور  یفیمدل ک  یکه با هدف بررس  ی(، در پژوهش2014تنگ )  سونگ

 یباست پژوهشلها یقرار گرفته اند. لذا م  تیدر اول  یکم  یرهایکمرنگ شده و متغ  یفیک  یرهاینقش متغ  ،یبهره ور  یابیارز  جهت  شده

 را پوشش دهند. یخالء مطالعات نیمختلف غافل نمانند و ا عیصنا یبرا یبهره ور یفیک یحوزه از ارا ه مدلها نیا یعلم

 

 :کیفدموگرا یارهیدر خصوص متغ یفیر توصآما     

 تیاز لحاظ جنس قیتحق ینمونه آمار تیوضع

تحقیق از    در نمودار زیر، وضعیت این متغیر دموگرافیک قابل مشاهده می باشد. همانطور که در این نمودار نیز مشخص است، در این

 نفر زن بوده اند.  8نفر مرد و  27نفر خبره ای که در تحقیق مشارکت داشتند،  35مجموع 

 

 
ونه آماری تحقیق از لحاظ جنسیتیت نم( وضع1ار نمود  

 وضعیت نمونه آماری تحقیق از لحاظ تحصیالت 

که در این نمودار نیز مشخص است، در این تحقیق از  در نمودار زیر، وضعیت این متغیر دموگرافیک قابل مشاهده می باشد. همانطور  

داشتند،    35مجموع   مشارکت  تحقیق  در  که  ای  خبره  لیسانس،    9نفر  تحصیلی  دارای سطح  فوق    23نفر  تحصیلی  سطح  دارای  نفر 

 ل آن بوده اند.  نفر نیز دارای سطح تحصیلی دکترا یا معاد 3لیسانس، و 
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 از لحاظ تحصیالت  ( وضعیت نمونه آماری تحقیق2نمودار 

 وضعیت نمونه آماری تحقیق از لحاظ سابقه مدیریت در سازمان های تابعه شهرداری تهران 

در نمودار زیر، وضعیت این متغیر دموگرافیک قابل مشاهده می باشد. همانطور که در این نمودار نیز مشخص است، در این تحقیق از  

نفر دارای سابقه فعالیت بین    12سال،    10سابقه فعالیت کمتر از    نفر دارای  6تند،  نفر خبره ای که در تحقیق مشارکت داش  35مجموع  

سال در امور مدیریتی    30نفر دارای سابقه فعالیت بیشتر از    1سال، و نهایتاً    30تا    21نفر دارای سابقه فعالیت بین    17سال،    20تا    10

 شهرداری تهران و ادارات تابعه بوده اند.   

 

 
 ضعیت نمونه آماری تحقیق از لحاظ سابقه مدیریت در شهرداری تهران و ادارات تابعه ( و3نمودار 

 :آزمون فرضیه تحقیق

افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه شهرداری تهران تأثیر  عوامل مدیریتی بر  در فرضیه تحقیق، ادعا شده بود که  

 معنادار دارند. 

 ، گواه بر تأیید فرضیه تحقیق بود:یریتی به جز شاخص اولعوامل مدشاخص های مربوم به 
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 در خصوص فرضیه تحقیق  t( نتایج آزمون 1جدول 

One-Sample Test 

Test Value = 3 

 t df Sig. (2-tailed)  

  000/0 34 -178/8 دانش تخصصی سرپرست 

ارتبام مبثر با زیر دست جهت حل  

 مسا ل و مشکالت کاری 
748/7 34 000/0  

  000/0 34 706/6 ایفای نقش مربی

حمایت عاطفی و معنوی از  

 زیردست
952/6 34 000/0  

بر قراری عدالت مراوده ای بین زیر  

 دستان 
403/7 34 000/0  

نظارت دقیق در ماه های اول 

 استخدام 
318/7 34 000/0  

 

 :قیتحق هینتابج آزمون فرض

 "معنادار دارند. ر یتهران تأث یسابقه در اداره کل رفاه شهردارکارکنان کم  یهره ورب شیبر افزا یتیریعوامل مد": قیتحق هیفرض

کارکنان کم سلابقه در اداره کلل  یاثرگذار بر بهره ور  یتیریعامل مد  6و    دیگرد  دییتأ  قیتحق  هیحاصل از پژوهش، فرض  جیاساس نتا  بر

   شدند:  یبند تیاولو ریو به صورت ز ییتهران شناسا  یرفاه شهردار

 ( نتیجه آزمون فرضیه تحقیق 2جدول 

 وزن شاخص ها  رتبه

 328/0 حمایت عاطفی و معنوی از زیردست  1

 202/0 ایفای نقش مربی 2

 180/0 بر قراری عدالت مراوده ای بین زیر دستان 3

 174/0 ارتبام مبثر با زیر دست جهت حل مسا ل و مشکالت کاری  4

 118/0 ام نظارت دقیق در ماه های اول استخد  5

 

توجله خلاص   ریلو سرپرستان به موارد ز  رانیتهران، مد  یشود که در اداره کل رفاه شهردار  یم  شنهادیپ  قیتحق  هیفرض  جیبر اساس نتا

 ریلدستان، ارتبلام ملبثر بلا ز ریز نیب یعدالت مراوده ا یبر قرار ،ینقش مرب  یفایا  ردست،یاز ز  یو معنو  یعاطف  تیمبذول دارند: حما

 اول استخدام. یدر ماه ها قیو نظارت دق ،یکار کالتمسا ل و مش دست جهت حل

 : پیشنهاد برای تحقیقات آتی

بله   ریز  شنهاداتیمجموعه حاضر، پ  نیو تدو  یشیمایپ  یها  یبررس  ،یمطالعات کتابخانه ا  ندیکسب شده در فرا  اتیبا توجه به تجرب
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 گردد: یارا ه م یمحققان آت

 یتهلران و حتل یادارت تابعله شلهردار  گلریپلژوهش در د  نیلشلود ا  یم  شنهادیاشاره، پ  مورد  یمکان  تیبا توجه به محدود •

 به انجام رسد.  زین رانیا یکالن شهرها یها یشهردار

 یمل شلنهادیا، پپرسشنامه هل یو       جمع آور  عیبر زمان بر بودن توز  یمبن  قیتحق  ییاجرا  تیبا توجه به محدود  ن،یهمچن •

جلسله مشلتر   کیل یو طل یباشد، به روش دلفل یآنها م یساز ییشاخص ها و نها ییه مربوطه به شناساک قیتحق هیشود دو فاز اول

 .ردیانجام پذ

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

 . ندیسراسر کشور اقدام نما

کارکنلان   یعوامل کاهنده بهره ور  یو مدل ساز  ییشود در جهت شناسا  یم  شنهادیپ  یبه پژهشگران آت  عالوه بر موارد باال، •

 پژوهش انجام دهند. زیسراسر کشور ن یها یدر شهردار
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