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 چکیده

 عامل این که طوری باشد. به می انسانی نیروی سازمانی هر در وریبهره بهبود در عامل ترین مهم

 کشورهای در آن و رشد وریبهره در موجود هایتفاوت تبیین در اساسی و مهم یک عنصر به

حفاظت  در تأثیرگذار و مهم هایسازمان از زمینی ارتش یکی نیروی سازمان است. شده مختلف

 است. وریبهره ایجاد ها،سازمان بقیه و هدف آن مانند بودهاز تمامیت ارضی و کیان کشور 

)طرح دارالشفای  70لبیکمیزان تاثیر گذاری اجرای طرح  نمودن مشخص حاضر پژوهش هدف

 نوع از پژوهش این باشد. می سانی پش م غرب نزاجانا وری نیرویحضرت زهرا)س( بر بهره

دارای عائله تحت تکفل  کارکنان نفر از 97تعداد  را آن آماری جامعه که بوده توصیفی مطالعات

غرب نزاجا مشغول انجام وظیفه  نطقهدر پش م باشند ومیکه مبتال به بیماری صعب العالج 

ای که پرسشنامه .اند استفاده نمودهور حمایتی مذکبوده و حداقل از یک نمونه از مزایای طرح 

گذاری طرح یاد که میزان تاثیر باشد سوال می70دارای گرفتهدر این تحقیق مورد استفاده قرار 

معیار  سنجد.را می (همکاری و حل مسئله، تعهد، اثربخشی ،کارایی) وریهبهربعد 0شده بر

، زیاد، متوسطگانه طیف لیکرت )خیلی کم، کم،  5گیری سواالت پرسشنامه حاضر مقیاس اندازه

تک    tآزمون ، از طریق فن آماری هاتحلیل داده و تجزیه پژوهش باشد. در اینمی خیلی زیاد(

 پژوهش های یافتهانجام شده است.   SPSS 22 و نرم افزار Sample T test (One) نمونه ای

وری و اعطای مزایای آن، ابعاد بهره 70از زمان اجرای طرح لبیک که  داد نشان

   ( نیروی انسانی در پش م غرب نزاجا بهبود یافته است.تعهد، اثربخشی،کارایی)
 

 ژگان کلیدی: وا
 نزاجاطرح دارالشفاء،  ،بهره وری اثربخشی، کارایی، 
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 مقدمه
این  بررسی و شناخت. دارد قرار عوامل از ایمجموعه تأثیر تحت سازمانی هر هایفعالیت

برای  سازمان .کند سازمانی اهداف تحقق و هافعالیت بهبود به مؤثری تواند کمکمی عوامل

 استفاده، و آنها از وجه بهترین به بایدمی که دارد اختیار در محدودی منابع خود هایفعالیت

 وری سازمانیبهره امر این کرد؛ تولید محدود منابع این با را کیفیت با خروجی میزان حداکثر

 دسترس و در موجود امکانات و منابع از بهینه استفاده آن اصلی هدف که سازدمی مطرح را

 این با همگان .است انسانی نیروی وری،بهره بهبود و ایجاد در اساسی عنصر. است سازمان

 موفقیت کننده و تعیین سازمانی، منبع ترینباارزش و ترینمهم انسانی نیروی که موافقند نکته

در جهان (. 7937است)جبارزاده، هایشمأموریت یا و اهداف به رسیدن در سازمان شکست یا

توانند در  هایی میها افزایش یافته است، تنها سازمانهمه زمینه وری درکه بهره رقابتی امروز

خود استفاده نموده و بیشترین این دنیای پرتالطم باقی بمانند که به بهترین وجه از منابع 

ها ها در سازمانبه بیان دیگر، بقاء و تدوام فعالیت(. Darooeian,2013)باشند وری را داشتهبهره

 Nazem and) .وری بستگی داردو نهادها به چگونگی عملکرد کارکنان یا همان بهره

Sadeghi,2013.) 

. باشد می انسانی نیروی هر کشوری، در و سازمانی هر در وریبهره بهبود در عامل مهمترین    

و  وریبهره در موجود هایتفاوت تبیین در اساسی و مهم یک عنصر به عامل، این که طوری به

 و اندداشته چشمگیری هایموفقیت که هاییسازمان .است شده مختلف کشورهای در آن رشد

 سرلوحه را موضوع این به توجه اند، گرفته قرار کشورهای پیشرفته زمره در که کشورهایی

 سازمان هر عنصر تریناصلی کارکنان .(7930)بهادری و همکاران، اندداده قرار کارهای خود

 برتون، و استوارت) است ترموفق دارد، ورتربهره و کارکنان توانمندتر که سازمانی .هستند

انسانی از سایر  ها، نیرویدر همه سازمان از طرف دیگر امروزه (.خدایی از نقل به 7911

های سازمانی از اهمیت بیشتری برخوردار است. اهمیت نیروی انسانی تا حدی است که  مولفه

اند که آنچه در نهایت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک نظران بر این عقیده برخی از صاحب

در واقع . دیگرکند، منابع انسانی آن کشور است، نه سرمایه یا منابع مادی کشور را تعیین می

مشارکت آنها در امور و  منابع انسانی، مهمترین زیرساخت هر مجموعه، سازمان و کشور است و

 .(7930نظری و همکاران،)وری تاثیر عمده بگذاردتواند بر میزان بهرههای آگاهانه آنان میتالش

 .داد افزایش نیز را سازمانی وریبهره توانمی انسانی نیروی وریبهره تحلیل و شناخت لذا با

 دولتی هایسازمان .است متفاوت خصوصی بخش با دولتی بخش در وریبهره موضوع اساساً

 تریو پیچیده بیشتر هایمحدودیت با آنها واقع در. کنندمی عمل متفاوتی کامالً وضعیت در
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 عملیات شده است؛ ثابت و مشخص قانونی طور به آنها هایمأموریت و اهداف هستند؛ روبهرو

 ای،بودجه و سامانه اجتماعی خدمات دارد؛ قرار عمومی رسیدگی معرض در آنها هایفعالیت و

 وریبهره .سازدرو میبهرو محدودیت با پولی منابع و نیرو انتقال و نقل برای را آنها آزادی

 و دولتی پژوهشگران مدیریت برای ایعمده چالش همواره آن بهبود و دولتی هایسازمان

 هایشاخص بهبود برای هاییراه دنبال به همواره آنها و آیدمی شمار به اجرایی مدیران

 پیشرفت، برای عنصری هیچ تردیدبی (.7913 کاظمی، و ابطحی)اند بوده سازمان در وری بهره

 جامعه در آرامش تأمین و امنیت عنصر مهمتر از استعدادها، شکوفایی و جامعه تکامل توسعه،

 امنیت بدون اثربخش، اجتماعی ارتقاء سرمایه اجتماعی، تحرک و خالقیت توسعه، و نیست.

اصلی  یوظیفه، 709قانون اصل  طبق (.7935)حسین زاده و همکاران،بود نخواهد پذیر امکان

نیروهای مسلح جهان، حفظ تمامیت ارضی و دفاع از کشور در برابر تهاجم  یارتش، مانند همه

 در تأثیرگذار و مهم هایسازمان از نیروی زمینی ارتش یکی سازمان. نظامی بیگانگان است

-بهره ایجاد ها،سازمان بقیه و هدف آن مانند حفاظت از تمامیت ارضی و کیان کشور می باشد.

 .است وری
 به نیز هستند. در نزاجا آن در شاغل نیروهای ها،سازمان در وریبهره عوامل ایجاد ازجمله    

و  مدیران که شوندمی تلقی پراهمیت هاییسرمایه انسانی، یروهاین ،هانسازماهمه  مثابه

 انجام را زیادی هایگذاری سرمایه آنان هایکارایی و هاتوانمندی ارتقاء برای ،هانفرمانده

 توجه با. است نیروها این سازمانی عملکرد ارتقاء هدف با هاگذاریسرمایه این از برخی. دهند می

 انسانی نیروهای وجود امنیت، تقویت و ایجاد در انتظامی نظامی و هاینسازما نقش اهمیت به

 .است برخوردار بیشتری اهمیت از نظامی هایسازمان در سازمان به متعهد

 احساس سازمانی، حمایت. است سازمانی حمایت، دارد تأثیر وریبهره بر که عواملی جمله از    

 و مساعدت و همکاری به نسبت که سازمان است راستا این در افراد فتهیا تعمیم باورهای و

 آنها آینده و خوشبختی و دلواپس نگران و است قائل ارزش خود اعضای حمایت

 مایل بیشتر درنتیجه و شود بیشتر شانشغل از آنها رضایتهر چه  و (.Zakiy,2006)است

)حسین زاده و داشت خواهند گرایش خدمت ترک به کمتر ،بمانند سازمان در که باشند

 هایمأموریت و اهداف و دولتی، سازمانی ،زمینی ارتش نیروی که آنجا از (.7935همکاران،

 صنعتی، یا خصوصی هایسازمان از متفاوت رویکردی با است الزم است، دارا را خودش خاص

 به نیز پش م غرب نزاجا دیگر، سوی از .داد قرار تحلیل مورد آن در را انسانی نیروی وریبهره

 و شرایط و هامأموریت سازمان، این گسترده و مهم زیرمجموعههای یگان از یکی عنوان

 مورد باید آن انسانی نیروی وریبهره تحلیل و گیری اندازه در که دارد را خود خاص الزامات
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)طرح 70طرح لبیک میزان تاثیر گذاری  بر مقاله این در موارد این به توجه با گیرد؛ قرار توجه

 تمرکز ( که در جهت حمایت از کارکنانی که عائله تحت تکفل بیمار صعب العالج دارندءدارالشفا

مبانی  ابتدا منظور بدین شود؛می تشریح ادامه در پژوهش اجرای مرتبط مراحل که شودمی  

 اجرای روشهمچنین  والگو مفهومی و اهمیت  سپس و عرضه، زمینه این نظری مرتبط در

 نهایت در و معرفی، آنها تحلیل و تجزیه نتایج و هاداده بعد بخش در. شود می معرفی پژوهش

 .شودمی عرضه پژوهش به مربوط گیرینتیجه و بحث
 

 پژوهش  مبانی نظری و پیشینه

 وری وم بهرههمف

 بیش ،بعد .شد ظاهر میالدی 7100 سال در کوئیزنی نام به فردی توسط ایمقاله در وریبهره

 اسم به فردی ،کندمی بیان الروس شناسیلغت فرهنگ که طور آن 7119سال در قرن یک از

 اینجا در واقع در که "کردن تولید توانایی و قدرت":کرد تعریف گونه بدین را وریبهره" لیتر"

 به تریدقیق مفهوم اصطالح این بیستم قرن اوایل از .کندمی بیان را تولید به اشتیاق وریبهره

 را (داده یا نهاده) بازده آن تولید برای رفته کار به وسایل و عوامل و( ستانده)بازده رابط عنوان

 (.7913 کاظمی، و )ابطحیآورد دست به
نظری )است آمده کامیابی و سود برنده بر،بهره معنای به فارسی واژگان فرهنگ در وریبهره    

 مولد و بارور تولید، قدرت معنای به لغت درProductivity واژه انگلیسی .(7930و همکاران،

 معیار مهمترین انسانی نیروی وریبهره که گفت توانیم واقع در .(7930)طاهر،است بودن

 .است انسانی نیروی وری،بهره بهبود برای تالش هرگونه در اساسی عنصر زیرا است؛ وریبهره

-می قلمداد انسانی نیروی پرورش را گذاریسرمایه ترینباارزش مارشال آلفرد

 شدمی انسانی نیروی وریبهره به کمی توجه ابتدا وریبهره تاریخچه در .(7910،ورپرینص)کند

-می سرمایه وریبهره را آن که بود وریبهره از ایزمینه در هاپیشرفت بیشتر و

 در هاسازمان ناکامی باعث که ایعمده دلیل غالباً(. 7910،عطاردی و سیدجوادین)خواندند

  (.EnShassi،2007) است انسانی نیروی وریبهره عدم شود، می خود اهداف به دستیابی
 شود انجام تواندمی فردا که کاری هر باشیم داشته اعتقاد باید است، تفکر نوع یک وریبهره    

وری بهره مرکز به توجه با(. (Haghighatian and Ezati, 2015گیرد انجام بهتر امروز است ممکن

 به افزایش باید وری بهره افزایش برای تالشی هر و است ملی انتخاب و اولویت یک وری، بهره ،اپن
 وری بهبهره عبارتی، به .شود منجر کارها درست انجام و انتخاب و فقر کاهش اجتماعی، رفاه

قیمت،  کاهش در تولید عوامل سایر و انسانی منابع مانند ملی منابع از علمی استفاده معنای
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 مشتریان، زندگی استانداردهای افزایش و واقعی درآمد افزایش بیکاری، کاهش بازار، ارزش افزایش

 سهم که منابعی ترینارزشبا از یکی .(7935،ابراهیمیو  دهکردی)است کارکنان و مدیران

 از انسانی منابع استفاده نحوه .است منابع انسانی باشد داشته وریبهره در تواندمی بیشتری

 است آن مستلزم وریبهره .است وری بهره کننده میزان تعیین توانشان، و هااستعداد ها،مهارت

 حال در دائماً که شرایطی با اقتصادی هایانطباق فعالیت راه در هاییتالش پیوسته بطور که

 پذیرد انجام جدید، های شیوه و هانظریه بمنظور بکارگیری هاییتالش نیز و است تغییر

 بررسی با ترتیب بدین. هاستانسان به پیشرفت راسخ ایمان وری،بهره درواقع .(7910)ابطحی،

 بهینه استفاده برای مناسب رفتاری و نگرش: از وری، عبارتستبهره بهبود از هدف نهایتاً تعاریف

 با همراه که نیروها و منابع ها،سرمایه ها،فرصت ها،ها، توانائیقابلیت مجموعه از مطلوب و

 (.7930نامدار و همکاران،)بود خواهد اجتماع افراد سود به است و جمعی و فردی هایفعالیت
 

 (41طرح دارالشفای حضرت زهرا)س( )لبیک

و تدابیر نزاجا در حوزه سالمت و  کل قوا مد ظله العالیدر راستای تحقق فرمایشات فرماندهی 

های سنگین و  بابت جبران بخشی از هزینه ،العالج و خاصبه منظور حمایت از بیماران صعب

ناپذیر دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و ارائه خدمات و کمک هزینه مالی به  تحمل

قادر به تامین  ناپذیر، انی تحملهای درم افراد و خانواده های نیازمند که بدلیل بیماری و هزینه

معاش خود نیستند و یا درآمد آنان جوابگوی حداقل نیاز زندگی آنان نیست، و این همان 

ما می خواهیم  "و فرمانده کل قواست که فرمودند:عینیت بخشی به فرمان مقام معظم رهبری 

دیگری نداشته  ای مریض شد آن خانواده بیش از رنج مریض داری رنج اگر کسی در خانواده

 ."باشند

 اهداف اجرای طرح

های حمایتی و کمک هزینه های مالی، انجام مساعدت و ایجاد تسهیالت به ارائه بسته (7

بیماران صعب العالج نیازمند بابت جبران بخشی از هزینه های سنگین و خدمات 

انی های درمدلیل بیماری و هزینهبه های نیازمندی که حمایتی به افراد و خانواده

 العالج و پرهزینههای مزمن صعبتحمل ناپذیر، حمایت مالی در موارد ابتال به بیماری

 تجمیع منابع مالی طرح دارلشفاء حضرت زهرا سالم ا... علیها (0

های صعب العالج با  حفظ منزلت و کرامت کارکنان نزاجا در موارد ابتال به بیماری (9

 ناپذیر هزینه های تحمل
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های مستمر و تامین بخشی پذیر به منظور حمایت و پشتیبانی شناسایی بیماران آسیب (0

 های درمانی با توجه به امکانات و مقدوراتاز هزینه
 

 مزایای اجرای طرح

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:از جمله مزایای این طرح می

 های بالعوض مالی به خانواده کمک 

 به بیمار پرداخت مستمری بصورت ماهیانه 

  دفترچه خدمات درمانی رایگان به بیماراعطای 

 ( به کارکنان00واگذاری زودتر از موعد وام طرح حکمت مسکن )کد 

 هزینه حق نگهداری ماهیانه به خانواده بیمار 

 و ..... اهداء لوازم مورد نیاز بیمار از جمله تخت ، ویلچر 

  در نقل و انتقاالت عمومی سازمانکارکنان عدم شرکت 

 

 وریحضرت زهرا)س( و بهرهطرح دارالشفای 

های حمایتی، کمک هزینه مالی، ایجاد از آنجا که هدف از اجرای این طرح، واگذاری بسته

های بابت جبران بخشی از هزینه ،العالج نیازمند تسهیالت و انجام مساعدت به بیماران صعب

کارکنان نزاجا در حفظ منزلت و کرامت همچنین و  های آنهاستسنگین به افراد و خانواده

به نظر در نتیجه های آنهاست، های صعب العالج و تامین بخشی از هزینهموارد ابتال به بیماری

 -کارایی کارکنان)افزایش انرژی در جهت خدمت در سازمانبر میزان طرح مذکور رسد می

 و صحیح اثربخشی )اجرای(، تمایل به انجام وظایف کاری - کارها و وظایف اجرای سرعت

 ،(خوب کیفیت با کارها تحویل -خود عملکرد از رضایت - کارها و وظایف اشتباه بدون

کاهش  -آمده و کاهش استرس شغلی پیش کاری مشکالت حلمسئله ) حل و همکاری

کاهش خروج  -کنترلی خود داشتن -سرکار در به موقع حضور( تعهد کارکنان )هزینه مالی

 خواهد بود.( تاثیر گذار از سازمان و غیبت در کار
 

 سازمانی است. هر در دهنده تشیکل هایبخش تریناهمیت با و ترینمهم از انسانی سرمایة

 نیروی انسانی به نیاز سازمانی هر در هامسئولیت و وظایف شدن ترپیچیده دلیل به امروزه

 شده سازمانی ادراک رسد. حمایت می نظر به ضروری کوشا و متعهد انگیزه، با خالق، سالم،

 از که سازمان حمایتی میزان زمان طول در .است سازمان و کارکنان بین رابطه نوعی نتیجة

 کارکنان از .کندمی ایجاد را حمایت این جبران الزام احساس کارکنان در دهدمی نشان خود
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 سازمان با رافرد  تعهد، کنند. جبران باال سازمانی تعهد با را سازمانی حمایت رودمی انتظار

)حسین زاده و دهد می کاهش او در را شغل ترک احتمال پیوند این و دهدمی پیوند

 (.7935همکاران،

 وجود امنیت و حفظ تمامیت ارضی، ایجاد نزاجا در نقش بودن و تأثیرگذار اهمیت به توجه با   

 برخوردار بیشتریاهمیت  از نظامی هاینسازما در سازماناهداف  به متعهد انسانی نیروهای

 شود. نزاجا سازمانیغیره می و سازمان ترک غیبت، چون رفتاری پیامدهای کاهش باعث و است

، حفظ کیان کشور بر زیادی تأثیر آن عملکرد و است اهمیت حائز کشور آن برای وجود که است

 آن کارکنان مؤثر عملکرد تابع زیادی حدود تا نزاجا مؤثر عملکرد .دارد مردم و آسایش امنیت

 کار کنندة مختل عوامل معرض در زیاد مشغلة دلیل به زمینی ارتش است. کارکنان نیروی

 خطر نهایت در دوری از خانواده و شغلی فرسودگی کاری، استرس فشارهای عصبی، مخصوصاً

توان گفت که لزوم توجه به  در خصوص اهمیت پژوهش حاضر می گیرند؛می قرار سازمان ترک

حمایتی کارکنان بر هیچ کس پوشیده نیست، چرا که عدم توجه به آنها، اثربخشی در طرح های 

سازد. براین اساس نتایج سازمان کاهش و سازمان را در نیل به اهداف با مشکل مواجه می

گیرندگان سازمان به خصوص فرماندهان ارشد نزاجا تصمیمهان و تواند فرماندپژوهش حاضر می

ادراکات کارکنان از طرح های حمایتی سازمان و تاثیر این متغیر بر ابعاد را به لزوم توجه به 

 آماده سازد.  وری دارد، بهره
 

 

 تحقیق پیشینه

 و قدمت بیانگر کشور از خارج و داخل منابع علمی در گذشته، تحقیقات و مطالعات بر مروری

 را حوزه این تحقیقات از برخی مختصر طور است. به حوزه این در متنوع پژوهشی هایفعالیت

بردبار در پژوهشی در سال  گردد.دارد، بیان می پژوهش این موضوع با بیشتری ارتباط که

 گیری تصمیم های تکنیک از استفاده با انسانی نیروی وریبهره بر مؤثر با عنوان عوامل 7930

 بندیکه، رتبهیزد( نتیجه گرفت  صدوقی شهید بیمارستان موردی: کارکنان مطالعه)چند معیاره

 عوامل مدیریتی، و سازمانی عوامل: از عبارتند ترتیب به کارکنان وریبهره بر اثرگذار عوامل

 و آزدای میزان عوامل محیطی، روانی و فیزیکی عوامل جبران خدمات، نظام و سازمانی حمایت

 در همکاریو  صمیمیت جو ایجادکننده عوامل فردی، عوامل امور، انجام در استقالل کارکنان

 وفاداری و تعهد حس تقویت کارکنان، عوامل عملکرد هدایت و ریزی برنامه عوامل بیمارستان،

 .کارکنان در



 7931 زمستان ،00 شماره ،چهاردهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                         11  

های موثر در سنجش شناسایی شاخص با عنوان 7930در پژوهشی در سال  جبارزاده    

 و همکاری و تعهد اثربخشی، کارایی، بعد چهار که نشان دادوری کارکنان بازرسی ناجا،  بهره

 توسعه در تواندمی تحقیق . و اینباشدمی تأثیرگذار انسانی نیروی وریبهره در مسئله حل

 استفاده مورد سازمانی عملکرد ارزیابی در و کند زیادی کمک وریبهره سنجش هایسامانه

 وریانگیزشی بر ارتقای بهره عوامل موثر آذر در تحقیقی تحت عنوان بررسی عبادی .گیرد قرار

های مادی و پاداش حقوق و دستمزد، در مدیریت امور اداری دانشگاه تبریز،

گیری را از مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم معنوی،آموزش،امکانات رفاهی و خدماتی و

نتایج  (.Ebadiazar, 2005)نیروی انسانی بر شمرده است وریمهمترین عوامل موثر بر بهره

 نشان یالنکا سر در لکتریکیا شرکت عملکرد کارکنان در پاداش تأثیر عنوان باWaruni پژوهش 
و انگیزش  0/833کارکنان عملکرد و و پاداش0/832 کاری انگیزش و پاداش میان که رابطه داد

 بوده است.0/771 کارکنان و عملکرد
 

 پژوهش الگو مفهومی

 انسانی نیروی وریبهره بر موثر بالقوه عوامل کارشناسان، با مصاحبه و مشابه الگوهای بررسی با

 . اندشده شناساییبعد، کارایی، همکاری و حل مسئله، اثربخشی و تعهد  چهار  قالب در

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 پژوهش مفهومی الگوی (4) شکل

 

 

 

اجرای 

طرح 

 لبیک

 کارایی سازمانی

 اثر بخشی

    و  همکاری 

 حل مسئله

 کاری تعهد

وری بهره

ی ونیر

 انسانی
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 زیر بعد چهار شامل انسانی منابع وریبهره که گرفت نتیجه توانمی هاتحلیل این به توجه با

 ارتباط در شده انتخاب هایشاخص با شده یاد الگوهای در شده تعریف روابط به بنا که است

 :است

 کارایی بعد• 

 اثربخشی بعد• 

 مسئله حل و همکاری بعد• 

 (.7930جبارزاده،)تعهد  بعد• 

 (:7930)جبارزاده،دهدمی نشان را هاشاخص و ابعاد این ارتباط زیر جدول
 آن هایشاخص همراه به وری بهره ابعاد (4)جدول

 شاخص ها ابعاد

 

 کارایی

 کارها و وظایف اجرای سرعت

 دسترس در تجهیزات از بهینه استفاده

 افزایش انرژی در جهت خدمت در سازمان

 وظایف کاریتمایل به انجام 

 

 اثربخشی

 کارها و وظایف اشتباه بدون و صحیح اجرای

 خود عملکرد از رضایت

 خوب کیفیت با کارها تحویل

 حل و همکاری

 مسئله

 همکاران کاری مشکالت حل به کمک

 و کاهش استرس شغلی آمده پیش کاری مشکالت حل

 تمایل به پیدا کردن راه حل خالقانه

 کاهش هزینه مالی

 بهبود روابط با همکاران و فرمانده هان

 

 تعهد

 کار سر در به موقعحضور

 خود وظایف و کارها مدیریت توانایی و ریزی برنامه داشتن

 )کارها بر نظارت برای سرپرست وجود به کم بسیار نیاز( کنترلی خود داشتن

 کاهش خروج از سازمان و غیبت در کار

 
 پژوهش اتفرضی

وری )طرح دارالشفاء( و اعطای مزایای آن، بهره 70از زمان اجرای طرح لبیک : اصلیفرضیه 

 نیروی انسانی در پش م غرب نزاجا بهبود یافته است.
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 فرضیات فرعی

)طرح دارالشفاء( و اعطای مزایای آن، کارایی نیروی انسانی در  70از زمان اجرای طرح لبیک  -7

 پش م غرب نزاجا بهبود یافته است.

نیروی انسانی  اثربخشی)طرح دارالشفاء( و اعطای مزایای آن،  70از زمان اجرای طرح لبیک  -0

 در پش م غرب نزاجا بهبود یافته است.

 مسئله حل و همکاری)طرح دارالشفاء( و اعطای مزایای آن،  70از زمان اجرای طرح لبیک  -9

 نیروی انسانی در پش م غرب نزاجا بهبود یافته است.

نیروی انسانی در  )طرح دارالشفاء( و اعطای مزایای آن، تعهد 70زمان اجرای طرح لبیک از  -0

 بهبود یافته است.پش م غرب نزاجا 
 

 تحقیق شناسی روش

 اطالعات تحلیل و گردآوری شیوه نظر از و است کاربردی پژوهشی هدف، نظر از حاضر، پژوهش

این تحقیق شامل نمونه آماری و حجم جامعه آماری  .است پیمایشی نوع از و توصیفی تحقیق

غرب نزاجا مشغول انجام وظیفه بوده و  نطقهدر پش م7931ازکارکنانی که در سال نفر  97

از مزایای طرح حمایتی لبیک یکی  که حداقل ،صعب العالج  یبیمارمبتال به عائله تحت تکفل 

که محقق تالش دارد اطالعات مورد نیاز پژوهش خود را از این  .باشندمی ،انداستفاده نموده 70

 باشد.آوری نماید. از این رو جامعه آماری این تحقیق  از نوع جامعه محدود می جامعه جمع

معیار  .باشدسوال می 70، دارای گرفتهدر این تحقیق مورد استفاده قرار ای که پرسشنامه

، زیاد، متوسطگانه طیف لیکرت )خیلی کم، کم،  5گیری سواالت پرسشنامه حاضر مقیاس  اندازه

های باشد. همچنین در ابتدای پرسشنامه سواالتی نیز در جهت شناخت ویژگیمی خیلی زیاد(

 سنوات، درجه کارکنانها شامل )این مولفه جمعیت شناسی جامعه آماری مطرح شده است.

 .می باشند (بیمار و نسبت با بیمار ، سنکارکنان خدمت
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 های جمعیت شناختی جامعه آماریتوصیف داده

                                                                                 سنوات خدمت کارکنان (3جدول)                            کارکناندرجه (2جدول)                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             نسبت با بیمار (5جدول)سنی بیمار                        ضعیت و (1جدول)                        

 

 

 
 

 

 

 

 

 های پژوهش یافته

های طریق بکارگیری ابزارهایی که از ها فرآیندی است که طی آن دادهتجزیه و تحلیل داده

اند، خالصه، کد بندی، و دسته بندی و .... و در نهایت آوری در جامعه آماری فراهم آمدهجمع

ها به منظور آزمون ها بین این دادهشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل و ارتباطپردازش می

و هم از جنبه تجربی پاالیش  ها هم از لحاظ مفهومیها فراهم آید. در این فرآیند دادهفرضیه

ها به عهده دارند. در ها و تعمیمهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجشوند و تکنیکمی

 One Sample T))نمونه ایتک   tآزمون، از طریق فن آماری هاتجزیه تحلیل داده پژوهش این

test و نرم افزار SPSS 22  .انجام شده است  
 

 % درصد فراوانی سنوات خدمت

 0/9 7 سال 0تا 7

 5/95 77 سال 79تا  1

 0/00 1 سال 02تا70

 0/00 1 سال 00از  07

 7/70 5 و باالتر سال 01

 722 97 جمع کل

 % درصد فراوانی درجه

 7/70 5 سروان

 0/73 0 ستوانیکم

 0/73 0 ستواندوم

 3/70 0 ستوانسوم

 5/0 0 استوار

 1/05 1 کارمند

 722 97 جمع کل

 % درصد فراوانی وضعیت سنی

 9/90 72 سال 72تا 7

 0/73 0 سال02تا  77

 7/70 5 سال 92تا07

 3/70 0 سال 02از  97

 5/0 0 سال 52تا 07

و  سال 57

 باالتر

0 3/70 

 722 97 جمع کل

 درصد فراوانی نسبت با بیمار

 5/95 77 همسر

 1/50 71 فرزند

 1/3 9 پدر و مادر

 722 97 جمع
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  بررسی نرمال بودن توزیع داده ها اسمیرنف برایآزمون کلموگروف 

 

 اسمیرنوف کولموگروف تست ( نمونه6جدول)

 
 
 

 ابعاد بهره وری

 اثر بخشی کارایی
همکاری و 

 حل مسئله
 تعهد

 97 97 97 97 داده ها

 داده ها
 953/9 711/9 001/9 032/9 میانگین

 1091/2 0021/2 1011/2 1011/2 انحراف معیار

 بیشترین

 اختالف ها

 003/2 002/2 705/2 090/2 مطلق

 003/2 002/2 779/2 090/2 مثبت

 -090/2 -701/2 -705/2 -700/2 منفی

 کولموگروف تست

 اسمیرنوف
090/2 705/2 002/2 003/2 

Sig. (2-tailed) 222/2 230/2 222/2 222./ 

 

 آماره آزمون:

                                                     =.H  بودن توزیع داده هاننرمال                                                                        

 = H1  نرمال بودن توزیع داده ها
 

ر نرمال بودن مبنی ب H1کمتر است پس فرض  25/2از یا برابر صفر و  sigاز آنجایی که مقدار 

 .قبول است  توزیع داده ها قابل

 هآزمون فرضی

 وری)طرح دارالشفاء( و اعطای مزایای آن، ابعاد بهره 70از زمان اجرای طرح لبیک  :فرضیه اصلی

نیروی انسانی در پش م غرب نزاجا بهبود یافته ( تعهد، مسئله حل و اثربخشی،همکاری،کارایی)

  است.
 :فرض آماری

     {
(بهره وری بهبود نیافته)            

(بهره وری بهبود یافته)              
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 ابعاد بهروریشاخص های توصیفی  (7)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابعاد بهرورینتایج آزمون میانگین  (8)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدار آماره  شود مشاهده میطور که ( نتایج آزمون میانگین آورده شده است. همان1در جدول )

 ،017/2، 179/0 ، 007/0برابر (تعهد، مسئله حل و اثربخشی،همکاری،کارایی) به ترتیب آزمون
از مقدار آماره جدول  و تعهد کارایی و اثر بخشی آماره آزمون مقداراست و  930/2

(30/7  
 ⁄
قابل )بهره وری بهبود یافته(  H1دهد که فرض  بیشتر است و نشان می (    

از مقدار آماره جدول همکاری و حل مسئله  آماره آزمون همچنین مقدار و .قبول است

(30/7  
 ⁄
در ستون بعد  .قابل قبول است H0دهد که فرض  است و نشان می کمتر (    

، ستون بعدیدر  .اندمقدار درجه آزادی نشان می دهد که همه افراد به این سؤاالت جواب داده

 میانگین تعداد ابعاد  بهروری
انحراف 

 معیار

میانگین 

 انحراف معیار

 792/2 101/2 032/9 97 کارایی

 750/2 101/2 001/9 97 اثر بخشی

همکاری و حل 

 مسئله
97 711/9 002/2 775/2 

 701/2 109/2 953/9 97 تعهد

 ابعاد بهروری

 ) مقدار وسط ( 3ارزش تست =
فاصله اطمینان در 

 %55سطح 

آماره 

 آزمون

درجه 

 آزادی
sig 

صورت 

ماره آ

 آزمون

 حد باال
حد 

 پایین

 551/2 090/2 032/2 290/2 92 007/0 کارایی

 193/2 771/2 001/2 23/2 92 179/0 اثر بخشی

همکاری و حل 

 مسئله
000/7 92 770/2 711/2 013/2- 000/2 

 007/2 515/2 953/2 207/2 92 097/0 تعهد
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را نشان می دهد و با توجه به  9باشد که اختالف میانگین متغیر با عدد صورت آماره آزمون می

باشند می( مثبت) هم عالمت (تعهد اثربخشی،،کارایی) پاییناینکه فاصله اطمینان یا حد باال و 

 H1بیشتر است و نشان دهنده قابل قبول بودن فرض  9دهد میانگین این متغیر از نشان می

از زمان اجرای توان گفت که باشد. با توجه به مطالب بیان شده میمیوری بهبود یافته( )بهره

( تعهد، اثربخشی ،کارایی)وری )طرح دارالشفاء( و اعطای مزایای آن، ابعاد بهره 70طرح لبیک 

  نیروی انسانی در پش م غرب نزاجا بهبود یافته است.
 

 و پیشنهاد گیری نتیجه

 عملکردی مختلف هایجنبه در تا کوشندمی همواره مستمر بهبود برای تالش در هاسازمان

 آنچه از بیش اهمیتی از نوین دنیای الزامات به توجه با امر این و آورند دست به بهبود خود

 از بویژه سازمان عملکرد از درست تصویری اینکه برای بین این در .است برخوردار بوده مرسوم

 یکی که است شده پیشنهاد هاییشاخص و معیارها شود، حاصل فرایندی و داخلی های جنبه

 دهدمی نشان هاپژوهش .است وریبهره به مربوط معیارهای آنها پرکاربردترین و مهمترین از

 نیروی وریبهره سنجش و است انسانی نیروی وری،بهره افزایش بر عامل تأثیرگذارترین که

 و کار نیروی از استفاده میزان لحاظ به سازمان وضعیت از مناسبی تحلیل تواندمی انسانی

 به دستیابی و مطلوب هایخروجی ایجاد راستای در هاورودی تبدیل در آن کلی عملکرد

سازمان منبع مهم تامین نیازهای مهم و اساسی کارکنان . کند عرضه شده ریزیبرنامه اهداف

نسبت به کارکنان و که سازمان همچون نیاز به هویت ،تعلق خاطر و عزت نفس است. زمانی

کنند. و این باوری می دهد افراد ادراک حمایت سازمانی را تجربهنیازهای آنها توجه نشان می

به رفاه آنها اهمیت  کند،شان قدردانی می است که مبتنی بر اینکه سازمان تا چه حد از همکاری

مدیران فقط  کارکنان و های مشترک آنها توجه دارد. ارتباط بیندهد و به چه میزان با ارزشمی

بلکه منابع شخصی و احساسی مانند ، گیردخدمات و اطالعات نشـاءت نمی ،از منابعی مانند پول

میزان حمایتی که سازمان در طول زمان از خود  گیرد.می احترام و حمایت را نیز در بر تائید،

تواند این مسئله می نماید کهران را ایجاد میبنشان می دهد در کارکنان احساس الزام و ج

 باعث ایجاد و افزایش کارایی و اثربخشی و در واقع بهره وری سازمان شود.
 7پش م  در انسانی نیروی وری بهره بر 70تاثیر اجرای طرح لبیک  شد تالش مقاله این در    

. شود تعیین آن در انسانی نیروی وریبهره دهنده تشکیل مختلف ابعاد و شناسایی، غرب نزاجا

 بندی تقسیم دسته چهار در هاشاخص این که شد شناسایی وریبهره شاخص 70 مجموع در
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 اثربخشی، کارایی،: از است عبارت ابعاد این .است انسانی نیروی وریبهره ابعاد همان که شد

 . مسئله حل و همکاری تعهد،

معیار . باشدسوال می 70، دارای گرفتهای که در این تحقیق مورد استفاده قرار پرسشنامه

باشد. همچنین در ابتدای گانه طیف لیکرت می 5گیری سواالت پرسشنامه مقیاس  اندازه

های جمعیت شناسی جامعه آماری مطرح شده پرسشنامه سواالتی نیز در جهت شناخت ویژگی

 One Sample))تک نمونه ای   tآزمون، از فن آماری هاتجزیه تحلیل دادهلذا به منظور  است.

T test و نرم افزار SPSS 22 اجرای  که داد نشان پژوهش نتایج نهایت درشده است.  استفاده

شته و گ نکارکنا تعهد، اثربخشی، کارایی،)دارالشفای حضرت زهرا( باعث بهبود 70طرح لبیک 

 بهبود یافته است. پش م غرب نزاجا در انسانی نیروی وریبهره در نتیجه

 عملکرد بهتر و بیشتر تعهد با را توجه این کارکنان کند توجه کارکنان رفاه به سازمان وقتی    

 گردد:می پیشنهاد لذا .کنندمی جبران

 ارتقای زمینة و نموده حمایت سازمانی هایو طرح مؤلفه به بیشتری توجه نزاجا (7

 .نماید فراهم را کارکنان معیشت

 بیشترینو تعهد  کارایی ی،بخش اثر بعد سه که است مشخص هایافته اساس بر (0

 بر که عواملی شودمی توصیه. دارد نزاجا در انسانی نیروی وریبهره با را ارتباط

 .شود توجه بیشتر دارند، تأثیر ابعاد این به مربوط هایشاخص بهبود و افزایش

دیگر نیروهای اجا در  وری نیروی انسانیطرح مذکور بر بهرهاجرای گذاری میزان تاثیر (9

 رد.یگ قرار بررسیمورد های نزاجا  و یگان

مورد بررسی را وری نیروی انسانی تحقیق حاضر میزان تاثیرگذاری طرح مذکور بر بهره (0

بر دیگر  اجرای یاد شدهتاثیرگذاری  در تحقیقات آینده گردد پیشنهاد می لذا داد.قرار 

مورد بررسی شغلی و ... ابعاد نیروی انسانی از جمله توانمندی، رضایت شغلی، انگیزه 

 .قرار گیرد

 

  منابع
 ،01،صصبازرگانی پژوهشهای و مطالعات موسسه انتشارات:وری بهره (7910) حسین سید ابطحی 

 ،هایپژوهش و مطالعات مؤسسه دوم، ، چاپوریبهره (7913) بابک کاظمی، و حسن ابطحی  

 00صص،تهران بازرگانی،

 ( 7930) اصل، مرتضی و موالدوست  امیرحسین و حصیرچی،  غالم، نیکوکار و ، مجتبیاسکندری

 اسالمی جمهوری آهن راه شرکت :مطالعه انسانی)مورد ی سرمایه وری بهره الگوی طراحی
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