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چکیده :مقاله حاضر ،راهنماایی کااربریی یر زمیناه شناساایی و
رتبهبندی شاخصهای بهسازی کارکناان اسا کاه قصاد یاری باا
استفایه از روشهاای آماار پارامتریا شااخصهاا را شناساایی و
توسط تکنی  AHPبه رتبهبندی شاخصها بپریازی .نگارناده یر
ای ا مقالااه ابتاادا بااا اسااتفایه از مسااتندا ماارتبط و سااپ بااا
نظرسنجی از خبرگان ،شاخصهاای ارزیاابی توانمنادی کارکناان،
معیارها و زیرمعیارهای اولیه رتبهبندی آنها را شناساایی و تادوی
کریه و به طراحی ساختار سلسله مراتبی اقدام ورزیدناد .یرپایاان،
با استفایه از پرسشنامه طراحی شده و ساپ باا اساتفایه از نارم
افزار  EXPERT CHOICEشااخصهاای ارزیاابی توانمنادی
کارکنان با توجه به معیارهای تعیی شده ،رتبهبندی شدند .هدف
از تحقیق حاضر شناسایی و رتبهبندی مولفههای موثر بار توانمناد
سازی کارکنان یانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی طوسای تهاران
بویه اس  .بدی منظور از جامعه آماری به حجم  493نفار ،تعادای
 216نفر از کارکنان یانشگاه صانعتی خواجاه نصایرالدی طوسای
تهران به روش نمونه گیری تصایفی سایه انتخاب و به پرسشانامه
تحقیق (محقق ساخته که روایی آن توسط اساتید محترم راهنما و
مشاور موری تایید قرار گرفته و پایایای آن توساط آلفاای کرونباا
برابر با  ،%98موری تایید قرار گرفته اس ) پاسا گفتاهاناد (یالور،
 .)1396یر پایان نتایج به یس آمده از ای پرسشنامهها به کم
آزمون تی ت نمونهای موری تحلیل قرار گرفته و نتایج نشاان یای
کااه تمااام شاااخصهااای توانمندسااازی یر انجااام امااور محولااه ی
کارکنان مؤثر اس  .نتایج همچنی نشان یای شااخص آماوزش از
همه اولوی بیشتری یاری و از زیر شاخصها تخصص و فا یارای
اولوی بیشتری اس .

)H. Rezghi Shirsavar., (ph.D), M. Hashemishal., (M.A
Abstract
This paper was an applied guide in identifying and
ranking staff improvement indices which aimed to
identify indices using parametric statistics methods
and rank the indices by AHP technique. In this
paper, the author identified and developed the staff
empowerment indices, initial criteria and subcriteria of their ranking first through the related
documentation and then by a survey of experts and
designed the hierarchical structure. Finally, the
employees' empowerment assessment indices were
ranked according to the determined criteria using
the designed questionnaire and the EXPERT
CHOICE. The study aimed to identify and rank the
effective factors on the staff empowerment in Khaje
Nasir Din Tusi University of Technology in
Tehran. For this purpose, 216 employees of Khaje
Nasir Din Tusi University of Technology in Tehran
was selected by simple random sampling method
out of 493 people and responded to the researchermade questionnaire whose validity was confirmed
by the supervisors and counselors and its reliability
was confirmed by Cronbach's alpha 98% (Delavar,
2016). In the end, the results of this questionnaire
were analyzed using one-sample t-test and the
results showed that all the empowerment indices
were effective in performing the staff assigned
tasks. The results also showed that the education
index was of the highest priority and was preferred
more than technology and expertise sub-indices.
Keywords: Improvement, economic, education,
cultural, motivational
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مقدمه
یر گذشته ،عامل اصلی عقبماندگی کشورهای یرحال توسعه را عمدتا کمبوی سرمایههای مالی و
فیزیکی مییانستند و یر سایه چنی ییدگاهی ای کشورها از طرق مختلف و با متوسل شدن باه
راه های گوناگون به کسب سرمایه می پریاختند .واقعی ای اس که یر جهان امروز آنچه بای
از همه یارای اهمی اس  ،نیروی انسانی اس  ،بهطوری که اقتصاییانان معتقدند آنچه یر نهای
خصوصی روند توسعه اقتصایی و اجتماعی ی کشور را تعیی میکند ،منابع انسانی آن کشاور
اس  ،نه سرمایه و یا منابع مایی ییگر .ای منابع انسان هایی هساتند کاه سارمایههاا را متاراکم
میسازند ،از منابع طبیعی بهرهبریاری میکنند ،سازمانهای اجتماعی و اقتصایی و سیاسی را باه
وجوی میآورند و توسعه ملی را پی میبرند .کشوری که نتواند مهار هاا و یانا مریماان را
توسعه یهد و از آن یر اقتصای ملی به نحو مؤثری بهرهبریاری کند ،قایر نیس هیچ چیز ییگاری
را توسعه بخشد (صمدی.)1394 ،
از آنجا که امروزه منابع انسانی با ارزشتری عامل تولیاد و مهمتاری سارمایه هار ساازمان و
منبع اصلی زاینده مزی رقابتی و ایجایکننده قابلی های اساسی هر سازمان اس  ،یکی از عمده-
تری برنامهریزیهای سازمانی ،برنامهریزی منابع انسانی اس  .عامل مهم برای وجوی برنامهریازی
منابع انسانی ،برنامهریزی جه نیل باه نیازهاای مهاارتی ،آموزشای و یرنهایا بهساازی مناابع
انسانی اس  .موثرتری راه یستیابی به مزی رقابتی یر شرایط فعلای کارآمادتر کارین کارکناان
سازمانها از طریق بهبوی و بهسازی آنان اس و آنچه که یر راستای توسعه منابع انساانی اهمیا
یاری ای اس که بهبوی منابع انسانی تنها با آموزشهای فنی و تخصصی حاصل نمیشوی بلکه باید
ازطرق متعدی به توسعه کارکنان پریاخ و ای مهم جزء با اعمال مدیری اساتراتيی یرقلمارو
مدیری منابع انسانی امکانپذیر نخواهاد باوی (رابیناز .)1380،یر حقیقا رسایدن باه اهاداف
سازمان بستگی به توانایی کارکنان یر انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر یاری .اجرای
آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می شوی تا افرای بتوانند متناسب باا تغییارا ساازمانی و
محیط ،بطور مؤثر فعالی هایشان را ایاماه یایه و برکاارایی خاوی بیفزایناد .بناابرای آماوزش و
بهسازی ،کوش مداوم و برنامه ریزی شده به وسیله مادیری بارای بهباوی ساطو شایساتگی
کارکنان و عملکری سازمانی اس (رستگاری.)1394 ،
عالوه بر ای ها ،به یلیل تحوال عمیق و بنیایی یان بشری ،توانمندیها و مهار های افرای
به سرع منسو میشوی و پدیدهای به نام نابهنگامی یر حرفه را یر سازمانها یام میزند .ایا
پدیده سبب شده اس تا آموزش و بهساازی کارکناان مبادل باه یکای از یغدغاههاای مادیران
سازمانها و نهایهای مختلف مبدل شوی(یراکر .)1999،کلیه مدیران اثربخ یر تمامی سازمانها
به عنوان یکی از حساستری و مهمتری وظایف حرفهای خوی ،با امور مساالل آماوزش کارکناان
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سر و کار یارند ،زیرا یستیابی به مقاصد سازمانی ایجاب میکند تا همگاام باا تغییار یر روش هاا،
فنون و ابزارهای انجام امور ،یان و اطالعا کارکنان نیز بهسازی و نوسازی شوی .و برای تحقاق
چنی مقصویی ،شناسایی نیازهای آموزشی و سازماندهی منابع و امکانا موجاوی بارای برطارف
کرین آنها ،یکی از مهمتری چال های سازمانها به شمار میروی (فتحای واجارگااه .)1393 ،یر
ای بی یانشگاه از سازمانهایی اس نه تنها باید از نیروها و عناصر سازمانی بهیناهای برخاوریار
باشد بلکه به عنوان پرورش یهنده نیروی انسانی آیناده جامعاه کیفیا و عملکاری کارکناان آن
اهمی ویيه مییابد .به عبار ییگر ازآنجاکه رساال یانشاگاه و نظاامهاای آموزشای ،پرورانادن
انسانهایی پرتکاپوس که میخواهند از قیدهای بیشمار و گوناگون وجوییشان رهاا شاده و راه
تکامل خوی را هموار سازند ،بنابرای نیاز اس که از تمام راهبرهای مثب و کم کننده یر ایا
ایجای تجربههای خوشایند یر زمیناه تکامال انساان اساتفایه شاوی و همچنای از تماام مواناع و
مواریی که یارای اثرا منفی و بازیارنده هستند ،پرهیز شوی (خالف و همکاران .)1388،لذا ایا
مقاله یر نظر یاری برای کارایی بهتر نیروی انسانی یر یانشگاه ،به شناسایی و رتبهبندی مولفههای
مؤثر بر بهسازی کارکنان یانشگاه پریاخته اس .لذا با توجه به تحقیقا انجام شده مولفاههاا باه
شر زیر گریآوری گرییده.
ادبیات و چارچوب نظری
یر ای بخا باا توجاه باه ایبیاا و چاارچوبهاای نظاری موجاوی یر زمیناه موضاو مقالاه،
شاخصهای بهسازی کارکنان و معیارهاا و زیرمعیارهاای سانج و رتباهبنادی آنهاا از ییادگاه
صاحب نظران شناسایی و شاخصها و معیارهای نهایی با بهره گیری از ییدگاه خبرگاان گازین
میشوی.
شاخصهای بهسازی کارکنان
برای یستیابی به مهمتری شاخصهای ارزیابی توانمندسازی ،ابتدا شاخصهای محیط که اسااس
آن را یر ییدگاههای فوالم و الندو میتوان جستجو نموی .شاخصهای آموزشای کاه بار گرفتاه از
ییدگاههای باون و الولر و تابز و موس هستند و ییدگاههای صاحبنظرانی نظیر اسپریتزر ،تومااس
و ولتهووس ،آلفری باندورا بررسی شده و ساپ شااخصهاای نهاایی توانمندساازی کارکناان باا
استفایه از ییدگاه خبرگان گزین شدند.
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شاخصهای اصلی

شاخصهای فرعی
تخصصی و فنی

آموزشی

مطالب عمومی
حیطه مدیریتی
امور ایاری و خدماتی
فضای ساختمانی

محیطی

یکوراسیون و نور محیط
بهداش

و ایمنی محل کار

وسایل و ابزار کاری
امنی شغلی
اجتماعی

رفتار شهروندی
محیط پرورش و اجتما
نو روابط مریم
میزان حقوق

اقتصایی

اضافه کار
اراله کم های مالی
امور مالی و اقتصایی
وجدان کاری

فرهنگی

پایبندی افرای به قوانی و مقررا
نگرش افرای
ارزشهای فرهنگی
تجربه

فریی

ساللق افرای
روابط ایاری و همکاری
تشویق و پایاش

انگیزشی

خواستههای روحی
جریمه
تحری

و انگیخت افرای

پ از بررسی گستریه پيوهشگر ،یر ایبیا و پیشینه تحقیق یر ایران ،پيوهشی تح عنوان
شناسایی و رتبهبندی مولفههای بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیر الدی طوسی یافا نشاد
معذال تحقیقاتی که از نظر موضوعی فراخور ای تحقیاق هساتند ،ماوری بررسای قارار گرفتناد
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شایان ذکر اس یر زمینه پيوه حاضر ،پ از بررسی گستریه ایبیاا و پیشاینه پايوه یر
جهان پيوهشی یر زمینه مولفههای بهسازی و رتبهبندی آنهاا یافا نشاد .اماا توانمندساازی یر
جهان ،یر بخ مدیری عمومی و مدیری جهانی موری مطالعه و بررسی قارار گرفتاه اسا  .یر
بخ آموزش عالی معدوی مطالعا به بررسی بهسازی یر مدیری و عملکری مدیران پریاخته اند.
معذال برخی از مطالعا نزیی به حوزه پيوه موری بررسی قرار میگیری.
پیشینه پژوهش
ییباواجاری و همکارن ( )1395یر نتیجه پيوهشی با عناوان چگوناه پشاتیبانی مادیران را بارای
آموزش و بهسازی کارکنان جلب کنیم ،گزارش کریند که عوامل متعدیی یر موفقی و اثاربخ
بوین آموزشها یخیل هستند .یر ای میان همواره به عاملی چون توجه به نیازهای واقعی نیروی
انسانی ،مشارک فعال کارکنان یر یورهها ،روش بوین اهداف و محتوای برنامه ،ایجاای انگیازه یر
نیروها برای شرک یر آموزش ،روشهای آموزش مناسب و  ...تأکید میشوی .اما آنچه کاه بسایار
از آن غفل میشوی نق مسئولی مدیران یر موفقی و کاربس نتایج یورههای آموزشی اس .
انتظار بر ای اس که ظاهراً افرای پ از شرک یر یوره باید نتایج را به کار گیرناد اماا حقیقا
امر ای اس که تحقق ای امر مستلزم تدارک محیطی اس که بتاوان نتاایج را باه کاار گرفا
محیطی که علی القاعده باید توسط مدیران فراهم شوی که اغلب ایا مهام صاور نمای پاذیری.
نتایج یافتههای پيوهشی نشان مییهد که عوامل و زمینههای متعدیی یر ای زمیناه باه عناوان
موانع جدی بروز میکنند؛ از جمله جدی نگرفت آموزشها توسط مدیران ،تعارض بی فعالی ها
و وظایف جاری با آنچه که یر یورههای آموزشی تدری میشوی .وابسته بوین کاربس نتایج باه
منابع ضروری نظیر زمان کافی ،پول ،نیرو ،انرژی و  ...که عمدتاً بایستی صرف امور جاری گریی.
تقیزایه و ضیالی ( )1395با هدف بررسی عوامل ،راهکارها و فعالیا هاای توانمندساازی ،یر
راستای ارتقای جوّ توانمندی با رویکریی سیستمنگر یر میان اساتید یانشگاه باه انجاام تحقیقای
مبایر ورزیدند .یر ای راستا ،ارتباطا یرونی بی عوامل و فعالیا هاای توانمندسااز ،باا ارالا
الگوی توسعه یافته ساختاری مقایسهای موری بررسای قرارگرفا  .جماعآوری یایههاا از  36نفار
استای یانشگاهی مجرّب صور پذیرف که یر قالب گروه خبره یر رَستههاای مختلاف اجرایای و
ماادیری یانشااگاهی فعالی ا یاشااتند .یایههااا بااه کم ا یو نااو پرسشاانام محقااقساااخته
گریآوریشده اس که روایی آنها بر اساس روش روایی محتوایی و پایاییشاان باا آزماون مجادی
بررسی شد .نتایج حاصله از توسع الگوی ساختاری -مقایسهای یر قالاب اطالعاا کمّای نساب
روابط یرونی فعالی های توانمندساز برحسب شاخصهای ارزیااب و انجاام مقایساههاا باا نتاایج
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حاصله از الگوهای کیفی و اولیه توسعه یافته سااختاری مقایساهای ،حااکی از آن باوی کاه بارای
پیایهسازی فرآیندهای هدفمند برای ایجای جوّ توانمندساز یر سازمانهای آموزشای -پيوهشای و
یانشگاهی ،بایستی عالوه بر تأکید بر عوامل و فعالی های تأثیرگذار و بسترساز توانمندساازی ،بار
عوامل و فعالی های مبتنی بر تقوی فرایندهای آموزشی و شفافی اهداف ،تأکید بیشتری شوی.
هان و همکاران ( )2015به مطالعه فرآینادی زیربناایی پریاختناد کاه از طریاق آن رهباران
تحول گرا به نفوذ یر کارکنان و اراله یان به قصد اشاتراکگاذاری آن و تمرکاز بار روی نقا
واسطهای بهسازی و توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی کارکنان میپریازند .نتایج حاصال
از ای مطالعه نشان یای که اثر مستقیم قابلتاوجهی از رهباری تحاولگارا بار بهساازی و تعهاد
سازمانی وجوی یاری ،که به نوبه خوی تأثیر قابل توجهی بر اشتراک گذاری یان کارکنان یاشا .
رهبری تحولگرا تنها اثر غیرمستقیم بر قصد به اشتراکگذاری یان یر میاان کارکناان یاشا .
ای نتایج اهمی نق واسطهای نگرش کارکنان ،به ویيه تعهد سازمانی ،بارای ارتقااء یانا باه
قصد اشتراک گذاری یر میان کارکنان را نشان یای.
هانایشا ( )2016بیان یاش بهبوی بهره وری کارکنان یکی از مهم تری اهاداف هار ساازمانی
اس  .یلیل ای اس که کارکنان بسیار مولد میتوانند عملکری کلی سازمان را تحا تااثیر قارار
یهند .با ای حال و بر اساس بررسی ایبیا گذشته ،روش اس که تنها مطالعاا محادویی یر
بهرهوری کارکنان آموزشی ،به ویايه ،یر بخا آماوزش و پارورش انجاام شاده اسا  .بناابرای ،
پيوهشی با عنوان آزمای اثر بهسازی ،کار گروهی و برنامه آموزشی کارکنان بر بهرهوری آناان یر
بخ آموزش عالی انجام یای .اطالعا ای مطالعه با استفایه از ی نظرسانجی از یا نموناه از
 242نفری از کارکنان خدم یر یانشگاههای یولتای یر شامال ماالزی جماع آوری شاد .بارای
تجزیه و تحلیل یایههای جمع آوری شده از  SPSSو مادل معاایال سااختاری اساتفایه شاد.
نتایج نشان یای که بهسازی کارکنان اثر مثب قابل توجهی یر بهره وری کارکنان یاری .همچنای
مشخص شد که کار گروهی اثر مثب قابل توجهی یر بهره وری کارکنان یاری .یر نهای  ،مطالعاه
نشان یای که آموزش کارکنان نیز اثر مثبا قابال تاوجهی یر بهاره وری آناان یاری .ایا یافتاه
پیامدهای مفیدی برای سیاس گذاران و مجموعهای از استراتيیها را با توجه باه عوامال مناابع
انسانی به منظور افزای بهره وری کارکنان و عملکری سازمانی آنان فراهم میکند.
حسنی و شی اسالمی ( )2016یر تحقیقی به بررسی رابطه بی مادیری یانا و بهساازی
کارکنان یر موسساا آماوزش عاالی پریاختناد .روش تحقیاق یر ایا مطالعاه ناو توصایفی-
همبستگی بوی .نمونه آماری یر ای پيوه شامل کارکنان مؤسسا آموزش عالی یر ایران باوی.
یر تجزیه و تحلیل یایههای پيوه  ،آمار توصیفی و همچنی آمار استنباطی از قبیل همبستگی
پیرسون ،آزمون رتبهای فریدم و رگرسیون گام به گام استفایه شد .برای تجزیه و تحلیل یایه ها،
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از نرم افزار  SPSSاستفایه شد .نتایج حاصل از ای مطالعه نشان یای کاه تماام فرضایه تحقیاق
تایید شد و بی مدیری یان و بهسازی کارکنان رابطاه معناایاری وجاوی یاری .عاالوه بار ایا ،
مدیری یان میتواند جنبههای بهسازی کارکنان یر موسسا آموزش عالی را پی بینی کناد.
از طریق ای مطالعه ،نق مثب مدیری یان یر توانمندسازی کارکنان یر موسساا آماوزش
عالی توصیف شد و اهمی یر نظر گرفت چنی مطالعاتی برای محققان مشخص گریید.
میچل ( )2016یر تحقیق با عنوان «بهسازی کارکنان برای ی نیروی کار چند نسالی :یا
مدل یکپارچه و پویا» که ی مطالعه اکتشافی بوی با استفایه از روش کیفی به کشف ای موضو
پریاخ که چگونه کارکنان بهسازی محل کار را تجربه میکنند و چگونه ای تجربه بی نسلهاا
متفاو اس  .مصاحبهها و گروههای تمرکز با مشارک  33نفر انجام شد .یافتههاا نشاان یای کاه
شاخصهای موجوی بهسازی کارکنان باید یر جه محیط کار و کارگران اماروزی باه روز شاوند.
همچنی بهسازی کارکنان اغلب به عناصر ساختاری و روانی تقسیم مایشاوند و یافتاههاا نشاان
مییهند که هر یو عنصر موری نیاز بویه و ی رابطه متقابل بی آنها وجاوی یاری .عاالوه بار ایا
یافتهها نشان یای که چهار رک بهسازی کارکنان شامل استقالل ،نفوذ ،قادر تصامیم گیاری و
مالکی میشوند .عالوه بر ای  ،مراحل کار و زندگی نسب به نسل ،اهمیا بااالتری یر مطلاوب
بوین بهسازی نشان یای.
یوسف و همکاران ( )2016بیان یاشتند که ایبیا شناسایی بهسازی کارکناان تحا زمیناه
اجتماعی و فنی میتواند به افزای عملکری تولید پایدار کم کند .با ای حاال ،مطالعاا کمای
تالش کریهاند تا آزمون تجربی رابطه بی توانمندسازی کارکنان و عملکری تولید پایدار را بررسای
کنند ،لذا محققی به بررسی رابطه بهسازی کارکنان و عملکری تولید پایدار پریاختند .ای مطالعه
از طر پيوه های کمی برای رسیدگی به مشاکل اساتفایه کاری .یر ایا مطالعاه یا نموناه
تصایفی از  100کارمند تولیدکنندگان بزرگ یر مالزی کم گرفته شد و به جماع آوری یایههاا
با پرسشنامه مبایر شد .عالوه بر ای  ،یایهها با استفایه از نارم افازار مادل معاایال سااختاری
) )SmartPLSیر بررسی روابط بی بهسازی کارکنان و عملکری تولید پایدار تس شدند .نتاایج
نشان یای که بهسازی کارکنان رابطه مثبتی با عملکری اجتماعی ،زیس محیطی و اقتصایی تولید
کنندگان بزرگ یر مالزی یاری .ای نتیجه از مطالعه به سیاس گذاران پیشنهای میکند به منظور
افزای عملکری تولید پایدار به بهسازی کارکنان بپریازند.
الستاری و همکاران ( )2015یر ی مطالعه مروری به بررسی اثار بهساازی و توانمندساازی
کارکنان بر عملکری آنان پریاختند .یر ای مطالعه مروری تعهد سازمانی به عنوان متغیر واسطهای
و فرهنگ سازمانی به عنوان ی متغیر تعدیل کننده یر نظار گرفتاه شاد .نتاایج نشاان یای کاه
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بهسازی کارکنان اثر غیرمستقیم قابل توجهی بر عملکری کارکنان از طریق تعهد سازمانی یاری تاا
اینکه بخواهد از طریق فرهنگ سازمانی تعدیل شوی.
مدل مفهومی تحقیق
شکل  1به مدل مفهومی تحقیق میپریازی.
آموزشی
محیطی
اقتصایی

بهسازی

عملکرد
کارکنان

اجتماعی
فرهنگی

فریی
انگیزشی

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

سوالهای تحقیق
سوال اصلی
مولفههای موثر بر بهسازی کارکنان کدامند؟
سواالت فرعی
-1
-2
-3
-4
-5

آیا عامل آموزشی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی اثر معنایاری یاری؟
آیا عامل انگیزشی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی اثر معنایاری یاری؟
آیا عامل اقتصایی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی اثر معنایاری یاری؟
آیا عامل محیطی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی اثر معنایاری یاری؟
آیا عامل فریی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی اثر معنایاری یاری؟
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 -6آیا عامل فرهنگی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی اثر معنایاری یاری؟
 -7آیا عامل اجتماعی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی اثر معنایاری یاری؟
روش پژوهش
هدف پيوه حاضر شناسایی و رتبهبندی مولفههای مؤثر بر بهسازی کارکناان یانشاگاه خواجاه
نصیرالدی طوسی اس ؛ لذا از نظر هادف کااربریی و از نظار روش گاریآوری اطالعاا از ناو
تحقیقا کمی و غیر آزمایشی اس ؛ و از نظر نحوه اجرا توصیفی از نو همبستگی اس  .جامعاه
آماری ای پيوه شامل کلی (کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی) بویه که شاامل 493
نفر میباشد اس ؛ که حجم نمونه آن با بکارگیری جدول مورگان  216نفر میباشند .جه جماع
آوری یایهها از پرس نامه محقق ساخته با سؤاال بسته بارای جماع آوری ییادگاههاای افارای
موری بررسی ،استفایه شده اس  .سؤاال تخصصی پرسشنامه جه سنج متغیرهاای تحقیاق؛
عوامل (آموزشی ،اجتماعی ،اقتصایی ،فرهنگی ،فریی ،انگیزشی ،محیطای) اساتفایه شاده اسا .
روایی پرسشنامه نیز با نظر خواهی اساتید ف بررسی شد و با اصالحا جزلی ،پرسشانامه ماوری
تأیید قرار گرف  .به منظور بررسی پایایی نیز 41 ،پرس نامه اولیه توزیاع شاده و باا اساتفایه از
نرم افزار  ،SPSSآلفای کرونبا پرسشنامه برآوری شد (جدول شماره  )1تجزیه و تحلیال یایههاا
با توجه به موضو پيوه با بکارگیری آزمون تی ت نمونهای و آزمون رتبهبندی باا اساتفایه از
نرم افزار AHPانجام شد
جدول  :1آلفای کرونباخ پرسشنامهها
معیارهای مورد پرسش

آلفای کرونباخ

عامل آموزشی

0/935

عامل انگیزشی

0/942

عامل اقتصایی

0/958

عامل محیطی

0/942

عامل فریی

0/913

عامل فرهنگی

0/904

عامل اجتماعی

0/894

کل سواال پرسشنامه

0/985
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یافتههای تحقیق
یر ای بخ  ،فرضیه اصلی و فرضیا فرعی موری بررسی و تحلیل آماری قرار گرف که نتایج آن
به شر ذیل اراله میگریی .به منظور بررسی نرمالیتی متغیرهای پايوه از آزماون کاالموگروف
اسمیرنف استفایه شد .یر ای آزمون فرض صفر به ای صور بیان میشوی که متغیرموری نظر از
توضیع نرمال یر جامعه برخوریار اس .

متغیر

شاخص

شاخص

شاخص

شاخص

شاخص

شاخص

شاخص

آموزشی

انگیزشی

اقتصادی

محیطی

فردی

فرهنگی

اجتماعی

مقداره
گولموگروف
اسمیرنف

4/925

4/572

3/236

3/115

2/987

2/895

2/768

.Sig

0/284

0/184

0/177

0/089

0/078

0/075

0/071

نتایج جدول فوق نشان مییهد که مقدار معنی یاری تمام متغیرهای پيوه از مقدار آلفاای
موری نظری یعنی  0.05بزرگتر بویه ،لذا چنی نتیجه گیری میشوی که متغیرهای ماوری نظار از
فرضیه نرمال بوین توزیع تبعی میکنناد .لاذا جها بررسای ساواال تحقیاق از آزماونهاای
پارامتری نظیر تی ت نمونهای استفایه میشوی.
الف) آزمون سوالهای فرعی
؟
؟
؟
؟

 -1آیا عامل آموزشی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی موثر اس
 -2آیا عامل انگیزشی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی موثر اس
 -3آیا عامل اقتصایی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی موثر اس
 -4آیا عامل محیطی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی موثر اس
 -5آیا عامل فریی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی موثر اس ؟
 -6آیا عامل فرهنگی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی موثر اس ؟
 -7آیا عامل اجتماعی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی موثر اس ؟
برای پاسخگویی به سؤاال باال از آزمون تی ت نمونهای استفایه شده اس که نتایج آن باه
شر زیر میباشد :میانگی فرضی برای مؤلفهها یر ای مرحله عدی "سه" قرار گرفته اسا (لاذا
معیار عدی  3میباشد) که با مقایسه نتایج به یس آمده (میانگی = 3/4537؛  )P<0/01از بای
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کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی ،میتوان گف که هر ی
یاری ( )p<0/01یاری (جدول .)2

از عوامل بااال تاأثیر معنای

جدول  :2نتایج مربوط به تاثیرعوامل مختلف بر بهسازی کارکنان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 Tمعیار = 3
متغیر

DF

میانگی

T

.Sig

تاثیرعاماال آموزشاای باار بهسااازی کارکنااان
یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی

215

3/9861

14/631

0/000

تاثیرعاماال انگیزشاای باار بهسااازی کارکنااان
یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی

215

3/2439

6/043

0/000

تاثیرعاماال اقتصااایی باار بهسااازی کارکنااان
یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی

215

3/7500

12/758

0/000

تاثیرعاماال محیطاای باار بهسااازی کارکنااان
یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی

215

3/4722

8/100

0/000

تاثیرعامل فریی بر بهسازی کارکنان یانشگاه
خواجه نصیرالدی طوسی

215

3/2083

3/016

0/003

تاثیرعاماال فرهنگاای باار بهسااازی کارکنااان
یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی

215

3/3183

3/856

0/004

تاثیرعاماال اجتماااعی باار بهسااازی کارکنااان
یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی

215

3/4537

3/436

0/003

ب) آزمون سوالهای اصلی
روش تجزیه و تحلیل اطالعا یر ای تحقیق بر اساس مدل AHPمیباشد .یر ای بخ
توضیح ای مدل ،چگونگی کاربری آن نیز یر ای فصل تشریح خواهد شد.

ضم

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی)(AHP
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفتری فنون تصمیمگیری چند شاخصه اس که توسط
توماس اِل ساعتی یر یهه  1970ابدا گریید( .قدسی پور )1381 ،ای روش هنگامی کاه عمال
تصمیم گیری با چند گزینه و شاخص تصمیم گیری روبرو اس  ،میتواند مفید باشد .شااخصهاا
میتوانند کمی و یا کیفی باشاند .اسااس ایا روش بار مقایساا زوجای نهفتاه اسا  .فرآیناد
رتبهبندی و اولوی بندی گزینهها یر روش AHPیربرگیرنده مراحلی به شر زیر میباشد.
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مقایسههای زوجی
یر ای مرحله خبرگان مقایسه هایی را بی معیارها و زیرمعیارهاای تصامیم گیاری انجاام یایه و امتیااز
آنها رانسب به یکدیگر تعیی میکنند .ای مقایسهها بر اساس جدول نه کمیتی انجاام میشاوی (جادول
 )3ارجحی ی گزینه یا عامل نسب به خویش مساوی با ی اس  ،لذا اصل معکوس بوین ی عامال
نسب به ییگری و ارجحی ی برای ی عامل یا گزینه نسب به خویش ،یو خاصی اصالی مااتری
مقایسهای یو به یویی یر فرآیند AHPهستند .ای یو خاصی باعث میشوی که برای مقایسه  nمعیار یا
گزینه ،تصمیمگیرنده تنها به مقایسه  n(n −1)/2سوال پاس یهد
جدول  :3جدول نه کمیتی مقایسه دودویی شاخص ها
امتیاز

توضیح

تعریف

1

Equally preferred

اهمی مساوی

یر تحقاق هادف ،یو شااخص اهمیا
مساوی یارند.

3

Moderately preferred

اهمی اندکی
بیشتر

تجربه نشان مییهاد کاه بارای تحقاق
هاادف ،اهمی ا  iاناادکی بیشااتر ازj
اس .

5

Strongly preferred

اهمی بیشتر

تجرباه نشاان ماییهاد کاه بارای تحقاق
هدف ،اهمی  iبیشتر از  jاس .

7

Very strongly
preferred

اهمی خیلی
بیشتر

تجربه نشان مییهاد کاه بارای تحقاق
هاادف ،اهمی ا  iخیلاای بیشااتر از j
اس .

9

Extremely preferred

اهمی مطلق

اهمیا خیلای بیشاتر  iنساب
طور قطعی به اثبا رسیده اس .

2،4،6،8

Intermediate values

ترجیح بینابی

هنگامی که حال میانه وجوی یاری.

باه  jباه

رتبهبندی شاخصها و زیر شاخصهای بهسازی کارکنان
نتایج بدس آمده از ای پيوه نشاان یای کاه از نظار کارکناان شااخص آموزشای از اولویا بااالتری
برخوریار بوی .نتایج نشان یایه شده رتبهبندی مولفههای بهسازی یر یانشگاه خواجه نصیر الادی طوسای
به شکل زیر یر جدول  4اراله شده اس .
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جدول  :4رتبهبندی شاخصها و زیر شاخصهای بهسازی به روش APH
شاخصهای

رتبه بندی

وزن

آموزشی

1

0/172

محیطی

3

0/145

اجتماعی

2

0/160

اقتصادی

6

0/124

اصلی

رتبه زیر

شاخصهای فرعی

وزن

تخصصی و فنی

0/061

1

مطالب عمومی

0/033

12

حیطه مدیریتی

0/019

21

امور ایاری و خدماتی

0/061

2

فضای ساختمانی

0/052

4

یکوراسیون و نور محیط

0/044

9

بهداش و ایمنی محل کار

0/031

13

وسایل و ابزار کاری

0/026

18

امنی شغلی

0/057

3

رفتار شهروندی

0/047

7

محیط پرورش و اجتما

0/040

11

نو روابط مریم

0/047

7

میزان حقوق

0/044

9

اضافه کار

0/040

11

شاخص

بحث و نتیجه گیری
 -1آیا عامل آموزشی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی تاثیر یاری؟
عامل آموزشی کارکنان را میتوان به صور تخصصی و فنی ،مطالب عماومی ،حیطاه مادیریتی،
امور ایاری و خدماتی طبقهبندی کری .زیرشاخصها به تواناییهای قابال پارورش شاخص کاه یر
عملکری و بقای وظالف منعک میشوی ،اشاره یاری .بنابرای منظاور از آماوزش ،تواناایی باه کاار
برین مؤثر یان و تجربه تخصصی اس که استفایه از ابزارهای صاحیح مایتواناد یر بهباوی آن
مؤثر باشد که نتایج تحقیق حاضر نیز نشان یای که عامل آموزشی بر بهساازی کارکناان یانشاگاه
خواجه نصیرالدی طوسی تاثیر یاری معنی یاری (میانگی = 3/9861؛  )P<0/01یاری .ای یافته
با نتایج مطالعا ییباواجاری و همکارن ( )1395همسو میباشد.
 -2آیا عامل انگیزشی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی موثر اس ؟
کارکنان یانشگاه به عنوان یکی از ارکان ساازمان یر نظاام آماوزشعاالی یارای نقا مهمای
هستند و انجام وظایف محوله به آنها نیازمند تواناییهای چندی میباشد و باید توجه یاش که
ییگر زمان آن نیس که گفته شوی مهار ها و شایستگیهای الزم فقط از طریق تجربه و عمل
قابل حصول اس  ،همانگونه که تربی معلم یر همه نظامها اثرا مثب و قابل مالحظاه خاوی
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را نشان یایه اس اثربخشی یر کارکنان نیز از طریق برانگیخت انگیازه افارای ،تحقاق خواهاد
یاف و ای مهم به یلیل اهمی توانمندی هایی اس که کارکنان بایاد یارا باشاند کاه نتاایج
تحقیق حاضر نیز نشان یای که شاخص انگیزش یر کارکنان یانشگاه خواجه نصیر الدی طوسی
یر انجام امور محوله و فعالی های آناان تاأثیر معنای یاری (میاانگی = 3/2439؛ )P<0/01
یارند که ای یافته با نتایج مطالعا نجیبزایه و همکاران ( )1395همسو میباشد.
 -3آیا اقتصایی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی موثر اس ؟
عامل اقتصایی یعنی میزان حقوق ،اضافه کار ،اراله کم های مالی ،امور ماالی و اقتصاایی یر
انجام یاین وظایف کاه الزماه آن یاشات پشاتوانه ماالی یر ساازمان و ایجاای محیطای بارای
یرآمدزایی یر سازمان توسط انجام فعالیتهای آموزشی اس  .شاخص اقتصای از طریق تحصایل،
کارورزی و تجربه حاصل میشوند .ای شاخص نیز یز گرو شاخص آموزش اسا اگار مادیران
ایا شااخص را طای یورههاای آموزشای یاا کاارآموزی فارا گرفتاه باشاند ،نظیار روشهاای
برنامهریزی ،بویجهبندی ،کنترل ،حسابداری ،امور مالی ،کارگزینی کارپریازی و  ....میتوانند یر
تخصیص منابع به کارکنان موفق عمل نمایناد و یر نتیجاه مایتوانناد انگیازه را یر کارکناان
افزای یهند که ای خوی منجر به توانمند سازی و یر نهای بهره وری یر سازمان میشوی .از
ای رو ،کنترل و ارزشیابی آن ،هم یر جریان آموزش و هم یر مرحله کاربری و عمل آسان اس .
نتایج تحقیق حاضر نشان یای عامل اقتصایی بر بهسازی کارکنان یانشاگاه خواجاه نصایرالدی
طوسی تأثیر معنی یاری (میانگی = 3/7500؛  )P<0/01یاری که ای یافته با نتایج مطالعاا
میچل ()2016همسو میباشد.
 -4آیا عامل محیطی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی موثر اس ؟
عامل محیطی یعنی یاشت فضای ساختمانی ،یکوراسیون و نورمحیط ،بهداش و ایمنی محال
کار ،وسایل و ابزار کاری یعنی کار کرین با مریم یر محیطای باا فضاای سااختمانی مناساب و
یکوراسیون و نور پریازی هماهنگ با محیط بهداش و ایمنی کااری بارای کارکناان و بتواناد
محیط ام و قابل قبولی برای جلب همکاری ییگران فراهم سازی .شاخص محیطای باه آساانی
قابل حصول نیساتند و فناون و روشهاای مشخصای ندارناد .اماروز یانا علمای یر قلمارو
روانشناسی ،روانشناسی اجتماعی و مریمشناسی و تجرباه و کاارورزی یر شارایط گروهای و
اجتماعی ،به طور غیرمستقیم زمینه یستیابی به شاخصهای محیطی را فراهم میسازند .نتایج
تحقیق حاضر نیز نشان یای که عامل محیطی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجاه نصایرالدی
طوسی تأثیر معنی یاری (میانگی = 3/4722؛  )P<0/01یاری .ای یافتاه باا نتاایج مطالعاا
حس زایه و همکاران ( )1393همسو میباشد.
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 -5آیا عامل فریی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی موثر اس ؟
عامل فریی یعنی تجربه ،ساللق افرای ،روابط ایاری و همکاری و تواناایی یرک پیچیادگیهاای
کل سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکیلیهنده کار و فعالی سازمانی باه صاور یا
کل واحد (سیستم) به عباار ییگار ،تواناایی یرک و تشاخیص اینکاه کارکریهاای گونااگون
سازمان به یکدیگر وابسته بویه و تغییر یر هر ی از بخ ها ،الزاماً بخ هاای ییگار را تحا
تأثیر قرار مییهد .آگاهی از ای روابط و شناخ اجزا و عناصر مهم یر موقعی هاای مختلاف،
فری را قایر میسازی که به طریقی تصمیمگیری یا اقدام کند که موجبا اثربخشای ساازمان و
رضای ییگر کارکنان آن را فراهم نماید.
ارتقا شاخص فریی و توجه به ای عامل یر جه باال برین سطح توانمند ساازی کارکناان
امری الزم و ضروری اس و ای عامل نیز تنها از طریق آموزش مداوم کارکناان قابال حصاول
اس  .امروزه یورههای آموزش یانشگاهی یر رشتههای تخصصی ،آشنایی با نگرش و روشهاای
سیستمی و استفایه از یافتههای مطالعا و تحقیقا راجع به سازمانها ،زمیناه یساتیابی باه
شاخص فریی یر کارکنان را فراهم میساازند .کارکناان آموزشای بارای اینکاه بتواناد محایط
آموزشی را بشناسد ،روابط متقابل میان عوامل مختلف را یرک کناد ،اولویا هاای آموزشای را
تشخیص یهد ،تصمیما مؤثر اتخاذ کند و با اقداما خوی بهتری نتایج را عاید نظام آموزشی
سازی ،باید از توانمندی فریی قابل مالحظهای برخوریار باشد .نتایج تحقیق حاضر نشان یای که
عامل فریی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی تأثیر معنی یاری (میاانگی
= 3/2083؛  )P<0/01یاری که ای یافته با نتایج مطالعا رستگاری و بوربورجعفری ()1394
همسو میباشد.
 -6آیا عامل فرهنگی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی موثر اس ؟
عامل فرهنگی یعنی وجدان کاری ،پایبندی افرای به قوانی و مقررا  ،نگرش افرای ،ارزشهاای
فرهنگی و توانایی یرک پیچیدگیهای کل سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکیلیهناده
کار و فعالی سازمانی به صور ی کال واحاد (سیساتم) باه عباار ییگار ،تواناایی یرک و
تشخیص اینکه کارکریهای گوناگون سازمان به یکادیگر وابساته باویه و تغییار یر هار یا از
بخ ها ،الزاماً بخ های ییگر را تح تأثیر قرار مییهد .آگاهی از ای روابط و شناخ اجزا و
عناصر مهم یر موقعی های مختلف ،فری را قایر میسازی که به طریقی تصمیمگیری یاا اقادام
کند که موجبا اثربخشی سازمان و رضای ییگر کارکنان آن را فراهم نماید.
ارتقا شاخص فرهنگی و توجه به ای عامل یر جه باال برین سطح توانمند سازی کارکنان
امری الزم و ضروری اس و ای عامل نیز تنها از طریق آموزش مداوم کارکناان قابال حصاول
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اس  .امروزه تغییر یر فرهنگ سازمان مستلزم تغییر یر جو و نگرش افرای اسا کاه ایا نیاز
نیازمند آموزشهای مداوم اس  .نتایج تحقیق حاضر نشان یای که عامل فرهنگای بار بهساازی
کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی تأثیر معنی یاری (میاانگی = 3/2083؛ )P<0/01
یاری که ای یافته با نتایج مطالعا حالجیان و همکاران ()1391همسو میباشد.
 -7آیا عامل اجتماعی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی موثر اس ؟
عامل اجتماعی یعنی ایجای امنی شغلی ،رفتار شهروندی ،محیط پرورش و اجتما  ،نو روابط
مریم یر میان کارکنان سازمان .با توجه به نظریه مازلو سومی طبقه نیاز اجتماعی شدن اس
یعنی همه افرای غریضی خواهان موقعی اجتماعی یر سازمان هستند امنی شغلی یکی از ای
مالکها و المانها اس که فری به ای اطمینان خواهد رسید که یارای موقعی اجتماعی اس
و ای امنی شغلی تنها از طریق استخدام رسمی ر نمی یهد و نیاز باه یرک متقابال فاری از
سازمان و یرک و جذب فری توسط سازمان اسا .نتاایج تحقیاق حاضار نشاان یای کاه عامال
اجتماعی بر بهسازی کارکنان یانشگاه خواجه نصیرالدی طوسی تاأثیر معنای یاری (میاانگی
= 3/2083؛  )P<0/01یاری که ای یافته با نتاایج مطالعاا هاان و همکااران ()2015همساو
میباشد.
منابع
تقی زایه هوشنگ و ضیالی حاجی پیرلو مصطفی ( .)1395بررسی روابط یرونی مؤلفههای توانمندسازی
کارکنان با توسع الگوی ساختاری-مقایسهای .پيوه های مدیری منابع انسانی.111-85 ،)2(8 ،
حس زایه ،رضا؛ سیدعباس زایه ،میرمحمد و قالوندی حسا ( .)1393بررسای رابطا بای مادیری
یان با بهسازی منابع انسانی از ییدگاه کارکنان ایاری یانشگاه ارومیه .تحقیقا کتابداری و اطال
رسانی یانشگاهی.621-605 ،)4(48 ،
حالجیااان ،ابااراهیم؛ ثریااایی ،علاای و حساای زایه احماادی ،فرشااته ( .)1391بررساای عواماال
موثربرتوانمندسازی کارکنان یانشگاه آزایاسالمی استان مازندران با روش . AHPفصلنامه مدیری ،
سال نهم ،ویيه نامه128-113 ،
خالف الهی ،احمدعلی؛ رجب زایه ،علی و الجوریی ،اشرف ( .)1388ارایه مدل بهسازی منابع انسانی با
تاکید بر نق فنآوری های نوی  .پيوه های مدیری منابع انسانی .یوره  ،2شماره  1پیااپی 5؛
از صفحه  1تا صفحه .26
یراکر ،پیتر (.)1999چال های مدیری یر سده  ،21ترجمه عبدالرضا رضایی نيای ،تهران :نشر فرا.
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ییبا واجاری ،طلع ؛ عباسی ،اسداهلل و فتحی واجارگاه ،کورش ( .)1395چگوناه پشاتیبانی مادیران را
برای آموزش و بهسازی کارکنان جلب کنیم؟ یوفصالنامه مادیری و برناماه ریازی یر نظاامهاای
آموزشی .یوره  ،9شماره .16
یالور ،علی (.)1396مبانی نظری و عملی پيوه یر علوم انسانی و اجتماعی ،نشر رشد.
رستگاری ،عباساعلی و بورباورجعفری ،ماریم ( .)1394مطالعاه تااثیر رهباری تحاول آفاری بار روی
توانمندسازی کارکنان با میانجی گری یایگیری گرایی (مطالعه ماوریی :یانشاگاه سامنان) .مجلاه
پيوه های مدیری منابع سازمانی.42-25 ،)1(5 .
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