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 چکیده 

جاری ت وری کارکنان شعب بانک سپه منطقه آزادحاضر بررسی تأثیر چرخش شغلی بر بهره تحقیقهدف اصلی 

آموزش و توسعه ( شامل چهار بُعد؛ 2111چرخش شغلی فائیز)باشد. برای این منظور مدل و صنعتی ماکو می

وری الوانی و و مدل بهرهها ها و رویهشایستگی، طراحی شغل، استراتژی توسعه مسیر شغلی و سیستم

پذیری، وضعیت جسمانی و روحی، تشامل هشت بُعد؛ عوامل انگیزشی، شیوه رهبری، روحیه رقاب( 1831همکاران)

های جمعیت شناختی بررسی و در این راستا آموزش کاربردی و عمومی، سابقه و تجربه، خالقیت و نوآوری، ویژگی

حاضر کارکنان شعب بانک سپه تحقیق یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مطرح گردیده است. جامعه آماری 

ی اگیری تصادفی طبقهکه حجم نمونه آماری با استفاده از روش نمونهمنطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو است 

های استاندارد است. که پس از سنجش روایی و  پایایی آن، آوری اطالعات پرسشنامهانتخاب خواهد شد ابزار جمع

توصیفی و های آماری های آماری از روشآماری قرار خواهد گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده در اختیار نمونه

آمار  های آماری از روشبندی، تلخیص و تفسیر دادهاستنباطی استفاده خواهد گردید. بدین ترتیب که برای طبقه

 اسمیرنف، آزمون همبستگی -های تحقیق، آزمون کولموگروفتوصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه

وری کارکنان بر بهره و ابعاد آن چرخش شغلینشان داد گردید. نتایج استفاده  SPssافزار و رگرسیون خطی با نرم

ری کارکنان وبر بهرهبیشترین تأثیر  هاها و رویهسیستمو از بین ابعاد چرخش شغلی،  تأثیر دارد.شعب بانک سپه 

 دارد. شعب بانک سپه منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو

 ها و آموزش و توسعه شایستگی، طراحی شغل، مسیر شغلی، سیستم ،چرخش شغلی واژگان کلیدی:

 وری کارکنانبهره، هارویه

 

 مقدمه -



 

آید، بلکه در درجه نخست به عنوان مکتبی  وری فقط به عنوان عاملی جهت رشد اقتصادی به حساب نمی   بهره

 توانوود انسووووان میشوووود کووه همواره سوووعی در بهبود وضوووع موجود را دارد. در این دیوودگوواه  مطرح می

ها و وظایفش را هر روز بهتر از قبل انجام دهد که اصووول راهنمای این دیدگاه و حرکت، ایمان راسووو  به فعالیت

سان    شرفت ان شد. گرایش عمومی در بهره ها میپی سان و ارتقاء دانش و توانا با سانی،  ییوری حول محور ان های ان

انسانی  و کیفی منابع ی، فیزیکی محیط و به طور کلی توسعه کمیهای او و بهبود وضعیت روانانگیزش و خالقیت

سیار مهم           فعال و خالق می ساله ب صنعتی در اراتباط با م شرفته  ضتی که در دنیای پی شد. نه راه  وری بهبهره با

ست  سئولیت  .افتاده، خود گویای این مدعا ست که علت وجودی  یکی از م های هر نهاد اجتماعی نیل به اهدافی ا

دهد، و تحقق اهداف سازمان در گرو همکاری و هماهنگی تمامی عواملی است که با تعامل   نهاد را تشکیل می آن 

سازمان معنا می مندنظام سته   انه با یکدیگر به وجود  شد. در این میان نقش یک عامل مؤثرتر و برج س بخ ایر تر از 

ست که ب       سازمان ا سانی در تمام سطوح  ست و آن نیروی ان شعور و دارای   عوامل ا ستی به آن همچون عاملی با  ای

 نیازهای مادی و معنوی اندیشید.

ساس نظریه    سازمان  بر ا سنتی، کارکنان  شده و به نیروی کار معروف   های  ها، جزئی از عوامل تولید محسوب 

ید بوده تول عامل ترینها، مهمهای سیستمی، اقتضایی و مشارکتی، کارکنان در سازمان  بودند. ولی بر اساس نظریه 

های فراگیر و پیچیده اقتصاد جهانی  شود ولی در هزاره جدید، چالش و به جای نیروی کار، منابع انسانی گفته می 

سازمان و برتر از          صلی  صر ا سانی را جزو عنا شدن، تحول بازارها و تغییرات تکنولوژیک، منابع ان از جمله جهانی 

ها از عامل تولید به د توجه قرار داده و نقش انسووان در سووازمان عوامل تولید و به عنوان سوورمایه ارزشوومند مور 

گذاری در کیفیت نیروی انسووانی، موجب بارور شوودن اسووتعدادها، سوورمایه انسووانی توسووعه یافته اسووت. سوورمایه

شد و ارتقاء بهره       ها و ظرفیت تولید افراد میخالقیت شورها در گرو ر صادی پایدار ک شد اقت وری در تمام گردد. ر

ها تلقی ها و بنگاهوری مهمترین اسووتراتژی و هدف سووازمان وح اسووت. در دنیای رقابتی امروز، بهبود بهرهسووط

وری، مشکل اساسی وجود مدیران و کارکنان غیرمتخصص است. به ویژه مدیرانی      شود. در حوزه مدیریت بهره می

ی حفظ و گسووترش ارتباطات شووخصووی وری آشوونایی نداشووته و عمدتا  در پکه با مفاهیم مدیریتی از جمله بهره

وری و اتخاذ  باشوووند تا بتوانند جایگاه خود را حفظ نمایند. در سوووطح کالن نیز تعهد ملی برای ارتقای بهره            می

وری در سطح ملی موجب باال رفتن سطح زندگی مردم، کاهش   های مناسب، ضروری است. افزایش بهره   سیاست  

بازاره       وری ملی، افزایش درآمد  شوووود. همچنین افزایش در بهرهای جهانی می تورم و ایجاد توان رقابت ملی در 

 (.83، 1833سرانه را به دنبال دارد)سعیدی، 
 . به طورها و تهدیدهای زیادی بوده استم با فرصتأشاهد رقابت شدید توبانکداری های اخیر، صنعت سال در

  باشد و در زمینه خدماتی که ارائهتواند ارائه دهنده تمامی خدمات ممکن هیچ بانکی نمیمسلم 

ایی ههای موجود در بازار، استراتژیتوانند با بررسی نقاط قوت خویش و فرصتها میدهد، بهترین باشد. بانکمی



ها در یک فضای رقابتی فعالیت در حال حاضر بانک دست یابند. در بازار وریارتقاء بهرهرا پیش بگیرند که به 

وری باال با یکدیگر دارند و هر یک در ها نیز در این عرصه رقابت شدیدی برای کسب بهرهانکاز اینرو ب. کنندمی

باشند. با توجه به اهمیت و گسترش روز افزون خدمات تالش برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار می

ها با ارائه م مسوؤلین بانکها، و همچنین اهتماهای اخیر، و عرصه رقابتی موجود در میان بانکبانکداری در سال

وری خود میان سایر .... سعی در بهبود بهرهپردازها، تلفن بانک، خدمات پشت باجه ودخوخدمات گوناگون از جمله 

  .(1831)معین و شفیعی،رقبا را دارند

ت تا اسباشد در تحقیق حاضر سعی گردیده وری کارکنان مؤثر بوده و با آن مرتبط میعوامل بسیاری بر بهره

وری کارکنان در شعب بانک سپه منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو مورد بررسی قرار تأثیر چرخش شغلی بر بهره

 گیرد. 

های خاص، محیطی مناسب گیری از تکنیکها آن است که با بهرهیکی از وظایف استراتژیک مدیریت سازمان

د آورد. چرخش شغلی از جمله تدابیر مدیریتی در حوزه های کارکنان به وجوبرای شکوفایی استعدادها و توانایی

 مدیریت منابع انسانی است که طی آن با جابجایی کارکنان در مشاغل گوناگون با 

پذیرد. اگر بتوان افراد را در مشاغل هم خانواده و همگون های مختلف به طور مشروط  و اقتضایی انجام میانگیزه

 (.181، 1838شود)فرهنگ و همکاران، کرد چرخش شغلی ایجاد می که با آنها آشنایی دارند، جابجا

 های اصلی مشاغل هم خانواده و درک هدف چرخش شغلی کسب اطالعات کلی در مورد فعالیت

، 1813های اجرای مشاغل هم خانواده به وسیله کارکنان و انجام امور خاص در مشاغل مربوط است)اسمعیلی، شیوه

39.) 

ین گردند. همچناد با مشاغل بیشتری آشنا شده و در کار خود از تنوع باالتری برخوردار میبا چرخش شغلی افر

 (.181، 1838شود)فرهنگ و همکاران، به عضو مناسبی از سازمان تبدیل شده و انگیزه کار در آنان تقویت می

عاد که مسائل را در اب نگر کردنگر هستند تبدیل به افراد کلتوان افرادی که جزءبه وسیله چرخش شغلی می

 (.181، 1838تری ببینند و درک کنند)فرهنگ و همکاران، وسیع

-های دیگر  سازمان و افزایش هماهنگی  و بهبود تصمیمبه دلیل آشنایی مدیران با مسائل و مشکالت قسمت

واختی کار، گیری با کسب تجارب و آموختن مطالب جدید و نتیجتا  فراهم آوردن زمینه رشد آنان، کاهش یکن

های غیررسمی، جلوگیری از انحصاری شدن مشاغل و ایجاد روحیه تغییرپذیری، افزایش انگیزه و هدایت سازمان

 (.181، 1838کاهش تعصبات نسبت به شغل اهمیت بسزایی برای سازمان دارد)فرهنگ و همکاران، 

اهد کتگی و مالمت روحی نیز میگردد، از خسچرخش در مشاغل مختلف باعث افزایش دانش و تجربیات فرد می

 (39، 1813شود)اسمعیلی، و این امر موجب تحرک فکری و خالقیت و نوآوری می



 

کنند)طبیبی و همکاران، ها و وسعت دیدشان کمک میگردش شغلی به کارمندان در جهت افزایش توانایی

1831 ،122.) 

ها، اگر به طور صحیح و منظم ایجاد شود، شگردش عمودی)ترفیع و تنزل( و گردش افقی )انتقال( و سایر گرد

برد، بلکه سازمان را از رکود و یکنواختی خارج کرده و باعث رضایت نه تنها اثربخشی منابع انسانی را باال می

 (122، 1831شود)طبیبی و همکاران، کارکنان و در نتیجه افزایش کارایی و اثربخشی سازمان می

بررسی این مسئله که چقدر در شعب بانک سپه منطقه آزاد تجاری و صنعتی بدین ترتیب در تحقیق حاضر با 

ری وماکو به چرخش شغلی توجه شده است و چرخش شغلی در شعب بانک سپه تا چه حدی توانسته است بر بهره

 شود.کارکنان منجر شود، مورد هدف قرار گرفته است و نقش مهم چرخش شغلی در این زمینه بررسی می

 

 ظری تحقیقچارچوب ن

سی  برای  شغلی بر بهره برر صنعتی ماکو    تأثیر چرخش  سپه منطقه آزاد تجاری و  شعب بانک  ز ا وری کارکنان 

ستراتژی توسعه        ( شامل چهار بُعد؛  2111چرخش شغلی فائیز) مدل  آموزش و توسعه شایستگی، طراحی شغل، ا

شامل هشت بُعد؛ عوامل انگیزشی،    ( 1831وری الوانی و همکاران)و مدل بهرهها ها و رویهمسیر شغلی و سیستم     

پذیری، وضووعیت جسوومانی و روحی، آموزش کاربردی و عمومی، سووابقه و تجربه،   شوویوه رهبری، روحیه رقابت

 استفاده گردید.های جمعیت شناختی خالقیت و نوآوری، ویژگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغیر  مستقل

 وابستهمتغیر 

 چرخش شغلی 

 توسعه شایستگیآموزش و 

طراحی شغل 

  استراتژی توسعه مسیر شغلی 

هاها و رویهسیستم 

 وری کارکنانبهره

عوامل انگیزشی   

شیوه رهبری   

پذیریروحیه رقابت 

وضعیت جسمانی و روحی 

آموزش کاربردی و عمومی 

سابقه و تجربه 

خالقیت و نوآوری 

های جمعیت شناختیویژگی 



 
 

 

 تحقیقتعریف متغیرهای 

شغلی عبارت :شغلی  چرخش شاغل دیگر به منظور افزایش عالقه و    ا گردش  ست از جابجائی افراد در طیفی از م

 .(8، 1832کار)دالوری،  انگیزه در آنان به محیط

 گیری و استفاده وری کارکنان عبارت است از به دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره   بهرهوری کارکنان:بهره

وری نسووبت کار توان، اسووتعداد و مهارت منابع انسووانی به منظور تحقق اهداف سووازمان، به عبارتی بهرهبهینه از 

 (.18، 1838شود)ابطحی و کاظمی، شده نیز اطالق میانجام شده به کاری که باید انجام می

 

 

 پیشینه تحقیق

داخل و خارج کشور انجام گردیده ها تحقیقاتی در و جوانب آن وری کارکنانبهرهو چرخش شغلی در رابطه با 

 گردد:است که به چند مورد به شرح زیر اشاره می

 

 تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور -2-3-1

ی عملکرد ورهای کامپیوتری اتوماسیون اداری بر بهره( تحقیقی را با عنوان بررسی تأثیر سیستم1839ابراهیمی)

ها نظر هدف کاربردی، از نظر روش پژوهشی توصیفی، از نظر نوع دادهکارکنان، انجام داده است. این پژوهش از 

 باشد. در این پژوهش متغیرهای اتوماسیون اداری؛ کمّی و از جنبه زمانی مقطعی می

وری)شامل کارایی عملکرد، اثربخشی عملکرد(، بررسی گردید. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه کارکنان بهره

عنوان نمونه آماری انتخاب نفر به 13ها تلف شهرداری استان کرمان بود که از میان آنو کارشناسان سطوح مخ

باشد. برای تجزیه و تحلیل یک سؤال میوساخته حاوی بیستآوری اطالعات پرسشنامه محققشدند. ابزار جمع

، 1ون کولموگروف اسمیرنفهای آماری توصیفی)میانگین، انحراف معیار( و استنباطی )آزمهای آماری از آزمونداده

، بهره گرفته شد. 2افزار اس. پی. اس. اسها از نرممنظور انجام تحلیلضریب همبستگی پیرسون( استفاده شد. به

دست آمده از این پژوهش بیانگر ارتباط مستقیم و مثبت بین سیستم اتوماسیون اداری با افزایش کارایی، نتایج به

 های مذکور وجود نداشت.وده و دالیلی برای رد فرضیهوری کارکنان باثربخشی و بهره

                                                           
1. Kolmogorov - Smirnov 
2. SPSS  



 

وری کارکنان سازمان ( تحقیقی را با عنوان همبستگی بین عدالت سازمانی و بهره1831حسینی و همکاران)

اند. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل بهزیستی شهر شیراز انجام داده

 بود که از میان  1832نفر در سال  811مان بهزیستی شهر شیراز به تعداد کلیه کارکنان ساز

های دموگرافیک آوری اطالعات پرسشنامه ویژگیعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمعنفر به 128ها آن

 8نمشامل سن، جنسیت، وضعیت تحصیالت و سابقه کاری؛ پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی نیهووف و مور

ای هفت گویه( و ای پنج گویه، عدالت مراودهحاوی هفده گویه در سه بُعد)عدالت توزیعی پنج گویه، عدالت رویه

 یک گویه، وحاوی چهل 8وری کارکنان آچیوپرسشنامه استاندارد بهره

توزیع فراوانی، بُعدی، های آماری توصیفی)جداول یکهای آماری از آزمونباشد. برای تجزیه و تحلیل دادهمی

ب همبستگی طرفه، ضریمیانگین، بیشینه، کمینه، انحراف معیار( و استنباطی)آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس یک

های پژوهش ، بهره گرفته شد. یافته1افزار اس. پی. اس. اسها از نرممنظور انجام تحلیلپیرسون( استفاده شد. به

وری کارکنان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. و نمره بهره حاکی است که بین نمره عدالت سازمانی

های این پژوهش وری کارکنان همبستگی معنادار داشتند. از یافتهچنین هر سه بُعد عدالت سازمانی با بهرههم

یابد. یوری کارکنان افزایش مشود که با افزایش عدالت سازمانی در سازمان بهزیستی، میزان بهرهنتیجه گرفته می

توانند بهره وری شود با تقویت عدالت سازمانی و عوامل مرتبط با آن در محل کار میلذا به مدیران توصیه می

 کارکنان سازمان خود را افزایش دهند.

( تحقیقی را با عنوان بررسی نقش عوامل فیزیکی محیط کار)ارگونومی( بر افزایش 1831کدخدایی و سیّدی)

اند. این پژوهش بر اساس هدف، در دسته تحقیقات کاربردی، و ک تجارت شیراز، انجام دادهوری کارکنان بانبهره

از نظر روش و ماهیت در دسته تحقیقات توصیفی همبستگی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و 

عنوان نفر به 211ها پرسنل بود که از میان آن 911شعبه و  13کارکنان شعب بانک تجارت شیراز در مجموع 

برای ارزیابی شرایط  9آوری اطالعات پرسشنامه استاندارد تی. ال، ایکس ناسانمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع

فیزیکی محیط کاری)ارگونومی()در ابعاد بار ذهنی، بار فیزیکی، تالش، عملکرد، بار زمانی( و پرسشنامه استاندارد 

های آماری های آماری از آزمونباشد. برای تجزیه و تحلیل دادهارکنان، میوری کبرای ارزیابی بهره 1مدل آچیو

افزار رمها از نمنظور انجام تحلیلاستنباطی)رگرسیون ساده، آماره تی، آماره زد، ضریب همبستگی( استفاده شد. به

، بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که در ابتدا شرایط فیزیکی محیط کار)ارگونومی( و 3اس. پی. اس. اس
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وری کارکنان بانک تجارت شیراز ارتباط ابعاد آن)بار ذهنی، بار فیزیکی، تالش، عملکرد، بار زمانی( و افزایش بهره

ردد گوری و بالعکس مینی باعث کاهش بهرهمعناداری وجود دارد و هر گونه افزایش بار فیزیکی، بار ذهنی و بار زما

 گردد.وری و بالعکس میو هر گونه افزایش تالش و عملکرد باعث افزایش بهره

وری کارمندان بانک، ( تحقیقی را با عنوان بررسی تأثیر طراحی محیط کار بر بهره1831ذاکریان و همکاران)

کارمند  111ها های شهر تهران بود که از میان آنی از بانکاند. جامعه آماری پژوهش کلیه کارمندان یکانجام داده

وری کارکنان آوری اطالعات پرسشنامه طراحی محیط کار بر بهرهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع-به

های آماری از باشد. برای تجزیه و تحلیل دادهچهار سؤال، میو( حاوی بیست2113)3بانک حامید و همکاران

 طرفه، ضریبهای آماری توصیفی)درصد، میانگین( و استنباطی)آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس یکمونآز

، بهره گرفته شد. نتایج پژوهش 11افزار اس. پی. اس. اسها از نرممنظور انجام تحلیلهمبستگی( استفاده شد. به

، ان بانک تأثیر مثبت دارد. به بیان دیگروری کارمندحاکی است که طراحی مناسب و با کیفیت محیط کار بر بهره

طراحی محیط کاری راحت و ارگونومیک با در نظر گرفتن نیازهای افراد و برآورده کردن آسایش کارمندان، باعث 

 ها خواهد شد.وری آنافزایش بهره

   کارگیری اتوماسیون اداری بر( تحقیقی را با عنوان بررسی اثربخشی به1838ضیاءپور و همکاران)

اند. این وری کارکنان)مطالعه موردی: کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(، انجام دادهبهره

پژوهش یک مطالعه توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شاغل در حوزه ستادی دانشگاه 

عنوان نمونه آماری نفر به 118ها میان آنبود که از  1832نفر در سال  211علوم پزشکی کرمانشاه به تعداد 

آوری اطالعات پرسشنامه مشخصات دموگرافیکی شامل متغیرهای جنسیت، سن، سطح انتخاب شدند. ابزار جمع

تحصیالت و سابقه کاری؛ پرسشنامه خودساخته اثربخشی اتوماسیون اداری حاوی دو شاخص، کارایی)چهارده 

 دو گویه و شش بُعد)مرتبطووری کارکنان حاوی سیرسشنامه خودساخته بهرهسؤال( و اثربخشی)سیزده سؤال(، و پ

بودن پنج گویه، دقت پنج گویه، صحت چهار گویه، ایمنی شش گویه، اقتصادی بودن شش گویه، سرعت شش 

های آماری توصیفی)توزیع فراوانی، درصد( و های آماری از آزمونباشد. برای تجزیه و تحلیل دادهگویه(، می

-استنباطی)آزمون تی تست، آزمون آنوا، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه( استفاده شد. به

، بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی 11افزار اس. پی. اس. اسها از نرممنظور انجام تحلیل

وری کارکنان، مرتب بودن، دقت، های بهرهوری کارکنان وجود دارد و مؤلفهمعناداری بین اتوماسیون اداری و بهره

صحت، ایمنی، اقتصادی بودن و سرعت با اتوماسیون اداری به ترتیب بیشترین ضریب همبستگی را دارند و تمامی 

شود که اطالعات با استفاده از های پژوهش نتیجه گرفته میها در سطح معنادار هستند. از یافتهاین همبستگی
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ادل، چنین، تبگیرد. همصورت کارا و مؤثر در دسترس مدیران قرار میی ایمن، با صرفه و بهسیستم اتوماسیون ادار

ها توسط سیستم اتوماسیون اداری باعث ایجاد سرعت و صحت اطالعات در داخل دفتر و بین دفاتر و محیط آن

 شود.گیری مدیران میاطالعات مفید و سودمند برای    تصمیم

وری کارکنان)مورد پژوهی: سازمان تحقیقی را با عنوان تأثیر گردش شغلی بر بهره (1838حریری و اعتمادی)

اند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران(، انجام داده

و شاغل به کار در پیمایشی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دارای حداقل مدرک دیپلم 

نفر بود که از میان  913امور مربوط به کتابداری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران به تعداد 

بخشی ساخته دوآوری اطالعات پرسشنامه محققعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمعنفر به 288ها آن

 12پردازد و در بخش دوم، بر مبنای مدل پروکوپنکوشناختی میجمعیت هایباشد که بخش اول آن به ویژگیمی

وری)فردی، سازمانی و سیستمی، با استفاده از چهل سؤال، نقش گردش شغلی را با توجه به چهار جنبه بهره

های آماری توصیفی)فراوانی، های آماری از آزمونسنجد. برای تجزیه و تحلیل دادههای کار( میمدیریت، روش

. پی. افزار اسها از نرممنظور انجام تحلیلدرصد، میانگین و انحراف معیار( و استنباطی)آزمون تی( استفاده شد. به

های کارکنان، اشتراک ، بهره گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی است که گردش شغلی در ارتقاء مهارت18اس. اس

ابی یها، تحمل مسائل و مشکالت دستن و تشویق آندانش، پویایی در کتابخانه، حمایت و کمک مدیران به کارکنا

ای این ههای نوین، افزایش تنوع در کار، و غلبه بر خستگی و کسالت تأثیر مثبتی دارد. در مجموع از یافتهبه شیوه

 دهد و فرصتی برای بهبودوری کارکنان را افزایش میشود که گردش شغلی میزان بهرهپژوهش نتیجه گرفته می

 در سازمان است.عملکرد 

ای ه( تحقیقی را با عنوان نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان در رابطه بین سرمایه1838صیادی و همکاران)

اند. جامعه وری نیروی انسانی)مورد مطالعه: بانک تجارت منطقه شمال غرب شهر تهران(، انجام دادهفکری و بهره

نفر بود که از میان  198منطقه شمال غرب شهر تهران به تعداد آماری تحقیق کلیه کارکنان شعب بانک تجارت 

 وری نیرویآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد بهرهنفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع 291ها آن

های آزمونهای آماری از باشد. برای تجزیه و تحلیل دادهساخته میسؤال و دو پرسشنامه محقق 29انسانی اچیو با 

ی. افزارهای لیزرل و اس. پیابی معادالت ساختاری مبتنی بر تحلیل مسیر( و نرمآماری توصیفی و استنباطی)مدل

از طریق  مستقیم واس. اس، استفاده شد. نتایج نشان داد که سرمایه فکری عالوه بر تأثیر مستقیم، به صورت غیر

 است. مستقیم از مستقیم بیشترگذارد و شدت تأثیر غیریر میوری نیروی انسانی تأثرضایت شغلی نیز به بهره
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( تحقیقی را با عنوان تحلیلی بر عوامل انسانی مؤثر بر سیستم پاداش و ارزیابی 1838اسماعیلی و همکاران)

اند. در این پژوهش متغیرهای وری کارکنان)مطالعه موردی بانک سپه استان فارس(، انجام دادهعملکرد بر بهره

وری کارکنان، روش ارزیابی متوازن در ابعاد روش مشتری، روش رشد و ش و ارزیابی عملکرد کارکنان، بهرهپای

یادگیری، روش فرآیندهای داخلی و روش مالی، بررسی گردید. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و همبستگی 

عنوان نمونه نفر به 283ها میان آن است جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان بانک سپه استان فارس بود که از

باشد. برای تجزیه و تحلیل نه سؤال میوآوری اطالعات پرسشنامه حاوی بیستآماری انتخاب شدند. ابزار جمع

های آماری توصیفی)میانگین و انحراف معیار( و استنباطی)آزمون فریدمن، تحلیل عاملی های آماری از آزمونداده

، بهره گرفته شد. از 18افزارهای آموس و اس. پی. اس. اسها از نرممنظور انجام تحلیلبهتأییدی( استفاده شد. 

شود که میانگین عملکرد کارکنان در معیار مالی بیشتر از های پژوهش برای فرض اول، چنین استنباط مییافته

گیری هوری کارکنان با بهررهسیستم پایش )نظارت( و ارزیابی عملکرد بر به»توان گفت: حد متوسط بوده است و می

شود که میانگین عملکرد برای فرض دوم، چنین استنباط می«. های بُعد مالی تأثیر معناداری دارداز استراتژی

سیستم پایش)نظارت( و ارزیابی »توان گفت: کارکنان در معیار فرآیند داخلی بیشتر از حد متوسط بوده و می

ای فرض بر«. های بُعد فرآیندهای داخلی تأثیر معناداری داردگیری از استراتژیهرهوری کارکنان با بعملکرد بر بهره

شود که میانگین عملکرد کارکنان در معیار رشد و یادگیری بیشتر از حد متوسط بوده سوم، چنین استنباط می

ی از گیرا بهرهوری کارکنان ببررسی سیستم پایش)نظارت( و ارزیابی عملکرد بر بهره»توان گفت: است و می

ن شود که میانگیبرای فرض چهارم، چنین استنباط می«. های بُعد رشد و یادگیری تأثیر معناداری دارداستراتژی

ارت( بررسی سیستم پایش)نظ»توان گفت: عملکرد کارکنان در معیار مشتریان بیش از حد متوسط بوده است و می

 های بُعد مشتریان تأثیر معناداری دارد.گیری از استراتژیهوری کارکنان با بهرو ارزیابی عملکرد بر بهره

( تحقیقی را با عنوان اثربخشی چرخش شغلی و رابطه آن با عدالت سازمانی و اعتماد 1838فرهنگ و همکاران)

اند. در این پژوهش متغیرهای اثربخشی چرخش شغلی؛ عدالت سازمانی شامل عدالت توزیعی، سازمانی، انجام داده

ای، بررسی فردی؛ اعتماد سازمانی شامل اعتماد افقی، اعتماد عمودی، اعتماد مؤسسهای و عدالت بینت رویهعدال

 39گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان تأمین اجتماعی شهر زاهدان به تعداد 

آوری اطالعات پرسشنامه انتخاب شدند. ابزار جمععنوان نمونه آماری صورت سرشماری بهها بهنفر بود که همه آن

حاوی هجده سؤال؛  11ساخته اثربخشی شغلی حاوی پانزده سؤال؛ پرسشنامه عدالت سازمانی کلکوئیتمحقق

 توسط( 2112)11نایت و همکاران( و مک1331)19های مایر و داویزدیدگاه پرسشنامه اعتماد سازمانی که بر اساس
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باشد. برای تجزیه و تحلیل هشت سؤال بوده، میو( ساخته شده و حاوی چهل2113)13کایزو و ریکا، کیرسیماجا

گروهی، های آماری توصیفی )جداول، میانگین، انحراف معیار( و استنباطی)آزمون تی تکهای آماری از آزمونداده

لوم بسته آماری ع ها ازمنظور انجام تحلیلضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل رگرسیون( استفاده شد. به

بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که اثربخشی شغلی در بین پرستاران بیمارستان تأمین اجتماعی  13اجتماعی

ی باشند. بین متغیر اثربخشقبول میباشد و عدالت و اعتماد سازمانی در حد قابل زاهدان در حد نسبتا  مطلوبی می

ابعاد آن رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بین اثربخشی چرخشی شغلی چرخشی شغلی با عدالت سازمانی و 

ای آن رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. ولی با بُعد با اعتماد سازمانی و ابعاد اعتماد عمومی و اعتماد مؤسسه

آن رابطه مستقیم و  اعتماد افقی رابطه معناداری وجود ندارد. بین عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی و ابعاد

 معناداری وجود دارد.

وری کارکنان ( تحقیقی را با عنوان رابطه بین منابع قدرت مورد استفاده مدیران و بهره1838رحیمی و همکاران)

اند. این تحقیق از لحاط هدف کاربردی و از انجام دادههای منتخب دانشگاه علوم پزشکی کردستان در بیمارستان

نفر شش بیمارستان  1381باشد. جامعه آماری کلیه پرسنل و تحلیلی و از نوع همبستگی می لحاظ روش توصیفی

ها پرسشنامه نفر به عنوان نمونه تعیین شد. ابزار گردآوری داده 811باشد. و دانشگاه علوم پزشکی کردستان می

اشد. باسمیت مینچارد و گلدوری هرسی و بالاستاندارد منایع قدرت سوسمان و دیب و پرسشنامه استاندارد بهره

ای، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه های تی تک نمونههای آماری از آزمونبرای تجزیه و تحلیل داده

ند. ااستفاده شده است. نتایج نشان داد قدرت تخصص بیشترین میانگین و قدرت پاداش کمترین میانگین را داشته

ری ووری کارکنان همبستگی منفی و نیز بین قدرت مرجعیت مدیران و بهرههرهو بین منبع قدرت اجبار مدیران و ب

 بینی کارکنان همبستگی مثبت وجود داشت. پیش

های خود در اعمال دار است. به این معنی که اگر مدیران از تخصص و مهارتوری از روی منابع قدرت معنیبهره

را  وریشود، بهرهاعمال فشار و اجباری که از قدرت مدیر ناشی مییابد. وری افزایش میقدرت استفاده کنند، بهره

وری معنادار بود. یعنی مدیران در بینی بهرهدهد. ضریب استاندارد رگرسیون قدرت مرجعیت در پیشکاهش می

 .وری کارکنان باید از منبع قدرت مرجعیت خود بیشتر استفاده کنندجهت افزایش بهره

وری در کارکنان در تماس با مشتری  تحقیقی را با عنوان تأثیر برآیند متغیرهای بهره( 1838جوال و همکاران)

شتریان)مورد: بانک    سط م ستان(، انجام داده       بر کیفیت خدمات ادراکی تو ستان خوز صی ا صو اند. جامعه های خ

 38ا هز میان آنها بود که اهای خصوصی استان خوزستان و مشتریان این بانک  آماری تحقیق کلیه کارکنان بانک

های آوری اطالعات پرسشنامهنفر از مشتریان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع   38نفر از کارکنان و 
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19. Statistical packag of social sciences 



 

اسووتاندارد تعارض و ابهام نقش چانکو، هاول و بلنجرکه دو بُعد میزان سووازگاری با انتظارات شووغلی و اطمینان از 

 جووونسوووووکووه ادراک کووارکوونووان از     سووووونووجوود، خووودکووارایووی     وظووایووف شوووووغوولووی را مووی    

پذیری اسپیرو و ویتز، رضایت شغلی    سنجد، تطبیق ها و اطمینان آن را میها، شایستگی  های شغلی، توانایی مهارت

سروکوال با        شتری  سط م سون، کیفیت خدمات ادراکی تو شد. برای تجزیه و تحلیل  سؤال، می  11برون و پیتر با

افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که خودکارایی و رضایت     ری و نرمهای آماری از مدل معادالت ساختا داده

شتری دارد و           سط م ساختاری مثبتی بر روی کیفیت خدمات ادراکی تو شتری تأثیر  شغلی کارمند متمایل با م

ساختاری مثبتی بر روی تطبیق  شتری دارد. تطبیق خودکارآمدی کارمند نیز تأثیر  ند کارم پذیریپذیری وی با م

گذارد. تعارض نقش و ابهام نقش کارمند، هم بر تأثیر ساختاری منفی بر روی کیفیت خدمات ادراکی مشتری می  

ساختاری منفی دارد و تعارض نقش و ابهام نقش کارمند نیز  روی تطبیق پذیری و هم بر روی خودکارایی او تأثیر 

نقش کارمند تأثیر سووواختاری مثبت و محدودی بر گذارد. ابهام تأثیر سووواختاری مثبتی بر روی ابهام نقش او می

 گذارد.روی رضایت شغلی وی می

وری کارکنان ( تحقیقی را با عنوان ارتباط هوش معنوی و هوش فرهنگی با بهره1832پورسلطانی و همکاران)

ی ش فرهنگاند. هدف از این تحقیق ارتباط بین هوش معنوی و هوانجام داده بدنی و علوم ورزشیپژوهشگاه تربیت

باشد. این تحقیق از لحاط کاربردی و از لحاظ روش وری کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی میبا بهره

نفر  89باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان پژوهشگاه از نوع همبستگی به صورت میدانی )پیمایشی( می

آوری نفر در نظر گرفته شد. ابزار جمع 89بر با جامعه یعنی باشد و به علت محدود بودن جامعه، نمونه آماری برامی

اطالعات پرسشنامه هوش فرهنگی )استراتژی فرهنگی، دانش فرهنگی، انگیزش فرهنگی و رفتار فرهنگی( و 

پرسشنامه هوش معنوی )درک و ارتباط با سرچشمه هستی و زندگی معنوی یا اتکا به هسته درونی( و پرسشنامه 

های آماری از آزمون کولموگرف اسمیرنوف و باشد. برای تجزیه و تحلیل دادهانی محقق ساخته میوری سازمبهره

های تی مستقل و تجزیه و تحلیل آنوای یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی و الگوریتم مدل ساختاری استفاده آزمون

 شده است. نتایج نشان داد الگوریتم مدل 

معنوی و هوش فرهنگی تأیید شده و در حد قابل قبولی قرار دارد. بین هوش های هوش گیری تمامی شاخصاندازه

داری وجود دارد و بین هوش فرهنگی بر اساس مدرک تحصیلی تفاوت فرهنگی بر اساس جنسیت تفاوت معنی

وری کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی، مدیران باید توجه داری وجود دارد. با توجه به میزان متوسط بهرهمعنی

 بیشتری به این مهم داشته باشند. 

وری کارکنان شاغل ( تحقیق را با عنوان بررسی رابطه بین سالمت سازمانی و بهره1832زاده و همکاران)ایران

ری واند. هدف این تحقیق تعیین رابطه بین سالمت سازمانی و بهرهانجام دادهدر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز 

باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و می 1831گاه آزاد اسالمی واحد تبریز در سال کارکنان شاغل در دانش



 

 181باشد. جامعه آماری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز به تعداد از لحاظ روش از نوع همبستگی می

نفر محاسبه  218به تعداد گیری مورگان ای و از طریق جدول نمونهگیری تصادفی طبقهباشد. روش نمونهنفر می

وری بر اساس مدل اچیو )اعتبار تصمیمات، شناخت ها پرسشنامه محقق ساخته بهرهشده است. ابزار گردآوری داده

شغلی، بازخورد عملکرد، سازگاری با محیط، رضایت از محل کار و انگیزه( و پرسشنامه استاندارد سالمت سازمانی 

دهی، پشتیبانی و حمایت منابع، روحیه و تأکید علمی با گری، ساختر، مالحظهپارسونز )یگانگی نهادی، نفوذ مدی

های آماری از آزمون کولموگروف و اسمیرنوف، آزمون تی تک گروهی باشد. برای تجزیه و تحلیل دادهمحیط( می

باشد باال میوری کارکنان در حد متوسط به و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج نشان داد بهره

های سالمت سازمانی و تر از حد متوسط و به عبارتی نامطلوب است و بین مؤلفهولی سالمت سازمانی پایین

 وری کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز رابطه وجود دارد. بهره

وری نیروی انسانی بر بهره( تحقیق را با عنوان بررسی و شناخت عوامل مؤثر 1832حوض و همکاران)دانیالی ده

 اند. هدف تحقیق شناساییانجام داده و تعیین اولویت آنها در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه توسط

باشد. این تحقیق از وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه میبندی عوامل مؤثر بر بهرهو اولویت

باشد. جامعه آماری کارکنان دانشگاه و به روش لحاظ روش توصیفی و پیمایشی میلحاظ هدف کاربردی و از 

آوری اطالعات پرسشنامه نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار جمع 191ای وگیری تصادفی طبقهنمونه

لی و آزمون های آماری از آلفای کرونباخ، تکنیک تحلیل عامباشد برای تجزیه و تحلیل دادهمحقق ساخته می

ده گیری چند شاخصه و ای اچ پی و تاپسیس استفاده شبارتلت و تی استیودنت و تحلیل واریانس و تکنیک تصمیم

د و باشوری کارکنان میاست. نتایج نشان داد عوامل ایجاد کننده جوّ صمیمیّت و همکاری مؤثرترین عامل بر بهره

ای هو عوامل فردی و عوامل فیزیکی و روانی به ترتیب در اولویت عوامل ساختاری و مدیریتی و عوامل مرتبط با شغل

 بعدی هستند. 

وری کارکنان با استفاده از رهیافت ( تحقیقی را با عنوان ترسیم مدل مفهومی بهره1832لطیفیان و دعایی)

اند. هدف هسازی ساختاری تفسیری)مورد مطالعه: معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد( انجام دادمدل

وری کارکنان بود. در این تحقیق سازی ساختاری تفسیری در طراحی مدل مفهومی بهرهتحقیق به کارگیری مدل

باشد که به منظور از دو جامعه آماری استفاده شده است. جامعه آماری اول، متشکل از کلیه مدیران دانشگاه می

دانشگاه انتخاب شده است و جامعه آماری دوم متشکل از کلیه وری کارکنان های بهرهشناسایی ابعاد و شاخص

بندی ابعاد و ترسیم مدل بهره وری کارکنان در این باشد که به منظور سطحمدیران معاونت طرح و برنامه می

معاونت انتخاب گردیده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و اطالعات میدانی از طریق پرسشنامه 

بندی ابعاد و ترسیم مدل آوری گردید و از طریق روش دلفی و ضریب همبستگی و سطحخته جمعسامحقق

سازی ساختاری تفسیری انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد که وری کارکنان با استفاده از فناوری مدلبهره



 

وری کارکنان در بهرهشاخص است و مدل مفهومی  13بعد و  1وری کارکنان دانشگاه شامل ترکیب عوامل بهره

باشد. در سطح اول مدل به ترتیب ابعاد: ارتباط مدیران و کارکنان، عوامل معاونت طرح و برنامه دارای دو سطح می

انگیزشی، فرهنگ سازمانی، محیط کار، فناوری قرار دارد و در سطح دوم ابعاد: کیفیت نیروی کار، و عوامل فردی 

 قرار دارد.

وری آنان در ( تحقیقی را با عنوان بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان بر بهره1831اصغری و جلیلیان)

اند. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی و مطالعه میزان تأثیر آموزش انجام داده جمعیت هالل احمر استان کرمانشاه

وری کارگیری تغییر، نوآوری شامل میزان اعتماد به نفس، روابط انسانی، بضمن خدمت کارکنان بر متغیرهای بهره

یق باشد. این تحقو رعایت وظایف شغلی کارکنان جمعیت هالل احمر کرمانشاه از دیدگاه مدیران و کارکنان آنها می

باشد. جامعه آماری کلیه کارکنان و مدیران شاغل در ای میاز لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش علّی و مقایسه

باشد. نفر از کارکنان و تمامی مدیران مربوط می 192نفر از جمله  828شامل جمعیت هالل احمر است. و نمونه 

باشد. برای تجزیه وری از دیدگاه کارکنان و مدیران میآوری اطالعات دو پرسشنامه محقق ساخته بهرهابزار جمع

ضمن خدمت  هایهای آماری از واریانس سه عاملی استفاده شده است. نتایج نشان داد آموزشو تحلیل داده

 نتوانسته است تغییرات معناداری در متغیرهای 

وری شامل روابط انسانی، بکارگیری تغییر و نوآوری و رعایت وظایف شغلی کارکنان آموزش دیده را با توجه بهره

یزان ماند، ایجاد نماید اما ها را ندیدهبه سن، سابقه کار، تحصیالت و جنسیت در مقایسه با کارکنانی که این آموزش

 اعتماد به نفس کارکنان آموزش دبده را با توجه به جنسیت افزایش داده است.

وری کارکنان)مطالعه ( تحقیق را با عنوان تأثیر آموزش فناوری اطالعات بر بهره1831احمدی و همکاران)

اسالمی واحد ساری  اند. جامعه آماری کارکنان دانشگاه آزاددانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری( انجام داده -موردی

ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق گیری تصادفی طبقهنفر با روش نمونه 811بود که  389به تعداد 

ود ای محقق ساخته بها پرسشنامه پنج گزینهیابی بود. ابزار گردآوری دادهدر این مطالعه، توصیفی از نوع زمینه

تک   tآمار توصیفی)فراوانی، میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی)آزمون ها با استفاده ازتجزیه و تحلیل داده

ای، تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون تعقیبی شفه( انجام شد. نتیجه تحقیق بیانگر آن بود که آموزش نمونه

 انجام کار، ایجاد وری کارکنان)افزایش دانش شغلی، افزایش دقت، افزایش سرعت و مقدارفناوری اطالعات بر بهره

دار داشت. انگیزه و شغلی، افزایش همکاری و مشارکت و افزایش توانایی در انجام کارهای متفاوت( تأثیر معنا

ری وهمچنین  نتایج تحقیق نشان داد بین دیدگاه کارکنان در خصوص تأثیر آموزش فناوری اطالعات بر بهره

 ها( و به تفکیک رشته تحصیلی)به جز افزایش سرعت و افزایشؤلفهکارکنان به تفکیک سابقه کاری افراد در کلیه م

 دار داشت ولی بر اساس مدرک تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نشد.دقت( تفاوت معنا



 

های وری کارکنان بیمارستان( تحقیقی را با عنوان رابطه عدالت سازمانی و بهره1831هدایتی و همکاران)

ای هوری کارکنان در بیمارستاند. هدف تحقیق تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و بهرهانشهرستان زابل انجام داده

باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی و تحلیلی به صورت مقطعی شهرستان زابل می

بیمارستان امام های امیرالمؤمنین )ع( و باشد. جامعه آماری کارکنان بیمارستانشمسی( می 1833)در سال 

گیری نفر به عنوان نمونه با توجه به فرمول حداقل حجم نمونه به روش نمونه 811)ره( شهرستان زابل و خمینی

ی ورآوری اطالعات پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن و پرسشنامه بهرهای انتخاب شدند. ابزار جمعطبقه

های آماری از جداول توزیع فراوانی، نمودارها، ه و تحلیل دادهباشد. برای تجزیهفت بخشی مدل گلداسمیت می

میانگین و انحراف معیار و آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تی و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شده است. 

یشترین ب وریداری وجود داشته و عدالت تعاملی با بهرهوری رابطه معنینتایج نشان داد بین عدالت سازمانی با بهره

 وری کارکنان و کل بیمارستانتوانند با ایجاد جوی عادالنه موجب افزایش بهرهرابطه را داشت. بنابراین مدیران می

 شوند.

ری و( تحقیقی را با عنوان رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهدات سازمانی و میزان بهره1831حاتمی و همکاران)

اند. هدف اصلی تحقیق تعیین رابطه میان کیفیت زندگی کاری نجام دادهدر کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم ا

اظ باشد. این تحقیق از لحوری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جهرم میبا تعهد سازمانی و میزان بهره

 318تعداد باشد. جامعه آماری تمامی کارکنان )رسمی و پیمانی( به هدف کاربردی و از لحاظ روش همبستگی می

ای انتخاب گیری تصادفی طبقهنفر با استفاده از روش نمونه 291است و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 

( و پرسشنامه 1318ها از پرسشنامه کیفیت زندگی محقق ساخته بر اساس مدل والتون )شدند. برای گردآوری داده

( استفاده شده 1338ی آچیو هرسی بالنچارد گلداسمیت)ورتعهد سازمانی مودی، استیرز و پورتر و پرسشنامه بهره

های آماری از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون توکی است. برای تجزیه و تحلیل داده

 داری بین کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانیها نشان داد که همبستگی مثبت و معنیاستفاده شده است. یافته

 وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم وجود دارد.هرهو میزان ب

-وری کارکنان شهرداری خرم( بررسی نقش بکارگیری اتوماسیون اداری، در بهره1831کیا و همکاران)رحیمی

باد آوری کارکنان شهرداری خرماند. هدف تحقیق بررسی نقش به کارگیری اتوماسیون اداری در بهرهآباد انجام داده

. باشدباشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی میمی 1833 در سال

نفر مرد( است و بر اساس جدول کرجسی مورگان و با استفاده از روش  31نفر زن و  13نفر ) 33جامعه آماری 

آوری اطالعات ب گردید. ابزار جمعنفر مرد( به عنوان نمونه انتخا 98نفر زن و  18نفر ) 11گیری تصادفی نمونه

های آماری از آزمون کولموگروف و اسمیرنوف، آزمون تی ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل دادهپرسشنامه محقق

های مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داد کارکنان شهرداری تک گروهی، تحلیل واریانس یک طرفه و تی گروه



 

 ارگیری اتوماسیون اداری آباد در مورد نقش به کخرم

یریتی های مدجایی اسناد، سیستمهای جابههای ارتباطات راه دور، سیستمهای پشتیبانی اداری، سیستم)سیستم

 وری خود، نگرش مثبت دارند.اسناد( در بهره

 ( تحقیقی را با عنوان بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان ستادی1831نیا)نسب و تقیحسینی

اند. هدف تحقیق تعیین رابطه ارتباط بین کیفیت زندگی وری آنان انجام دادهدانشگاه علوم پزشکی تبریز با بهره

باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ وری آنان میکاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بهره

 281است و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان نفر  891باشد. جامعه آماری روش توصیفی همبستگی می

ا های نسبتی برای انتخاب نمونه استفاده گردید. برای گردآوری دادهگیری تصادفی طبقهنفر محاسبه و روش نمونه

وری کارکنان هرسی و گلداسمیت استفاده شد. برای تجزیه ساخته کیفیت زندگی کاری و بهرهاز پرسشنامه محقق

شان گام استفاده شده است. نتایج نبههای آماری از آلفای کرونباخ، همبستگی پیرسون، رگرسیون گامادهو تحلیل د

داری وجود ندارد. ولی بین فضای کاری، وری آنان رابطه معنیداد بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با بهره

 داری وجود دارد. ان رابطه معنیوری کارکنهای انسانی با بهرهگرایی در سازمان، توسعه قابلیتقانون

( تحقیقی را با عنوان تأثیر چرخش شغلی بر فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان 1833دلپسند و همکاران)

صورت باشد که به، می21گروهی تاریخیاند. این پژوهش از نوع مطالعات همکاشانی تهران: مطالعه موردی، انجام داده

آماری پژوهش تمامی کارکنان درمانی شامل پرستاران و بهیاران بیمارستان صورت مقطعی انجام پذیرفت. جامعه 

آوری اطالعات عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمعنفر به 33ها اله کاشانی تهران بود که از میان آنآیت

ه م پرسشنامباشد که بخش اول مربوط به اطالعات دموگرافیک پرستاران و بخش دوبخشی میای دوپرسشنامه

دو وگیری فرسودگی شغلی است که از بیستترین ابزار اندازهبود که این پرسشنامه رایج 21فرسودگی شغلی ماسالچ

گزاره و سه جنبه)خستگی هیجانی نه گزاره، احساس کفایت شخصی هشت گزاره، مس  شخصیت پنج گزاره( 

 های آماری از برای تجزیه و تحلیل دادهتشکیل شده است. 

های آماری توصیفی)میانگین و انحراف معیار( و استنباطی)آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس، آزمون کای آزمون

، بهره گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی 22افزار اس. پی. اس. اسها از نرممنظور انجام تحلیلدو( استفاده شد. به

و مس  شخصیت در حد کم و از لحاظ کاهش  است که میزان فرسودگی شغلی پرستاران از نظر خستگی هیجانی

گونه اختالف معناداری از نظر ابعاد فرسودگی شغلی بین دو گروه دارای عملکرد شخصی در حد متوسط بود. هیچ

مواجهه و بدون مواجهه با چرخش شغلی وجود نداشت. در مقایسه میزان فرسودگی شغلی در میان پرستاران 

                                                           
20. historical cohort 
21. Maslach 
22. SPSS  



 

رین فرسودگی شغلی از نظر مس  شخصیت مربوط به پرستاران بخش اورژانس های مختلف بیمارستان، بیشتبخش

 های دیگر نشان داد.بوده و اختالف معناداری با پرستاران بخش

 

 

 

 

 کشور خارجتحقیقات انجام گرفته در  -2-3-2

ستور و همکاران)  سمی انجام داده ( تحقیقی را با عنوان تقویت بهره2111و اند. هدف وری و عملکرد کارکنان ر

سازمانی تأثیر دارند که این به       تحقیق تبیین حوزه شغلی کارکنان و تعهد  ضایت  ست که بر ر های کاری کلیدی ا

وری  و عملکرد کارکنان رسوومی تأثیر دارد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش نوبه خود بر بهره

سازم      ست. جامعه آماری کلیه کارکنان  ست.  توصیفی همبستگی ا ان کار و امور اجتماعی در ایاالت متحده غربی ا

شماری به عنوان نمونه انتخاب و       821به علت محدود بودن جامعه آماری  سر صورت   211نفر کلیه کارکنان به 

شد. ابزار جمع      شنامه معتبر تحلیل  س شنامه بود. برای تجزیه و تحلیل داده   پر س های آماری از آوری اطالعات پر

سون در      روش حداقل مربع ستگی پیر سیون  و همب ست. نتایج       11ات و تحلیل رگر شده ا ستفاده  حوزه کاری ا

 های تبیینی مؤثر باالیی از انگیزه کارکنان و رضایت شغلی هستند.نشان داد عوامل بررسی شده، مدل

ند. هدف اوری انجام داده( تحقیقی را با عنوان اثر اسووترس و رضووایت شووغلی بر بهره2111هالکوز و همکاران)

ذار گتحقیق بررسووی اثرات اسووترس و رضووایت شووغلی بر کارکرد شوورکت اسووت و در صوودد تمرکز بر عوامل تأثیر

استرس و رضایت شغلی از قبیل تعداد ساعات کاری، روابط خوب بین مدیریت و کارکنان و کارکرد خوب گروه و     

اربردی و از لحاظ روش توصووویفی  کار مربوط به حوزه آموزشوووی کارکنان اسوووت. این تحقیق از لحاظ هدف ک        

معووه آموواری            گی اسووووت. جووا ت مبسوووو تی و خصوووووصووووی               821ه ل خش دو ب کنووان در  فر از کووار  ن

صورت نمونه   می شد که به  شه با ست. برای تجزیه و تحلیل    ای مرحلهگیری خو شده ا ای  به عنوان نمونه انتخاب 

ست. یافته        داده شده ا ستفاده  ستیک و تحلیل عاملی ا سیون لج سخگوی روابط میان  هها از رگر ا بیانگر عوامل پا

تر مربوط به کارکرد اسووترس و وری اسووت. و عناصوور مفید تعداد زیاد متغیرهای کمّی و کیفی و تأثیر آن بر بهره

وری و وری اسووت. نتایج نشووان داد افزایش اسووترس منجر به کاهش بهرهبهره رضووایت و عناصوور حمایتی بر روی

شته باشد         وری میبهرهافزایش رضایت منجر به افزایش   باشد. وقتی کار با زندگی شخصی کارکنان همپوشانی دا

دهد. کیفیت کار بیشتر مربوط به احساسات و رضایت کار پرسنل نسبت به        وری را به دست می اثر منفی بر بهره

 مووووارد کووواری اسووووووت. افوووراد فوووعوووال و پووور انووورژی بوووه طوووور موووثوووبوووت و        

 دهند.قرار میداری، بهره وری را تحت تأثیر معنی


