
  دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاري    
 فصلنامه مطالعات منابع انسانی

بیستم شماره ،پنجم سال  
95بهار   

202-187صص   
 

 

انسانی شهرداري استان  منابعبررسی عوامل مؤثر بر کارایی 
  آذربایجان شرقی

  2، علی اکبر میر مقدم1بهنام جهانی
 

  چکیده
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  مقدمه

 اما توجه ).1394مزیت رقابتی و سرمایه سازمانی است (سلطانی و همکاران، منابع انسانی مهمترین 
 علمی رشتۀ. دارد کوتاهی پییشینۀ وي، رفتار مطالعۀ و سازمان سرمایۀ ترینبزرگ قالب در انسان به

 و رفتاري علوم هايیافته از و است سازمان در انسان رفتار به مندنظام نگرش داراي که ايتازه
 با که سازمان و انسانی نیروي بهسازي از است عبارت برد؛می بهره سازمانی رفتار تجربیات و مطالعات

 چه نوین علمی رشته این. است تکامل و توسعه به رو مدیریت، نظران صاحب وقفهبی پیگیري و تالش
 تعارضات سازد، سازگار خارجی محیط با را انسانی عوامل شده، ریزيبرنامه تغییرات اعمال با بسا

 کلیۀ در کارکنان دادن مشارکت و مولد و منسجم هايگروه تشکیل با و ببرد بین از را سازمانی درون
تحوالت  ).1387دهد (رمضانی،  افزایش مطلوب به نحوي را سازمان وريبهره ها،تالش و هافعالیت

کند که را ایجاد میها جدید در جهان معاصر ما اصطالحات جدیدي از علم مدیریت در تمامی جنبه
-امروزه عامل انسانی کلیدي ).2014این نتیجه پیچیدگی کار و ارتباط بین اجزاي آن است (خانفر، 

هاي جدید سازمان و مدیریت نیز شود و بیشتر تئوريترین عنصر سازمانی محسوب میترین و حساس
عملکرد نیروي سازمانی، در رابطه اند؛ لذا به منظور آگاهی از نتایج به چنین عامل حساسی اشاره کرده

هاي مستخدم، کمبودهاي سازمان ضعفگونه با شناخت نقطهگیرند. بدینبا بازده مورد ارزیابی قرار می
). 1387آید (علوي و مشفق، و نیروهاي صدیق و باکیفیت، اقدامات الزم جهت بهسازي به عمل می

 بتوانند راه این از تا کنندمی گذاريسرمایه خود یانسان منابع روي بر عظیمی مبالغ ساالنه هاسازمان
 عملیات کلی بهبود و مشتري رضایت افزایش پذیري،انعطاف افزایش کیفیت، افزایش ها،هزینه کاهش

 همه خود ارزش با هايتجربه و اراده قدرت کمک به تواندمی کارا کارمند بدیهی است .آورند بدست را
 که منابعی مقدار از است عبارت سازمان کارایی. دهد تغییر خود کاري محیط و جامعه نفع به را چیز
 به مصرف نسبت حسب بر را ان توانمی و است رسیده مصرف به محصول واحد یک تولید براي

 و هزینه حداقل با سازمان هايهدف تحقق را سازمان کارایی توانمی همچنین .کرد محاسبه محصول
 سازمان هايفعالیت بازده که است این قضیه این اشکال ولی. کرد تعریف نامطلوب عواقب از جلوگیري

 منظور دیگر بعبارت .کرد گیرياندازه پول واحد مانند سنجش قابل واحد حسب بر تواننمی همواره را
 و کارکنان روانی هاينیازمندي و تمایالت ارضاء بلکه. نیست هزینه کاهش فقط سازمان کارایی از

 آن به توجه و است فراوانی اهمیت حائز کارکنان نیازهاي تأمین. است مهم نیز، جامعه به مؤثر خدمت
از آنجایی که ). 1388فرد و محجوب روشن، دارد (دانش انکاري قابل غیر تأثیر هاکارایی سازمان در



95 بهار، بیستم، شماره پنجمسال مطالعات منابع انسانی، فصلنامه   

 

 

189/

 تا اندکرده ايوقفه بی کوشش و تالش آن بهسازي براي همواره تاکنون سازمان پیدایی بدو از مدیران
 هاينظریه پیشرفت حاصل که-حاضر علمی هايروش و فنون و گذشته علمی تجارب از گیريبهره با

دهند (آزادواري،  افزایش را سازمان اثربخشی و کارایی-است مدیریت مکاتب دستاوردهاي و علمی
عوامل  با توجه به اهمیت موضوع کارایی کارکنان براي سازمان پژوهش حاضر در پی بررسی .)1389

هاي زیادي به زیرا پژوهش باشد.بر کارایی کارکنان می از قبیل انگیزش، تعهد و آموزش تأثیرگذار
کند که اهمیت ) بیان می1389اند. به عنوان مثال فتحی (اهمیت هر یک از این متغیرها اشاره داشته

ه تحقق توسعه شود که به این حقیقت توجه داشته باشیم کو ضرورت آموزش هنگامی آشکار می
هاي مستلزم پرورش نیروي انسانی با کفایت و با صالحیت است. زیرا توسعه بدون داشتن انسان

 را سازمان انسانی منابع ). آنچه1390توسعه یافته امري غیرممکن است (رضازاده بهادران و همکاران، 
 .نیست انگیزه جز عاملى کند، حرکت شده تدوین هايبرنامه جهت در تا کندمی تقویت و تحریک
 همین و شودمی ورىبهره و عملکرد بهبود باعث آن به توجه و انگیزش بر مؤثر عوامل دقیق شناخت
پور، دار و اسماعیل(جبه سازدمی نمایان کارکنان در را انگیزه بر مؤثر عوامل شناسایى اهمیت مسئله
تعهد  ایفا کند، اساسی نقش هاسازمان اهداف تحقق در تواندمی که عواملی از دیگر یکی .)1389

 آن کارکنانش نسبت به و اعضاء که این مگر شود موفق تواندنمی سازمانی است. هیچ کارکنان سازمانی
  ).1394کنند (سلطانی و همکاران،  تالش آن اهداف تحقق جهت در و باشند داشته تعهد نوعی

  
  مبانی نظري پژوهش

  کارایی کارکنان
 بیشتر ستاندة و محصول توانایی کسب معناي به که است وريبهره از بخشی مدیریت علم در کارایی

 و منابع در جویی صرفه طریق از کار، دادن انجام درست معناي به کارایی کل در. است داده حداقل از
 تحقق کارایی، از ). منظور1387هاست (زحمتکش، حداکثر داده آوردن دست به براي تجهیزات

 طریق از توانمی را سازمان کارایی ظاهراً. است نامطلوب عواقب و هزینه حداقل با سازمان، هايهدف
 با است مساوي سازمان کارایی ترتیب این به کرد؛ بررسی شدهمصرف منابع و عملیات بازده مقایسه
 است مشترك فوق تعاریف در چه آن کلی طور شده. بهمصرف منابع و عملیات بازده بین نسبت
 بازده تواننمی همیشه اینکه کارایی تعریف در مهم مسئله و مشکل ولی است؛ داده و بازده بین نسبت

 تعریف در زیرا نمود؛ تعیین پول، مانند سنجش، درخور مقیاس برحسب را سازمان هر هايفعالیت
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 هاينیازمندي و تمایالت ارضاي و خدمات کیفیت بلکه نیست؛ نظر مورد هزینه، کاهش فقط کارایی
 رفاه تأمین در کارایی نقش دولتی هايسازمان در حتی است؛ مهم و مطرح نیز کارکنان روانی

 منظور به اغلب و نیست معموالً هدف عمومی بخش در اصوالً. گیردمی قرار سنجش مورد اجتماعی
 است، جامعه رفاه تأمین براي اجتماعی و اقتصادي خدمات تخصیص و ملی امنیت و داخلی نظم حفظ

است  استوار مادي نفع برمبناي آنها کلی مشیخط و گیردمی پا افراد همت به خصوصی بخش اما
  .)1389(آزادواري، 

  تعهد
 دانند. تعهد سازمانی بهمی کارکنان فهم رفتار در مهم متغیر یک عنوان به را سازمانی تعهد محققان

 و وابستگی عاطفی عنوان به را سازمانی تعهد) 1988مودي ( است. شده تعریف متفاوتی هايشیوه
 با را خود است، هویت متعهد شدیداً که فردي آن براساس گیرند کهمی نظر در سازمان به نسبت روانی

 سازمان در از عضویت و شودمی درگیر آن در و کندمی مشارکت در سازمان کند،می معین سازمان
احساس   سازمان، و اهداف هاارزش به اعتقاد ساده، طور به توانمی ا ر سازمانی تعهد .بردمی لذّت

کرد.عموماً  سازمان تعریف ماندن در به نیاز احساس و قلبی تمایل اخالقی، الزام سازمان، به وفاداري
سلطانی و شود (اي مفید از اثربخشی سازمانی در نظر گرفته میتعهد سازمانی به عنوان سنجه

 تعهد تعهد عاطفی، بعد است: سه داراي سازمان تعهد یرمی و آلن مدل طبق ). بر1394همکاران، 
 با طیف تعهد عاطفی بین که اندکرده )،  بیان2001هرسکویچ ( و یرهنجاري. می تعهد و مستمر
 رفتار شهروندي سازمانی همبستگی و شغلی عملکرد غیبت، شغل، ترك جمله از نتایج از وسیعی

توان گفت تعهد عاطفی به دلبستگی عاطفی ). همچنین می2003دارد (چنی و استوکدل،  وجود
کارکنان، احساس هویت و مشارکت در سازمان اشاره دارد کارکنان داراي تعهد عاطفی قوي با سازمان 

مانند چرا که آنها خواستار دلبستگی شدید به سازمان بوده و باقی ماندن در سازمان را وظیفه خود می
 سازمان یک ترك اثر بر که هاییهزینه براساس ). تعهد مستمرکه1394همکاران، سلطانی و دانند (می

 ماندن به الزام احساس بر هنجاري ). تعهد2004است (ماتبوال،  شکل گرفته شودمی وارد به فرد
 در و باید بمانند که کنندمی احساس دارند قوي هنجاري تعهد که و کارکنانی تأکید دارد درسازمان

  ).1387(حاجی کریمی و همکاران،  دارند سازمان در ماندن دین به احساسواقع 
  آموزش
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براي آموزش تعریف یکسانی وجود ندارد تا بتوانند همه ابعاد آموزش را به تصویر کشد و همه 
متخصصان بر آن اتفاق نظر داشته باشد. تعاریفی که از آموزش وجود دارد تعاریفی است که هرکدام از 

رضازاده اند (توجه به دیدگاه و نقطه نظري که به آموزش دارند آن را تعریف کرده متخصصین با
ها به دیگري، بدین ها و آموختهآموزش عبارت است از انتقال دانسته«). 1390بهادران و همکاران، 

 (عسگریان،» گیرد تا آنچه را که معلم آموخته است به او بیاموزد.معنی که فرد تحت تعلیم قرار می
ها به فرد به شرطی که مقصد آن ها، اطالعات، مهارت). آموزش عبارت است از انتقال دانستنی1387

پدید آوردن دگرگونی و تحول است و آموزشی که به هیچ تحولی منجر نشود از معنی حقیقی خود 
را هاي خاص که رفتارهاي فرد آموزش فرآیند بهبود مثبت از طریق روش ).1389دور است (فتحی، 

  ).2014کند (خانفر، هاي شغلی و کارکردي مدیریت میاز نظر جنبه
  انگیزش

 و شوق ایجاد که آوردمی وجود به را وضعیتی یا حالت انسان براي که است درونی محرك انگیزه
-ویژه خواست یا نیاز انگیزه بنابراین. گرددمی موجب را ايعقیده درك یا و کاري یا چیزي به رسیدن

 توانمی این بر عالوه. است رفتار براي تمایل انگیزش شدت .شودمی موجب را انگیزش که است اي
 خود اعمال پایداري و هدایت برانگیختن سبب که است روانی فرایندهاي دسته آن انگیزش، که گفت

  .)1389پور، باشد (جبه دار و اسماعیل هدف جهت در که شودمى ايخواسته
  پیشینه تجربی پژوهش

بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود ") در پژوهش خود با عنوان 1387علوي و مشفق (
به دنبال پاسخ به این سوال بودند که آیا  "عملکرد در دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق (ع)

وجود رابطه «آنها تأثیر دارد؟ فرضیه اصلی این پژوهش ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد 
باشد که به می» ) و بهبود عملکردBOSدار بین ارزیابی عملکرد به روش مقیاس مشاهده رفتار (معنی

چهار فرضیه فرعی تقسیم شده است. براي تعریف و بیان بهبود عملکرد نیز جهار شاخص رضایت 
شده است. در شغلی، تعهد سازمانی، عدم تمایل به ترك خدمت و گرایش به آموزش در نظر گرفته 

  ها تأیید شدند.این پژوهش تمامی فرضیه
 تعهد و شغلی رضایت رابطه بررسی") در پژوهش خود با عنوان 1388روشن (فرد و محجوبدانش

 کارایی با سازمانی تعهد و شغلی رضایت متغیر دو بین رابطه به بررسی "کارکنان کارایی با سازمانی
نفر) 139یزد ( فوالد شرکت کارکنان کلیه پژوهش آماري جامعهیزد پرداختند.  فوالد شرکت کارکنان
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 هاداده اوري ابزارجمع.. گردید انتخاب ازآن نفري 80 نمونه یک تصادفی گیري نمونه طریق از که بود
 فراوانی، توزیع جدول شامل توصیفی آمار روشهاي از ها داده تحلیل تجزیه براي.است پرسشنامه

 اسمیرنوف، کولموگروف آزمون از استنباطی آمار سطح در و نمودارها معیار، انحراف و میانگین درصد،
 سازه از همکار رفتار مولفه. است شده استفاده توافقی جدول و ساختاري معادالت فریدمن، آزمون

ابعاد  قویترین و بیشترین سازمانی ازتعهد عاطفی تعهد مولفه و کارایی در هدف ،مولفه شغلی رضایت
) بر 78/0شدت ( با که شغلی رضایت دادکه نشان ها داده تحلیل تجزیه. باشند می ها سازه این در

 .گذارد می تاثیر شرکت کارکنان کارایی بر 59/0داري دارد با ضریب مسیر  معنا اثر سازمانی تعهد
  باشد.می 56/0رضایت شغلی بر کارایی کارکنان  و سازمانی تعهد تعیین ضریب همچنین

 مشهد (از بانوان کالنتري کارکنان کارایی میزان بررسی"در پژوهشی با عنوان  )1389آزادواري (
 کارکنان کارایی میزان به بررسی ")1387-1388مشهد  شهرستان انتظامی فرماندهی کارکنان منظر

مشهد پرداخته  شهرستان انتظامی فرماندهی گوناگون سطوح کارکنان منظر از مشهد بانوان کالنتري
 هايشاخص نظر از مشهد بانوان کالنتري کارکنان کارایی میزان پژوهش، هايیافته است. براساس

 وجود .دارد قرار شرایطی مناسب در پذیري،مسئولیت و انگیزه عمل، صحت عمل، دقت عمل، سرعت
 ایفاي هنگام به پذیريمسئولیت و انگیزه عملکرد، صحت عمل، دقت عمل، سرعت چون عواملی
 از کارکنان این که است آن از حاکی مشهد بانوان کالنتري کارکنان به شده محول شغلی وظایف
 شده محول وظایف ایفاي در الزم کارایی از مشهد شهرستان انتظامی فرماندهی کارکنان منظر

  .برخوردارند
به  "کارکنان عملکرد بر انگیزه تأثیر بررسی") در پژوهشی با عنوان 1389پور (دار و اسماعیلجبه

 کارکنان عملکرد بر هرزبرگ فردریک نظریه از برگرفته بهداشتی و انگیزشی عوامل تأثیر شناسایی
 در مفید کار سابقه سال پنج حداقل که هستند کارکنانی از نفر 130 آماري اند. جامعهپرداخته
 عوامل که دادند نشان آزمون اند. نتایج شده انتخاب آماري نمونه عنوان به آنها همه و دارند بازرسی

 همچنین. است مستقیم صورت به تأثیر این و تأثیرگذار، کارکنان عملکرد بر بهداشتی و انگیزشی
-پاسخ نظر از و نیست یکسان عملکرد بر بهداشتی و انگیزشی عوامل تأثیر میزان که داد نشان نتایج

 آزمون نتایج طرفی از. دارد بیشتري تأثیرگذاري کارکنان عملکرد بر انگیزشی عوامل دهندگان،
 و انگیزش هايشاخص بین از 3،55 میانگین رتبه با درکار موفقیت شاخص دهدمی نشان فریدمن
 تأثیر بیشترین داراي بهداشتی شاخصهاي بین از 3،68 میانگین رتبه با سرپرستی چگونگی شاخص

  .است
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ضمن خدمت بر کارایی هاي تأثیر آموزش دوره") در پژوهش خود با عنوان 1390بهادران (رضازاده
به دنبال پاسخگویی به  "کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب براساس مدل کرك پاتریک

اي ضمن خدمت بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد هاي دورهآیا آموزش«این سوال پرداختند که 
ضمن  داد که تأثیر آموزشنتایج پژوهش آنها نشان ». اسالمی براساس مدل کرك پاتریک تأثیر دارد؟

باالتر از حد متوسط  01/0خدمت بر کارایی کارکنان براساس مدل کرك پاتریک در سطح معناداري 
  بوده و از تأثیر باالیی برخوردار است. 

 ضمن هايآموزش تأثیر چگونگی بررسی") در پژوهش خود با عنوان 1393شریعتمداري و همکاران (
 هاي دوره اثربخشی به بررسی "آنها عملکرد بهبود بر کشور آموزش سنجش سازمان کارکنان خدمت
 1382 هاي سال طی(کشور  آموزش سنجش سازمان کارکنان عملکرد بهبود بر خدمت ضمن آموزش

 کشور آموزش سنجش سازمان کارکنان از نفر 318 از بود عبارت پژوهش پرداختند. جامعه) 1390 تا
. بودند شاغل سازمان این در 1391 سال در رسمی و قراردادي) و غیررسمی(پیمانی صورت به که

. شدند انتخاب کارکنان از نفر 122 تعداد به ايطبقه گیرينمونه روش از استفاده با پژوهش نمونه
-مهارت و انضباط و نظم افزایش موجب خدمت ضمن آموزش هايدوره: داد آنها نشان پژوهش نتایج
 افزایش و سازمان با کارکنان نمودن همسو و هماهنگی افزایش کارکنان، بین در نیاز مورد هاي

 سازيهنگام به کارکنان، کاري ضایعات و حوادث کاهش کارکنان، بین روحیه بهبود و شغلی رضایت
 افزایش سازمانی، تحوالت و تغییر به کمک افزایش کارکنان، بین در انسانی نیروي توانش و دانش

 آموزش سنجش سازمان کارکنان بین در کاري بازده توان افزایش و همکاري و همدلی روحیه تقویت
  .است شده کشور
 ضمن آموزش کارایی" عنوان با خود پژوهش ) در2008نوسکانو ( کرونیس آندرا جونز و .اي .هیتر

 اختالل این که کردند بررسی را آموزانی دانش "کنشی فزون/توجه نارسایی اختالل در معلمان خدمت
 در را معلمان دانش، افزایش با خدمت ضمن آموزش که داد نتایج نشان بودند دارا فراوان مشکالت با را

  نمود. اختالل کمک این با مقابله
 خدمت ضمن آموزش( طراحی" عنوان با اروپا اتحادیه در تحقیقی پروژه ) در2011تامرآتاباروت (

 و انگلیس پرتغال، لهستان، بلژیک، کشور پنج مشارکت با "فراگیر کالسی تمرینات براي معلمان
 معلمان ویژه و کنونی هاينیاز تعیین قبیل از هاییفعالیت از پروژه، مدت سال دو طول در ترکیه،
 آموزش برنامه ویژه طراحی به کشور هر از پیشینی مطالعات تحلیل که گرفت نتیجه ابتدایی، مدارس

  .دارد نیاز کشور هر براي خدمت ضمن
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 هااستعاره درباره پرستاران خدمت ضمن آموزش ادراك دادن نشان منظور به )2013( همکاران و کایا
 گروه نُه در هااستعاره. گردید شناسایی استعاره 33 نتیجه در که دادند انجام کیفی و کمی تحقیقی
  .گردید بنديطبقه داشتند، عمومی مشخصات که پرستاران خدمت ضمن آموزش مفهومی

  هاو توسعه فرضیهمدل مفهومی 
پس از مطالعه مبانی نظري و پیشینه تجربی پژوهش، مدل مفهومی پژوهش طراحی شد که شامل 

  باشد.سه متغیر مستقل (انگیزش، تعهد و آموزش) و یک متغیر وابسته (کارایی کارکنان) می

  
  . مدل مفهومی پژوهش(منبع: مبانی نظري پژوهش)1شکل

  هاي پژوهشفرضیه

 کارکنان بر کارایی کارکنان تأثیر مثبت و معنادري دارد.انگیزش  .1
 تعهد کارکنان بر کارایی کارکنان تأثیر مثبت و معنادري دارد. .2
  آموزش کارکنان بر کارایی کارکنان تأثیر مثبت و معنادري دارد. .3
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  شناسی پژوهشروش

از نوع همبستگی  پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطالعات، پیمایشی و
باشد که تعداد شهرداري استان آذربایجان شرقی می پژوهش این در مطالعه مورد باشد. جامعهمی

تعداد نمونه  گیري کرجسی و مورگانجدول نمونه به توجه با نفر کارمند دارد. حجم نمونه 422
استفاده شد. تعداد  از پرسشنامه پژوهش این آوري اطالعات دربه دست آمد. براي جمع 205 معادل

باشد. به قابل مشاهده می 1سواالت هر متغیر، منابع استخراجی و ضریب پایایی هر یک در جدول 
آزمون شد و با پرسشنامه پیش 30اي شامل اولیه منظور بررسی پایایی پرسشنامه پژوهش، نمونه

ا از طریق آلفاي کرونباخ به هاي استخراج شده از توزیع اولیه، ضریب اعتماد متغیرهاستفاده از داده
 باشد.قابل مشاهده می 1دست آمد. همانطور که گفته شد نتایج آن در جدول 

  

  . پایایی سواالت پرسشنامه1جدول 
  ضریب پایایی  تعداد سواالت  نام متغیر

  درصد 8/89  9  تعهد
  درصد 2/85  6  آموزش
  درصد 8/79  5  انگیزش

  درصد 6/87  8  کارایی کارکنان
 7/0مشخص است آلفاي کرونباخ تمامی متغیرها و کل پرسشنامه از مقدار  1که از جدول  طورهمان

  توان گفت پرسشنامه از پایایی مناسبی دارد.بیشتر است، پس می

  هاي پژوهشیافته
) تعهد، آموزش و انگیزشگیري متغیر برونزا (هاي اندازههاي پژوهش حاضر از طریق بررسی مدلیافته

 LISRELافزار ) با رویکرد تحلیل عاملی تاییدي مرتبه اول در نرمکارایی کارکناندرونزا (و متغیرهاي 
  بررسی و مدل ساختاري پژوهش، استخراج شده است.

هاي مفهومی پژوهشی وارد شویم، باید از صحت و ها و مدلپیش از آنکه به مرحله آزمون فرضیه
زا ) و متغیرهاي درونتعهد، آموزش و انگیزشزا (گیري متغیرهاي برونهاي اندازهدرستی مدل
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) اطمینان حاصل کنیم. براي این کار از روش تحلیل عاملی مرتبه اول استفاده شده کارایی کارکنان(
  است. 

آماري متغیرهاي پژوهش جامعه استنباطی و توصیفی . آمار2 جدول  

انحراف   میانگین  چولگی  کشیدگی  نام متغیر
  معیار

درجه   tمقدار
  آزادي

  وضعیت

  متوسط  204  969/3  915/0  25/3  -487/0  -/700  تعهد
  مناسب  204  843/3  963/0  26/3  -406/0  -016/1  آموزش
  مناسب  204  173/3  079/1  24/3  -252/0  -402/0  انگیزش

  مناسب  204  917/12  908/0  82/3  -625/0  259/0  کارایی کارکنان
و توزیع مناسبی برخوردارند و  ها از رویهمتغیرشود بیشتر طور که از جدول فوق استنباط می همان

هاي نرمال، ) براي داده2010باشد، البته از طرف دیگر، بایرن (می 3میانگین اکثر آنها حول عدد 
هاي فوق نشانگر دهد که با توجه به دادهرا پیشنهاد می -3+ و 3و چولگی بین  7کشیدگی کمتر از 

    ).1392انفر، نرمال بودن تمامی متغیرهاست (آری

  

  . بررسی همبستگی میان متغیرهاي پژوهش3جدول 
  کارایی کارکنان  انگیزش  آموزش  تعهد  همبستگی میان متغیرها

  -  -  -  1  تعهد
  -  -  1  429/0**  آموزش
  -  1  359/0**  326/0**  انگیزش

  1  211/0**  253/0**  241/0**  کارایی کارکنان
  01/0**: همبستگی معنادار در سطح 

(متغیرهاي  تعهد، آموزش و انگیزشدهد که همبستگی معناداري میان نشان می 3جدول 
زا) وجود دارد. در این میان بیشترین میزان (متغیر درونزا) و متغیر کارایی کارکنان برون

باشد و کمترین درصد می 429/0با  تعهد-آموزشهمبستگی معنادار مربوط به رابطه بین 
درصد اختصاص دارد. از  211/0با  انگیزش-کارایی کارکنانمیزان همبستگی معنادار به رابطه بین 
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تعهد، آموزش و توان نتیجه گرفت هرگونه بهبودي در زا میتحلیل همبستگی میان متغیرهاي درون
  .شودمی کارایی کارکنانباعث بهبود در انگیزش 

  مدل تخمین استاندارد
دو بر درجه آزادي تناسب حاکی از برازش مناسب مدل است. مقدار نسبت کايهاي مقدار شاخص

به دست آمده است. شکل  08/0) کمتر از 046/0( RMSEAو مقدار  3) کمتر از مقدار مجاز 42/1(
) 65/0(انگیزش دهد. در این مدل، مدل ساختاري پژوهش را در حالت تخمین استاندار نشان می 2

نیز الگوي  3دارد. شکل تاثیر مثبت و معناداري بر کارایی کارکنان ) 53/0( و آموزش) 49/0(تعهد 
دهد. مدل اعداد معناداري به این دلیل ارائه معادالت ساختاري در حالت اعداد معناداري را نشان می

شود که بدانیم آیا رابطه بین سازه و بعد و بعد و شاخص معنادار است یا خیر. مدا اعداد معناداري می
دهد و چنانچه مقدار آن ، میزان معنادار بودن هر یک از پارامترها را نشان میT-Valueا همان ی

باشد، پارامترهاي مدل معنادار هستند. باتوجه به اینکه اعداد  96/1بزرگتر از قدر مطلق عدد 
تایید بزرگتر است؛ لذا فرضیات متغیر مربوط به آن  96/1معناداري پارامترهاي مدل از قدر مطلق 

  شود.می
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  مدل ضرایب استاندارد

  
  . مدل ساختاري پژوهش در حالت تخمین استاندارد2شکل 

  مدل اعداد معناداري

  
  . مدل ساختاري پژوهش در حالت اعداد معناداري3شکل 
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  . خالصه نتایج مدل ساختاري پژوهش4جدول 

  نتیجه  tمقدار   ضریب مسر  روابط  فرضیه
  تایید فرضیه  12/9  65/0  کارایی کارکنان ← انگیزش  1
  تایید فرضیه  75/6  49/0  کارایی کارکنان ← تعهد  2
  تایید فرضیه  79/7  53/0  کارایی کارکنان ← آموزش  3

  اي برازش مدل. شاخص5جدول
GFI AGFI RFI  IFI  CFI  NFI  NNFI RMSEA  χ  هاشاخص

ଶ

݂݀ 
  3تا  1بین   >08/0  <9/0  <9/0  <9/0  <9/0  <9/0  <9/0  <9/0  معیار

  42/1  046/0  99/0  97/0  99/0  99/0  96/0  89/0  92/0  مشاهده شده

  کند.باشد که کلیت مدل را تأیید میهاي برازش حاکی از برازش خوب مدل میشاخص

  گیري و پیشنهادهانتیجه

پژوهش حاضر در پی بررسی عوامل مؤثر بر کارایی نیروي انسانی شهرداري استان آذربایجان شرقی 
  شود:بود. نتایج حاصل از این ژوهش در ادامه بیان می

فرضیه اول پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار انگیزش کارکنان بر کارایی کارکنان تأیید شد که با 
) همخوانی دارد. این مبدین معناست که با افزایش انگیزش 1389پور (دار و اسماعیلجبه پژوهش

تعهد یابد فرضیه دوم پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار افزایش میکارکنان، کارایی آنها نیز 
) همخوانی 1388فرد و محجوب روشن (کارکنان بر کارایی کارکنان تأیید شد که با پژوهش دانش

یابد. فرضیه دارد. این بدین معناست که با آفزایش تعهد کارکنان، میزان کارایی آنها نیز افزایش می
هاي بر تأثیر مثبت و معنادار آموزش بر کارایی کارکنان نیز تأیید شد که با یافته سوم پژوهش مبنی

) 2008همکاران ( )، هیتر و1393)، شریعتمداري و همکاران (1390بهادران (هاي رضازادهپژوهش
هاي ضمن خدمت و کوتاه مدت در افزایش کارایی باشد. این بدین معناست که آموزشهمراستا می

 انسانی نیروي شغلی دانش افزایش موجب خدمت ضمن هايآموزش باشند.أثیرگذار میکارکنان ت
 رسیدن براي را انسانی نیروي خدمت، ضمن آموزش که دهدمی نشان هاداده تحلیل و تجزیه. شودمی
 شغلی هايمهارت افزایش در خدمت ضمن آموزش. کندمی تقویت سازمان هايمأموریت و هاهدف به
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 نیروي وظیفه به مربوط معلومات و دانش حیطه هاآموزش این همچنین. است مؤثر انسانی نیروي
 هايدوره. است تأثیرگذار آنان رفتار تغییر و شغلی هايمهارت دانش، بر و دهندمی گسترش را انسانی
 افزایش کارکنان، بین در نیاز مورد هايمهارت و انضباط و نظم افزایش موجب خدمت ضمن آموزش

 کارکنان، بین روحیه بهبود و شغلی رضایت افزایش و سازمان با کارکنان نمودن همسو و هماهنگی
 بین در انسانی نیروي توانش و دانش سازيهنگام به کارکنان، کاري ضایعات و حوادث کاهش

 و همکاري و همدلی روحیه تقویت افزایش سازمانی، تحوالت و تغییر به کمک افزایش کارکنان،
 طراحی نحوي به را خود کاري هايمحیط مدیران شود.می کارکنان بین در کاري بازده توان افزایش

-همچنین پیشنهاد می .شود کارکنان کارایی افزایش نتیجه و در روحیه افزایش موجب که کنندمی
آموزش هاي ریزي و اجراي دورهشود که به کلیه مراحل آموزشی شامل نیاز سنجی، طراحی، برنامه

-ها، توجه بیشتري معطوف گردد. بین آموزشضمن خدمت جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف دوره
بندي مشاغل، حقوق و دستمزد و هاي پرسنلی نظیر طبقههاي ضمن خدمت با سایر نظامهاي دوره

 که دگردمی پیشنهاد عاطفی تعهد بردن باال از طرفی دیگر جهت ارزیابی کارکنان ارتباط ایجاد شود.
 ورود بدو در سازمان به جدید کارکنان قوي و مثبت تا نگرش سازند فراهم را جوي کارکنان و مدیران

 احسن نحو به را کارها سازمان به عالقه با همچنان خدمت ادامه در کارکنان و نکند تغییر شرکت به
   .دهند انجام
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