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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :در ميان عوامل موثر بر بهرهوري سازماني ،نيروي انساني از نقش موثر و تعيين کنندهاي
برخوردار است .بالطبع هر سازماني براي دستيابي به چشمانداز و اهداف توسعهاي خود بايد به کيفيت و ارتقاء و
بهسازي نيروي انساني خود اهتمام ويژهاي نمايد .با توجه به اهميت موضوع بهرهوري در مديريت و تنوع و اهميت
نقش زنان در بهرهوري ،هدف اصلي اين مقاله ،بررسي وضعيت بهروهوري زنان در بانک کشاورزي ميباشد.
روش پژوهش :اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه اجرا توصيفي – پيمايشي ميباشد .در اين تحقيق
جامعه آماري عبارت است از کليه کارکنان زن شاغل در ادارات مرکزي بانک کشاورزي که تعداد آنها  183نفر
ميباشد .حجم نمونه اين پژوهش از طريق جدول کرجکسي و مورگان حدود  392نفر محاسبه گرديد که نمونه
مورد نظر به صورت تصادفي ساده از ميان جامعه مورد نظر انتخاب شدند .ابزار پژوهش در اين مقاله پرسشنامه
استاندارد مقيمي ( )3188ميباشد.
يافتهها :با توجه به بار عاملي هر عامل و ادبيات موضوع بهرهوري و محتواي گويههاي پرسشنامه ،عاملهاي به
دست آمده را به اين صورت ميتوان نامگذاري کرد :عامل اول :بهرهوري نيروي انساني ،عامل دوم :بهرهوري از نظر
مديريت صحيح ،ميباشد.
نتيجه گيري :نتايج حاصل از اجراي پژوهش نشان داد ،از نظر افراد نمونه مورد پژوهش ،مؤلفههاي بهروري زنان
در بانک کشاورزي در حد باال ارزيابي ميگردد .ولي در مؤلفه بهرهوري نيروي انساني چون ميانگين تجربي با
ميانگين نظري تفاوت معناداري ندارد ،ميتوان چنين استنباط کرد که وضعيت بهرهوري نيروي انساني زنان شاغل
در بانک کشاورزي در حد متوسط ميباشد.
واژگان كليدي :بهرهوري ،نيروي انساني ،مديريت صحيح ،اثربخشي ،زنان ،بانک کشاورزي

هادي رزقي شيرسوار ،وحيد محمودي و حميرا پاي خوان

است که هر فرد ميتواند کارها و وظايفش را هر روز

مقدمه
واژه «بهرهوري» براي نخستين بار به وسيلهي

بهتر از روز قبل انجام دهد؛ و نوعي تالش مستمر براي

فرانسوا کنه 1رياضيدان و اقتصاددان طرفدار مکتب

کاربرد تکنولوژي و روشهاي جديد و اعتقاد و ايمان

فيزيوکراسي «حکومت طبيعت» به کار برده شد« .کنه»

داشتن به پيشرفت انسانها ميباشد (کومار و سايورش

با طرح جدول اقتصادي ،2اقتدار هر دولتي را منوط به

.)5118

افزايش بهرهوري در بخش کشاورزي ميداند (طاهري

7

در اطالعيه تشکيل مرکز بهرهوري ژاپن در سال
 3922در ارتباط با اهداف ناشي از بهبود بهرهوري:

.)3185
3

«حداکثر استفاده از منابع فيزيکي ،نيروي انساني و

بهرهوري را دانش و فن توليد تعريف کرد .با شروع

ساير عوامل به روشهاي علمي به طوري که بهبود

دورهي نهضت مديريت علمي در اوايل سال ،3911

بهرهوري به کاهش هزينههاي توليد ،گسترش بازارها،

فردريک وينسلو تيلور 4و فرانک و ليليان گيلبريث 5به

افزايش اشتغال و باال رفتن سطح زندگي همهي آحاد

منظور افزايش کارايي کارگران ،دربارهي تقسيم کار،

ملت ،منجر شود( .خاکي )3181

در سال  3881فرانسوي ديگري به نام «ليتره»

بهبود روشها ،و تعيين زمان استاندارد ،مطالعاتي را

از ديد مرکز بهرهوري ژاپن ،بهرهوري يک اولويت

انجام دادند« .کارايي» به عنوان نسبتي از زمان واقعي

و انتخاب ملي است که منجر به افزايش رفاه اجتماعي

انجام کار به زمان استاندارد از پيش تعيين شده تعريف

و کاهش فقر ميگردد.

شد .بعدها کارايي را دربارهي هر يک از عوامل توليد

از اوايل شروع دهه  3991بهرهوري يکي از

استفاده کردند .اما واژهاي که به تدريج جنبهي

مهمترين موضوعاتي بوده است که در سطح سازمانها

عموميتر و کليتر پيدا کرد و در ادبيات مديريت رايج

و در سطح کشورها توجه ويژهاي را به خود جلب

گرديد «بهرهوري» بود (مقيمي .)3181

کرده است .مقدار و نرخ رشد بهرهوري در هر کشور

در سال  3921سازمان همکاري اقتصادي اروپا 6به

تأثير به سزايي بر روي سطح زندگي ،تورم ،بيکاري،

طور رسمي بهرهوري را چنين تعريف کرد :بهرهوري

سالمت اقتصادي جامعه و رقابت پذيري در سطح

حاصل کسري است که از تقسيم مقدار يا ارزش

جهاني دارد( .فقيهي و موسوي کاشي)3189 .

محصول بر مقدار يا ارزش يکي از عوامل توليد بدست

محاسبه بهرهوري در سازمانها از شاخصهاي مهم

ميآيد .بدين لحاظ ميتوان از بهرهوري سرمايه ،مواد

در مطالعه و سنجش عملکرد آنها ميباشد .جان

اوليه و نيروي کار صحبت کرد (احدي نيا.)3191 ،

کندريک يکي از نويسندگان معاصر و مشهور در

سازمان بينالمللي کار ،بهرهوري را چنين تعريف

موضوع بهرهوري در بيان اهميت بهرهوري چنين اظهار
داشته است :شرکتها و سازمانهايي که بهرهوري آنها

کرده است:
«بهرهوري عبارتست از نسبت ستاده به يکي از

از متوسط بهرهوري در صنعت باالتر باشد ،معموالً از

عوامل توليد (زمين ،سرمايه ،نيروي کار و مديريت)».

حاشيه سود باالتري برخوردارند .همچنين اگر

(طاهري )3185 .در سال  3928آژانس بهرهوري اروپا

بهرهوري شرکتي سريعتر از بهرهوري رقبايش افزايش

بهرهوري را درجه و شدت استفاده موثر از هر يک از

يابد ،حاشيه سود آن شرکت نيز افزايش خواهد يافت.

عوامل توليد تعريف کرد .همچنين اين سازمان اعالم

برعکس سازمانهايي که بهرهوريشان پايينتر از متوسط

داشت که « بهرهوري يک نوع طرز تفکر و ديدگاهي

شاخص بهرهوري در صنعت باشد و نرخ بهرهوريشان
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کمتر از ديگر شرکتهاي رقيب رشد يابد نهايتاً در

تمام شده ،بهبود کيفيت ،ارتقا رضايت مشتريان،

بلندمدت ورشکست خواهند شد( .طاهري )3185

دلپذيري در محيط کار و افزايش انگيزه و عالقه

بهرهوري معياري از کار است که با توسعه مديريت

کارکنان به کار بهتر بوده که نهايتاً موجب رشد و

علمي گره خورده است .سادهترين تعريف از بهرهوري

توسعه سازمان را به دنبال خواهد داشت .به اين گونه
9

عبارتست از اندازه گيري برونداد نسبت به دورنداد.

سازمانها ،اصطالحاً سازمانهاي يادگيرنده گويند

(هوالين 8و همکاران 3993؛ آنتيکاينن .)5118

(کارگر و فرج پور .)3188
د) بهرهوري در سطح ملي

سطوح بهرهوري

افزايش بهرهوري تنها راه توسعه اقتصادي کشورها

بهرهوري داراي سطح مختلف است .فراگيري

ميباشد که موجب ارتقا سطح رفاه زندگي يک ملت

بهرهوري از سطح فرد تا سطح جهان مطرح شده است

ميگردد .تحوالت معجزه آساي رشد و توسعه

که به شرح هر يک خواهيم پرداخت:

اقتصادي در کوتاه مدت در برخي از کشورها منجمله

الف) بهرهوري فردي

ژاپن ،آلمان ،چين و تعدادي از کشورهاي شرق آسيا

منظور از بهرهوري فردي ،استفاده بهينه از مجموعه

نتيجه افزايش بهرهوري و استفاده بهينه ،کارا و اثربخش

استعدادها و تواناييهاي بالقوه فرد در مسير پيشرفت

آنها از منابع فيزيکي و انساني کشورهايشان بوده است.

زندگي خود ميباشد .از ديد منافع سازماني ارتقا

(طاهري .)3185

بهرهوري در افراد ،بهبود بهرهوري سازمان را به دنبال
خواهد داشت .آموزش ،يادگيري و رشد نيروي انساني

عوامل تأثيرگذار در بهرهوري

در سازمان و مشارکت افراد در اداره سازمان عالوه بر

در  31سال گذشته 11 ،درصد از رشد اقتصادي

بهبود بهرهوري فرد ،موجب افزايش بهرهوري در

ژاپن مرهون افزايش بهرهوري و  31درصد نتيجه

سازمان خواهد شد .به فعل درآوردن نيروهاي بالقوه و

افزايش و گسترش منابع توليدي بوده است .بهبود

استعدادهاي شگرف در جهت سازندگي موجب

بهرهوري مستلزم فرآيندي برنامه ريزي شده در طول

پيشرفت و بهروزي فرد و هم سوئي با سازمان و سبب

زمان است که منافع حاصل از آن بعد از گذشت مدت

بهرهوري سازمان خواهد شد .يکي از داليل افزايش

زمان الزم نمايان ميشوند و اين فرآيند شامل شناسايي

بهرهوري در سازمانهاي پيشتاز امروزي رشد و

علل پايين بودن بهرهوري در ابتداي امر و برنامه ريزي

يادگيري در ميان کارکنان آن سازمانها ميباشد

و بهبود بهرهوري در ادامه کار است و عوامل زير بايد

(طالقاني و همکاران )3191

موشکافانه مورد بررسي قرار گيرند و از راههاي معرفي

ب) بهرهوري در خانه

شده در راستاي بهبود آنها استفاده شود.

ارتقا بهرهوري در خانه موجب پايين آمدن
ضايعات ،از بين رفتن اسراف و کيفيت زندگي بهتر در

نيروي انساني
مهمترين عامل در بهبود بهرهوري ،بهبود کيفيت

استفاده از مواهب زندگي ميشود.

نيروي کار است .ميل به پيشرفت ،کسب مهارتهاي

ج) بهرهوري در سازمان

جديد از طريق آموزش ،کسب توانايي انجام کار

بهبود بهرهوري در سازمان نتيجه استفاده بهينه و

گروهي از جمله موارد بسيار ضروري است که

موثر و کارآمد از منابع ،تقليل ضايعات ،کاهش قيمت

مديريت بايد از راههاي گوناگون چون تشويق و اعطاي
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پاداش ،ايجاد فضاي کار مناسب و دوستانه ،فراهم

بازارهايشان به سودآوري خود بيافزايند (طاهري

نمودن امکان آموزش مستمر در کنار کار ،به بهبود اين

)3185

موارد کمک کند .بي شک سرمايه گذاري در جهت

گالبرايت

10

معتقد است ارتقاي تکنولوژي بعد از

بهبود کيفيت نيروي کار ،بازدهي مناسبي دارد و

گذار از کشورها از موانع اوليه توسعه اقتصادي،

هزينههاي انجام شده جبران ميشود (رضايي و

مهمترين شرط توسعه است و بهترين روش براي به

همکاران .)3189

کار انداختن سرمايهها در راستاي رسيدن به حداکثر
بهرهوري و بازدهي اقتصادي ،تأمين و ارتقاي

مديريت صحيح

تکنولوژي است .بيشتر کارشناسان عامل موثر در رشد

اعتمادسازي در فضاي کار و روابط انساني بين

بهرهوري ژاپن را که مطابق با آمار از سال  3911تا

مدير و کارکنان ،به کمک ارائه دادن اطالعات دقيق

 3998بيش از  311برابر افزايش داشته است سرمايه

درباره عمليات سازمان به کارکنان ،بررسي مشکالت

گذاري وسيع در آن کشور و افزايش کارايي دانستهاند

کارکنان ،داشتن جلسات دوستانه و فراهم نمودن فضاي

به گونهاي که در دهه  11ژاپن ،سرمايهاي معادل  38در

مناسب سازماني در کنار حمايت از کارکنان ضمن

صد توليد ناخالص داخلي خود را در زمينه صنايع به

حفظ شأن و جايگاه مديريت ،مدير را در دستيابي به

کار انداخت و اين امکان را فراهم آورد تا صنايع ژاپن

بهرهوري و تحقق اهداف سازمان کمک ميکند.

همواره از آخرين تکنولوژيهاي جهان بهره گيرد و
عمر ماشين آالت در کارخانجات اين کشور پايين

مشارکت

باشد .بنابراين سرمايه گذاري وسيع از طريق افزايش

مديريت مشارکتي پارادايم مسلط مديريت نوين

توان در به روز کردن تکنولوژي در ارتقاي سطح

است که بر مبناي همکاري مدير و کارکنان در راستاي

بهرهوري در ژاپن تأثيرگذار بوده است( .کارگر و

رسيدن به هدفهاي سازمان در يک محيط دوستانه و

همکار .)3188

پر تفاهم قرار دارد .نظرات و طرحهاي کارکنان به
کاراتر شدن عمليات سازمان از مجراي صرفه جويي،
نوآوري در امور و بهبود مديريت ميانجامد.

نقش مديريت منابع انساني در بهرهوري
سازمان در تعريف ،سيستمي است که در آن
گروهي افراد براي رسيدن به اهدافي مشترک و از پيش

تکنولوژي

تعيين شده ،آگاهانه و بهطور منظم با يکديگر مشارکت

بهبود تکنولوژي توليد يک واحد کاال را با هزينه

ميکنند .هر سازماني ساختار ويژه خود را دارد که

کمتر ،از طريق کاهش قيمت تجهيزات سرمايهاي و

شامل همه ويژگيها و مشخصههاي آشکاري است که

کاهش نياز به نيروي کار امکان پذير ميسازد و اين به

رفتار اعضاي آن سازمان را تشکيل ميدهد ،چنانچه

معني افزايش بهرهوري است .از همين جهت است که

قرار بر اين باشد سازمان در محيطي پويا و متحول به

کشورهاي توسعه يافته و شرکتهاي چند مليتي موفق،

فعاليت خود ادامه دهد .بايد منابع انساني آن در شرايط

ساليانه هزينههاي هنگفتي را صرف تحقيق و توسعه در

پايدار رشد و توسعه قرار گيرند ،لذا اگر به انسان بيش

جهت دستيابي به تکنولوژي برتر ميکنند تا با گسترش

از ديگر عوامل توجه شود دستيابي به ارتقاي بهرهوري
نيز بيشتر خواهد بود ،چرا که نه تنها انسان است که با
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افزايش انگيزهها ميتواند کميت و کيفيت کار خود را

راستاي بهکارگيري و حفظ نيروهاي متفاوت کارآمد و

ارتقا دهد .هر فرد ،داراي ويژگيهاي خاصي است به

اليق و با صالحيت در قالب راهبردها و سياستهايي

عبارت ديگر تفاوتهاي وي در قالب نيازها ،عالئق،

که عدم توجه به آن پيامد ناگواري در درازمدت به بار

انگيزهها ،نگرشها ،شخصيتها و آموزشهاي فردي

خواهد آورد .مديران و باالخص مديران منابع انساني

قابل بررسي است .اين تفاوتهاي فردي ارتباط

بايد با توجه به محدوديت منابع ،توجه خاصي نسبت

تنگاتنگي با اداره بسياري از فعاليتهاي پرسنلي،

به فرايندهاي انتخاب ،جذب ،گزينش ،آموزش و

انتخاب کارکنان داراي مهارتهاي مورد نياز ،پرداخت

توسعه نيروهاي انساني اليق نشان دهند زيرا کارکنان

اضافه حقوق به کارکنان داراي عملکرد باالتر ،ارتقاي

اليق و کارآمد سرمايه اصلي هر سازمان محسوب

کارکنان با استعدادتر و تنظيم برنامههاي آموزشي دارد

ميگردند .وظيفه عملياتي مديران منابع انساني شناسايي

(رضايي هرندي )3189

و به تبع آن ،فراهم سازي شرايطي است که ضمن

تفاوتهاي فردي تعيين کننده اين امر است که چه

شکوفايي و به فعليت درآوردن استعدادهاي بالقوه آنان

افرادي براي نقشهاي متفاوت سازماني مناسب هستند.

بر اساس تفاوتهاي فرديشان ،بتوان ميزان وفاداري

چه حقوق بايد به آنها پرداخت شود و چه فعاليتهاي

انها را نسبت به سازمان استحکام بخشيد( .کارگر و

آموزشي الزم است ،بنابراين کليه فعاليتهاي منابع

همکار.)3188 ،

انساني در برگيرنده تفاوتهاي فردي ،تعيين هدفها و
ارزشيابي نتايج است و ميتواند فرصتهاي عالي
جهت بهبود بهرهوري نيروي انساني و و سازماني ايجاد

عوامل پنجگانه موثر بر بهرهوري
شناخت و توجيه شغل

کند بنابراين وظيفه مديران و به ويژه مديران منابع

هر يک از کارکنان بايد از آنچه که بايد انجام دهند،

انساني است که با شناسايي ،تربيت و پرورش نيروي

زمان و چگونگي انجام آن شناخت خوبي داشته باشند.

انساني براي رسيدن به اهداف سازماني گام بردارند.

براي افزايش شناخت خوب کار ،کارکنان نياز دارند از

مديريت منابع انساني به لحاظ وجود اليههاي مختلف

هدفهاي بلند مدت ،اولويت و چگونگي کسب هر

در آن ،بسيار پيچيده تر از مديريت مواد خام يا

يک از آنها آگاهي داشته باشند .آنان بايد بدانند چه

مديريت مالي است .مديران بايد تصميم بگيرند که

هدفهايي و در چه مواقعي بيشترين اولويت را دارد.

کداميک از ويژگيها و تفاوتهاي فردي بر آينده فرد
تأثير ميگذارد (رضايي هرندي .)3189

حمايت سازماني

بهرهوري را ميتوان استفاده موثر از منابع انساني و

منظور ،حمايت يا کمکي است که کارکنان براي

مالي تعريف کرد .اگر چه مديريت منابع انساني

انجام دادن موفقيت آميز کار به آن نياز دارند .بعضي از

نميتواند دخالت مستقيم در چگونگي استفاده از ساير

عوامل کمکي عبارتند از :بودجه کافي ،تجهيزات و

منابع در سازمان داشته باشد ولي با توجه به حضور و

تسهيالتي که براي انجام دادن کار مناسب است.

دخالت عامل نيروي انساني در تمام صحنهها و ابعاد
سازماني ،مديريت انساني ميتواند با طراحي برنامهها و

بازخورد عملکرد

سيستمهايي براي بهکارگيري شايسته نيروهاي سازمان،

منظور از اين نوع بازخورد ،ارائه غيررسمي عملکرد

نقش مهمي در بقاء و کارايي سازمان ايفا نمايند .در

روزانه فرد به او و همچنين بازديدهاي رسمي دورهاي
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است .يک فرايند بازخورد موثر ،کارکنان را در جريان

انگيزش در صنعت پوشاک پرداخته است .در اين

چند و چون کارشان بر يک مبناي منظم قرار ميدهد

راستا

انضمام

(رضاييان و قاسمي )3189

مصاحبههاي تکميلي ،توسط نرم افزار  spssو

پرسشنامههاي

تکميل

شده

به

تکنيکهاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته

مشارکت

است .نتايج اين تحقيق شيوه و سبک مديريت را

مشارکت يک درگيري ذهني و عاطفي اشخاص در

مهمترين عامل انگيزشي دانسته و شرايط و محيط کار،

موقعيتهاي گروهي است که آنان را در بر ميانگيزد تا

فعاليتهاي گروهي و تشکيل تيم ،بهرهوري و پاداش

سازمان را براي دستيابي به هدفهاي گروهي ياري

را در اولويتهاي بعدي قرار داده است.

دهند و در مسئوليت کار شريک شوند .در اين تعريف
سه انديشهي مهم نهفته است:

تحقيقي با عنوان بهرهوري اعضاي هيئت علمي
دانشگاههاي منتخب نظامي در سال  3189توسط
دانشمندي و همکاران صورت گرفت .در يک مطالعه

بهرهوري نيروي انساني

توصيفي مقطعي تعداد  321پرسشنامه توزيع شد .ابزار

بهرهوري نيروي انساني عبارت است از استفادهي

گردآوري اطالعات پرسشنامهاي شامل  32گويه با

بهينه از نيروي انساني در جهت پيشبرد اهداف سازمان

مقياس  2نقطهاي ليکرت بود و جهت تجزيه و تحليل

و چگونگي استفاده کردن از جوانان ،ميانساالن و حتي

اطالعات از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي (

t

بازنشستگان .عامل نيروي انساني به عنوان يکي از

تست و آزمون  ANOVAو ضريب همبستگي

سرمايههاي با ارزش هر سازمان که از يک سو به طور

پيرسون) استفاده شد .نتايج نشان داد که در حيطههاي

مستقيم در توليد کاال و خدمات شرکت ميکند و از

مختلف بهرهوري که شامل :نحوه سرپرستي ،ارتباطات،

سوي ديگر به عنوان يک عامل ذيشعور و هماهنگ

ماهيت کار ،امنيت شغلي ،شرايط فيزيکي و محيط کار،

کننده ساير عوامل توليد شناخته شده و جايگاه ويژهاي

فرصتهاي ارتقا و حقوق و مزايا بود ،بين سطح

در بين ساير عوامل دارد .بنابراين ،بررسي عوامل موثر

رضايتمندي و حيطههاي مختلف همبستگي مثبت

بر ارتقاء بهرهوري نيروي انساني از اهميت قابل

وجود داشته و نتايج نشان داد که توجه به امر

مالحظهاي برخوردار است( .طالقاني و همکاران

سرپرستي و فرصتهاي ارتقا ميتواند شرايط موجود

.)3191

را بهبود بخشد.

پژوهشهاي انجام شده در حوزه بهرهوري به شرح
زير ميباشد.

اصغري و همکاران ( )3189در تحقيقي با عنوان
بررسي عوامل موثر بر بهرهوري پرستاران ،با هدف

در تحقيقي با عنوان تأثير عوامل انگيزشي نيروي

تعيين عوامل موثر بر بهرهوري پرستاران به اين نتيجه

انساني در بهرهوري کارخانجات پوشاک که در سال

رسيدند که اکثر واحدهاي مورد پژوهش بهرهوري

( )3191توسط علي بخشي و همکاران انجام شده به

متوسطي داشتند .طبق يافتههاي اين مطالعه چنانچه

بررسي و تعيين پارامترهاي انگيزشي موثر بر نيروي

پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت

انساني پرداخته است .اين تحقيق از نوع توصيفي بوده

با توجه به سن و جنس خود در بخش مناسب و مورد

که به روش ميداني و با استفاده از پرسشنامه به مقايسه

عالقه خود کار کنند و مسئوليتهاي مديريتي را عهده

اطالعات فردي در خصوص شاخصهاي افزايش

دار شوند احتماالً بهرهوري بيشتري خواهند داشت .اين
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پژوهش يک مطالعه توصيفي و از نوع همبستگي بوده

در تحقيق ديگري که توسط جان دو

11

در سال

که ابزار گردآوري دادههاي آن پرسشنامه بهرهوري

( )5133با عنوان هزينه اقتصاد ،کارايي و رشد بهرهوري

ميباشد .نمونهها ،پرستاران شاغل در بيمارستانهاي

در صنعت بانکداري چين ،با استفاده از دادههاي پنل

آموزشي شهر رشت بوده که به صورت سرشماري

ميان دورهاي منحصر به فرد براي شناسايي بانکها در

انتخاب شدند .دادهها با آزمونهاي تي تست ،آنوواو

چين ميپردازد .همچنين در اين مطالعه به پيشينه

spss

تاريخي توسعه بانکداري چين تا دورههاي پرداخته

پيرسون ،آناليز واريانس يک طرفه تحت نرم افزار

است .بررسي تغييرات بهرهوري در ميان بانکهاي

تجزيه و تحليل شدند.
فقيهي و همکار ( )3189در تحقيقي با عنوان مدل

چيني نشان ميدهد که بهرهوري در اين کشور پيشرفت

سنجش بهرهوري (اثربخشي و کارايي) در بخش

کرده است .بررسي رابطه بين مالکيت و رفتار احتياطي

خدمات دولتي ايران با هدف ارائه مدلي براي سنجش

بانکها نشان ميدهد که اعطاي وام توسط بانکهاي

بهرهوري در خدمات دولتي انجام دادند .در مدل

دولتي کمتر از بانکهاي با سرمايه مشترک بوده است،

پژوهش سنجش در دو بخش اثربخشي و کارايي مورد

اما در طول زمان بهبود يافته است .ارزيابي تغييرات

بررسي قرار گرفت .براي سنجش اثربخشي چهار بعد

بهرهوري بانک در سال  3992تا سال  5112با استفاده

خدمات عرضه شده به جامعه و مشتريان سازمان،

از روش تابع فاصله تصادفي انجام گرفته است .اين

رجوع

مطالعه به اين نتيجه رسيده است که بانکهاي تجاري

(شهروندان) ،بهبود و ارتقاء شرايط جامعه ،نتايج

با سرمايه مشترک (خصوصي) از لحاظ کارايي و رشد

ناخواسته و منفي حاصل از عرضه خدمات سازمان

بهرهوري بهتر از بانکهاي تجاري با مالکيت دولتي

اندازه گيري شد ،با استفاده از روش دلفي شاخصهاي

ميباشد؛ و همچنين اين تحقيق نشان دهنده اين است

چهار بعد اثربخشي و مؤلفه کارايي به دست آمد .براي

که بانکهاي دولتي هزينههاي بااليي در طول سالهاي

انتخاب خبرگان از روش نمونه گيري گلوله برفي

 3999تا  5113داشتهاند و از سودآوري کمي برخوردار

استفاده شد و از طريق تحليل سلسله مراتبي ضريب

بودهاند .در عين حال بانکهاي تجاري با مالکيت

اهميت و ميزان اولويت هر شاخص نسبت به شاخص

دولتي از درجه بااليي از فن آوري برخوردار هستند و

ديگر تعيين شد .مدل پيشنهادي در سه بخش نيروي

اصالحات صورت گرفته در ميان بانکهاي تجاري با

انتظامي ،بيمارستانها و بانکها عملياتي شده است و

مالکيت دولتي چين با هدف کنترل هزينهها و بهبود

در هر بخش شاخصها و اولويت شاخصها تعيين

بهرهوري مورد حمايت ميباشد

برداشت

ذهني

و

رضايتمندي

ارباب

شد ،ضريب اهميت هر شاخص و ضريب اهميت از

همچنين اسکرام ( )5119بر روي بهرهوري نيروي

کل عوامل در چهار بخش ذکر شده با يکديگر مقايسه

انساني و ارتباط آن با فشار رواني وارده بر روي

شده و شباهتها و تفاوتها استخراج شده است .در

کارکنان تحقيقي را انجام داده است .مطمئناً سالمت

نهايت با تلفيق چهار بخش و با تفکيک شاخصهاي

رواني و فيزيکي کارکنان امري مهم براي يک سازمان

عام و خاص از يکديگر مدل نهايي سنجش بهرهوري

به شمار ميرود به گونهاي که هر چقدر يک سازمان

در بخش خدمات دولتي طراحي شد .اين مدل داراي

بتواند از فشارهاي رواني وارده بر کارکنان بکاهد ،به

قابليت پياده سازي مجدد در دورههاي مختلف زماني

نوعي توانسته است بهرهوري نيروي انساني خود را

است.

افزايش دهد .اسکرام اين گونه نتيجه گيري ميکند که
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خستگي و فشار رواني بايد در استراتژيهاي مديريت

ابزار و روش جمع آوري دادهها ،روايي و پايايي

منابع انساني اثربخش مورد توجه قرار گيرد و در اين

يکي از ابزارهاي جمع آوري اطالعات پرسشنامه

راستا ايجاد روشهاي ارتباطي خوب را به عنوان يکي

است .پرسشنامه بهرهوري از نظر نيروي انساني و

از راهکارهاي موثر در داشتن روحيه مناسب در کار

بهرهوري از نظر مديريت مورد سنجش قرار ميگيرد.

کارکنان معرفي مينمايد.

روايي پرسشنامه به صورت صوري مورد تاييد واقع
شد و براي سنجش پايايي پرسشنامه پس از انجام يک

اهداف پژوهش:

مطالعه مقدماتي و تعيين واريانس سؤاالت از طريقي

هدف کلي :بررسي وضعيت بهرهوري زنان شاغل در

ضريب آلفاي کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت که اين

ادارات مرکزي بانک کشاورزي

نمره پايايي (آلفاي کرونباخ) برابر  913 .1محاسبه شده

اهداف جزئي:

است.

 )3شناسايي مؤلفههاي اصلي بهرهوري زنان شاغل در

سؤال اول :مؤلفههاي اصلي بهرهوري زنان شاغل در
ادارات مرکزي بانک کشاورزي کدامند؟

ادارات مرکزي بانک کشاورزي
 )5تعيين وضعيت بهرهوري زنان شاغل در بانک

همانگونه که در جدول شماره  3مشاهده ميشود،
نتايج دو آزمون  KMOو بارتلت براي انجام تحليل

کشاورزي

عاملي براي دادههاي تحقيق بسيار مناسب بوده است.
سؤاالت تحقيق

زيرا مقدار شاخص  KMOبرابر با  ./913است .مقادير

 )3مؤلفههاي اصلي بهرهوري زنان شاغل در ادارات

باالي  1/9اين شاخص ،کفايت نمونه را براي به کار

مرکزي بانک کشاورزي کدامند؟
 )2وضعيت مؤلفههاي اصلي بهرهوري زنان شاغل در
بانک کشاورزي چگونه است؟

بردن تحليل عاملي نشان ميدهد .آزمون بارتلت نيز
همبستگي باالي بين متغيرها (غير واحد بودن ماتريس
همبستگي) و در نتيجه مناسب بودن اين روش را نشان
ميدهد .ميزان سطح معنيداري اين آزمون 1/111

روش تحقيق
اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه
اجرا توصيفي – پيمايشي ميباشد.
جامعه آماري ،نمونه و روش نمونه گيري
در اين تحقيق جامعه آماري عبارت است از کليه

است .بنابراين ميتوان گفت دادهها از تناسب مورد
قبولي براي جهت آزمون تحليل عامل برخوردارند.
جدول  :3ضريب کفايت نمونهگيري و آزمون کرويت
و بارتلت براي پرسشنامه بهرهوري
کفايت نمونهگيري کايزر ،مير ،اوليکن ()KMO

کارکنان زن شاغل در ادارات مرکزي بانک کشاورزي

آزمون کرويت بارتلت

که تعداد آنها  183نفر ميباشد .حجم نمونه اين

درجه آزادي

پژوهش از طريق جدول کرجکسي و مورگان حدود

معنيداري

.934
2855. 510
190

.000

 392نفر محاسبه گرديد که نمونه مورد نظر به صورت
تصادفي ساده از ميان جامعه مورد نظر انتخاب شدند.

در اين تحليل براي گزينش تعداد عاملها ،از
ارزش ويژه کمک گرفته شده است .ارزش ويژه ،مقدار
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واريانس از کل آزمونها است که توسط عوامل

جدول  :5ارزشهاي ويژه پرسشنامه بهرهوري

استخراج ميشود .بر مبناي اين معيار ،حداقل ارزش

درصد واريانس

درصد تجمعي

تبيين شده

واريانس تبيين شده

3

11. 092

55. 461

55. 461

5

1. 729

8. 647

64. 109

ويژه جهت انتخاب عامل ،بزرگتر از يک ميباشد.
همانگونه که در جدول شماره  10مالحظه ميشود از
 51سؤال اندازهگيري شده در پرسشنامه ،ارزش ويژه 5
عامل بيشتر از يک است ،از اين رو ،در مجموع با
استفاده از چرخش متعامل از نوع وريماکس  5عامل
استخراج شده است .ارزش ويژه عامل اول  33/195و
ارزش عامل دوم  3/959است .اين دو عامل بر روي
هم  13/319درصد از واريانس بهرهوري را تبيين
ميکند.

عاملها ارزش ويژه

در جدول  ،5سهم هر عامل و گويههاي آن گزارش
شده است .با توجه به بار عاملي هر عامل و ادبيات
موضوع بهرهوري و محتواي گويههاي پرسشنامه،
عاملهاي به دست آمده را به اين صورت ميتوان
نامگذاري کرد :عامل اول :بهرهوري نيروي انساني،
عامل دوم :بهرهوري از نظر مديريت صحيح

جدول  :1ماتريس چرخش يافته عوامل پرسشنامه بهرهوري
گويهها

عامل 3

عامل 5

بهره و .ري مديريت

بهرهوري از نظر نيروي انساني

b20

.833

b10

.821

b19

.809

b9

.800

b8

.798

b11

.790

b13

.785

b12

.779

b18

.754

b14

.723

b7

.716

b17

.713

b6

.673

b5

.607

b15

.601

b16

.598

b3

.825

b1

.762

b2

.707

b4

.363
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نمودار شماره  :3مدل اندازهگيري بهرهوري با استفاده تحليل عاملي تأييدي در حالت اعداد معناداري
تحليل عاملي تأييدي متغير بهرهوري
نمودار شماره  3مدل اندازهگيري شايستگيهاي

خروجي بعدي ليزرل (نمودار  )3مدل اندازهگيري

عمومي مديريت در حالت اعداد معنادار را نشان مي-

بهرهوري را در حالت تخمين استاندارد نشان ميدهد.

دهد .با توجه به خروجي اين نمودار ،تمامي ضرايب

با توجه به نتايج اين نمودار ،چون مقدار  RMSEAنيز

بدست آمده معنادارند .زيرا مقدار آزمون معناداري )(t

کوچکتر از  ./18ميباشد .در نتيجه ميتوان نتيجه

تک تک آنها از  3/91بزرگتر است.

گرفت ،مدل از برازش مناسبي برخوردار است.
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نمودار  :5مدل اندازهگيري بهرهوري با استفاده تحليل عاملي تأييدي در حالت تخمين استاندارد
جدول  :3شاخصهاي برازش مدل به كمك نرم افزار معادالت ساختاري
رديف

شاخص مناسبت مدل

ارزشهاي مورد انتظار (سفارش شده)

ارزشهاي محاسبه شده مدل

3

AIFG

 1/9و باالتر

./95

5

FIF

 1/9و باالتر

./99

1

IIF

 1/9و باالتر

./99

3

RMSEA

پايين نر از 1/18

1

X5

محاسبه شاخصهاي مناسبت مدل اندازه گيري

./131

در حجم نمونه زياد هميشه معنادار است

ميتوان از اين مدل براي اندازه گيري بهرهوري استفاده

بهرهوري نشان ميدهد كه مدل بدست آمده از تحليل

نمود.

عامل تأييدي از برازش خوبي برخوردار است و لذا

سؤال دوم  :وضعيت مؤلفههاي اصلي بهرهوري زنان
شاغل در بانک کشاورزي چگونه است؟
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جدول  :2شاخصهاي آمار توصيفي براي بهرهوري
تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

خطاي استاندارد

بهرهوري نيروي انساني

192

2. 9798

.91302

.06589

بهرهوري صحيح از نظر مديريت

192

3. 2682

.96520

.06966

نمره کل مديريت

192

3. 1396

.83062

.05995

متغير

جدول  :1آزمون  tتك نمونهاي براي مقايسه ميانگين نمونه و ميانگين جامعه در مؤلفه بهرهوري
= 1Test Value
متغير

t

درجه

سطح معناداري

تفاوت از

فاصله اعتماد  %92از ميانگين

آزادي

(دو دامنه)

ميانگين

كمينه

بيشينه

بهرهوري نيروي انساني

-. 306

191

.760

-. 02018

-. 306

191

بهرهوري صحيح از نظر مديريت

3. 851

191

.000

.26823

3. 851

191

نمره کل مديريت

2. 329

191

.021

.13963

2. 329

191

چون  tمحاسبه شده در مؤلفه بهرهوري از نظر

هوشمند تر و برتر است .يک سازمان سريع ،هوشمند

مديريت صحيح و نيز نمره کل بهرهوري با درجه

و برتر به سه چيز نياز دارد .فرايندهاي انعطاف پذير و

آزادي  395براي آزمونهاي دو دامنه در سطح ،1/12

سازگاري که بتواند به سرعت در مقابل تغييرات تقاضا،

بزرگتر از مقدار بحراني  )3/91( tميباشد ،بنابراين

عکسالعمل نشان دهند ،تکنولوژي که امکان برقراري

فرض صفر در اين آزمون مبني بر عدم تفاوت بين

سريع ارتباط با مشتريان و تأمين کنندگان را فراهم

ميانگين نمونه و ميانگين جامعه (نظري) رد ميشود و

سازد و مهمتر از آن ،نيروي کار بسيار کارآمد و

با اطمينان  %92ميتوان گفت كه ميانگين نمونه با

بهرهور.

ميانگين جامعه تفاوت معناداري دارد؛ و چون ميانگين

جهت ايجاد يک نيروي کار با بهرهوري باال به

تجربي از ميانگين نظري ( )1بزرگتر است ،در نتيجه

مهارتهاي خاصي نياز ميباشد .در اينجا به هفت

از نظر افراد نمونه مؤلفههاي بهروري زنان در بانک

مهارت حياتي جهت افزايش بهرهوري در سازمان اشاره

کشاورزي در حد باال ارزيابي ميگردد .ولي در مؤلفه

ميگردد .از آنجا که بهينه بودن هر سازماني در گرو

بهرهوري نيروي انساني چون ميانگين تجربي با ميانگين

افراد شاغل در آن ميباشد از اين مهارتها بايد به

نظري تفاوت معناداري ندارد ،ميتوان چنين استنباط

عنوان روشهاي نوين بقاي سازمان ،در محيط جهاني

کرد که وضعيت بهرهوري نيروي انساني زنان شاغل در

امروز به حساب آورد .برخي از اين مهارتها في نفسه

بانک کشاورزي در حد متوسط ميباشد.

جديد نميباشند اما از اهميت قابل توجهي
برخوردارند .اين مهارتها بايد به عنوان يک مجموعه،
مورد توجه قرار گيرند و هر فرد در سازمان به تمامي

نتيجهگيري و پيشنهادات
سازماني که ميخواهد در دنياي رقابتي امروز به

آن نياز خواهد داشت .نقصان در هر يک از اين

موفقيت نائل آيد ناگزير به ايجاد يک سازمان سريعتر،
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مهارتها به کاهش بهرهوري کل سازمان منجر خواهد

 -فراهم کردن شرايط الزم پيشرفتهاي شغلي براي

گرديد .اين مهارتها عبارتند از:

همه افراد .انسان با افزايش انگيزهها ميتواند کميت و

)3

هوشياري نسبت به مشتري

کيفيت کار خود را ارتقا دهد.

)5

همسوئي راهبردي

 -دورههاي آموزشي ضمن خدمت و آموزش

)1

سازگاري با محيط

کارکنان .بايد دورههاي آموزش ضمن خدمت و

)3

هدايت يافتگي دروني

آموزش کارکنان را به عنوان يک امر حياتي و مستمر و

)2

هوش ابتکاري

مداوم تلقي کرد ،زيرا تنها از طريق آموزش ميتوان

)1

جهت گيري فرايندي

تالشهاي کارکنان را با امکانات موجود و

)9

چشم انداز کار تيمي

پيشرفتهاي علمي جديد هماهنگ کرد .بايد کليه

در تعيين عوامل موثر بر بهرهوري نظرات متفاوتي

وظايف و دستورالعملها ،مقررات و قوانين براي

وجود دارد و هر يک از دانشمندان و صاحب نظران

کارکنان واضح و روشن باشد و هيچ جاي ابهامي براي

عواملي را به عنوان عامل موثر مشخص کردهاند و به

آنها وجود نداشته باشد.

طور اجمال عواملي چون آموزش شغلي مستمر مديران

 -دادن اختيارات کافي به کارکنان و افزايش

و کارکنان ،ارتقاي انگيزش ميان کارکنان براي کار بهتر
و بيشتر ،ايجاد زمينههاي مناسب براي ابتکار و خالقيت
مديران و کارکنان ،برقراري نظام مناسب پرداخت،
مبتني بر عملکرد و برقراري نظام تنبيه و تشويق،
وجدان کاري و انضباط اجتماعي ،تحول در سيستم و
روشها که نقش حساس و کليدي دارند ،تقويت
حاکميت و تسلط سياستهاي سازمان بر امور و صرفه
جويي به عنوان وظيفه ملي در بهرهوري موثر ميباشد.
ولي تمام مؤلفان اين رشته تقريباً در اين باب اتفاق نظر
دارند که براي افزايش سطح بهرهوري تنها يک علت
خاصي را نميتوان ارائه نمود بلکه عنوان ميکنند که
ارتقاي بهرهوري را بايد معلول ترکيبي از عوامل
گوناگون دانست.
 رفتار مطلوب و کردار درست رهبران و مديران.مسئوليت خطير مديريت و رهبري بايد به افرادي
سپرده شود که ضمن برخورداري از ويژگيهاي
شخصيتي خاص ،شيوههاي رهبري و مديريت مناسب
را به کار گيرند و از نظر اخالقي نيز الگو باشند.

احساس مسئوليت .در زمان استخدام سعي شود افراد
کارآمد و متخصص جذب شوند جهت انتخاب آنها
اجراي آزمونهاي شفاهي و کتبي ضرورت دارد.
 کيفيت باالي زندگي کاري .مفهوم کيفيت زندگيکاري ،بيانگر اهميت احترام قائل شدن براي مردم در
محيطهاي کاريشان است .به طور خالصه ميتوان
گفت مواردي را که در باال بردن کيفيت زندگي کاري
تأثيرگذار ميباشد به شرح ذيل است:
 )3پرداخت مناسب و عادالنه براي انجام خوب يک کار
 )5وضعيت کاري سالم و ايمن
 )1امکان يادگيري و استفاده از مهارتهاي جديد
 )3ايجاد انسجام اجتماعي در سازمان
 )2آماده کردن امکانات رشد و پيشرفت و ترقي براي
کارکنان
 )1حفظ حقوق فردي
 )9تعادل در تقسيم زمان کاري و زمان بيکاري مجاز
 )8ايجاد غرور کاري و سازماني
 استفاده از برنامههاي گردش شغلي ،غناي شغلي وتوسعه شغلي در جهت افزايش توان و مهارت
کارکنان .غناي شغلي به مفهوم توسعه شغل به طور
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عمودي است که به وسيله اضافه شدن فعاليتها و

 )4دانشمندي ،محمد  /حبيبي ،هنگامه  /سيرتي نير،

مهارتهاي سطح باالتر و تفويض اختيار در

مسعود  /زارعيان ،آرمين  /پيشگويي ،اميرحسين

مسئوليتهاي بزرگتر حاصل ميشود.

( .)1389رضايت شغلي اعضاي هيئت علمي

 -برقراري نظام مناسب پرداخت ،مبتني بر عملکرد و

دانشگاههاي منتخب نظامي .مجله آموزش در

برقراري نظام تشويق و تنبيه .سيستم تشويق و تنبيه

علوم پزشکي .ص 45

عادالنه در سازمان از عوامل فرهنگي موثر بر عملکرد

 )5رضاييان ،علي  /قاسمي ،محمد .)1389( ،بررسي

سازمان است يعني سازمان بين نيروي انساني کارآمد و

رابطه بين مديريت تنوع و بهرهوري نيروي

ناکارآمد تفاوت قائل ميشود.

انساني .چشم انداز مديريت دولتي .شماره .4

-تحول در سيستم و روشهايي که نقش حساس و

ص 12

کليدي دارند .تغييرات محيط و تکنولوژي از عوامل

 )6رضايي هرندي ،حسن .)1389( ،بررسي رابطه

اصلي ،لزوم بازنگري و بهروزآوري روشها و

بين ميزان رضايت شغلي با بهرهوري متصديان

فرآيندهاي انجام کار سازمان به حساب ميآيند.

امور بانکي بانک ملي ايران .اولين کنفرانس

 -تقويت وجدان کاري و انضباط اجتماعي که

بينالمللي مديريت .نوآوري و کارآفريني .ص 2

عاملي خود کنترلي است .بهبود و ارتقاي بهرهوري

 )7رضايي ،جواد  /سلطاني ،حسينعلي  /توکلي بغداد

مستلزم کوشش و تالش برنامه ريزي شده همه جانبه

آباد ،محمدرضا  /علي حسيني ،محسن.)1387( ،

از سوي افراد و مسئولين ذيربط است که خود نيازمند

ارزيابي تغييرات بهرهوري کل عوامل توليد در

بهبود شرايط کار و تغيير محرکهها و روشهاي

بانکهاي تجاري کشور با استفاده از شاخص

انگيزشي کارکنان ،بهبود نظامها ،قوانين ،بخشنامهها،

مالم کوئيست .فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني.

دستورالعملها ،روشها ،فناوري و غيره ميشود( .همان

شماره  .48ص .71
 )8طالقاني ،غالمرضا  /تنعمي ،محمد مهدي /

منبع)

فرهنگي ،علي اکبر  /زرين نگار ،محمد جعفر،
( .)1390بررسي عوامل موثر بر افزايش بهرهوري
منابع و مآخذ:

(مطالعه موردي بانک سامان) .مديريت دولتي.

 )1احدي نيا ،ناصرالدين ،)1390( ،راهکارهاي

دوره  .3شماره  .7ص
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