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ه کارکنان و دگاي از دي انسانيروي نيور  شده بهرهيي شناسايها ت مولفهيزان اهمي ميبررس
 الني گيدانشگاه علوم پزشک يها  دانشکدهيئت علمي هياعضا
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  ده يچک
 يها ت مولفهيزان اهمي مين پژوهش با هدف بررسيا. ران هر سازمان استي مديها ن دغدغهيتر  از مهميکي ي انسانيروي نيور  بهره:هدف نه ويزم

   انجام شده است  گيالني دانشگاه علوم پزشکيها  دانشکدهيئت علمي هيدگاه کارکنان و اعضاي از دي انسانيروي نيور  بهرهي  شدهييشناسا
 يها ن مولفهيي تعي برانديآصاحبان فر.  انجام شده است۱۳۸۸و آبان  ور، مهري شهريها ماه ، دري مقطعيلي، تحليفيتوص پژوهشاين  :يروش بررس

ت ي هئي نفر از اعضا۳۲۱  شده،ي شناسائيها ت مولفهيزان اهمين ميي تعيبرات و يرينظران مد صاحب  خبرگان و نفر از۴۵ ي انسان يروي ن يور بهره
 محقـق سـاخته بـا    ي پرسـشنامه  ،هـا  داده ي ابزار گـردآور .الن بودندي گي وابسته به دانشگاه علوم پزشک     يها  دانشکده ي کارشناسان آموزش   و يعلم

ـ و اعتبار سازه آن با استفاده از تحل Expert Panelصورت  ه آن بي که اعتبار محتوا، راهنماي  مطالعهو يا استفاده از مطالعات کتابخانه  يل عـامل ي
ـ پا، صورت گرفت ) ييحداکثر درست نما   (يدي تائ يل عامل يو تحل ) ي اصل يها ل مولفه يلحت (ياکتشاف  ي آن از روش آزمـون مجـدد و همـسان   يياي

  . ند شديير شناسايز مسيق آنالي از طري انسانيروي نيور  بهرهين عوامل ارتقايتر  مهمسپسد و يي تا کرونباخي  با استفاده از آلفايدرون
ط ي شـرا ،۲۵/۰ در اسـتاندار يب مـس ي بـا ضـر  يزشي عوامل انگ،۵۱/۰ در استانداريب مسيضر  بايفرهنگ سازمان  يها مولفه ،ريل مس ي در تحل  :ها افتهي

ر اسـتاندارد  يب مـس ي بـا ضـر  يوه رهبـر ي ش و۱۱/۰ر استاندارد يب مسي با ضري انسانيروين يانمندساز تو ،۱۷/۰ر استاندارد   يب مس ي با ضر  يطيمح
  . ن نمودندييالن را تبي گي دانشگاه علوم پزشکي انسانيروي نيور رات بهرهييتغ ،۰۸/۰
 يور  بهرهيعوامل ارتقان يتر مهمب يبه ترت ي رهبري وهي و ش کارکناني، توانمندسازيطيط محي، شرايزشي، عوامل انگي فرهنگ سازمان:يريگ جهينت
  . بودر عوامل برخورداري نسبت به سايشتريت بي از اهمي که فرهنگ سازمانبودندالن ي گيک دانشگاه علوم پزش دري انسانيروين

  ريز مسيآنال ،يدانشگاه علوم پزشک، ي انسانيروي ن،يور بهره: يدي کلگانواژ
  

  مقدمه 
ـ   ي   دهه يطت که    اس ي موضوع ،يور  بهره     طـور   ه گذشـته ب
    توجه پژوهشگران را بـه خـود جلـب کـرده اسـت             يا ندهيفزا
  
  
  
  

  
 ديـ ن محـصول تول   ي ب ي   رابطه يور ، بهره ي در مفهوم کل   )۳-۱(

ـ  يديـ ستم تول يـ شده توسـط س       اسـت  يا  و نهـاده   يا خـدمات  ي
  
  
  

  
  

   تحقيقات تهران  واحد علوم و، دانشگاه آزاد اسالمي،دکتراي مديريت خدمات بهداشتي درماني -۱
  مديريت خدمات بهداشتي درمانيگروه دانشيار  ،تحقيقات تهران  واحد علوم و،دانشگاه آزاد اسالمي ،يريت خدمات بهداشتي درمانيدکتراي مد -۲
  ، رشت، دانشگاه علوم پزشكي گيالن مرکز بهداشت استان گيالن،کارشناس مامايي -۳
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عنـوان    بـه  يور بهرهن  يهمچن. رود ي محصول به کار م    يکه برا 
 و  ين، مـواد، انـرژ    يه، زمـ  يکـار، سـرما   (از منـابع    استفاده کارا   

ـ تول يبرا) اطالعات ـ  فيـ د کاالهـا و خـدمات تعر      ي    ،شـود  يم
ـ  ي   را به صورت رابطه    يور توان بهره  ي م زي ن و   ج کـار ين نتـا ي ب

 ي از عـوامل   يور بهـره ). ۴(ف کرد   يو طول زمان انجام آن تعر     
ـ ها را در دن     سازمان ياست که دوام و بقا     ـ    ياي  ي پررقابـت فعل

، موجــب يور کنـد، حـاکم شـدن فرهنـگ بهـره      ين مـ يتـضم 
هـا    سـازمان ي و معنـو ي امکانات مادي  هينه از کل  ي به ي  استفاده

هـا، اسـتعداد و امکانـات        تـوان باعث شكوفا شـدن     شود و    يم
 در گـرو کـار   يور ش بهـره يافـزا ). ۵(گردد  يبالقوه سازمان، م  

 ي تفادهتـر و اسـ   در گرو کار سخت ،بودههوشمندانه و آگاهانه    
 در رشـد و     ياديعوامل ز ). ۶( باشد ي نم ديشتر از عوامل تول   يب

تـوان بـا    يمـ باشـد کـه      يستم مـوثر مـ    يک س ي يور بهبود بهره 
 ، برداشـت ين فاکتورگام مـوثر   ي عوامل در بهبود ا    نآ ييشناسا

ـ عوامل انجام کار     ـ  ن شـامل  يور بهـره   همـان عوامـل    اي  يروي
بـزار و ملزومـات،   زات، مـواد، ا يـ ن آالت و تجه   ي، ماشـ  يانسان

ن عامـل   يتر  مهم ي انسان يروين). ۷ (باشد ي م ها هيها و رو   روش
ـ ن). ۸و۹( است  يور در بهبود بهره    مـوثر، عامـل   ي انـسان يروي

). ۱۰(ت و تحقـق اهـداف سـازمان اسـت           ي تداوم موفق  ياصل
 عامـل مهـم در      ي انسان ي  هيقات نشان داده است که سرما     يتحق

در  ين عامل، عنصر مهمي ا .شود يمحسوب م ز  يند  يکارکرد تول 
ـ  و رشـد آن در م      يور  موجـود در بهـره     يهـا  ن تفاوت ييتب ان ي

ـ نگر  ي د ياز سو ). ۱۱( مختلف است    يکشورها  ي انـسان  يروي
 يه و منبـع سـازمان  ين سـرما  يتر با ارزش  ن و يتر عنوان، گران  به

ـ  ي انسان يرويت ن يشود، اهم  يمحسوب م  ن يتـر  عنـوان مهـم    ه ب
هاسـت کـه بـه        هر سازمان مـدت    ياتي عمل ي  رهيعامل در زنج  

 ،انـد   داشـته  يريت چشمگ ي که موفق  ييها سازمان ،دهياثبات رس 
انـد   داده ش قرار ي خو ين موضوع را سرلوحه کارها    يتوجه به ا  

 ي انسان يروي ن يور ش بهره يشناخت عوامل موثر بر افزا    ). ۱۲(
ـ  محققـان و پژوهـشگران در ا       ي اصـل  يهـا  از آرمان  نـه  ين زم ي

 يور ش بهـره  ي افـزا  يققان معتقدند کـه بـرا      تمام مح  ،باشد يم

ـ تـوان ارا   يک علت خاص را نم    ي تنها   ي انسان يروين  ،ه نمـود  ي
 از عوامل گوناگون يبيد معلول ترکي را بايور  بهرهيبلکه ارتقا

 يروين يور  شاخص بهره   كه دهند يم ها نشان  گزارش ،دانست
ا يز شرق آسي منطقه و نيسه با کشورهايران در مقايادر  يانسان

 عـضو سـازمان   يسه با کشورهاي در مقا .)۳(ن است   ييار پا يبس
ـ  ن يور ، متوسـط رشـد شـاخص بهـره        يياي آس يور بهره  يروي
 درصـد   ۰۳/۲ برابـر    ۲۰۰۶ تا   ۲۰۰۰ ي زمان ي   دوره ي ط يانسان
سازمان   کشور عضو۱۴ان  يم ران را در  يگاه ا ي که جا  استبوده  
 ي بـرا   لـذا  .)۱۳(دهد   ي نهم نشان م   ي   با رتبه  يياي آس يور بهره

ـ  ن يور بهبود بهره  ـ  باي انـسان يروي  يي بـه شناسـا   نـسبت يستي
هـا اقـدام و سـپس        ن مولفـه  يت ا يزان اهم يو م  موثر   يها مولفه

تان کانگ هو در  .ه نمودي ارايي اجرايها ن راهکارآ بهبود يبرا
ـ پژوهش خود با ارا     چـون   يکـه عـوامل     نـشان داد   ي مـدل  ي  هي

ـ انگ کارکنـان، سـطح دانـش،        يتوانمند سـاز   زش کارکنـان و  ي
ت و  يري مـد  يهـا  اسـت ي، س ي کـار  يها آموزش، تجربه، برنامه  

 از عوامل موثر بر     يکيريط ف ي پرداخت و مح   يها وهي، ش يرهبر
 نگريهالس .)۱۴(باشد   يها م   در سازمان  ي انسان يروي ن يور بهره

 ي انـسان  يروي آموزش ن  ي   با عنوان رابطه   يفي توص يدر پژوهش 
 يروي ن يور ن آموزش و بهره   ي ب يهمبستگ) ۱۹۸۷ (يور و بهره 

 در ن مولفـه  يمـوثرتر  و آموزش را     يع را بررس  ي در صنا  يانسان
 و  يالـوان ). ۱۵( قلمداد نمـود     ي انسان يروي ن يور ش بهره يافزا

 تحـت  يمـدل  ي هي با اراي و مروريقي تطب ي در پژوهش  ياحمد
 يور ت عوامل موثر بر بهـره  يري جامع مد  ي الگو يعنوان طراح 

، يزشـ ي، عوامل انگ  ي رهبر ي  وهي چون ش  يعوامل ي انسان يروين
، آمـوزش،   ي و روحـ   يت جسم ي، وضع يريپذ  رقابت ي  هيروح

ـ  جمع يها يژگي و و  يت و نوآور  يسابقه و تجربه، خالق    ت را  ي
هـا    در سـازمان ي انسانيروي نيور عنوان عوامل موثر بر بهره     هب

 داده اسـت   موجود نشان    يآمارها ).۱۶ (ندد قرار داد  يمورد تاک 
 کشورمان برخالف   يها و موسسات آموزش پزشک     دانشگاهکه  

نــدرت عوامــل مــوثر و  ه بــي و تجــاري صــنعتيهــا ســازمان
اند   نموده ي را بررس  ي انسان يروي ن يور ش بهره ي افزا يها روش
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 حمایت سازمانی

شفاف سازي ومستند سازي 
 خدماتي   هی اراي نحوه

 

  

 تمایل و انگیزش کارکنان
 

  

 تصمیمات اعتبار

  

 توانمند سازي کارکنان
 

  

  رهبريي شیوه

یروي بهره وري ن
 انسانی

 ي صـنعت يهـا  و بخش ها قات انجام شده توسط سازمانيو تحق 
). ۱۷(باشـند    ي نمـ  ي و درمان  ي آموزش مراکزز مناسب   يکشور ن 

ط يل تفاوت شرايدل هز بير کشورها نيلعات انجام شده در سامطا
 مورد يها م به سازماني قابل تعمي و اقتصادي، اجتماع يفرهنگ

هـا و   نکه دانشگاهي لذا با توجه به ا،باشند ينم در کشورمان    نظر
د علـم جامعـه     ين مرکز تول  يعنوان باالتر  ه ب يمراکز آموزش عال  

 خود  ي   و ارتقا  يياي پو ،ريطف خ يدن وظا يبه منظور انجام رسان   
ازمنـد ابـزار مناسـب      ي ن ي و اثـر بخـش     ييزان کارا ي م يابيو ارز 

ـ  از ا.)۱۸(باشند  ي مي انسانيروي نيور بهرهن  ييجهت تع  رو  ني
 معـادالت  يسـاز  پژوهشگر درصدد برآمد تا با استفاده از الگو 

ــاختار ــهيس ــا ، مولف ــوثر و ميه ــ م ــزان اهمي ــت هري   ک ي
ـ از ا ـ  ن مولفـه ي ـ  نيور  بهــرهيارتقـا  رهــا را ب    ازي انــسانيروي

   ي دانــشگاه علــوم پزشــکيهــا دگاه کارکنــان در دانــشکدهيــد
ج حاصـل از آن بتوانـد       ينتـا تا شـايد بـا       .ايد نم يالن بررس يگ

  ي پزشـک م علـو  يهـا   دانـشگاه  ي را برا  يور  بهبود بهره  ي  نهيزم
ـ  کـشور فـراهم نما     يمارستاني و ب  ي درمان يو مراکز آموزش     . دي

  
  

   ي بررسروش
 ي وهي اسـت کـه بـه شـ      يپژوهش از نوع مطالعات کاربرد         
 ي جامعـه . شـد  انجـام  يبه صورت مقطعـ    و يلي، تحل يفيتوص
  يبهـره ور ) يهـا  مولفـه (ن ابعـاد    يـي  تع ي پـژوهش بـرا    يآمار

  ي  رشــته نفــر از خبرگــان و صــاحبنظران۴۵ ي انــسانيرويــن
در بخـش    مرحله   ني ا يها  داده يابزار گردآور . ندبودت  يريمد

ـ   يا مطالعات کتابخانه  ـ  مي  در مرحلـه ،ش بـوده ي کارت ف  يداني
ــژوهش ــل،پ ــزار اص ــردآوري اب ــرا  دادهي گ ــا ب ــتخراج يه  اس

ن يبـود بـد   شامل پرسشنامه  ي انسان يروي ن يور  بهره يها مولفه
 و  ي و خـارج   ي داخلـ  يهـا   بر پـژوهش   يصورت که با مرور   

ر ي شــده توســط ســاي طراحــيهــا و الگوهــا  مــدلي مطالعــه
   بـا  ي انـسان  يروي ن يور  بهره ي  هي اول ي مدل مفهوم  انرپژوهشگ

ت ي، حما ي رهبر ي  وهي کارکنان، ش  يشامل توانمندساز   مولفه ۶
ـ  خـدمات، تما   يسـاز   و مـستند   يسـاز  ، شـفاف  يسازمان ل و  ي

 يمات توسط پژوهشگر طراح   يزش کارکنان و اعتبار تصم    يانگ
   .)۱شکل ( شد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ي انسانيروي نيور  بهرهي هي اولي مدل مفهوم:۱ شکل
  

ـ  ايهـا  مولفـه  ــ     ي  ين مـدل جهـت کـسب نظـرات خبرگـان ط
 يگـذار   نمـره  ي  نحوه. ار آنان گذاشته شد   ي در اخت  يا پرسشنامه

و شامل ) ۱۹(کرت ياس لي پرسشنامه با استفاده از مقيها نهيگز
 بـا    نـدارم  ي نظر ۴ي    با نمره ، موافقم   ۵ي    با نمره کامالً موافقم   
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   شرایط محیطی

نوآوري و خالقیت 

مستند سازي نحوه 
 ي خدمات ارایه

 ساختار سازمانی

 اعتبارتصمیمات

 فرهنگ سازمانی

 حمایت سازمانی

تمایل و انگیزش 
 کارکنان

توانمند سازي 
 کارکنان

 ي رهبري شیوه

بهره وري نیروي 
 انسانی

 ، در۱ي  بـا نمـره  مخالفم  ، کامال۲ًي   با نمره ، مخالفم   ۳ ي  نمره
 درصد خبرگان بـا آن  ۷۰ که حداقل   ييها نظر گرفته شد مولفه   

ـ  ن يور  مـوثر بـر بهـره      يهـا   مولفـه  عنوان هبموافق بودند     يروي
ـ  پيها ها و مولفه ر مولفهيسا  انتخاب و  يانسان د يـ  جديشنهادي

ـ ، حماي خبرگان شامل فرهنگ سـازمان   ياز سو  ، يت سـازمان ي
 پرسـشنامه  ي مجدداً طـ  يت و ساختار سازمان   يو خالق  ينوآور

 مي همان خبرگان گذاشته شد تا به اجماع برسـ         يراه   ب يگريد
 بـا توافـق     يوه رهبر ي کارکنان و ش   ي توانمندساز يها که مولفه 

 درصـد،   ۷/۹۷زش کارکنان با توافق     يل و انگ  ي درصد، تما  ۱۰۰
 درصـد  ۱/۹۱ بـا توافـق    ي و فرهنگ سـازمان    يت سازمان يحما

ــا توافــقيمات و ســاختار ســازمانيبرگــان، اعتبــار تــصمخ    ب
   خـدمات بـا توافـق    ي هي اراي  نحوهي درصد، مستند ساز ۷/۸۶
ـ  و خالق  ي درصد، نـوآور   ۲/۸۲  درصـد و  ۳/۷۳ت بـا توافـق     ي

 مـوثر   يها عنوان مولفه  ه درصد ب  ۱/۷۱ با توافق    يطيط مح يشرا
 شـدند   يي شناسـا   خبرگان ي از سو  ي انسان يروي ن يور بر بهره 

   .)۲شکل (
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  

  دگاه خبرگاني از دي انسانيروي نيور  موثر بر بهرهيها  مولفه:۲شکل 
  

ـ توز ـ  ايهـا   دادهيآور ع و جمـع ي   مــاه   مـرداد ۱۵ن مرحلـه از  ي
 ي  در مرحله .  روز انجام شد   ۴۵مدت   هور ماه ب  ي شهر ۳۰ت  يلغا

 انجـام شـده توسـط    يها  بر مطالعات و پژوهشيبعد با مرور  
 ي انـسان  يروي ن يور  موثر بر بهره   يرهاي متغ ،ژوهشگرانر پ يسا

 يها برا  دادهيابزار گردآور .  شد يي توسط پژوهشگر شناسا   زين
رها، پرسـشنامه   ي متغ ها و  مولفهک از   يت هر يزان اهم يسنجش م 

ن يــ بخــش اول ا،محقـق ســاخته کــه شــامل دو بخـش بــوده  
ک ي و دموگراف  يخصوص اطالعات فرد    سوال در  ۸پرسشنامه  

 کـار،  ي ت تاهل، نوع استخدام، سابقه ي سن، جنس، وضع   شامل
 و يئـت علمـ   ي، عـضو ه   يتيري مـد  ي  الت، سـابقه  يزان تحص يم

 يور  موثر بر بهره   يرهايخصوص متغ   سوال در  ۴۲بخش دوم   
ـ  هـر متغ   يبـرا  و.  بود ي انسان يروين ـ ر بـا اسـتفاده از مق   ي اس ي
) ۳( ، متوسط)۴( اديز) ۵(اد يار زي بسيا  درجه۵از يکرت، امتيل

ط ي جامعـه و محـ     .در نظر گرفتـه شـد     ) ۱( کم   يلي، خ )۲(کم  
ـ يار، استادياستاد، دانش (يئت علم ي ه يپژوهش اعضا  ) يار، مرب

 ي آموزشـــي شـــاغل در واحـــدهايکارشناســـان آموزشـــ و
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، يي و مامــاي، پرســتاري، دندانپزشــکي پزشــکيهــا دانــشکده
ــد بــ   ــت، واح ــشکده يبهداش ــل و دان ــکيراي پي ن المل  يزش

الزم،  حاتيالن بود کـه پـس از توضـ    ي گ ي پزشک علوم دانشگاه
) N =۳۴۷(  پـژوهش  يار کل جامعه آمار   يها در اخت   پرسشنامه

 ل و عودت دادند   يها را تکم    نفر پرسشنامه  ۳۲۱قرار گرفت که    
 ، بـوده يشـمار تمـام   بـه روش  يريـ گ نمونـه  ن پژوهش،يدر ا 

ع و يــتوز.  پــژوهش بــودي  پــژوهش معــادل نمونــهي جامعــه
 ۱۳۸۸و آبـان    مهـر يها ن مرحله در ماه  ي ا يها  داده يآور جمع

ـ ي و تاي بررسـ يبرا. انجام شد  ـ توز ي تـه يد نرمالي هـا از   ع دادهي
ـ ا رنف اسـتفاده شـد و چـون در        يآزمون کولموگروف اسم   ن ي

 ي  نـشان دهنـده    ، بـود  P<۰۵/۰هـا    ک از داده  ي هر يآزمون برا 
 مجدد  پرسشنامه از روش آزمونييايپا. دوها ب  نرمال بودن داده  

)۹۸/۰=Re ( کرونبـاخ   ي  لفـا آب  يضر  آن از  ي درون يو همسان
 و Expert Panelدست آمد، اعتبار محتوا بـه روش   هب) ۸۹/۰(

 يور ت و بهـره يري نفر از متخصصان علم مد     ۱۲کسب نظرات   
اعتبار  . از پرسشنامه صورت گرفتييها  بخشييو اصالح جز

 يها  مولفهليتحل( ي اکتشافيل عامليسازه آن با استفاده از تحل     
ـ و تحل) ياصـل  ـ  تائيل عــاملي ) ييحــداکثر درسـت نمــا  (يدي

کـدام از     هـر  يزان بارگـذار  ي م يي شناسا يبرا. صورت گرفت 
با  ي اکتشافيز عامليق آنالي از طري اصليها  مولفهيرها رويمتغ

ـ  کفا يبرا. ماکس انجام شد  يچرخش وار  ت حجـم نمونـه از      ي
دسـت آمـده    ه بـ ي جهين استفاده شد که نتيراکليزر ماياس ک يمق

توان گفت  ي مبود،شتر ي ب۸۰/۰ نکه ازيو با توجه به ا  بود ۹۶/۰
ت الزم را داشـت و جهـت مناسـب بـودن     يـ حجم نمونـه کفا  

 .)۲۰(ت بارتلت مورد استفاده قرار گرفت       يها، آزمون کرو   داده
ها  داده ت بارتلت مناسب بودني حاضر آزمون کرو   ي  در مطالعه 

روابـط    از وجـود   يداد که حاک   نشان   P >۰۰۰۱/۰را در سطح    
ـ  است که قرار اسـت مـورد تحل        ييرهاين متغ يقابل کشف ب   ل ي

) يهـا  مولفـه (ن عوامـل    يتـر   مهـم  ييشناسا. رندي قرار گ  يعامل
ـ افزار ل  از نرم  ز با استفاده  ي ن ي انسان يروي ن يور ارتقاء بهره  زرل ي

  .انجام شد ريز مسي و از روش آنال۸۰/۸

  ها افتهي
ــف       ــا–ال ــرد مشج ي نت   : کيــ و دموگرافيخــصات ف

در گـروه  )  درصـد ۶/۵۸ (ي جامعه پژوهش  ين گروه سن  يشتريب
ن يشتري سال، ب۲۸ن سن يکمتر. سال بوده است ۴۹تا  ۴۰ يسن

 ۸۷/۴۳ ± ۱۰/۷ پژوهش ي   جامعه ين سن يانگي سال و م   ۶۸سن  
 پـژوهش   ي  از جامعه )  نفر ۲۰۲( درصد   ۹/۶۲. )۱جدول  ( دوب 

 ۲۸۳( درصـد  ۲/۸۸. ن بودنـد  ز) نفر۱۱۹(درصد   ۱/۳۷مرد و   
 درصد ۹/۵۸. مجرد بودند)  نفر ۳۸( درصد   ۸/۱۱متاهل و   ) نفر

   درصـد   ۷/۱۳ ،يمـان يپ) ۷۹( درصـد    ۹/۲۴ ،يرسم)  نفر ۱۸۹(
  

ــرارداد)  نفــر۴۴( ــديشــرکت)  نفــر۹( درصــد ۸/۲، يق   . بودن
 کار  ي   سابقه ي پژوهش دارا  ي  از جامعه )  نفر ۳۸( درصد   ۸/۱۱

 تـا  ۵ن ي کار ب  ي  ، سابقه ) نفر ۶۶ ( درصد ۶/۲۰ سال،   ۵کمتر از   
 سال،  ۲۰ تا   ۱۱ کار   ي  سابقه)  نفر ۱۵۶( درصد   ۶/۴۸ سال،   ۱۰
ـ  کـار ب   ي   سـابقه  يدارا)  نفـر  ۶۱( درصد   ۱۹   سـال  ۲۰ شتر از ي

داراي  پـژوهش    ي  از جامعـه  )  نفـر  ۱۱۵( درصـد    ۸/۳۵. بودند
  تخــصص، م)  نفــر۷۱( درصــد ۱/۲۲بــوده،  PhD مــدرك

ـ ل)  نفـر ۶۱( درصد   ۱۹ فـوق  )  نفـر ۴۹( درصـد  ۳/۱۵انس، سي
   درصـد ۷/۳، ي عمـوم يدکتـرا )  نفـر ۸( درصـد    ۵/۲سانس،  يل
ـ فـوق د  )  نفر ۱۲( ـ مـدرک د  )  نفـر  ۵( درصـد    ۶/۱پلم و   ي پلم ي

ئـت  يعـضو ه  ) نفـر ۱۹۹( پژوهش   ي   درصد جامعه  ۶۲. داشتند
 درصد  ۲/۴۹ .بودند ن يئت علم ي درصد عضو ه   ۳۸ ، بوده يعلم

  ،ت داشــتهيري مــدي  پــژوهش ســابقهي از جامعــه)  نفــر۱۵۸(
  .  نداشتنديتيري مدي سابقه)  نفر۱۶۳( درصد ۸/۵۰

ـ  تحل جينتا -ب ـ  تائ  و ي اکتـشاف  يعـامل ل  ي ـ در تحل : يدي   لي
ـ   يي شناساي اصلي  مولفه ۵ ي اکتشاف يعامل ـ ترت ه شـد کـه ب ب ي
  انسيــر و واريــ متغ۱۸ بــا ي فرهنــگ ســازمان،ت شــامليــاهم
   بــايطــي محطيشــرا، ۶۲/۲۱ ي ژهيــ و ارزش ودرصــد ۲۶/۲۹
  ي ژهيـــو ارزش و درصـــد ۹۶/۱۲انس يـــر و واريـــ متغ۷

و   درصد۸۴/۱۲انس ير و واري متغ۱۰ با يزشي عوامل انگ،۶۳/۲
ـ  متغ ۴ بـا    يتوانمند سـاز  ،  ۵۸/۱ ي  ژهيارزش و  ـ ر و وار  ي  انسي

ــ درصــد و ارزش و۴۷/۷ ــري وهيشــ، ۳۴/۱ ي ژهي ــا ي رهب    ۳ ب
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  ، ۲۱/۱ ي ژهيـــ درصـــد و ارزش و۵۰/۵انس يـــر و واريـــمتغ
ـ  کـه ا الزم به ذکـر اسـت      ـ  مولفـه توانـستند بـا وار   ۵ن ي انس ي

ـ  تغ درصد ۵۹۵/۶۷ ـ  ن يور رات بهـره  يي ن يـي  را تب  ي انـسان  يروي
   .)۱ جدول( ندينما

  
  ي اصلي  مولفه۵ يي شناسايل اکتشافي تحل:۱جدول 

  

از چرخش  انس بعديوار  ريتعداد متغ  ي اصليها مولفه  فيرد
 ماکسيوار

چرخش  انس قبل ازيوار
  ماکسيوار

 ژهيارزش و

  ۶۲۲/۲۱  %۴۷/۵۱  %۲۶۵/۲۹  ۱۸  يفرهنگ سازمان  ۱
  ۶۳۴/۲  %۲۷/۶  %۹۶/۱۲  ۷  يطيط محيشرا  ۲
  ۵۸۴/۱  %۷۷/۳  %۸۴۹/۱۲  ۱۰  يزشيعوامل انگ  ۳
  ۳۴۱/۱  %۱۹/۳  %۴۷/۷  ۴  يتوانمند ساز  ۴
  ۲۱۱/۱  %۸۸/۲  %۰۵/۵  ۳  ي رهبري وهيش  ۵
  ۳۹۲/۲۸  ۵۹۵/۶۷  %۵۹۵/۶۷  ۴۲  جمع  ۶

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـ ز تحلدست آمده ا هج بيسپس نتا  ـ ، توسـط تحل يل اکتـشاف ي ل ي
ـ  و با استفاده از نرم افـزار ل  يديي تا يعامل ازش   بـر ۸۰/۸زرل ي
  بي ضـر  ، بـرازش  يهـا  شـاخص در بررسـي    . )۳شـکل   (شد  
ـ  م ي  شهيب به ر  ي تقر يخطا    بـود  ۹۰/۰ ن مربعـات برابـر    يانگي

دست  ه ب ي  جهيلذا نت  ،باشد ي م ۱/۰ب کمتر از    ين ضر يو چون ا  
  قابـل قبـول بـودن مـدل        ي  هنـده ن قسمت نـشان د    يآمده در ا  

ـ ازش مقا  شاخص بر  .است يل عامل يه شده در تحل   يارا  يا سهي
ـ  چـون ا   . بـود  ۹۷/۰برابر     ،باشـد  ي مـ  ۹/۰زان بـاالتر از     يـ ن م ي

سه ي در مقايل عامليمناسب مدل تحل  برازشي لذا نشان دهنده
ـ  ر .اسـت   مـشابه  يها با مدل  ن يانگيـ شـده م    اسـتاندارد  ي  شهي

زان کمتـر   ين م يکه چون ا    بود ۶۵/۰ برابر   ها  مانده يمجذور باق 
   بـرازش مناســب  ي ن نـشان دهنــده يباشـد بنــابرا  ي مـ ۰۸/۰از 

هـا در حـداقل      مانـده ي باق يدهد کـه خطـا     ي نشان م  ،مدل بوده 
بود  ۷۰/۰برابر  ) CFI ( برازش ييکويشاخص ن . باشد يممکن م 

کتـر  يک نزديـ دست آمده بـه   هنکه هرچه عدد بيو با توجه به ا   
  تـوان گفـت     ي لـذا مـ    .شتر است يازش مدل ب    بر ييکوي ن ،باشد
  )۲۱(  برخـوردار اسـت   ي برازش مناسب  ييکوين مدل از ن   يکه ا 

ـ ارتباط و قـدرت پ    :  نتايج آناليز مسير   –ج    يگـ  کننـد  ييشگوي
ط ي، شــرايزشــي، عوامــل انگي فرهنــگ ســازماني پــنج مولفــه

ـ  ن يور  بـا بهـره    ي رهبر ي  وهي و ش  ي، توانمندساز يطيمح  يروي
ـ ر مورد ارز  يز مس ي آنال ي  لهيوس هب يانسان در .  قـرار گرفـت    يابي

 عامل ،باشد ين مدل اشباع شده ميتر مدل برازش شده که کامل
ـ  ب =۵۱/۰ر يب مسي با ضريفرهنگ سازمان  ن قـدرت  يشتري

ـ  ن يت را در بهـره ور     ي و اهم  يگ  کنند ييشگويپ  ي انـسان  يروي
  ني دومـ  = ۲۵/۰ر  يب مـس  ي بـا ضـر    يزشـ يداشت عامل انگ  

ـ عامل پ  ـ  و اهم  ي کننـدگ  ييشگوي ـ  ن يور ت را در بهـره    ي  يروي
  ريب مـس ي با ضريطيط محيشرا. به خود اختصاص داد    يانسان
۱۷/۰ = ويگـ  کننـد  ييشگويکه قدرت پ   بود ين عامل ي سوم  
ـ  نيور رات بهرهييت را با تغ ياهم عامـل  .  داشـت ي انـسان يروي
ـ  = ۱۱/۰ ريب مـس  ي بـا ضـر    ي، توانمندساز يبعد عنـوان   هب

ـ  ن يور رات بهـره  يي بود که تغ   ين عامل يچهارم  را  ي انـسان  يروي
بـا قـدرت   ي  رهبـر ي  وهيز شـ  يـ ن عامـل ن   يپنجمـ  ن کرد و  ييتب
 ي انسان يروي ن يور رات بهره يي تغ = ۰۸/۰ يگ کنند ييشگويپ

ها بر  ر آني عامل و تاث   ۵ ني ارتباط ا  ي   ضمناً نحوه  .ن کرد ييرا تب 
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ان ذکـر   يشا. ش داده شده است   ي نما ۴گر در شکل    ي همد يرو
مـدل، مـدل     ني چنـد  يزرل بعـد از بررسـ     يافزار ل  است که نرم  

ن مدل برازش شده و اشباع شده نشان       يعنوان بهتر  هحاضر را ب  
  .)۴ شکل( داد

  
  

  يدي تائيل عامليتحلر  د مدل برازش شده٣شکل 
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  الني گي دانشگاه علوم پزشکيها  در دانشکدهي انسانيروي نيور مدل برازش شده بهره: ۴شکل 

  
  
  

  بحث 
 در انــساني  يرويــ نيور  بهــرهي مــدل بــرازش شــده       

 بوده مولفه   ۵ يالن دارا ي گ ي دانشگاه علوم پزشک   يها دانشکده
ن يشتري ب۵۱/۰ر يسب ميضرر و ي متغ۱۸  بايکه فرهنگ سازمان

 يور ت را در بهــرهيــ و اهميگــ  کننــدييشگويــقــدرت پ
ـ  در ا  ط مـورد مطالعـه داشـت،      ي در مح  يانسان يروين ن راسـتا   ي

، ياست که فرهنگ سازماناز آن  يمطالعات اسچرموهورن حاک
 يهـا   در سـازمان   ،ر داشـته  ي سـازمان تـاث    يهـا   تمام جنبه  يرو

 .)۲۲ (وجود ندارد  يدور از فرهنگ سازمان    ه ب يا دهي پد يامروز
 ي بـا عنـوان بررسـ   ي در پژوهـش يتي و هدا يسيپور، رئ  يرينص

 در ي انــسانيرويــ نيور  بــا بهــرهي فرهنــگ ســازماني رابطــه
ـ  ا ي دانشگاه علوم پزشـک    ي، درمان ي آموزش يها مارستانيب ران ي



 وري نيروي انساني ي شناسايي شده بهرهها  ميزان اهميت مولفهبررسي 

 ٩٠تابستان ، ٧٥ي  ، شماره١٩ي  ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان، دوره مجله

١٠٢

ـ  ن يور  و بهـره   ين فرهنگ سازمان  يکه ب افتند  يدر  ي انـسان  يروي
 گرچـه در    ،وجـود دارد  بـت   مث يو همبـستگ   دار ي معن ي  رابطه

در بهبود   ي فرهنگ سازمان  ي  ت مولفه يزان اهم ير م يپژوهش اخ 
). ۲۳( به وضوح روشـن نـشده اسـت      ي انسان يروي ن يور بهره

 ي  رابطه يبا عنوان بررس   زيپژوهش خداخواه ن  ج حاصل از    ينتا
 يران سـتاد  ي مـد  يور  بـا بهـره    ي فرهنگ سـازمان   يها شاخص

ـ     از آن    يکراز حـا  ي شـ  يدانشگاه علـوم پزشـک     ن ياسـت کـه ب
 ي دانـشگاه علـوم پزشـک   ي سـتاد يران واحـدها ي مد يور بهره
.  وجــود دارديدار ي ارتبــاط معنــيراز و فرهنــگ ســازمانيشــ

 از ين پـژوهش حـاکم نبـودن فرهنـگ سـازمان       ين در ا  يهمچن
ن سازمان ي در اي انسانيروي نيور زان بهرهين بودن مييل پايدال

 يور وهش فقـط بهـره   پـژ ني اگرچه در ا.بر شمرده شده است   
 ازر کارکنـان  ي سـا  يور  بهـره  ، قرار گرفته  يابيران مورد ارز  يمد

ن ي دومـ  .)۲۴( نشده اسـت     ي بررس يئت علم ي ه يجمله اعضا 
ـ  ن يور  موثر بـر بهـره     ي  مولفه ط مـورد   ي در محـ   ي انـسان  يروي

 ييشگويــب پير و ضــريــ متغ۷ بــا يزشــيمطالعـه، عوامــل انگ 
ـ از د گر  يعبارت د  ه ب . بود ۲۵/۰ يگ کنند ئـت  ي ه يدگاه اعـضا  ي
 دانـشگاه علـوم     يهـا   دانـشکده  ي و کارشناسان آموزشـ    يعلم

 ي پـس از فرهنـگ سـازمان   يزشـ يالن، عوامـل انگ  ي گـ  يپزشک
 ي ارتقـا ي را بـرا يگـ   کنندييشگويت و قدرت پين اهم يشتريب

 ي و همکاران در پژوهش    يانشاس.  دارد ي انسان يروي ن يور بهره
کارکنـان    کـار يروي نيور ه عوامل موثر بر بهر يبا عنوان بررس  

ـ  ني غزه توانمندسـاز ي ساختمان يها پروژه  عوامـل  ، کـار يروي
 و نظــارت کارفرمــا را ي مــاليهــا زهيــجــاد انگي و ايزشــيانگ

ـ  نيور  بهبـود بهـره  يهـا  ن مولفـه  يتـر  ب مهم يترت هب  کـار  يروي
، نبـود   ي شـغل  ي   چون فقدان مهارت و تجربـه      ي عوامل ،دانسته

 ينظارت کارفرما را از فاکتورهـا      و عدم    يزش مال يستم انگ يس
 در .)۲۵( مطرح نمودنـد  ي انسانيروي ن يور  کاهش بهره  ياصل

 ي با عنـوان طراحـ  ي و احمديپژوهش انجام شده توسط الوان    
ـ  نيور ت بهره يري مد يالگو ـ  ۸، ي انـسان يروي عنـوان   ه مولفـه ب
 شـدند و  يي شناساي انسانيروي ن يور  بهره يها ن مولفه يتر مهم

 يور  مهـم بهـره    يها  از مولفه  يکيعنوان   ه ب يزشياز عوامل انگ  
ر بـرخالف   ي اگرچه در پژوهش اخ    . نام برده شد   ي انسان يروين

ـ  اي  ت و رتبه  يزان اهم يپژوهش حاضر م   ـ  ي وضـوح   هن مولفـه ب
 بـا عنـوان     ي در پژوهـش   يصـادق ). ۱۶(مشخص نشده اسـت     

 ي سـتاد مرکـز    ي انسان يروي ن يور موثر بر بهره  عوامل   يبررس
ـ   يزشي کشور عوامل انگ   يتسيسازمان بهز  ن يعنـوان سـوم    ه را ب

ه نموده است که    ي ارا ي انسان يروي ن يور مولفه اثر گذار بر بهره    
ـ قات حاضر که در ايج تحقيپژوهش او بر نتا   توان گفت    يم ن ي

در پـژوهش   ). ۲۶(نه صورت گرفته صحه گذاشـته اسـت         يزم
 ي کننـدگ ييشگوير و قدرت پي متغ۷ با   يطيط مح يشراحاضر،  

 ي انسانيروي نيور بهره موثر بر ي ن مولفهيعنوان سوم هب، ۱۷/۰
ـ  وانـگ ن   يتيک بـاوار  ج و ينوا ان، وانگ يچيو. شناخته شد  ز بـا   ي

 تحت عنـوان  يشزرل، پژوهيافزار ل  نرمور يمسز ياستفاده از آنال 
 يئت علم ي ه ي پژوهش اعضا  يور  عوامل موثر بر بهره    يبررس

 محقـق،   ي شخص ياه يژگي انجام داده که و    ي دولت يها دانشگاه
 يطـ يط محي و شـرا ي کـار پژوهـش  ي برا ي سازمان يها تيحما

 ي بـرا يور  بهـره  بهبـود يهـا  ن مولفـه يتر ب مهميترت همناسب ب 
) ۲۷( شناخته شدند    يئت علم ي ه ي اعضا يپژوهش يها تيفعال
ر با پژوهش حاضر در خـصوص    يتوان گفت پژوهش اخ    يو م 
 ، مطابقت داشتهي انسانيروي نيور  بر بهرهيطيط محير شرا يتاث
 با عنـوان    يز در پژوهش  ي نژاد ن  يجانعل. باشند يک راستا م  ي در

ـ  ن يور  عوامـل مـوثر بـر بهـره        يبررس  کارکنـان  ي انـسان  يروي
 را عامـل مهـم بهبـود     يطـ يط مح يت مدرس، شرا  يدانشگاه ترب 

ـ    ي در مح  ي انسان يروي ن يور بهره  . نمـود  يط مورد مطالعه معرف
ت و قــدرت يــهمزان ايــچــه بــرخالف پــژوهش حاضــر مرگ
ر بر خالف پـژوهش  ي اخ ن مولفه پژوهش  ي ا يگ  کنند ييشگويپ

ن عامــل يچهــارم). ۲۸( قــرار نگرفـت  ي مــورد بررسـ حاضـر 
ـ  ن يور  بهره يگ  کنند ييشگويپ ط مـورد   ي در محـ   ي انـسان  يروي

ـ  متغ ۴ کارکنـان بـا      يسـاز  مطالعه توانمند  ر يب مـس  ير و ضـر   ي
ات خـود  در مطالعـ  ) ۲۹(اسکات  .  شناخته شد  ۱۱/۰استاندارد  

 ي معرفـ  يور  کارکنان را عامل مهـم بهبـود بهـره         يساز توانمند
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 آموزش کارکنـان، توسـعه و رشـد    ن مطالعهيدر ا است،   نموده
 شـناخته   يسـاز   مولفه توانمنـد   ي اساس ي آنان از اجزا   يا حرفه
بـا عنـوان   ) ۳۰ (ي حاصل از پژوهش عسگر   يها افتهي. اند شده
ـ  ن يور  عوامل موثر بر بهـره     يبررس  در شـرکت    ينـسان  ا يروي

ـ  است که در آن پژوهش به آموزش نيفوالد مبارکه حاک   يروي
ـ  ن يور  بهره يعنوان عامل ارتقا   ه ب يانسان  توجـه   ي انـسان  يروي

 يهـا  روش از يکـ يتوان آموزش را  يکه اگر چه م  ،  شده است 
ـ  ، نمـود  ي کارکنان معرف  يتوانمندساز ـ  ي ول عنـوان تنهـا راه      ه ب
ن نظـر، بـا پـژوهش       يز ا شود که ا   ي محسوب نم  يتوانمندساز

ـ  متغ ۳ بـا    ي رهبـر  ي  وهيا شـ  يسبک  . رت دارد يمغاحاضر   ر و  ي
 ي  ن مولفـه  ين و آخـر   ي پنجمـ  ،۰۸/۰ يگ  کنند ييشگويقدرت پ 

ـ  ن يور موثر بـر بهـره     ط مـورد مطالعـه     ي در محـ   ي انـسان  يروي
ـ  ن چوانـک فونـگ    پژوهش انجام شده توسـط       .شناخته شد  ز ي

 و يي، کـارا يخـش ران بـا اثـر ب  ي مـد يد که سبک رهبر  اد نشان  
ن سـبک   يها رابطه داشته و استفاده از مهمتـر         سازمان يور بهره
تـاً بهبـود   ي و نهايي و کـارا يش اثر بخـش   ي منجر به افزا   يرهبر
ن نـسان وهولـت   ي هنچن.)۳۱(شود  ي مي انسان يروي ن يور بهره

 چـون   يعوامل، نشان دادند که     يلي و تحل  يفي توص يدر پژوهش 

 يور ش بهـره  يارکنـان بـا افـزا      ک يساز  و توانمند  يسبک رهبر 
ـ  اگرچـه در پـژوهش اخ      .)۳۲ (بـود  مـرتبط    ي انـسان  يروين ر ي

 يا ن مولفـه اشـاره   يت ا يزان اهم يبرخالف پژوهش حاضر به م    
  . نشده است

  
  گيري نتيجه

 چـون فرهنـگ     ييهـا  ن پـژوهش نـشان داد کـه مولفـه         يا     
 ي توانمندســازيطــيط محي، شـرا يزشــي، عوامــل انگيسـازمان 

ـ  بـه ترت   ي رهبر ي  وهيشکارکنان و    ت را در  يـ ن اهم يشتريـ ب ب ي
ـ  ن يور  بهره يارتقا  ي در دانـشگاه علـوم پزشـک       ي انـسان  يروي

ران بـه اشـاعه و   ي است کـه مـد  ين ضرور ي بنابرا .الن دارند يگ
 و  ي مـاد  يها زهيت آن و انگ   ي و تقو  يور گسترش فرهنگ بهره  

 ي نسبت به توانمندسـاز ، نمودهيتر قي کارکنان توجه دق يمعنو
 ي  نـه يها و فـراهم نمـودن زم       ش مهارت يق افزا يکنان از طر  کار

 ي سـبک رهبـر  يريکـارگ  ه آنان اقدام و با ب  يت و نوآور  يخالق
 ي مـشارکت  يژه سـبک رهبـر    يـ و هت دانشگاه ب  يمناسب با وضع  

ـ  نيور بهـره   الزم را جهت بهبود    ي  نهيزم  فـراهم  ي انـسان يروي
  . ندينما
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Background and Objective: Human Resources productivity is one of the important subjects among managers of 

organizations. To increase the productivity of human resources, universities as training centers play a significant 

role. Path analysis is one of the best practical and cost effective methods to assess various factors influencing 

productivity of human resources. This study aimed to investigate the importance of different factors which affect 

the productivity of human resources in Guilan University of Medical Sciences.  

Materials and Methods: This descriptive, analytical and periodical research was carried out in 2009. To 

determine various factors involved in human resources productivity, 45 experts and specialists in management and 

also to verify the importance of recognized factors 321 academic staff and educational experts from different 

faculties of the Guilan University of Medical Sciences were selected. Data were gathered through library and 

guidance research methods.  Content validity was assessed by referring to expert panel viewpoints using factor 

analysis (main headings) and construct validity was obtained by complementary factor analysis (maximizing 

reality). Reliability of analysis of the results was ensured using Lisrel 8/80 software.  

Results: Path analysis of the results regarding various factors which influence the productivity of human resources 

indicated that organizational culture with path standard of 0.51, motivational factors with path standard of 0.25, 

environmental conditions with path standard of 0.17, as well as empowerment of human resources and methods of 

leadership with path standard of 0.08, were outstanding factors which affect the productivity of human resources 

in Guilan University of Medical Sciences. 

Conclusion: Organizational culture, motivation factors, environmental conditions, empowerment of human 

resources and leadership methods have impact on  the productivity of human resources in Guilan University of 

Medical Sciences and organizational culture is the most important item. 
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