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مقدمه :بهرهوری و ارتقای عملکرد نیروی انسانی در سازمانها به عنوان با ارزشترین سرمایه و منبع آن ساازمان اراری باه مراتاب بایش از
سایر عوامل در موفقیت و بهرهوری خواهد داشت .هدف این تحقیق ارزیابی ابعااد بهارهوری نیاروی انساانی بار اساام مادچ آ یاو در باین
کارکنان بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران بود.
روش بررسی :این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی باود کاه باه صاورط مق عای در سااچ  7327بار روی  359نفار از کارکناان باالینی و
غیربالینی در  75بیمارستان آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران که با استفاده از روش نموناهگیاری طبقاهای نسابتی تصاادفی
انتخاب شده بودند؛ انجام گرفت .جهت گردآوری دادهها از پرسشانامه اساتاندارد آ یاو اساتفاده شاد .از آزماونهاای آمااری آناالیز واریاانس
یکطرفه و  T-Testو تعقیبی توکی جهت تحلیل دادهها استفاده شد .دادهها در نرمافزار آماری  SPSSنسخه  99وارد شدند.
یافتهها :میانگین امتیاز بهرهوری نیروی انسانی  9/9بود که در وضعیت متوس ی قارار داشات .بااتترین میاانگین امتیااز بهارهوری نیاروی
انسانی مربوط به بعد محیط ( )3/39و کمترین میانگین امتیاز مربوط به انگیزه ( )9/33باود .باین بهارهوری و جنسایت گاروه شا لی و سا
تحصیالط اختالف آماری معنیداری وجود داشت.
بحث و نتیجهگیری :به نظر میرسد ایجاد سیستمهای مدیریتی مبتنای بار عملکارد و سیساتمهاای عادتناه پااداش و مزایاا همچناین
برگزاری جلساط مداوم ارزیابی و بررسی عملکرد بین کارکنان و مسئولین آنها در زمینه افزایش انگیزه مؤرر باشند.
واژگان کل یدی :ارزیابی بهرهوری پرسنل بالینی کارکنان غیربالینی بیمارستان آموزش ی مدچ آ یو
ارجاع :جعفری مهدی ،هدایتی راد صدیقه ،آرین خصال آیدین ،بردبار نجمه  ،توکلی نادر .ارزیابی ابعاد بهره وری نیروی انسانی بر اساس مدل آچیو در
بین کارکنان بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران .مجله پژوهشهای سالمت محور 8231؛ .372-18 :)2(5
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ارزیابی ابعاد بهرهوری نیروی انسانی بر اساس مدل آچیو در بین کارکنان بیمارستانهای

ارزیابی ابعاد بهرهوری نیروی انسانی بر اساس مدل آچیو در بین کارکنان

مهدی جعفری و همکاران

بهرهوری و در واقع استفاده درست و بهینهه ا منهابع

آنجاییکه ب رگترین و پره ینهترین واحهد عملیهاتی

است و در مجموع میتوان گفت همه جوامع بهه ایهن

منابع سرمایهای ،مهالی و انسهانی را اسهتفاده میکننهد

باور رسیدهاند که تداومشان در گرو داشتن بههرهوری

( .)7نیههروی انسههانی ا نظههر داشههتن قههدرا تفاههر و

مرکه بههرهوری ژاپهن،

خالقیت مه ترین سرمایه بیمارسهتان اسهت چهرا کهه

ملهی اسهت کهه بهه

بهرهوری در نظهامهها

است ( .)1براسها

تعریه

بهره وری یک اولویت و انتخها

تمامی تغییراا ،بهبود و اف ای

معنی استفاده علمی ا منابع ملی همچون منابع انسانی

و فرآینههدهای فنههی و سهها مانی توسهها انسههان انجههام

ه ینهههای

میگیرد ( .)8بنهابراین بهبهود بههرهوری مراقبتههای

و دیگر عوامل تولیدی که منجر به کهاه
تولید ،اف ای

ار ش با ار ،کهاه

بیاهاری ،افه ای

بیمارستانی و کاه

ه ینههها بها اسهتفاده مطلهو

ا

می ان واقعی درآمد مهیباشهد کهه در نهایهت افه ای

ظرفیتهای موجهود بایهد در مرکه توجهه مهدیران و

سطح استانداردهای ندگی همه افراد جامعه را در پی

مسئوالن بیمارستانی قرار گیرد (.)9

دارد ( .)2یای ا عوامل پیشرفتهای علمی و صنعتی

مدلههای مختلفهی بهرای تعیهین عوامهل مهثرر بهر

و در نهایههت توسههعه اقتصههادی کشههورها ،بهههرهوری

بهره وری نیروی انسانی وجود دارد که برخی ا آنهها

نیهروی انسههانی اسهت .پههی اهروری اسههت تها هههر

شههامل مههدل دایههرهای عوامههل مههثرر بههر بهههرهوری

سا مانی در راستای بهبود کیفیت منهابع انسهانی خهود

سوترمایستر ( ،)Sutermeisterمدل میوری اینسهور

برنامهههری یهای ال م را انجههام دهههد ( .)3بهههرهوری

و نیویهههل اسهههمیث (Murray Ainsworth and

منابع انسانی به معنی اسهتفاده مهثرر ا پتانسهیل افهراد

 ،)Neville Smithمههدل کنههدریک (،)Conde Ric

برای دستیابی به اهداف تعیین شده سها مان ا رریه

مهههدل پروکوپناهههو ( )Procopencoو مهههدل آچیهههو

حفظ راایت شغلی و انگی شی کارکنهان اسهت (.)4

( )ACHIEVEمیباشند .ا مه ترین و پرکاربردترین

بهره وری نیروی انسانی یای ا شاخصهای مهه در

مدلهای مورد استفاده در بههرهوری نیهروی انسهانی،

اندا هگیری بهرهوری سها مانهها بهوده و بهه تعبیهری

مدل آچیو بوده که به وسیله  Herseyو همااران ارائه

میتوان گفت که این شهاخص نشهانگر سهه نیهروی

شده است .این مدل دارای هفت بعد توانایی ،واوح،

انسانی در تولیهد خهدماا اسهت و هرچهه مقهدار آن

حمایت ،انگی ه ،ار یهابی ،اعتبهار و م هیا مهیباشهد

بیشتر باشد ،نشانگر عملارد بهتر و سهودمندی بیشهتر

( .)11،11ا جمله پژوه هایی که در آنهها ا مهدل

نیروی انسانی در فرآیند تولید کاال یها خهدمتی معهین

آچیو جهت شناسایی عوامل مثرر بر بهرهوری نیهروی

است (.)5

انسانی استفاده شده است میتوان به مطالعه فرهادی و

نیروی انسانی بههعنوان مه تهرین عامهل در بهبهود

همااران با هدف تعیهین عوامهل مهثرر بهر بههرهوری

بهههرهوری در سیسههت بهداشههت و درمههان م سههو

پرستاران دانشگاه علوم پ شای شیرا براسها

میگردد ،بهگونهای که این عامل بهه عنصهری مهه و

آچیو اشاره کرد که نتایج نشان داد ،بهرهوری پرستاران

اساسی در تبیین تفاواههای موجهود در بههرهوری و

کمتر ا حد متوسا میباشهد ( .)12همچنهین مطالعهه

374

فصلنامه -ژپوهشاهی سالمت محور

مهدل

–سال پنجم /شماره / 3پا یز 8331

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 20:16 +0330 on Monday September 21st 2020

گوناگون ،در همه کشورها به اولویتی ملی تبدیل شده

نظام سالمت ،بیمارستانها هستند و بخه

ب رگهی ا
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مقدمه

رشد در کشورهای مختل

شناخته شده است ( .)6ا

ارزیابی ابعاد بهرهوری نیروی انسانی بر اساس مدل آچیو در بین کارکنان

مهدی جعفری و همکاران

عوامهل مهثرر بههر بهههرهوری کارکنههان دانشههگاه علههوم

این پژوه

پ شای کرمانشاه نشان داد که ا دیهدگاه کارکنهان دو

صورا مقطعی در با ه مانی بهمنمهاه تها اسهفندمهاه

عامل م یا و ار یابی بیشترین تأریر را بهر بههرهوری

سال  1397در  15بیمارستان آمو شی ت هت پوشه

دارند ( .)13همچنین نتایج مطالعه یعقوبی و همااران

دانشگاه علوم پ شای ایران انجام شد .جامعهه آمهاری

با هدف تعیین عوامل مثرر بر عملاهرد پرسهتاران بهر

را کلیه کارکنان بالینی (پ شاان ،پرسهتاران و

پژوه

ا نهوع توصهیفی -ت لیلهی بهود کهه بهه

حمایت بیشترین تأریر و متغیرههای اعتبهار و ار یهابی

پشتیبانی و یره) بیمارستانهای دانشگاه علوم پ شای

کمترین تأریر را بهر بههرهوری پرسهتاران شها ل در 9

ایران تشایل دادند .به منظور تعیهین حجه نمونهه ا

بیمارستان منتخب اصفهان داشتهاند (.)14

فرمول تعیین حج نمونه در جمعیت م دودِ کوکران

اسا

ایههن کههه توجههه ویههژه بههه رعایههت اصههل

استفاده گردید .اریب ارمینهان  95درصهد و درصهد

بهرهوری در بیمارستانها با وجود رونهد رو بهه رشهد

خطا  1/15در نظر گرفته شد .تعهداد  363نفهر ا بهین

علیههر

ه ینهههای ارائهه خهدماا و مراقبهتههای بهداشهتی

 6724نفر انتخا

درمانی یک اهرورا مطله مهیباشهد امها متأسهفانه

پاسهخگویی ایههن نمونههه  411نفهر تعیههین گردیههد .در

بیتوجهی به برخی ا عوامل بهرهوری مانع ا ارتقهاء

مجموع ،تعداد  393نفر در این مطالعه شرکت کردنهد

و رشد در این واحدها شده و اداره بیمارستانها را بها

که تعداد  35پرسشنامه به دلیل نقهص و عهدم تامیهل

مشال روبهرو ساخته است ( .)15همچنین بها توجهه

پاسخگویان حذف شد و نهایتاً تعهداد  358پرسشهنامه

به این که یای ا چال های سا مانهای بهداشهتی و

تامیل شده و دریافت شد.

درمههانی مواههوع کههاه

بهههرهوری و رکههود نیههروی

در این پژوه

گردیدند که باهدف باال بهردن نهر

روش نمونهگیری ربقههای نسهبتی

انسانی است که دلیل این امر میتوانهد عهدم اسهتفاده

تصادفی بود .بیمارستانها بهه عنهوان ربقهاا در نظهر

بهینه ا منابع انسانی باشد ( ،)13این مطالعه بها ههدف

گرفته شدند .تعداد نمونه در هر بیمارستان به صورا

ار یابی ابعاد مختل

بهرهوری نیروی انسانی براسا

نسبتی ا کل نیروی انسانی در بیمارسهتانههای مهورد

مهدل آچیههو در میهان کارکنههان بیمارسهتانهههای تابعههه

بررسی مشخص گردید و پی ا آن به نسبت درصهد

دانشگاه علوم پ شای ایران رراحی شد .ا آنجها کهه

کارکنان بالینی و یربالینی در هر بیمارستان ،نمونه بهه

تههاکنون مطالعهههای در خصههوا ار یههابی بهههرهوری

دو دسته بالینی و یربالینی تقسی گردید و در نهایهت

نیروی انسانی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پ شای

پژوهشگر با هماهنگی مدیریت بیمارستان به بخ ها

ایران صورا نگرفته است ،نتایج این مطالعه میتوانهد

مراجعههه نمههوده و افههرادی کههه در مههان مراجعههه در

ارربخشهی و کهارایی

بخ ها حضهور داشهتند ،بهه صهورا تصهادفی وارد

کارکنان بیمارستانهای تابعه دانشهگاه علهوم پ شهای

پههژوه

شههدند .کارکنههان بههالینی و یربههالینی مههورد

ایران برای مسئوالن سا مان و مهدیران منهابع انسهانی

بررسی راایت آگاهانه ا شرکت در مطالعه داشتند و

باشد.

به آنها ارمینهان داده شهد کهه ارالعهاا آنهها فقها

کمک شایانی در راستای اف ای
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مدل آچیو نشهان داد کهه متغیرههای توانهایی و

پیراپ شههاان) و یربههالینی (مههدیران ،اداری و مههالی،
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 Ziapourو هماههاران بهها هههدف ار یههابی و ت لیههل

روش بررسی

ارزیابی ابعاد بهرهوری نیروی انسانی بر اساس مدل آچیو در بین کارکنان

رعایت میشود.

جدول  :1تعداد کل و نمونههای مورد بررسی از کارکنان بالینی و غیربالینی به تفکیک بیمارستانهای مورد بررسی
بیمارستانها

نیروی انسانی

بالینی

غیربالینی

بالینی

غیربالینی

نمونه

بالینی

غیربالینی

اول

8333

158

443

85

25

71

58

37

دوم

371

833

73

78

33

82

3

4

سوم

235

384

888

88

24

38

82

7

چهارم

252

325

881

88

24

33

85

7

پنجم

487

373

811

88

48

38

88

88

ششم

481

357

858

82

27

37

87

88

هفتم

518

237

814

83

28

25

34

88

هشتم

531

438

873

73

31

24

34

88

نهم

735

588

333

78

33

48

22

82

دهم

231

338

887

74

38

34

81

8

یازدهم

37

51

23

88

48

8

4

3

دوازدهم

353

833

87

75

35

88

83

4

سیزدهم

425

283

822

78

28

37

83

1

چهاردهم

338

383

73

75

35

81

82

5

پانزدهم

847

834

32

15

85

1

8

3

بههرهوری نیهروی انسهانی ا پرسشهنامه

مسئولیتی که بر عهده دارنهد (سهثاالا  ،)12-15بعهد

برای سنج

استاندارد بهرهوری نیروی انسانی مدل آچیهو اسهتفاده

ار یابی یعنی انجهام ار یهابیههای مرتهب یررسهمی

گردید .در ابتهدای پرسشهنامه ارالعهاا دموگرافیهک

درباره کارکنان عالوه بر ار یابیههای دورهای رسهمی

کارکنههان شههامل سههن ،جنس هیت ،سههطح ت ص هیالا،

بهرای بهبهود عملاههرد آنهان (سهثاالا  ،)16-19بعههد

واعیت تأهل ،گروه شغلی ررح شد .این پرسشهنامه

اعتبار به معنی اعتبار قانونی و هنجهاری تصهمی ههای

دارای هفت بعد و  26سثال بود .بعهد توانهایی یعنهی

مدیر در مورد منابع انسهانی (سهثاالا  ،)21-23بعهد

و مهاراههای کارکنهان در بهه انجهام رسهاندن

م یا به معنی عوامل بیرونی سها مان کهه مهیتواننهد

موفقیتآمی یک وظیفه یا مسئولیت (سهثاالا ،)1-3

عملارد فرد را با وجود داشتن توانایی ،واوح ،کمک

بعد واوح به معنی واوح و صهریح بهودن اههداف

و انگی ه ال م برای شغل ،با ه ت ت تأریر قرار دهد

عمده ،ن وه رسیدن بهه آنهها و اولویتههای اههداف

(سثاالا  )24-26بودند .امتیا دهی بهه سهثاالا ایهن

برای کارکنان (سثاالا  ،)4- 7بعد حمایهت بهه معنهی

پرسشنامه براسا

پنجدرجهای لیارا بود که

حمایت سا مانی ا کارکنان بهرای بهه انجهام رسهاندن

به گ ینه خیلی ک یک امتیا و به گ ینه خیلهی یهاد،

کار با ارربخشی باال (سثاالا  ،)8-11بعهد انگیه ه بهه

پنج امتیا تعل گرفت .حداقل نمره کل پرسشنامه 26

معنی انگی ه کارکنان برای انجام موفقیتآمی وظیفه یا

و حداکثر نمهره  131بهود .در بعهد توانهایی و م هیا

دان
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تعداد کل

تعداد

تعداد

درصد

درصد

تعداد کل

تعداد نمونه

تعداد نمونه

] [ DOI: 10.22034/5.3.273

جهت انجام پژوه

استفاده میشود و م رمانگی آن

مهدی جعفری و همکاران

ارزیابی ابعاد بهرهوری نیروی انسانی بر اساس مدل آچیو در بین کارکنان

مهدی جعفری و همکاران

ابعههاد حههداقل نمههره  4و حههداکثر آن  21بههود (.)16

حاکی ا نرمال بودن دادهها بود .آمهارهههای توصهیفی

همچنین در این پرسشنامه ،میانگین امتیا

یهر دو بهه

درصههد ،میهانگین و ان ههراف معیههار م اسههبه شههد .ا

سطح متوسا و میانگین امتیا  4-5بهه عنهوان سهطح

آ مون تعقیبی توکی استفاده شهد .دادههها در نرمافه ار

عالی در نظر گرفتهه شهد .نظهر بهه اسهتفاده ماهرر ا

آماری  SPSSنسخه  22وارد شدند .سطح معنهیداری

پرسشنامه مدل آچیو در مطالعاا مربوط به بههرهوری

 1/15در نظر گرفته شد.

نیروی انسهانی بهه جههت اسهتاندارد بهودن آن ،بارهها
روایی این پرسشنامه در کشور ایران توسها اسهاتید و

یافتهها

خبرگان مورد تأیید قرارگرفته اسهت ( .)16-18آلفهای

یافتهها نشان داد که اکثر پاسخدهندگان ن (،)%66/21

کرونبا در مطالعه یعقوبی و همااران  1/87گه ارش

متأهل ( ،)%71/11در گروه بالینی ( ،)%66/48در گروه

شد که حاکی ا پایایی پرسشنامه بود (.)18

سنی یر  35سال ( )%56/98و دارای مدرک ت صیلی

به منظور سنج

نرمالیتی دادههای جمعآوری شده

کارشناسی ( )%62/29بودند (جدول .)2

جدول  :2توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک کارکنان مورد بررسی
تعداد (درصد)

آماره توصیفی
ویژگیهای دموگرافیک
جنسیت
وضعیت تأهل
گروه شغلی

گروه سنی

مدرک تحصیلی

مرد

)22/18( 838

زن

)88/38( 327

مجرد

)33/13( 887

متأهل

)78/88( 358

گروه بالینی

)88/41( 321

گروه غیر بالینی

)22/53( 838

زیر  25سال

)58/31( 384

بین  25تا  45سال

)28/72( 888

باالتر از  45سال

)83/33( 44

کمتر از کارشناسی

)88/41( 53

کارشناسی

)83/33( 332

باالتر از کارشناسی

)38/32( 78

همانرور که در جدول  3نشان داده شد ،باالترین

همچنین یافتهها نشان داد که واعیت کلی بهرهوری

نمره میانگین در بین ابعاد بهرهوری نیروی انسانی

نیروی انسانی کارکنان در بیمارستانهای تابعه دانشگاه

مربوط به بعد م یا ( )3/38±1/91و پایینترین نمره

علوم پ شای ایران با نمره میانگین ( )2/81±1/54در

میانگین مربوط به بعد انگی ه ( )2/31±1/76بود.

واعیت متوسطی قرار داشت.

فصلنامه-ژپوهشاهی سالمت محور

–سال پنجم  /شماره / 3پا یز 8331

377

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 20:16 +0330 on Monday September 21st 2020

عنوان سطح اعی  ،میهانگین امتیها  2-4بهه عنهوان

آ مونهای آماری آنالی واریانی یکررفه T-Test ،و

] [ DOI: 10.22034/5.3.273

حداقل نمره پرسشنامه  3و حداکثر آن  15و در سهایر

ا آ مون کولموگروف-اسهمیرنوف اسهتفاده شهد کهه

ارزیابی ابعاد بهرهوری نیروی انسانی بر اساس مدل آچیو در بین کارکنان

مهدی جعفری و همکاران

آماره توصیفی

انحراف معیار±میانگین

ابعاد بهرهوری

] [ DOI: 10.22034/5.3.273

جدول  :3میانگین امتیاز ابعاد بهرهوری نیروی انسانی بر اساس مدل آچیو در کارکنان مورد بررسی
انحراف معیار±میانگین

آماره توصیفی
ابعاد بهرهوری

توانایی

2/82±8/78

ارزیابی

3/38±8/78

وضوح

3/12±8/53

اعتبار

3/53±8/14

حمایت

3/44±8/75

محیط

2/21±8/38

انگیزه

3/28±8/78

بهرهوری (کل)

3/18±8/54

در دو گروه مرد و ن اختالف آماری معناداری داشت

متأهل اختالف آماری معناداری وجود نداشت

( .)P=1/11بعد حمایت ( ،)P=1/11بعد انگی ه

( .) P< 1/115همچنین تنها در بعد اعتبار بین دو گروه

( ،)P=1/11بعد ار یابی ( ،)P=1/14بعد اعتبار

بالینی و یربالینی اختالف آماری معناداری وجود

( )P=1/13و بعد م یا ( )P=1/11نی در دو گروه

داشت ( .)P=1/14به این معنا که در بعد اعتبار ،گروه

مرد و ن اختالف آماری معناداری داشتند .به این معنا

یربالینی بهره وری بیشتری نسبت به گروه بالینی

که در مردان بهره وری کل و هر یک ا ابعاد آن بهرور
معنی داری بیشتر ا

داشتند.

نان بود .بین بهرهوری کل نیروی

جدول  :4مقایسه میانگین بهره وری نیروی انسانی و ابعاد آن بر اساس جنسیت ،وضعیت تأهل و گروه شغلی در کارکنان مورد بررسی
انحراف معیار ±

ابعاد بهرهوری

جنسیت

توانایی

مرد

3/85±3/83

زن

3/37±3/83

مرد

88/51±3/48

زن

88/32±3/21

مرد

88/28±3/18

زن

3/41±2/84

مرد

3/77±2/84

زن

1/34±2/88

مرد

83/37±3/81

زن

88/83±3/11

مرد

88/33±2/33

زن

88/88±2/23

مرد

88/78±3/41

زن

3/17±3/13

بهرهوری کل

مرد

75/32±82/78

نیروی انسانی

زن

78/58±84/24

P-Value

میانگین

وضوح
حمایت
انگیزه
ارزیابی
اعتبار
محیط

371

8/88
8/81
8/88
8/88
8/84
8/82
8/88
8/88

وضعیت

انحراف معیار

تأهل

±میانگین

مجرد

3/24±3/34

متأهل

3/43±3/83

مجرد

88/87±3/23

متأهل

88/38±3/48

مجرد

3/28±2/88

متأهل

3/32±3/33

مجرد

3/32±3/11

متأهل

3/33±2/88

مجرد

88/88±3/71

متأهل

88/34±3/15

مجرد

88/88±2/28

متأهل

88/58±2/48

مجرد

3/17±3/81

متأهل

88/37±3/78

مجرد

78/38±82/18

متأهل

73/52±84/43

P-Value
8/74
8/83
8/88
8/31
8/28
8/33
8/38
8/43

گروه

انحراف معیار ±

شغلی

میانگین

بالینی

3/42±3/38

غیربالینی

3/22±3/88

بالینی

88/23±3/44

غیربالینی

88/37±3/28

بالینی

3/55±3/32

غیربالینی

88/83±2/88

بالینی

3/88±2/88

غیربالینی

3/55±2/83

بالینی

88/13±3/38

غیربالینی

88/13±3/83

بالینی

88/82±2/25

غیربالینی

88/38±2/23

بالینی

88/81±3/87

غیربالینی

88/83±3/13

بالینی

78/53±82/31

غیربالینی

72/32±84/17
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یافتههای جدول  4نشان داد که بهرهوری نیروی انسانی

انسانی و هر یک ا ابعاد بهرهوری در دو گروه مجرد و

ارزیابی ابعاد بهرهوری نیروی انسانی بر اساس مدل آچیو در بین کارکنان

مهدی جعفری و همکاران

اختالف آماری معناداری

کارکنان با سطح ت صیالا متفاوا بهرهوری

داشت ( .)P= 1/11بین بهرهوری نیروی انسانی و

متفاوتی در بعد توانایی و بعد اعتبار داشتند .برای

سطح ت صیالا اختالف آماری معناداری وجود

تعیین این که کدام گروههای سنی و ت صیلی دارای

داشت ( .)P= 1/13بعد توانایی ( )P=1/12و بعد

اختالف آماری معناداری بودند ،ا آ مون تعقیبی

در سه گروه سنی مختل

اعتبار ( )P= 1/13نی در سطوح مختل

ت صیلی

] [ DOI: 10.22034/5.3.273

یافتههای جدول  5حاکی ا آن بود که بعد حمایت

اختالف آماری معناداری داشتند به این معنا که

توکی استفاده شد.

ابعاد بهرهوری

توانایی

وضوح

حمایت

انگیزه

ارزیابی

اعتبار

F

P-value

گروههای سنی

انحراف معیار  ±میانگین

زیر  25سال

3/28±8/33

بین  25تا  45سال

3/35±3/34

باالتر از  45سال

3/35±3/48

باالتر از کارشناسی

زیر  25سال

88/23±3/37

کمتر از کارشناسی

88/87±3/21

بین  25تا  45سال

88/81±3/57

کارشناسی

88/87±3/37

باالتر از  45سال

88/58±3/43

باالتر از کارشناسی

88/88±3/73

زیر  25سال

3/42±3/11

کمتر از کارشناسی

3/13±3/35

بین  25تا  45سال

3/17±2/88

کارشناسی

3/53±3/33

باالتر از  45سال

88/84±3/33

باالتر از کارشناسی

88/87±2/88

زیر  25سال

3/83±3/38

کمتر از کارشناسی

3/78±3/37

بین  25تا  45سال

3/87±2/28

کارشناسی

3/83±2/88

باالتر از  45سال

88/88±2/88

باالتر از کارشناسی

3/48±2/88

زیر  25سال

88/13±3/15

کمتر از کارشناسی

83/37±3/74

بین  25تا  45سال

88/84±3/88

کارشناسی

88/13±3/73

باالتر از  45سال

83/42±2/32

باالتر از کارشناسی

88/21±2/87

زیر  25سال

88/33±2/25

کمتر از کارشناسی

88/88±2/25

بین  25تا  45سال

88/33±2/23

کارشناسی

3/18±2/28

باالتر از  45سال

88/35±2/42

باالتر از کارشناسی

88/31±2/84

کمتر از کارشناسی

88/81±3/74

کارشناسی

3/32±3/74
88/71±3/88

زیر  25سال

8/78

8/43

5/45

3/83

8/33

8/82

8/87

8/88

8/88

8/83

8/33

8/83

88/82±3/12

مدرک تحصیلی

انحراف معیار  ±میانگین

کمتر از کارشناسی

3/83±3/33

کارشناسی

3/88±3/87
3/18±3/84

بین  25تا  45سال

88/32±3/51

باالتر از  45سال

88/53±3/78

باالتر از کارشناسی

بهرهوری کل

زیر  25سال

78/47±82/83

کمتر از کارشناسی

75/85±84/28

نیروی انسانی

بین  25تا  45سال

78/43±84/17

کارشناسی

78/84±82/32

باالتر از  45سال

78/11±84/38

باالتر از کارشناسی

74/37±84/15

محیط

8/84

3/73

8/53

8/88

F

P-value

8/83

2/78

8/83

8/82

8/23

8/83

8/32

8/44

8/81

8/73

8/88

1/88

8/88

3/73

8/82

2/22

با توجه به معنادار بودن بعد حمایت در گروههای سنی

تعقیبی توکی استفاده شد .نتایج جدول  6نشان داد که

مختل  ،به منظور تعیین این که کدام گروههای سنی در

میانگین نمره بعد حمایت بین گروههای سنی یر 35

بعد حمایت اختالف آماری معناداری داشتند ،ا آ مون

سال و باالتر ا  45سال دارای اختالف آماری معناداری
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جدول  :5بررسی میانگین امتیاز بهره وری نیروی انسانی و ابعاد آن براساس گروههای سنی و مدرک تحصیلی در کارکنان مورد بررسی

ارزیابی ابعاد بهرهوری نیروی انسانی بر اساس مدل آچیو در بین کارکنان

باالتر ا  45سال گ ارش کردند.

] [ DOI: 10.22034/5.3.273

بود ( .)P= 1/11به این معنا که افراد یر  35سال

مهدی جعفری و همکاران

بهره وری کمتری را در بعد حمایت در مقایسه با افراد
جدول  :6بررسی میانگین امتیاز بعد حمایت بر حسب گروه های سنی در کارکنان مورد بررسی
ابعاد بهرهوری

گروه سنی
زیر  25سال

حمایت

بین  25تا  45سال

بین  25تا  45سال

-8/44

8/43

باالتر از  45سال

-8/88

8/88

زیر  25سال

8/44

8/43

باالتر از  45سال

-8/87

8/87

زیر  25سال

8/88

8/88

بین  25تا  45سال

8/87

8/87

کارشناسی

یافتههای جدول  7نشان داد میانگین نمره بعد توانایی

و همچنین ،کارشناسی و باالتر ا

بین گروههای کارشناسی و باالتر ا کارشناسی دارای

( )P= 1/131دارای اختالف آماری معناداری بود به

اختالف آماری معناداری بود ( .)P=1/13به این معنا

این معنا که در بعد اعتبار کارکنان با مدرک کمتر ا

که کارکنان با مدرک باالتر ا کارشناسی بهرهوری

کارشناسی ،بهرهوری بیشتری در مقایسه با کارکنان با

بیشتری در مقایسه با کارکنان با مدرک کارشناسی در

مدرک کارشناسی داشتند .همچنین کارکنان با مدرک

بعد توانایی داشتهاند .میانگین نمره بعد اعتبار بین

باالتر ا کارشناسی ،بهره وری بیشتری در بعد اعتبار

گروههای کارشناسی و کمتر ا کارشناسی ()P=1/11

در مقایسه با کارکنان با مدرک کارشناسی داشتند.

جدول  :7بررسی میانگین امتیاز بعد توانایی ،اعتبار و امتیاز کل بهرهوری نیروی انسانی با سطح تحصیالت در کارکنان مورد بررسی
ابعاد بهرهوری

توانایی

مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی

تفاوت میانگین

P-Value

کمتر از کارشناسی

کارشناسی

8/53

8/38

باالتر از کارشناسی

- 8/87

8/11

کمتر از کارشناسی

- 8/53

8/38

باالتر از کارشناسی

- 8/78

8/82

کمتر از کارشناسی

8/87

8/11

کارشناسی

8/78

8/82

کارشناسی

8/74

8/88

باالتر از کارشناسی

8/83

8/53

کمتر از کارشناسی

- 8/74

8/88

باالتر از کارشناسی

- 8/83

8/82

کمتر از کارشناسی

- 8/83

8/53

کارشناسی

8/83

8/82

کارشناسی

4/48

8/81

باالتر از کارشناسی

8/77

8/34

کمتر از کارشناسی

- 4/48

8/81

باالتر از کارشناسی

- 2/82

8/82

کمتر از کارشناسی

- 8/77

8/34

کارشناسی

2/82

8/82

کارشناسی
باالتر از کارشناسی
کمتر از کارشناسی

اعتبار

کارشناسی
باالتر از کارشناسی
کمتر از کارشناسی

بهرهوری نیروی انسانی

کارشناسی

(کل)
باالتر از کارشناسی
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باالتر از  45سال

گروه

تفاوت میانگین

P-Value

ارزیابی ابعاد بهرهوری نیروی انسانی بر اساس مدل آچیو در بین کارکنان

مهدی جعفری و همکاران

یافتههای حاصل ا پژوه  ،واعیت کلی

واعیت در بین ابعاد میتواند نشاندهنده شرایا

بر اسا

بهرهوری کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم

تقریباً مشابهی ا

ل اظ م یطی بین کارکنان

پ شای ایران با میانگین امتیا  2/8در واعیت

بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پ شای ایران و

متوسا قرار داشت .در بین هفت بعد بهرهوری نیروی

تأریر یاد این بعد بر بهرهوری آنها باشد.

انسانی ،بعد م یا باالترین میانگین ( )3/38و بعد

در پژوه

حاار ،بعد انگی ه در بین ابعاد مورد

با نتایج برخی ا مطالعاا مشابهت و با

درگاهی و معمایی در کارکنان دانشگاه علوم پ شای

برخی تفاواهایی دارد .در مطالعهای  Ziapourو

تهران نشان داد که بعد حمایت و انگی ه کمترین

همااران در بین کارکنان دانشگاه علوم پ شای

میانگین را در میان هفت بعد بهرهوری داشتند (.)24

کرمانشاه نی بعد م یا به عنوان مه ترین عامل در

در مطالعه یعقوبی و همااران که بر روی مدیران

بین ابعاد بهرهوری نیروی انسانی مدل آچیو معرفی

اداری ،ارشد و پرستاری بیمارستانهای آمو شی

گردید ( .)13در پژوهشی  Wichianو همااران در

اصفهان انجام شد نی بعد ار یابی و انگی ه کمترین

خصوا عوامل مثرر بر بهرهوری اعضای هیئت

میانگین را داشتند ( )18که با نتایج مطالعه حاار

علمی دانشگاههای دولتی ،شرایا م یطی به عنوان

همسو میباشند .البته در مطالعه علی اده و همااران که

مه ترین مثلفه تأریرگذار بر بهرهوری نیروی انسانی

بهرهوری مدیران بیمارستانهای تأمین اجتماعی تهران

شناسایی شد ( .)19در چندین مطالعه داخلی و

را مورد مطالعه قرار دادند ،بعد انگی ه میانگین امتیا

خارجی دیگر همچون مطالعه  Letvakو ،Buck

باالیی داشت ( ) 25که شاید بتوان علت تفاوا آن با

 Spenceو همااران و دهقانی نیری و همااران

مطالعه حاار را جامعه مورد مطالعه و م یا آن که

اهمیت شرایا م یطی به عنوان

بیمارستانهای تأمین اجتماعی بوده دانست .با توجه

به ارباا رسیده

به اهمیت بسیار یاد بعد انگی ه در باال بردن بهرهوری

است که با مطالعه حاار همسو میباشند .با این

نیروی انسانی و سطح پایین امتیا آن در بین سایر

وجود در برخی مطالعاا ،مثلفه م یطی در درجه

ابعاد ،نیا به برنامهری ی مدیران و مسئوالن سا مان

اهمیت پایینتری نسبت به سایر مثلفهها قرار گرفته

به منظور باال بردن آن در میان تمامی کارکنان

است .در پژوهشی که توسا مهرابیان و همااران به

بیمارستانها ا جمله کارکنان بالینی و یربالینی حائ

منظور بررسی بهره وری اساتید دانشگاه علوم پ شای

اهمیت میباشد.

گیالن انجام شد ،شرایا م یطی در درجه سوم

در این پژوه

اهمیت و بعد ا ابعاد فرهنگ سا مانی و عوامل

آن با متغیرهای مینهای مطالعه ا جمله جنسیت،

انگی شی قرار داشت ( .)23شرایا م یطی در درون و

واعیت تأهل ،گروه شغلی ،گروه سنی و مدرک

بیرون ا سا مان به می ان یادی بهرهوری نیروی

ت صیلی مورد بررسی قرار گرفت .میانگین امتیا

انسانی را ت ت تأریر قرار می دهد .ا ررفی در این

بهرهوری کارکنان مرد به رور معناداری بیشتر ا

این پژوه

( )21-22نی

مه ترین مثلفه بر گروههای مختل
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انگی ه پایینترین میانگین امتیا ( )2/3را داشت .نتایج

بررسی دارای بدترین واعیت بود .نتایج مطالعه
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بحث و نتیجهگیری

مطالعه قرار گرفتن بعد م یطی به عنوان بهترین

ارزیابی ابعاد بهرهوری نیروی انسانی بر اساس مدل آچیو در بین کارکنان

مهدی جعفری و همکاران

کارکنان دانشگاه علوم پ شای تهران ،پور حسینی و

بیمارستانهای اصفهان نی نشان داد که پرستاران با

عبدالملای در کارکنان آمو شی قروه () 12،26،27

مدرک باالتر ا کارشناسی در بعد توانایی بهرهوری

همسو با نتیجه مطالعه حاار بود .باال بودن میانگین

باالتری داشتند که تا حدودی با مطالعه حاار همسو

امتیا بهرهوری در مردان میتواند به علت توقع و

میباشد ( .)14در مقابل نتایج مطالعه فرهادی و

انتظاراا حرفهای پایینتر مردان نسبت به نان و

همااران ( ،)13منج اده و برادران ( ،)29امانی (،)26

همچنین فرصتها و وقت آ اد بیشتر مردان برای

پورحسینی و عبدالملای ( )27نشان داد که کارکنان

شرکت در کال های آمو شی و با آمو ی باشد.

با مدرک کارشناسی به رور معنیداری بهرهوری

همچنین با توجه با این که مردان در م یا کار تنها

بیشتری نسبت به کارکنان با مدرک باالتر ا

بر فعالیتهای کاری تمرک دارند بنابراین شاید بتوان

کارشناسی داشتهاند که با نتایج این مطالعه همسو

گفت بهرهوری بیشتر آنان به این علت بود.

نیست .به نظر میرسد که داشتن مدرک باالتر ا

در مطالعه حاار بین بهرهوری نیروی انسانی در

کارشناسی باعث اف ای

مسئولیت و اختیار و

افراد مجرد و متأهل اختالف آماری معناداری وجود

همچنین آ ادی عمل در کار شود و همین امر موجب

نداشت .در مطالعاا رهماسبی ( ،)28منج اده و

بیشتر شدن بهرهوری کارکنان باالتر ا کارشناسی

برادران ( )29نی بین بهرهوری و واعیت تأهل افراد

نسبت به کارکنان کارشناسی که اختیاراا و آ ادی

اختالف آماری معناداری وجود نداشت که با مطالعه

عمل کمتری در کار دارند شده است .ا علل دیگر

حاار همسو بودند .اما در مطالعه فرهادی و همااران

این مواوع میتوان به تفاوا سطح انتظاراا افراد ا

(،)12

سا مان با سطح ت صیالا متفاوا اشاره کرد.

در کارکنان دانشگاه علوم پ شای شیرا

پورحسینی و عبدالملای در کارکنان آمو شی قروه

کارکنان با سطح ت صیالا باالتر انتظاراا و

( )27افراد متأهل به رور معناداری بهرهوری بیشتری

خواستههای بیشتری ا سا مان دارند ،برآورده نشدن

داشتند که با مطالعه حاار همسو نبود .با توجه به

این انتظاراا میتواند تا حدودی بر بهرهوری آنها

مطالعه حاار افراد مجرد و متأهل در بیمارستانهای

تأ ریرگذار باشد .در این مطالعه در بعد اعتبار کارکنان

آمو شی دانشگاه علوم پ شای ایران تفاوا معناداری

با مدرک کمتر ا کارشناسی بهرهوری بیشتری در

در می ان بهره وری خود نداشتند و شاید بتوان گفت

مقایسه با کارکنان با مدرک کارشناسی داشتهاند .در

همسری با می ان

گروههای سنی ،تنها یک بعد ا بهرهوری نیروی

شغلی و

انسانی با گروههای سنی دارای ارتباط آماری

که وظای

خانوادگی و نق

بهره وری شغلی ارتباری نداشته و وظای
خانوادگی ا یادیگر قابل تفایک میباشند.

معناداری بودند .در مطالعه  Ziapourو همااران در

اختالف آماری معنیداری بین بهرهوری و سطح

کارکنان دانشگاه علوم پ شای کرمانشاه ،نی بین سن

ت صیالا وجود داشت به روری که کارکنان با

و بهره وری ارتباط آماری معناداری وجود داشت؛ که

مدرک ت صیلی باالتر ا کارشناسی در مقایسه با

با نتیجه مطالعه حاار همسو بود (.)13
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کارکنان ن بود .نتایج مطالعه فرهادی و همااران در

کارکنان با مدرک کارشناسی بهرهوری بیشتری داشتند.

ارزیابی ابعاد بهرهوری نیروی انسانی بر اساس مدل آچیو در بین کارکنان

مهدی جعفری و همکاران

اساسی عملارد کارکنان در سا مانها،

ار یابی و بررسی عملارد بین کارکنان و مسئولین

شناخت عوامل مثرر بر عملارد و بهرهوری کارکنان

آنها در مینه اف ای

انگی ه مثرر باشند .مواردی

بسیار مه است .عواملی ا جمله م یا ،توانایی ،

همچون عدالت در پرداخت ،احترام و قدردانی ،ایجاد

ار یابی ،واوح ،اعتبار ،حمایت و انگی ه به ترتیب

فرصت ارتقای شغلی ،استقبال ا ایده و خالقیت

بیشترین امتیا را در بهرهوری کارکنان داشتند .ا این

افراد ،حمایت مافوق و یره به عنوان عوامل انگی شی

را برای

در سا مان باید بیشتر مورد توجه مدیران و مسئوالن

کارکنان خود فراه کنند تا بتوانند بهرهوری را در

مافوق قرار بگیرند و با توجه به منابع سا مان و

سا مان بهبود بخشند .ا آنجا که

ه اندیشیهای گروهی ،راهحلهایی برای ارتقاء

توجه به نق

رو ،اروری است که مدیران مینه مطلو
سطوح مختل

انگی ه مستقیماً روی ک یفیت کار تأریر می گذارد و در

انگی ه کارکنان در سا مان ارائه داد.

واقع انگی ه یک عامل اساسی در بهبود عملارد است
و اگر کارکنان انگی ه کافی نداشته باشند ،آنها

سپاسگزاری

خود را انجام دهند.

نویسندگان بدینوسیله مراتب تشار و قدردانی

بنابراین مدیران باید هدف بهبود انگی ه را مورد توجه

خوی

را ا کلیه ع ی انی که ما را در اجرا و تامیل

داشته باشند تا ارمینان حاصل کنند که کارکنان آنها

این پژوه

نمیتوانند به درستی وظای

یاری نمودند ،اعالم میدارند .این

با حمایت مالی دانشگاه علوم پ شای ایران،

به رور مداوم ا مهاراها و تواناییهای خود استفاده

پژوه

میکنند.

تهران ،ایران با شماره  9511564119انجام شد و
دارای کد اخالق شماره IUMS/Shmis- 97-3-37-

پیشنهادها

بایستی پی ا شناسایی عوامل مثرر بر بهرهوری

 12482میباشد.

کارکنان ،جلساتی به رور مداوم با مسئولین واحدهای

تضاد منافع

بالینی و یربالینی برگ ار گردد و در نهایت بهترین و

نویسندگان صری اً اعالم میدارند که هیچ تضاد

کاربردیترین ایدهها که اماان اجرای آن نی در

منافعی در رابطه با این پژوه

وجود ندارد.

بیمارستان وجود دارد ،به منظور بهبود بهرهوری
کارکنان اجرا شوند .به نظر میرسد ایجاد سیست های
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Abstract
Background & Objectives: Productivity and performance improvement of human resource,
as the most valuable asset and resource in the organization, have a greater impact on success
and productivity of the organization than any other factors. The purpose of this study was to
evaluate the dimensions of human resource productivity based on ACHIEVE model among
personnel of hospitals affiliated to Iran University of Medical Sciences.
Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study was performed on 358 clinical and
nonclinical personnel in 15 teaching hospitals of Iran University of Medical Sciences in 2019,
selected by stratified relative randomized sampling. To collect data, the standard ACHIEVE
questionnaire was used. Data analysis was done using one-way ANOVA, T-test and Tukey
post hoc and through SPSS version 22 software.
Results: Mean score of human resource productivity was 2.8 which was in a moderate
condition. The highest and lowest mean scores of productivity were respectively related to
environment (3.38) and motivation (2.30) dimensions. There was a significant difference in
productivity based on gender, occupational group and educational level.
Conclusion: It seems that creating performance-based management systems and fair rewards
and benefits systems, as well as continuous performance appraisal sessions between
employees and their supervisors could be effective in increasing motivation.
Keywords: Evaluation, Productivity, Clinical personnel, Nonclinical personnel, Teaching
hospital, ACHIEVE Model
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