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Abstract
Background and Aim: Nowadays, determining factors affecting employee productivity is considered a
necessity in the development of governmental organizations’ human resources. The goal of this study was to
identify factors influencing the productivity of human resources in a military health organization.
Methods: This descriptive study was performed in a military health organization in 2016. This study included
two steps. In the first step, a literature review was conducted to identify factors affecting productivity, and in the
second step, to verify the findings of the literature review, the same factors were reassessed by technical experts
in different departments of the community headquarters and exploratory factor analysis was performed. Forty
technical experts were selected using purposeful sampling for participation in the study. The data collection tool
was a questionnaire developed by the investigators. The data was analyzed using SPSS 20.
Results: In the first step, we identified 11 factors affecting productivity including motivation, mental
intellectual growth, individual health, ability, organizational support, job resolution, environment, management
style, education, culture, and performance evaluation. The findings of the second step showed that the exploratory
results confirmed the findings of the literature review and were consistent with them. Finally, the components
were divided into two distinct dimensions that included individual factors (motivation, mental intellectual growth,
individual health, ability) and organizational environmental factors (organizational support, job clarity,
environment, management style, education, culture, and performance evaluation).
Conclusion: Employee productivity is affected by individual and organizational factors. Therefore,
strengthening these factors will increase the productivity of employees. Special attention should be paid to
motivation and organizational support.
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چکیده
زمینه و هدف :امروزه تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان به عنوان یک ضرورت در بحث توسعه منابع انسانی سازمان های
دولتی مطرح است .این پژوهش با هدف شناسایی مولفه های موثر بر ارتقای بهره وری کارکنان در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی
انجام شده است.
روشها :یک مطالعه توصیفی که به روش اکتشافی در سال  1395در یک سازمان بهداشتی و درمانی نظامی انجام شده است .این
پژوهش در دو گام طراحی شده است .در گام اول طی یک مطالعه ی مروری به شناخت مولفه های موثر بر بهره وری پرداخته شد و در گام
دوم به منظور اطمینان از تایید یافته های مطالعات مروری؛ همان عامل ها توسط خبرگان فنی بخش های مختلف ستاد جامعه مورد مطالعه،
دوباره مورد ارزیابی قرار گرفت و تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد .با روش نمونه گیری هدفمند  40نفر خبره فنی انتخاب شدند که در این
مطالعه مشارکت کردند .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 20
استفاده شده است.
یافتهها :یافته ها در گام اول ،به شناخت یازده مولفه موثر بر بهره وری شامل انگیزش ،رشد ذهنی فکری ،سالمت فردی ،توانایی،
حمایت سازمانی ،وضوح شغل ،محیط ،سبک مدیریت ،آموزش ،فرهنگ سازمانی و ارزیابی عملکرد رسید .یافته های گام دوم نشان داد نتایج
اکتشافی همان یافته های مطالعات مروری را تایید کرد و با آن منطبق بود .در نهایت مولفه ها به دو بعد مجزا تقسیم شد که شامل عوامل
فردی (انگیزش ،رشد ذهنی فکری ،سالمت فردی ،توانایی) و عوامل محیطی سازمانی (حمایت سازمانی ،وضوح شغل ،محیط ،سبک مدیریت،
آموزش ،فرهنگ و ارزیابی عملکرد) می باشد.
نتیجهگیری :بهره وری کارکنان تحت تاثیر عوامل فردی و محیطی سازمانی است .بنابراین تقویت این عوامل موجب ارتقای بهره وری
کارکنان خواهد شد و نتایج نشان داد که در این میان می بایست به انگیزش و حمایت سازمانی توجه ویژه ای شود.
کلیدواژهها :بهره وری کارکنان ،مولفه های موثر ،سازمان بهداشت و درمان نظامی
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یکی از اساسی ترین اولویت های مدیران ،بهبود بهره وری و
ارائه خدمات بهتر در بخش بهداشت و درمان جهت افزایش
رضایتمندی مردم است؛ مدیران با افزایش بهره وری در سازمان ها
می توانند موجب رسیدن به اهداف عالی سازمانی و نیز پیشرفت
کشور در بخش بهداشت و درمان شوند ( .)1مهمترین عامل در
بهبود بهره وری در هر سازمانی و در هرکشوری ،نیروی انسانی می
باشد ( .)2نیروی انسانی ،سرمایه اصلی سازمان های عصر نوین
است ( .)3کارکنان با نقشی فزاینده ،در پیشبرد اهداف و عملکرد
سازمان سهیم هستند ( .)4بدون افراد کارامد دستیابی به اهداف
سازمانی غیرممکن می باشد ( .)5تجربه سازمان های موفق نشان
می دهد که نیروی انسانی می بایست در کانون هدف های اصلی
قرار گیرد و از نگاه ابزاری به آن پرهیز شود ( .)6امروزه توجه عمیق
به منابع انسانی موجود در سازمان و تالش برای پدید آوردن زمینه
ارزشی تحت عنوان کامل "کارمندان ما ارزشمندترین دارایی های
ما هستند" به عنوان یک ضرورت برای بقای سازمان ها مطرح می
باشد ( .)7که توجه به این عامل می تواند کلید دستیابی به موفقیت
در سازمان ها باشد ( )8در سازمان های نظامی ،نیروی انسانی به
عنوان یکی از حیاتی ترین منابع تلقی می شود چرا که می تواند با
قدرت تفکر و خالقیت و نیز ایمان و تعهد خود ،بر عملکرد سازمان
تاثیرات شگرفی بگذارد ( .)9بنابراین می توان گفت :منابع انسانی
از مهمترین زیرساخت های سرمایه ی فکری است (.)10
امروزه بحران بهره وری منابع انسانی در بخش بهداشت و
درمان ،در کشورهای با درآمد کم و متوسط در حال افزایش جهانی
است ( .)11پایین بودن سطح بهره وری در کشورهای کمتر توسعه
یافته ،ناشی از عوامل مختلف تاثیرگذار بر بهره وری است (.)12
بنابراین امروزه کاهش بهره وری در برخی از سازمان های بهداشتی
و درمانی یکی از مشکالتی است که گریبان گیر نظام خدماتی می
باشد؛ که این امر می تواند ناشی از عدم استفاده بهینه از منابع
انسانی سازمان باشد ( )13که سطوح پایین بهره وری نیروی انسانی
موجب عدم موفقیت در ارائه خدمات مناسب در بهداشت و درمان
خواهد شد .بنابراین بهبود عملکرد کارکنان بهداشت برای دستیابی
به اهداف توسعه هزاره حیاتی است ( .)14بطور معمول ،بهره وری
هدف اصلی اکثر سازمان ها است و امروزه سازمان های بهداشت
و درمان نیازمند مطالعه و ارزیابی بیشتر بهره وری کارکنان خود
می باشند ( .)15در عصر حاضر مدیران سازمان ها از ضرورت توجه
به مساله ی بهره وری منابع انسانی آگاهی یافته اند و تالش های
آن ها برای بهبود این عامل از طریق عنایت به متغیرهایی همچون
ماهیت کار ،تیپ شخصیتی و آگاهی کارکنان و ایجاد محیطی
بانشاط در شغلشان و غیره به چشم می خورد ( )16که در نهایت
می توان بیان کرد بهره وری نیروی انسانی به عنوان یکی از اصلی
ترین ابزار دستیابی کشورها به پیشرفت و توسعه است و از آنجایی

که پایه اصلی توسعه ،انسان است ،بدون اولویت دادن به بحث
توسعه منابع انسانی پیشرفت میسر نخواهد شد (.)18 ,17
با توجه به اهمیت نیروی انسانی در یک سازمان و نقش وی
در دستیابی به اهداف سازمانی ،پرداختن به مبحث بهره وری
کارکنان یکی از مهمترین دغدغه های مدیران امروزی است و
توجه به این مساله ،در سازمان های مراقبتی و بهداشتی به عنوان
مراکز ارائه خدمات سالمت بدلیل نیاز به نیروی انسانی توانمند و
متخصص از اهمیت بیشتری برخوردار است ( .)19در سازمان های
بهداشت و درمان نظامی این اهمیت دو چندان است زیرا با توجه
به اینکه نیروهای نظامی در هر کشور ،حافظ استقالل و امنیت
تمامیت ارضی آن می باشند ،اقتدار نظام و حکومت بدون اقتدار و
توانمندی نیروهای نظامی میسر نخواهد شد بنابراین در این سازمان
ها با توجه به انجام ماموریت های خاص و لزوم آمادگی برای مقابله
با بحران ،استفاده صحیح و بهینه از این نیروهای ارزشمند ضروری
می باشد ( )20و از طرفی سازمان بهداشت و درمان نظامی مورد
مطالعه به عنوان سازمانی اجتماعی ،آموزشی و خدماتی که بیشتر
در عرصه بهداشت و درمان فعالیت دارد و ارائه خدمات به طیف
وسیعی از جامعه را انجام می دهد ،کارکنان آن می بایست توانایی
پاسخگویی و ارائه خدمات مناسب با توجه به نیاز مراجعان را داشته
باشند بنابراین تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد با بهره وری
باال به عنوان اهرم مهم و حیات بخش در پیکره سازمان ها به ویژه
سازمان های بهداشتی و درمانی نظامی ،برای رسیدن به اهداف
متعالی ضروری است.
بهره وری کارکنان در محیط های بهداشت و درمان به دلیل
استرس شغلی باال و ریسک های سالمت از عوامل مختلفی تاثیر
می پذیرد ( .)21مقوله افزایش بهره وری و توانمند سازی نیروی
انسانی از طرف سازمان جهانی بهداشت نیز مورد اشاره قرار گرفته
است و بر مواردی مانند مشارکت کارکنان در تصمیمات سازمانی
برای افزایش توانمندی کارکنان تاکید شده است (.)22
بطور کلی بهره وری کارکنان متاثر از عوامل گوناگونی است
که در این زمینه مطالعاتی صورت گرفته است .در مطالعه ای که
توسط حیدریان و شیرزادکبریا در سال  1394انجام شد نشان دادند
دوره های آموزش ضمن خدمت بر افزایش بهره وری کارکنان اثر
مثبت و مستقیم دارد ( .)23همچنین در مطالعه ای که توسط
مهرابیان و همکاران در سال  1390انجام گرفت ،مهمترین عوامل
مؤثر بر بهره وری کارکنان شامل مؤلفه های فرهنگ سازمانی،
عوامل انگیزشی ،شرایط محیطی ،توانمندسازی کارکنان و شیوه
رهبری بودند (.)24
رهنورد و خدابخش در سال  1390طی مطالعه ای عوامل موثر
بر بهره وری کارکنان را انگیزش ،حمایت سازمانی ،توانایی،
شخصیت ،وضعیت تاهل ،عدالت سازمانی ،اعتماد و تعهد سازمانی
بیان کردند ( .)25امیرنژاد و محسنی نسب در سال ،1386نشان
دادند که توجه به ابعاد شخصیت افراد در سازمان ،از مقوله هایی
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روشها
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی به روش اکتشافی است
که در سال  1395در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی منتخب
شهر تهران انجام گرفته است .جامعه آماری پژوهش شامل مدیران
و خبرگان بخش های مختلف ستاد این سازمان بهداشت و درمان
نظامی بود .در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری هدفمند با توجه
به اطالعات خاص خبرگان و کارشناسان در زمینه موضوع تحقیق
استفاده شده است.
این پژوهش با هدف شناسایی مولفه های موثر بر ارتقای
بهره وری کارکنان در دو گام اصلی طراحی شد:
گام اول :به منظور شناسایی تعیین کننده های اصلی (مولفه
های موثر بر بهره وری) از مطالعات مروری استفاده شد .که هدف
از انجام مرور متون ،شناسایی مولفه های موثر بر بهره وری بود.
بدین منظور مقاالت مرتبط با هدف پژوهش از پایگاه های معتبر
(Scopus),
استنادی بین المللی شامل Elsevier
 PubMed/Medline, ISIو پایگاه های داخلی شامل ،SID
 Noormags ،Magiranو ابزار سرچ پیشرفته Advanced
 Search Toolsاستفاده شد .کلیدواژه های الزم برای انجام سرچ
پیشرفته ،تمامی نام های ارایه شده برای بهره وری کارکنان بود،
که بر این اساس تمامی مقاالت مرتبط که از سال  1998تا پایان
سال  2017به چاپ رسیده بودند ،مورد بررسی قرار گرفتند.
وجود خالصه و متن کامل مقاله به زبان انگلیسی یا فارسی،
اصیل بودن یافته های پژوهش ،و توجه به موضوع تعیین کننده ها
یا عوامل موثر بر بهره وری کارکنان از شرایط اصلی ورود مقاالت
به مطالعه بود.
گام دوم :در این مرحله مولفه ها و زیرمولفه های حاصله از
مطالعات مروری طی پرسشنامه ای توسط خبرگان دوباره مورد
ارزیابی قرار گرفت تا مشخص شود ،آیا نتایج آن ،همان یافته های
مطالعات مروری را تایید می کند؟
الزم به ذکر است در این مرحله پرسشنامه پژوهش جهت اخذ
نظر خبرگان ،با استفاده از متغیرهای استخراج شده از مطالعات
مروری تهیه و استانداردسازی شد بدین صورت که روایی پرسشنامه
توزیع شده در بین مشارکت کنندگان ،با استفاده از نظر حداقل 10
نفر کارشناسان و اساتید صاحب نظر تایید شد .که آنان روایی
محتوایی و صوری پرسشنامه را تایید کردند و همچنین از آنجایی
که اعضای شرکت کننده در مطالعه ،نماینده گروه یا کارشناسان
حوزه دانش مورد نظر هستند اعتبار محتوا تضمین می شود و پایایی
این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ()a= 0/993
بدست آمد که گویای پایایی باال و مطلوب پرسشنامه است.
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است که می تواند سازمان ها را در رسیدن به بهره وری یاری کند
( .)26تحقیقات حقی و بهلولی در سال  2011نشان داد عوامل
توانایی ،وضوح ،حمایت ،انگیزه ،ارزیابی ،اعتبار و محیط هبستگی
معناداری با بهره وری نیروی انسانی دارند که در اولویت بندی آن
ها توانایی بیشترین اهمیت و ارزیابی کمترین اهمیت را داراست
(.)27
در مطالعه دیگری که توسط  Wongو  Ahmadدر سال 2012
انجام شد ارتباط مثبت بین فرهنگ سازمانی و بهره وری کارکنان
را تایید نمود ( Letvak .)28و همکاران طی مطالعه ای در سال
 ،2011نشان داد سالمت کارکنان پرستاری منجر به افزایش بهره
وری و کیفیت مراقبت می گردد ( Yang .)29و  Choiطی مطالعه
ای در سال  2009نشان دادند توانمندسازی کارکنان از طریق
تسهیل در ایجاد رفتار انگیزشی موجب افزایش بهره وری آنان می
شود (.)30
 Raoدر سال  2006در پژوهشی نشان داد که برنامه های
انگیزشی ،عملکرد را بهبود می بخشد و منجر به بهبود بهره وری
می شود ( Syverson .)31در سال  2004رابطه بین متغیر های
انگیزش ،محیط کار ،کارایی ،اثربخشی و حمایت سازمانی و تأثیر
آن در توزیع بهره وری مثبت ارزیابی نمودند (.)32
حرفه نظامی یکی از مشاغل پرتنش و سخت محسوب می
گردد .خصوصاً گروهی از این کارکنان که در بخش بهداشت و
درمان مشغول خدمت هستند ،روزانه در محیط های کاری با عوامل
تنش زای متعددی همچون تعارضات فردی ،بحران ها و مأموریت
های متعدد ،نظام سلسله مراتبی و ابهام در میزان اختیارات و غیره
روبرو می شوند (.)33
همچنین بخش عمده ای از کارکنان نظامی عمر خود را در
محیط های کارشان صرف می نمایند که از نتایج حاصل این
پژوهش می توان در بهبود شرایط کار افراد به منظور راهبرد های
افزایش رضایت و انگیزش کارکنان استفاده نمود تا با بهینه و
متناسب نمودن شرایط سازمان مطابق با وظایفی که کارکنان انجام
می دهند ،ضمن رسیدن به اهداف مذکور ،گام های موثری در
جهت ارتقای بهره وری کارکنان برداشته شود .بنابراین در نیروهای
مسلح به دلیل تفاوت شرایط کار و اهمیت موضوع ،لزوم جامع تر
شدن بررسی ها در این زمینه پژوهشگر را به انجام این پژوهش
متمایل کرد تا بتوان براساس نتایج بدست آمده ،به فرماندهان و
تصمیم گیرندگان کمک شایانی شود که از طریق برنامه ریزی و
سیاست گذاری مناسب در ایجاد تغییر در بخش بهداشت و درمان
گام های موثری بردارند که در نهایت موجب بهبود و باال رفتن
بهره وری نیروی انسانی گردد و همچنین در جهت دستیابی به
اهداف سازمان گام برداشت.
بنابراین مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر بهره
وری کارکنان در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی صورت

گرفته است که در صدد پاسخگویی به این سؤال اصلی می باشد
که :مولفه های مؤثر بر ارتقای بهره وری کارکنان کدامند؟
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نتایج
نتایج مربوط به گام اول که بر اساس مطالعات مروری حاصل
شد در شکل 1-خالصه شده است نشان می دهد :طی این مطالعات
که در نهایت به  25مقاله قابل بهره برداری رسیدیم ،حاصل مطالعه
این  25منبع ،شناسایی یازده مولفه انگیزش ،توانایی ،سالمت ،رشد
ذهنی ،فکری و شخصیتی ،آموزش ،سبک مدیریت ،محیط ،وضوح
شغل ،حمایت سازمانی ،ارزیابی عملکرد و فرهنگ سازمانی می
باشد که می توانند بر بهره وری کارکنان موثر باشند.

شکل .1-روند مطالعه مروری و انتخاب مقاالت
مجله طب نظامي

دوره  ،19شماره  ،3مرداد و شهریور 1396
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اعضای نمونه  40نفر خبره فنی حوزه بهره وری نیروی انسانی در
بخش بهداشت و درمان بودند که در این مطالعه شرکت کردند.
معیارهای شناسایی خبرگان فنی جهت ورود به این پژوهش،
داشتن سابقه مدیریتی باالتر از  5سال ،مدرک تحصیلی کارشناسی
ارشد و باالتر ،حداقل  5سال سابقه کار مرتبط با حوزه مدیریت و
منابع انسانی می باشد و معیار خروج عدم رضایت فرد جهت
همکاری بوده است.
الزم به ذکر است پرسشنامه از نوع بسته پاسخ که با معیار
پاسخگویی لیکرت (پنج گزینه ای) بصورت طیفی از اعداد  1تا 5
نمره گذاری می شود .پرسشنامه در دو بخش طراحی شده است؛
بخش اول پرسشنامه شامل  9سؤال و مربوط به اطالعات فردی
و دموگرافیک در زمینه متغیرهای سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،نوع
استخدام ،سابقه کار ،سابقه مدیریتی ،رتبه علمی ،رشته تحصیلی،
مقطع تحصیلی می باشد و بخش دوم سواالتی مربوط به متغیر
های مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی بوده است که از بخش مرور
مطالعات استخراج شده است که به تعدادی از مهمترین سواالت
اشاره می کنیم از جمله :احساس آرامش و راحتی در شغل مورد
نظر ،تمایل و انگیزه نسبت به انجام وظایف محوله ،امکان یا میزان
استفاده از مهارت و تخصص در شغل ،انعکاس نقاط ضعف و قوت
عملکرد به فرد که به ترتیب سؤاالت 2و 3و 9و42پرسشنامه هستند
که این متغیرها مربوط به مؤلفه های انگیزش وتوانایی و ارزیابی و
بازخورد عملکرد می باشند.
در این مطالعه از آنجایی که اکثر مشارکت کنندگان (خبرگان)
دارای مسؤلیت های تخصصی و مشغله کاری فراوان بودند .محقق
با حضور در بخش های کاری مشارکت کنندگان در مطالعه اقدام
به توزیع پرسشنامه ها می کرد و شرکت کنندگان  3روز فرصت
داشتند تا نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایند .محقق با مراجعه
مکرر به قسمت های مورد مطالعه به توضیح در مورد ابهامات اقدام
می کرد و نیز به جمع آوری پرسشنامه های تکمیل شده اهتمام

می ورزید .از  44پرسشنامه توزیع شده ،تعداد  40پرسشنامه قابل
تجزیه و تحلیل جمع آوری شد.
بنابراین می توان گفت :در گام دوم به منظور تایید فرایند مرور
مطالعات قبلی و اینکه تغییرات را مشاهده نماییم ،برای همان عامل
های بدست آمده از گام اول ،بدون هیچ گونه تقسیم بندی اولیه،
تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد.
تجزیه و تحلیل داده ها :جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از
تحلیل عاملی اکتشافی ( )EFAاستفاده شد .قبل از انجام تحلیل
عاملی ،کفایت نمونه گیری ( Kaiser-Meyer-Olkin Measure
 )of Sampling Adequacyو آزمون بارتلت ( Bartlett’s Test
 )of Sphericityمحاسبه شد .در ادامه از تحلیل عاملی اکتشافی
به جهت شناسایی مؤلفه های اصلی بهره وری و نیز جهت شناسایی
میزان بارگذاری هر کدام از متغیرها روی مؤلفه های اصلی به روش
تحلیل مؤلفه های اصلی ()Analysis Principal Component
با چرخش واریماکس و همچنین نمودار سنگریزه استفاده شده است
که به وسیله نرم افزار  SPSSنسخه  20انجام شده است.
مالحظات اخالقي :این مقاله با رعایت مالحظات اخالقی
شامل توضیح اهداف پژوهش به مشارکت کنندگان ،محرمانه بودن
اطالعات همراه با بی نام بودن پرسشنامه و داشتن آزادی کامل
مشارکت کنندگان در تکمیل پرسشنامه انجام شد.
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از طرفی در نتیجه این مطالعات 47 ،سوال استخراج شد که
این گویه ها مجموعاً در  10مولفه گنجانده شد و پس از بررسی
مطالعات ،آیتم سبک مدیریت که در اطالعات بدست آمده قبل
وجود نداشت توسط محقق اضافه شد که شامل  6سوال می باشد
و بدین ترتیب پرسشنامه ای با  53گویه استخراج شد که این 53
سوال ،زیرمولفه  11مولفه ای هستند که توسط مطالعات مروری
شناسایی شد که در مرحله بعد به تشریح این سواالت پرداخته می
شود.
نتایج مربوط به گام دوم در دو بخش قابل ارائه است که بخش
اول مربوط به اطالعات دموگرافیک است و بخش دوم مربوط به
سواالتی است که از مرحله ی مروری استخراج شده است.
بخش اول :تحلیل اطالعات مربوط به مشخصات دموگرافیک
نمونه مورد مطالعه نشان می دهد که از  40نفر شرکت کننده در
این پژوهش ،تعداد  38نفر آنان مرد ( )% 95و  2نفر زن ( )%5بوده
اند .درگروه نمونه همه پاسخ دهندگان متأهل می باشند ،از نظر
سطح تحصیالت  12نفر ( )%30گروه فوق لیسانس 26 ،نفر ()%65
دکترا و گروه فوق تخصص 2نفر ( )%5بودند .در خصوص گروه
سنی  1نفر ( )%2/5گروه سنی 20-30سال10 ،نفر ( )%25گروه
سنی  30-40سال23 ،نفر ( )%57/5گروه سنی  40-50سال و 6
نفر ( )%15گروه سنی بیشتر از  50سال بودند .در گروه نمونه کل
افراد استخدام رسمی هستند .در بین مشارکت کنندگان از نظر
مرتبه علمی در گروه مربی  3نفر ( ،)%7/5گروه استادیار با
فراوانی10نفر ( ،)%25گروه دانشیار با فراوانی 20نفر ( )%50و استاد
با فراوانی  7نفر ( )%17/5بودند .در خصوص سابقه کاری گروه -10
 5سال با فراوانی  5نفر ( ،)%12/5گروه  11-20سال با
فراوانی10نفر ( ،)%25گروه بیشتر از  20سال با فراوانی  25نفر
( )%62/5بودند .در خصوص سابقه مدیریت گروه کمتر از  5سال با
فراوانی 0نفر ( ،)%0گروه 5-10سال با فراوانی 16نفر (،)%40
گروه 11-20سال یا فراوانی  17نفر ( ،)%42/5گروه بیشتر از20
سال با فراوانی  7نفر ( )%17/5بودند .همچنین از بین مشارکت
کنندگان بیشترین آن ها دارای رشته ی تحصیلی مدیریت بوده اند
که با فراوانی  25نفر ( )% 62/5بوده اند و بقیه افراد دارای مدارک
تحصیلی متفاوت از جمله اقتصاد سالمت ،صنایع غذایی ،پرستاری
و روانشناسی مشاوره و غیره بوده است.

بخش دوم :در مورد پرسشنامه الزم به توضیح است که 53
گویه استخراج شده از مطالعات مروری ،به عنوان زیرمولفه ی یازده
مولفه قرار داده شده است که بدین شرح می باشد :مولفه انگیزش
دارای  7گویه (سواالت )7-1است .مولفه توانایی شامل  4سوال
(سواالت ،)11-8مولفه سالمت فردی شامل  2آیتم (سواالت -12
 ،)13مولفه رشد ذهنی و فکری شامل  7سوال (سواالت ،)20-14
مولفه آموزش شامل  2زیرمولفه (سواالت ،)22-21مولفه سبک
مدیریت شامل  6گویه (سواالت  ،)28-23مولفه محیط شامل 5
سوال (سواالت  ،)33-29مولفه وضوح شغل با  2زیرمولفه
(سواالت ،)35-34حمایت سازمانی با  5گویه (سواالت ،)40-36
ارزیابی عملکرد  4سوال (سواالت  ،)44-41فرهنگ سازمانی دارای
 9آیتم (سواالت  )53-45می باشد.
در گام دوم برای پرسشنامه نظرسنجی خبرگان تحلیل عاملی
اکتشافی انجام شد ،به جهت اطمینان از اینکه آیا این نتایج همان
یافته های حاصل از مطالعات مروری (گام اول) را تایید می کند؟
بنابراین در این گام به منظور تایید فرایند مرور مطالعات قبلی و
اینکه تغییرات را مشاهده کنیم ،برای همان عامل ها بدون هیچ
گونه تقسیم بندی اولیه ،تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد.
شاخص کفایت نمونه گیری0/656و آزمون بارتلت ،1299/4
 P<0/05بود.
تحلیل عاملي اکتشافي مولفه های بهره وری :ابتدا به
منظور مشخص کردن تعداد عامل هایی که می بایست باقی بمانند
از منحنی سنگریزه ای استفاده شده است ،با توجه به نتایج شکل-
 2می بینیم بعد از عامل یازدهم شیب منحنی تغییر محسوسی پیدا
نمی کند ،بنابراین می توان نتیجه گرفت که  11عامل از نظر آماری
می توانند واریانس  53سوال مربوطه به بهره وری را تبیین کنند.
از این رو با توجه به قدرت تبیین کم عامل انتهایی و با توجه به
آزمون شیب دامنه ،تحلیل عاملی با دستور استخراج یازده عامل به
دست آمد.
از تحلیل عاملی اکتشافی جهت شناسایی مؤلفه های اصلی
بهره وری و همچنین جهت شناسایی میزان بارگذاری هرکدام از
متغیرها روی مؤلفه های اصلی از تحلیل عاملی اکتشافی به روش
تحلیل مؤلفه های اصلی با چرخش واریماکس استفاده شده است.
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جدول .1-کل واریانس تبیین شده (مولفه های بهره وری)
مؤلفه ها

متغیرها

ارزش ویژه

7
5
2
5
7

19/001
4/662
3/343
2/985
2/487
2/277
1/881
1/813
1/601
1/388
1/244

6

2
2
4
9
4

درصد تبیین
واریانس

واریانس

35/850
8/797
6/308
5/633
4/692
4/297
3/548
3/420
3/020
2/618
2/346

35/850
44/647
50/955
56/588
61/280
65/576
69/125
72/545
75/565
78/183
80/530

بنابراین بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفته یازده
مولفه اصلی برای بهره وری به دست آمده اند که به ترتیب اهمیت
به شرح ذیل می باشند:
-1انگیزش با  7متغیر و واریانس  21/939و ارزش ویژه 11/628
 -2حمایت سازمانی با  5متغیر و واریانس  10/223و ارزش ویژه
5/418
 -3وضوح شغل با  2متغیر و واریانس  7/204و ارزش ویژه 3/818
 -4محیط با  5متغیر و واریانس  6/885و ارزش ویژه 3/649
 -5رشد ذهنی فکری با  7متغیر و واریانس  6/314و ارزش ویژه
3/346
-6سبک مدیریت با  6متغیر و واریانس  6/159و ارزش ویژه 3/264
-7سالمت فردی با  2متغیر و واریانس  6/052و ارزش ویژه 3/207
 -8آموزش با  2متغیر و واریانس  4/353و ارزش ویژه 2/307
 -9توانایی با  4متغیر و واریانس  4/211و ارزش ویژه 2/232
 -10فرهنگ سازمانی با  9متغیر و واریانس  3/858و ارزش ویژه 2/045

ارزش ویژه

11/628
5/418
3/818
3/649
3/346
3/264
3/207
2/307
2/232
2/045
1/766

درصد تبیین

درصد تراکمي

واریانس

واریانس

21/939
10/223
7/204
6/885
6/314
6/159
6/052
4/353
4/211
3/858
3/332

21/939
32/163
39/367
46/252
52/566
58/725
64/776
69/129
73/340
77/198
80/530

 -11ارزیابی عملکرد با  4متغیر و واریانس  3/332و ارزش ویژه
1/766
این نکته قابل ذکر است که این  11عامل در حدود 80/530
درصد تغییرات بهره وری کارکنان در سازمان بهداشت و درمان
نظامی را تبیین و پوشش می نماید.
بنابراین در گام دوم از طریق انجام تحلیل عاملی اکتشافی،
همان یازده مولفه حاصل از مطالعات مروری تایید شد و این یازده
مولفه هر کدام زیر مولفه دارند .از آنجایی که این عامل ها در مرحله
تحلیل عاملی اکتشافی تایید گردید ،با نمره گذاری مولفه های
مدنظر بر اساس مقیاس لیکرت نتایج نهایی این عامل ها در
جدول 2-گزارش شده است.
همانطور که در جدول 2-مشاهده می شود ،فرهنگ سازمانی
با  37/675بیشترین میانگین را دارد و کمترین میانگین مربوط به
آموزش با مقدار  8/425است.

جدول .2-شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
نام شاخص

میانگین

انحراف استاندارد

کشیدگي

چولگي

انگیزش

29/275

4/512

0/769

-1/106

توانایی

17/325

1/992

-0/353

-0/551

8/65

1/291

0/443

-0/875

رشدذهنی و فکری

29/825

3/608

0/494

-0/744

آموزش

8/425

1/615

0/833

-1/742

سبک مدیریت

26/125

3/073

-0/277

-0/819

محیط

18/225

3/075

-0/227

-0/819

وضوح شغل

8/525

1/679

0/677

-1/721

حمایت سازمانی

20/050

1/037

0/259

-1/681

ارزیابی عملکرد

16/100

3/387

0/982

-1/382

فرهنگ سازمانی

37/675

4/714

-0/685

-0/422

سالمت فردی

مجله طب نظامي
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انگیزش
حمایت سازمانی
وضوح شغل
محیط
رشدذهنی ،فکری
سبک مدیریت
سالمت فردی
آموزش
توانایی
فرهنگ سازمانی
ارزیابی عملکرد

تعداد

مقادیر ویژه اولیه قبل از چرخش واریماکس
درصد تراکمي

مقادیر بعد از چرخش واریماکس
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تحلیل عاملي اکتشافي ابعاد بهره وری :به منظور مشخص
کردن تعداد عاملهایی که می بایست باقی بمانند از منحنی سنگریزه
ای نیز استفاده شده است .همانطور که در شکل 3-مشهود است،
بعد از عامل دوم شیب منحنی تغییر محسوسی پیدا نمی کند،

بنابراین می توان نتیجه گرفت که دو عامل از نظر آماری می توانند
واریانس  11مولفه مربوطه به بهره وری را تبیین کنند .از این رو با
توجه به قدرت تبیین کم عامل انتهایی و با توجه به آزمون شیب
دامنه ،تحلیل عاملی با دستور استخراج دو عامل به دست آمد.

جدول .3-کل واریانس تبیین شده (ابعاد بهره وری)
مقادیر ویژه اولیه قبل از چرخش واریماکس
عامل

متغیرها

1

عوامل فردی

2

عوامل
محیطی-
سازمانی

مؤلفه ها

انگیزش ،توانایی ،سالمت
فردی ،رشدذهنی فکری
آموزش  ،سبک مدیریت ،
محیط  ،وضوح  ،حمایت
سازمانی  ،ارزیابی ،فرهنگ
سازمانی

ارزش ویژه

6/071

1/111

طبق جدول 3-بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفته،
دو بعد اصلی برای مولفه های بهره وری به دست آمده اند .که به
شرح ذیل است:
عوامل فردی با  4مولفه که جمعاً شامل 20متغیر می باشد با
واریانس  %37/124و ارزش ویژه 4/084
عوامل محیطی سازمانی با  7مولفه که جمعاً شامل  33متغیر
می باشد با واریانس  %28/161و ارزش ویژه 3/098
همانطور که در جدول 3-مشاهده می گردد ،این  2عامل در
حدود  65/285درصد تغییرات بهره وری نیروی انسانی در سازمان
بهداشت و درمان نظامی را تبیین و پوشش می نماید.
بنابراین در نهایت پس از دسته بندی مولفه های بهره وری در
یازده مولفه ،برای همه مولفه ها سرجمع نمره فرد را در نظر گرفتیم
و تحلیل عاملی اکتشافی مجدد انجام شد که دو بعد برای یازده
مولفه به دست آمد.
در پایان نتایج گام دوم نشان داد ،نتایج اکتشافی نیز با نتایج
حاصل از مطالعات مروری منطبق بود و همان مولفه ها و زیرمولفه
ها را تایید کرد.

درصد

درصد

تبیین

تراکمي

واریانس

واریانس

55/189

55/189

10/096

65/285

مقادیر بعد از چرخش واریماکس
ارزش ویژه

4/084

3/098

درصد

درصد

تبیین

تراکمي

واریانس

واریانس

37/124

37/124

28/161

65/285

بحث
این تحقیق با هدف تعیین مولفه های موثر بر بهره وری
کارکنان در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی شهر تهران در
سال  1395انجام پذیرفت .در این مطالعه با توجه به یافته های
بدست آمده یازده عامل موثر بر بهره وری کارکنان شناسایی شد
که در نهایت در دو بعد عوامل فردی و محیطی سازمانی ساماندهی
شد که عوامل فردی شامل انگیزش ،رشد ذهنی ،فکری و
شخصیتی ،سالمت فردی و توانایی می باشد و عوامل محیطی-
سازمانی شامل حمایت سازمانی ،وضوح شغل ،محیط ،سبک
مدیریت ،آموزش ،فرهنگ سازمانی و ارزیابی عملکرد می باشد.
حیدریان و شیرزادکبریا در سال  2015نشان دادند دوره های
آموزش ضمن خدمت بر افزایش بهره وری کارکنان اثر مستقیم
دارد که در مطالعه حاضر آموزش به عنوان یکی از عوامل موثر بر
بهره وری کارکنان تعیین شد ( .)23نتایج پژوهش رهنورد و
خدابخش نشان داد مهمترین عوامل موثر بر بهره وری کارکنان
انگیزش ،حمایت سازمانی ،توانایی ،شخصیت ،وضعیت تاهل،
عدالت سازمانی ،اعتماد و تعهد سازمانی است که در پژوهش حاضر
2017, Vol. 19, No. 3
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نتیجهگیری
کارکنان نقش حیاتی در پیشبرد اهداف سازمان دارند و خصوص ًا
در این مطالعه که شناسایی مولفه های موثر بر بهره وری کارکنان
در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی مطرح است توجه به این
مفهوم اهمیت دوچندانی دارد چرا که کارکنان این سازمان ها در
ماموریت ها و شرایط حساس و نیز مقابله با بحران ها می بایست
عملکرد مطلوبی داشته باشند تا بتوانند سازمان را در رسیدن به
سطوح مناسبی از بهره وری کمک نمایند .لذا با توجه به نتایج
بدست آمده از تحقیق ،توجه به عوامل تأثیرگذار بر بهره وری
کارکنان از طریق برنامه ریزی توسط سیاست گذاران و مدیران
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وضعیت تاهل ،عدالت سازمانی ،اعتماد و تعهد سازمانی وجود
نداشت و از طرفی عواملی چون رشد ذهنی فکری ،سالمت فردی،
وضوح ،سبک مدیریت ،آموزش ،فرهنگ سازمانی و ارزیابی عملکرد
در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است که در مطالعه رهنورد
و خدابخش وجود نداشت ( .)25نتیجه تحقیقات مهرابیان و
همکاران نشان داد مهمترین عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان
فرهنگ سازمانی ،عوامل انگیزشی ،شرایط محیطی ،توانمندسازی
کارکنان و شیوه رهبری است که تمامی این عوامل در تحقیق
حاضر مورد توجه قرار گرفته است ( .)24یکی از عوامل فردی موثر
بر بهره وری در مطالعه حاضر رشد ذهنی ،فکری و شخصیتی است
که نتیجه مطالعات امیرنژاد و محسنی نسب نشان داد توجه به ابعاد
شخصیت افراد در سازمان ،از عواملی می باشد که می تواند سازمان
ها را در رسیدن به بهره وری باالتر یاری دهد که بیانگر اهمیت
مولفه رشد ذهنی ،فکری و شخصیت می باشد که در این مطالعه
مورد توجه قرار گرفته است ( .)26شبنم فتحی و شایان فتحی طی
سال  2016در مطالعه ای نشان دادند که آموزش در بهبود بهره
وری و ارتقای انگیزش کارکنان عامل مؤثری است که در این
مطالعه نیز به این عوامل پرداخته شده بود ( .)34باقرزاده و رنجبری
در سال  2014طی پژوهشی نشان دادند در پی افزایش هر یک از
شاخص های توانایی ،وضوح ،حمایت سازمانی ،انگیزه ،ارزیابی،
اعتبار و محیط ،در بین کارکنان ،بهره وری نیروی انسانی نیز
افزایش خواهد یافت که در پژوهش حاضر عامل اعتبار وجود ندارد
و از طرفی عوامل موثر فردی چون رشد ذهنی ،فکری و سالمت
فردی ،و نیز عوامل موثرسازمانی مانند سبک مدیریت ،آموزش،
فرهنگ سازمانی ،در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است که
در مطالعه باقرزاده و رنجبری وجود نداشت ( .)35همچنین بهادری
و همکاران طی مطالعه ای که در سال  2013در یک سازمان نظامی
داشتند ،نشان دادند مولفه هایی چون رشد ذهنی و شخصیتی،
انگیزش ،حمایت سازمانی و آموزش ،سالمت فردی و فرهنگ
عوامل پیوسته ای هستند که می توانند در سازمان های نظامی به
ارتقای بهره وری نیروی انسانی کمک کنند که نتایج مطالعه حاضر
با آن مطابقت دارد ( .)6در مطالعه ای که در سال  2012توسط
 Wongو  Ahmadانجام شد او رابطه موثر بین فرهنگ سازمانی
و بهره وری کارکنان را تایید نمود که در مطالعه حاضر مولفه
فرهنگ سازمانی یکی از عوامل موثر بر بهره وری تعیین شد (.)28
نتایج مطالعه حقی و بهلولی در سال 2011نشان داد عوامل توانایی،
وضوح ،حمایت ،انگیزه ،ارزیابی ،اعتبار و محیط هبستگی معناداری
با بهره وری نیروی انسانی دارند که عامل اعتبار در مطالعه حاضر
وجود ندارد و از طرفی عواملی چون رشد ذهنی و فکری ،سالمت
فردی ،سبک مدیریت ،آموزش ،فرهنگ سازمانی در پژوهش حاضر
مورد توجه قرار گرفته است که در مطالعه ی حقی و بهلولی وجود
نداشت ( .)27مطالعه ای که در سال 2011توسط  Letvakو
همکاران انجام شد بیانگر این است که سالمت کارکنان پرستاری

موجب افزایش بهره وری و کیفیت بیشتر در مراقبت می شود که
در مطالعه حاضر به عامل سالمت فردی کارکنان توجه شده است
( .)29طی مطالعه ای که در سال  2009توسط  Yangو Choi
انجام شد ،آنان رابطه ی موثر بین توانمندسازی کارکنان و بهره
وری را تایید نمودند که بیانگر اهمیت مولفه ی توانایی است که در
این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است ( .)30نتایج مطالعه ای در
سال  2006نشان داد برنامه های انگیزشی موجب عملکرد مطلوب
کارکنان می شود که نهایتاً بهبود بهره وری را در پی دارد و این
بیانگر اهمیت مولفه انگیزش می باشد که در مطالعه حاضر مورد
توجه قرار گرفته است (.)31
شایان ذکر است اکثر محققین قبلی که تحقیقات مشابهی در
این زمینه داشتند به صورت موردی تأثیر برخی از عوامل فردی و
سازمانی را بر بهره وری نیروی انسانی مورد بررسی قرار داده اند.
با این وجود پژوهش حاضر برای اولین بار به تعیین و بررسی تأثیر
تعداد قابل توجه ای از متغیرهای فردی ،سازمانی و همچنین
محیطی بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در یک سازمان
بهداشت و درمان نظامی می پردازد و از این نظر به عنوان یک
پژوهش جامع می تواند مبنایی برای سیاست گذاری در جامعه هدف
باشد .از طرف دیگر اولویت بندی عوامل فردی ،محیطی و سازمانی
مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی تاکنون در پژوهش های پیشین
مورد بررسی قرار نگرفته بود که پژوهش حاضر برای اولین بار به
شیوه ی توصیفی -اکتشافی به بومی سازی این مؤلفه ها می
پردازد.
هر چند نحوه دقیق جمع آوری اطالعات از جمله نقاط قوت
پژوهش حاضر می باشد ولی این پژوهش دارای محدودیت هایی
نیز بود که از جمله می توان به دشواری دسترسی به مشار کت
کنندگان در مطالعه اشاره کرد و اینکه جامعه و نمونه آماری تحقیق،
مربوط به سازمان بهداشت و درمان نظامی منتخب می باشد
بنابراین بدیهی است که استفاده یا تعمیم نتایج پژوهش حاضر به
سازمان های دیگر باید در کمال احتیاط انجام گیرد .پیشنهاد می
شود محققان آتی پژوهش مشابهی با حجم نمونه بیشتر در سایر
سازمان های بهداشت و درمان کشور انجام دهند.

Downloaded from militarymedj.ir at 0:28 +0430 on Wednesday June 20th 2018

 جعفری و معمارزاده طهران/ 243

 این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد:تشکر و قدرداني
 دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد1395 محقق مصوب در سال
،اسالمی قزوین استخراج شده است لذا بدین وسیله از کلیه اساتید
مدیران و کارکنانی که در دانشگاه مذکور و سازمان بهداشت و
درمان نظامی مورد مطالعه همکاری شایسته ای در انجام این
.پژوهش داشتند تشکر و قدردانی می گردد
 بدینوسیله نویسنده این مقاله اعالم می نماید:تضاد منافع
.که هیچ گونه تضاد منافعی در خصوص مطالعه حاضر وجود ندارد

 تا با عنایت بیشتر بسترسازی الزم و ایجاد ساز،بسیار ضروری است
.و کارهای مناسب با هدف ارتقای بهره وری کارکنان صورت بگیرد
در این راستا پیشنهاد می شود مسئوالن با ایجاد شرایط و وضعیت
مطلوب در سازمان که می تواند منجر به ایجاد نگرش مثبت و امید
در کارکنان شود حداکثر تالش خود را جهت ایجاد انگیزش در
کارکنان بکار گیرند که این امر می تواند منجر به بهبود و افزایش
بهره وری کارکنان گردد و نیز مدیران می بایست از برنامه هایی
.که منجر به بهبود بهره وری می شود حمایت خود را اعالن نمایند
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