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Review
The aim of this study was to investigate the effect of
job-related factors on increasing the productivity of lowlevel 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.
Keywords: Productivity, low-level employees,
managerial factors, Tehran Municipality General Welfare
Office
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چکیده :

پژوهش حاضر با هدف تاثیر عوامل مرتبط با شغل بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در اداره کللل رفللاه شللهرداری
تهران به انجام رسید .این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی ،از لحاظ رویکرد پیمایشی و از نوع مطالعات اکتشللافی ملی باشللد.
جامعه آماری تحقیق حاضر را یک گروه  35نفره از مدیران ارشد ،میانی و عملیاتی اداره کللل رفللاه شللهرداری تهللران بودنللد.
تجزیه و تحلیل های الزمه از طریق نرم افزار  SPSSانجام گرفت .نتایج تحقیق نشان داد عوامل مدیریتی بر افزایش بهللره
وری کارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه شهرداری تهران تأثیر معنادار دارند .بر اساس نتایج فرضیه تحقیق پیشنهاد می شود
که در اداره کل رفاه شهرداری تهران ،مدیران و سرپرستان به موارد زیر توجه خاص مبذول دارند :حمایت عاطفی و معنوی از
زیردست ،ایفای نقش مربی ،بر قراری عدالت مراوده ای بین زیر دستان ،ارتبللام مللبثر بللا زیلر دسللت جهللت حللل مسللا ل و
مشکالت کاری ،و نظارت دقیق در ماه های اول استخدام.
واژگان کلیدی  :بهره وری  ،کارکنان کم سابقه ،عوامل مدیریتی  ،اداره کل رفاه شهرداری تهران
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مقدمه :
در تحقیق فوق سعی شد تا با انجام یک مطالعه علمی و نظام مند در اداره کل رفاه شهرداری تهران ،عوامل مرتبط با شغل بلر افلزایش
بهره وری کارکنان کم سابقه شناسایی شده و اولویت بندی گردند.
بیان مسئله:
بهره وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی انسانها و ساختن اجتماعی مرفه
تر که هدف ملی برای همه کشورهای جهان است ،همواره مد نظر صاحب نظران سیاست و اقتصاد می باشد .در پی تعالی دانش و
بینش بیشتر در مسایل اقتصادی و اجتماعی  ،مفهوم بهره وری نیز به تدریج از نظر شکل و محتوا دگرگونی پذیرفته و پیوسته جنبه
های جدیدی از آن پدید آمده است .بهره وری بسته به نوع افراد و در ارتبام با تجربه ها و دانش های ایشان بنحوی گوناگون و غیر از
آنچه به واقع است ،مورد استفاده قرار گرفته است .رسالت اصلی علم مدیریت دستیابی به بهره وری بیشتر است و این امر همواره مورد
توجه مدیران برای اداره اثربخش تر سازمانها بوده است( .ابطحی و کاظمی)1378 ،
اداره کل رفاه شهرداری تهران نیز از این مقوله مستثنی نبوده و انجام مصاحبه های اولیه با مدیران این سازمان گواه بر این بود که یکی
از دغدغه های اصلی آنها در حوزه منابع انسانی ،شناسایی عوامل اثرگذار بر بهره وری نیروی انسانی و به ویژه نیروی انسانی کم تجربه
تر (افراد با سابقه کاری زیر ده سال) می باشد .لذا ،تحقیق فوق بر آن است تا با انجام یک مطالعه علمی و نظام مند در اداره کلل رفلاه
شهرداری تهران ،به سبال زیر پاسخ دهد" :در اداره کل رفاه شهرداری تهران ،تاثیر عوامل مدیریتی بر افزایش بهره وری کارکنلان کلم
سابقه در اداره کل رفاه شهرداری تهران چگونه است؟ و این عوامل از لحاظ اهمیت و تأثیرگذاری ،چگونه رتبه بندی می شوند؟".
ضرورت انجام تحقیق:
اگر جامعه ای قصد دارد در دنیای پر رقابت امروزی از رونق اقتصادی ،رشد اجتماعی و زندگی بهتر برخوردار باشد و نیز خود را برای
زندگی بهتر در قرن بیست و یکم آماده سازد الزم است بهره وری باالیی داشته باشد و برای اینکه بهره وری یک کشور افزایش یابد،
الزم است همه سازمانهای تولیدی ،خدماتی ،پژوهشی و آموزشی و  ...آن کشور بهره وری باال داشته باشند (ساعت چی.)1384 ،
افزایش بهره وری در یک کشور با تالش همه مردم ،سازمانها و به ویژه خانواده ها و کلیه آحاد یک ملت امکان پذیر خواهد بود .رشد
بهره وری کاری نیست که با دستور از باال امکان پذیر باشد .دولت ها بستر ها و سیاست های مناسب را فراهم کرده تا مردم به گونه ای
گسترده در حرکت افزایش بهره وری شرکت فعال داشته باشند .تاریخ دویست ساله توسعه اقتصادی پس از انقالب صنعتی نتیجه رشد و
ارتقاء بهره وری است که نمونه ها ی بارز آن اتوماسیون ،ساخت ربام و تکنولوژی جهانی اطالعات است .تنها در طول پانزده سال اخیر
بهره وری در سطح جهان  45برابر شده است .تنها راه برای توسعه کشورهای در حال توسعه اتکاء به دانایی توأم به بهره وری در عمل
و کار خردمندانه و پویایی و خالقیت و ترویج نوآوری در تمام واحدهای صنعتی ،اداری و خدماتی می باشد .با توجه به محدودیت منابع،
افزایش جمعیت ،رشد نیازها و خواسته های بشری و رقابت شدید در صحنه جهانی ،بدون توجه به استراتژی بهبود و بهره وری نمی
توان از رشد و بقاء به طور مستمر و در بلند مدت در سطح جانی برخوردار شد( .طاهری )1378 ،
بررسی های بعمل آمده توسط محقق و همچنین به اذعان برخی از مدیران ارشد اداره کل رفاه شهرداری تهران ،انجام این پلژوهش در
سازمان مذکور از لحاظ کاربردی دارای اهمیت و ضرورت می باشد ..چراکه در حال حاضر این سازمان با افت بهره وری نیلروی انسلانی
مواجه بوده و این افت در کارکنان با سابقه کاری کمتر از ده سال بیشتر نمود داشته است.
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فرضیه تحقیق:
عوامل مدیریتی بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه شهرداری تهران تأثیر معنادار دارند.
بررسی تحقیقات پیشین:
هاشمی و تقی پور ( ،)1400پژوهشی را با عنوان تاثیر عوامل مرتبط با شغل بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه
شهرداری تهران به انجام رساندند .هدف از پژوهش شان ،تاثیر عوامل مرتبط با شغل بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در اداره
کل رفاه شهرداری تهران بود .نتایج تحقیق نشان داد عوامل مدیریتی بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه
شهرداری تهران تأثیر معنادار دارند.
جباری و همکاران ( ،)1395پژوهشی را با عنوان "بررسی عوامل موثر بر بهره وری کارکنان ستاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری" به
انجام رساندند .هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری کارکنان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بود .در
این تحقیق ،رابطه بین کارگروهی ،آموزش ،گردش شغلی ،ارتقای مسئولیت کارکنان ،پاداش و مزایا ،امنیت شغلی ،مشارکت کارکنان بر
بهره وری کارکنان ستاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنانی بودند
که در ستاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری فعالیت می کنند که تعداد آنها  576نفر بوده است و با توجه به تعداد محدود جامعه آماری و
بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه  230نفر محاسبه شد .برای توزیع پرسشنامه ها از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده
شده است .سرانجام ،نتایج تحقیق تأثیر همه عوامل مذکور بر بهره وری کارکنان ستاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به اثبات رساند.
فنجانچی و همکاران ( ،)1392پژوهشی را با عنوان "افزایش بهره وری نیروی انسانی با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره
فازی در شرکت سیمان صوفیان" به انجام رساندند .بر اساس نتایج این تحقیق ،از جمله مهمترین عوامل اثرگذار بر بهره وری کارکنان،
می توان به موارد زیر اشاره کرد :میزان تجربه و مهارت های مرتبط با شغل؛ احترام به شخصیت فرد در محیط کار؛ شایسته ساالری؛
سیستم دستمزد عادالنه؛ مدیریت اثربخش در سازمان؛ مسئولیت پذیری کارکنان.
بردبار ( ،)1392پژوهش را با عنوان " عوامل مبثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه
موردی :کارکنان بیمارستان شهید صدوقی یزد)" به انجام رساند .بر اساس نتایج این تحقیق ،رتبه بندی عوامل مبثر بر بهره وری
کارکنان به ترتیب عبارتند از :عوامل سازمانی و مدیریتی ،عوامل حمایت سازمانی و نظام جبران خدمات ،عوامل فیزیکی و روانی
محیطی ،عوامل میزان آزادی و استقالل کارکنان در انجام امور ،عوامل فردی ،عوامل ایجاد کننده جو صمیمیت و همکاری در
بیمارستان ،عوامل برنامه ریزی و هدایت عملکرد کارکنان ،عوامل تقویت حس تعهد و وفاداری در کارکنان .ضمناً ،در این تحقیق با
استفاده از تکنیک تاپسیس ،رتبه بندی مبلفه های مربوطه نیز تعیین شدند .علیهذا ،عوامل شناسایی شده می تواند مبنای پیاده سازی
هسته و چرخه بهبود بهره وری ،طراحی و اجرای آموزش های ضمن خدمت ویژه مدیران و سایر طرحهای پرسنلی قرار گیرد.
روشن زاده ( )1389ضمن پژوهش خود با عنوان "نقش بکارگیری اتوماسیون اداری در بهره وری کارکنان شهرداری خرم آباد" به این
نتیجه رسید که :کارکنان شهرداری خرم¬آباد در مورد نقش بکارگیری اتوماسیون اداری (سیستم¬های پشتیبانی اداری ،سیستم¬های
ارتباطات از راه دور ،سیستم-های جابه¬جایی اسناد ،سیستم¬های مدیریتی اسناد) در بهره¬وری خود نگرش مثبت دارند.
جرمیا و همکاران ( ،)2016پژوهشی را با عنوان "بررسی تأثیر استرهای دمایی محیط کار بر

بهره وری کارکنان" به انجام رساندند.

نتایج این تحقیق نشان داد که اگر دمای محیط کار از استانداردهای مشخصی باالتر یا پا ین تر باشد ،بر بهره وری کارکنان تأثیرات

فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی ،دوره  ،1شماره ،1پیاپی( ،)2زمستان 1400
ISSN : 2783-3984
تاثیر عوامل مدیریتی بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه (به انضمام مطالعه موردی)
کدمقالهHRC-2111-1010 :

منفی و معنادار بر جای می گذارد.
کلینگر و همکاران ( ،)2015در پژوهشی تحت عنوان "بهره وری خدمات در صنایع مختلف" ،به این نتیجه رسیدند که اهمیت آیتم
های اقتصادی و معناداری باالی مدیریت بهره وری ،فارغ از صنایع مختلف ،تأثیر بسزایی بر بهره وری خواهند داشت.
سونگ تنگ ( ،)2014در پژوهشی که با هدف بررسی مدل کیفی بهره وری به انجام رساند ،نتیجه گرفت که در اغلب مدل هلای ارا له
شده جهت ارزیابی بهره وری ،نقش متغیرهای کیفی کمرنگ شده و متغیرهای کمی در اولیت قرار گرفته اند .لذا می باست پژوهشلهای
علمی این حوزه از ارا ه مدلهای کیفی بهره وری برای صنایع مختلف غافل نمانند و این خالء مطالعاتی را پوشش دهند.
آمار توصیفی در خصوص متغیرهای دموگرافیک:
وضعیت نمونه آماری تحقیق از لحاظ جنسیت
در نمودار زیر ،وضعیت این متغیر دموگرافیک قابل مشاهده می باشد .همانطور که در این نمودار نیز مشخص است ،در این تحقیق از
مجموع  35نفر خبره ای که در تحقیق مشارکت داشتند 27 ،نفر مرد و  8نفر زن بوده اند.

نمودار  )1وضعیت نمونه آماری تحقیق از لحاظ جنسیت
وضعیت نمونه آماری تحقیق از لحاظ تحصیالت
در نمودار زیر ،وضعیت این متغیر دموگرافیک قابل مشاهده می باشد .همانطور که در این نمودار نیز مشخص است ،در این تحقیق از
مجموع  35نفر خبره ای که در تحقیق مشارکت داشتند 9 ،نفر دارای سطح تحصیلی لیسانس 23 ،نفر دارای سطح تحصیلی فوق
لیسانس ،و  3نفر نیز دارای سطح تحصیلی دکترا یا معادل آن بوده اند.
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نمودار  )2وضعیت نمونه آماری تحقیق از لحاظ تحصیالت
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
مجموع  35نفر خبره ای که در تحقیق مشارکت داشتند 6 ،نفر دارای سابقه فعالیت کمتر از  10سال 12 ،نفر دارای سابقه فعالیت بین
 10تا  20سال 17 ،نفر دارای سابقه فعالیت بین  21تا  30سال ،و نهایتاً  1نفر دارای سابقه فعالیت بیشتر از  30سال در امور مدیریتی
شهرداری تهران و ادارات تابعه بوده اند.

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 مدیریتی بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه شهرداری تهران تأثیر
معنادار دارند.
شاخص های مربوم به عوامل مدیریتی به جز شاخص اول ،گواه بر تأیید فرضیه تحقیق بود:
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تاثیر عوامل مدیریتی بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه (به انضمام مطالعه موردی)
کدمقالهHRC-2111-1010 :

جدول  )1نتایج آزمون  tدر خصوص فرضیه تحقیق
One-Sample Test
Test Value = 3
)Sig. (2-tailed

t

df

0/000

34

-8/178

0/000

34

7/748

0/000

34

6/706

0/000

34

6/952

0/000

34

7/403

0/000

34

7/318

دانش تخصصی سرپرست
ارتبام مبثر با زیر دست جهت حل
مسا ل و مشکالت کاری
ایفای نقش مربی
حمایت عاطفی و معنوی از
زیردست
بر قراری عدالت مراوده ای بین زیر
دستان
نظارت دقیق در ماه های اول
استخدام

نتابج آزمون فرضیه تحقیق:
فرضیه تحقیق" :عوامل مدیریتی بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه شهرداری تهران تأثیر معنادار دارند".
بر اساس نتایج حاصل از پژوهش ،فرضیه تحقیق تأیید گردید و  6عامل مدیریتی اثرگذار بر بهره وری کارکنان کم سلابقه در اداره کلل
رفاه شهرداری تهران شناسایی و به صورت زیر اولویت بندی شدند:
جدول  )2نتیجه آزمون فرضیه تحقیق
وزن

شاخص ها

رتبه

0/328
0/202
0/180
0/174
0/118

حمایت عاطفی و معنوی از زیردست
ایفای نقش مربی
بر قراری عدالت مراوده ای بین زیر دستان
ارتبام مبثر با زیر دست جهت حل مسا ل و مشکالت کاری
نظارت دقیق در ماه های اول استخدام

1
2
3
4
5

بر اساس نتایج فرضیه تحقیق پیشنهاد می شود که در اداره کل رفاه شهرداری تهران ،مدیران و سرپرستان به موارد زیلر توجله خلاص
مبذول دارند :حمایت عاطفی و معنوی از زیردست ،ایفای نقش مربی ،بر قراری عدالت مراوده ای بین زیر دستان ،ارتبلام ملبثر بلا زیلر
دست جهت حل مسا ل و مشکالت کاری ،و نظارت دقیق در ماه های اول استخدام.
پیشنهاد برای تحقیقات آتی:
با توجه به تجربیات کسب شده در فرایند مطالعات کتابخانه ای ،بررسی های پیمایشی و تدوین مجموعه حاضر ،پیشنهادات زیر بله
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:محققان آتی ارا ه می گردد
 پیشنهاد می شلود ایلن پلژوهش در دیگلر ادارت تابعله شلهرداری تهلران و حتلی،با توجه به محدودیت مکانی مورد اشاره

•

.شهرداری های کالن شهرهای ایران نیز به انجام رسد
 پیشلنهاد ملی،جمع آوری پرسشنامه هلا

 با توجه به محدودیت اجرایی تحقیق مبنی بر زمان بر بودن توزیع و،همچنین

•

 به روش دلفلی و طلی یلک جلسله مشلتر،شود دو فاز اولیه تحقیق که مربوطه به شناسایی شاخص ها و نهایی سازی آنها می باشد
.انجام پذیرد
 به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود در جهت طراحی مدل بومی ارتقاء بهره وری کارکنان در شهرداری های،عالوه بر این

•

.سراسر کشور اقدام نمایند
 به پژهشگران آتی پیشنهاد می شود در جهت شناسایی و مدل سازی عوامل کاهنده بهره وری کارکنلان،عالوه بر موارد باال

•

.در شهرداری های سراسر کشور نیز پژوهش انجام دهند
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