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وري معلمان شهرستان بوكانبررسي عوامل مرتبط بر ميزان بهره
1دكتر اسداهللا خديوي

محمد صالحي

:چكيده 
پژوهش حاضر با تحقيق بر روي عوامل مرتبط بر ميــزان بهره وري معلمـــان شهرستان بوكان مي 

هاي توصيفي روش لذا روش تحقيق حاضر از بين روش. باشد، نوع تحقيق در اين مطالعه توصيفي است 
87-88 نفر از معلمان شهرستان بوكان در سال تحصيلي 2111جامعه آماري شامل . همبستگي است

 نفر به دست آمده است و با روش 325تشكيل مي دهند كه با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه 
 نامه محقق ساخته ابزار جمع آوري داده ها و اطالعات از پرسش. تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند

استفاده شده است كه در اين بررسي از تحليل عاملي جهت تعيين اعتبار پرسشنامه و ضريب آلفاي 
ترين نتايج به دست آمده به شرح زير عمده. كرون باخ براي تعيين پايايي سؤاالت استفاده شد

امنيت شغلي آنها بستگي وري معلمان به ميزان رضايت از شغل و همچنين ميزان ميزان بهره:باشدمي
وري وري معلمان براساس جنسيت آنها نيز متفاوت است، به طوري كه بهرههمچنين ميزان بهره.دارد

زنان باالتر از مردان است و از همبستگي استفاده شده در آزمون روابط متغيرها از تحليل آماري 
وري معلمان شغلي در ميزان بهرهرگرسيون چندگانه استفاده شد كه به ترتيب رضايت شغلي و امنيت 

.. مؤثر بوده است
وري مدارس بهره، رضايت شغلي معلم ،امنيت شغلي معلم: كليديواژه هاي 

:مقدمه
گيري و استفاده بهينه از دست آوردن حداكثر سود ممكن با بهرهه وري عبارتست از ببهره

، مكان انـن، ماشين، پول، تجهيزات، زم، استعداد و مهارت نيروي انساني، زميروي كار، توانــني
ريزي وري مستلزم كوشش و تالش برنامهبهبود و ارتقاي بهره. به منظور ارتقاي رفاه جامعه... و 

 كه خود نيازمند بهبود شرايط كار و ،يربط استذشده همه جانبه از سوي افراد و مسئوالن 
ها، ها،دستورالعملها، قوانين، بخشنامهم، بهبود نظا هاي انگيزش كاركنانها و روشتغيير محركه

وري عامل يا علت به بديهي است براي افزايش سطح بهره. شودها، فناوري و غيره ميروش
وري محلول تركيبي از عوامل گوناگون است و  بلكه ارتقاي بهره؛توان ارائه كردخصوص را نمي

. گذاردهر كدام به نوبة خود تأثير الزم را مي

عضو هيات علمي دانشگاه تبريز��
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. شودن ميان عوامل انساني در هر سازمان جزء منابع پويا و توسعه پذير محسوب ميدر اي
يگذاري علمي و هدفمند در جهت پرورش و بهسازي آنان موجب ارتقالذا هر گونه سرمايه

 بايد معلمان عالوه بر كسب درآمد، از نظر روحي و رواني . كه امكان دارد،وري خواهد شدبهره
ها بايد از وري در سازمانبراي باال رفتن بهره.  خدماتي صادقانه ارائه دهند تا،هم تأمين شوند

 تا رشد و توسعه سازمان ،تخصص مديران و معلمان استفاده بهينه و مؤثر و كارآمدي شود
.تأمين شود

روش شناسي پژوهش 
. تحقيق حاضر از نظر كنترل شرايط پژوهش يك بررسي پيمايشي از نوع همبستگي است

جامعة آماري پژوهش حاضر . چنين اين تحقيق از نظر هدف يك بررسي كاربردي ، است هم
 كه در سال ،باشدشامل كليه معلمان زن و مرد اداره آموزش و پرورش شهرستان بوكان مي

در .  نفرمي باشد 2111 تعداد آنان طبق آخرين آمار از سازمان آموزش و پرورش استان، 1387
 كه تعداد افراد جامعه ،باشداري بررسي حاضر معلمان مدارس بوكان ميواقع محدودة جامعة آم

.آماري و تعداد نمونه به شرح جدول زير است 
آمار معلمان به تفكيك جامعه و نمونه آماري : 1جدول شماره 

جامعه نمونهجامعه آمارينوع استخدام

معلم مردمعلم زنمعلم مردمعلم زن

565131387202رسمي

17558279حق التدريس

7401371114211جمع

2111325جمع كل

، حداكثر واريانس d =  05/0گيري كوكران با دقت برآورد تعداد نمونه براساس فرمول نمونه
5/0 = pq مشخص شد كه با توجه به فرمول 2111، جامعه آماري  درصد95 و سطح اطمينان ،

. نفر تعيين گرديد 325زير  

www.SID.ir

Archive of SID



53 تان بوكانتان بوكانتان بوكانتان بوكانميزان بهره وري معلمان شهرسميزان بهره وري معلمان شهرسميزان بهره وري معلمان شهرسميزان بهره وري معلمان شهرسعوامل موثر بر عوامل موثر بر عوامل موثر بر عوامل موثر بر بررسي بررسي بررسي بررسي 

فته هاي پژوهشيا
. بين  امنيت شغلي معلمان و بهره وري آنها در مدارس رابطه وجود دارد :فرضيه يكم 

2جدول شماره 
امنيت شغليمتغيرها

48/0 = r

000/0 = p بهره وري شغلي

325 = n

كه هر دو متغير امنيت و بهره وري شغلي معلمان در  و با توجه به اين2مطابق جدول شماره 
 سنجش دو متغير از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده  جمعاً،طح فاصله اي مي باشدس

 به طوري كه مقدار ؛بين امنيت شغلي و بهره وري شغلي معلمان رابطه وجود دارد. شده است
ه  ب01/0 و زير p = 000/0 با سطح معناداري آزمون r = 48برابر  %  99همبستگي با اطمينان 

.دست آمده است 
. بين ميزان رضايت شغلي معلمان و بهره وري شغلي آنها رابطه وجود دارد :فرضيه دوم 

3جدول شماره 
رضايت شغليمتغيرها

53/0 = r

01/0 = p عملكرد شغلي 

325 = n

 و مطابق با آزمون ضريب همبستگي پيرسون مالحظه مي شود 3بر اساس نتايج جدول شماره 
 وجود يرابطه معني دار% 99ره وري شغلي معلمان با درجه اطمينان بين رضايت شغلي و به

 معناداري آزمون   با سطحr = 53/0 به طوري كه مقدار همبستگي با اطمينان فوق برابر ؛دارد
000/0=p دست آمده استه  ب01/0 و زير .
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.ميزان بهره وري مدارس بر اساس جنسيت معلمان آنان متفاوت است : فرضيه سوم 
4دول شماره ج

ميانگينتعدادجنسيتمتغيرها
انحراف

استاندارد

اشتباه

معيار

1119/6666/772/0مونث
بهره وري

20002/6444/859/0مذكر

5جدول شماره 
Fptdfpجنسيتمتغيرها

مونث
بهره وري

مذكر
42/123/097/2309003/0

نسيت كيفي دو حالته و بهره وري به صورت فاصله اي  چون ج5 و 4مطابق جداول شماره 
 با سطح t = 97/2 مستقل استفاده نموده ايم كه مقدار t از آزمون تفاوت دو ميانگين ،باشدمي

. مي باشد 05/0 و زير p = 003/0معناداري آزمون 

.ست ميزا ن بهره وري مدارس بر اساس ميزان درآمد معلمان آنان متفاوت ا: فرضيه چهارم 
6جدول شماره 

معياراشتباهاستانداردانحرافميانگينتعداددرآمدمتغيرها

2268/6217/1402/3هزارتومان200تا 

3884/6213/831/1 هزار تومان300 تا201بين 

834/6437/78/0هزار تومان400تا 301بين 

بهره وري 

معلمان

17661/6539/863/0هزار تومان400باالي 
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7جدول شماره 
Fpمجذوراتميانگينdfمجذوراتمجموعمنبع تغييراتمتغيرها

2/37334/12467/117/0بين گروهيمعلمانبهره وري 

62/234653154/74درون گروهي

كه ميزان درآمد به و با توجه به اين7 و6دست آمده در جداول شماره ه بر اساس نتايج ب
باشد، از آزمون تفاوت اي ميوري شغلي نيز به صورت فاصلهچند حالته و بهرهصورت كيفي 
ون ــداري آزم با سطح معنيF= 67/1مقدار . استفاده شده است) F-test(چند ميانگين 

17/0 =p باشد مي05/0و باالي .

.ميزان بهره وري مدارس براساس سطح تحصيالت معلمان آنها متفاوت است : فرضيه پنجم 
8جدول شماره 

معياراشتباه استانداردانحراف ميانگينتعدادسطح تحصيالتمتغيرها

2391/6442/754/1ديپلم

8332/6626/89/0فوق ديپلم

20251/641/857/0ليسانس

119/612/1137/3فوق ليسانس

بهره وري 

معلمان

366/5893/484/2دكترا

9جدول شماره 
Fpميانگين مجذوراتdfمجموع مجذوراتمنبع تغييراتيرهامتغ

48/412412/103بين گروهي وري بهره

04/2133031728/67گروهيدرونمعلمان
53/119/0
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وري آنها  چون سطح تحصيالت معلمان كيفي چند حالته و بهره9 و 8با توجه به جداول شماره 
. اده شده استـــاستف) F-test(آزمون تفاوت چند ميانگين  از ،باشداي ميبه صورت فاصله

واقع ميزان در. باشد مي05/0 و باالي p=19/0داري آزمون  با سطح معنيF= 53/1مقدار 
وري معلمان مورد مطالعه در اين پژوهش با توجه به سطح تحصيالت آنها تفاوت چنداني بهره

.ندارد 

. با سابقه خدمت آنان متفاوت است بهره وري شغلي معلمان: فرضيه ششم 
10جدول شماره 

ميانگينتعدادسابقه خدمتمتغيرها
انحراف

استاندارد
معياراشتباه

6108/6532/806/1سال1-10

19387/6434/86/0سال11-20
وري بهره

معلمان
5646/6462/1042/1سال20باالي 

11جدول شماره 

dfمجموع مجذوراتمنبع تغييراتمتغيرها
ميانگين 

مجذورات
Fp

65/11282/507/0بين گروهي بهره وري

2/2375230736/77درون گروهيمعلمان
92/0

 چون سطح سابقه خدمت معلمان كيفي چند حالته و 11 و 10با توجه به جداول شماره 
استفاده ) F-test(يانگين  از آزمون تفاوت چند م،باشداي ميوري آنها به صورت فاصلهبهره
. باشد مي05/0 و  باالي P=9/0داري آزمون  با سطح معنيF=07/0مالحظه شد كه . ديمكر

وري معلمان مورد مطالعه در اين پژوهش با توجه به سابقه خدمت آنها بنابراين ميزان بهره
.تفاوت چنداني ندارد 
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بحث و نتيجه گيري 
وري شغلي آنها رابطه  امنيت شغلي معلمان و بهرهكه بين: در رابطه با فرضيه اول 

. وجود دارد 
باشد، اي ميوري شغلي معلمان در سطح فاصلهكه هر دو متغير امنيت و بهرهبا توجه به اين

 بين امنيت .جمعاً سنجش دو متغير از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است
 به طوري ؛داري وجود داردثبت و متوسط معنيوري شغلي معلمان همبستگي مشغلي و بهره

 و زير p=000/0داري آزمون  با سطح معنيr=48/0برابر % 99كه مقدار همبستگي با اطمينان 
. دست آمده استه  ب01/0

وري معلمان از روي ميزان امنيت شغلي آنها از همچنين جهت پيش بيني ميزان بهره
 درصد از 24 يعني ؛است) R=24/0( كه مقدار ضريب تعيين ،كنيدرگرسيون خطي استفاده مي

شود كه با تحقيق آقاي وري شغلي معلمان براساس امنيت شغلي آنها تبيين ميواريانس بهره
طبق تحقيق آقاي لواساني علل افت نيروي انساني را عدم توازن درآمد . باشدلواساني همسو مي

حصيلي ، عدم امنيت شغلي و ناهماهنگي رشته تكنانراستاي نيازهاي غير مادي كارو هزينه در 
كفايتي مدير و ناهماهنگي استعدادهاي نظمي، بي، وجود بيو شغل، نارضايتي از سرپرست

. گيري كرده استفردي و شغلي نتيجه
ه ـنتيج. به عقيده بنده بين امنيت شغلي معلمان و بهره وري شغلي آنها رابطه وجود دارد

.منيت شغلي معلمان و بهره وري آنان رابطه وجود دارد گيريم كه بين امي
وري شغلي آنها كه بين ميزان رضايت شغلي معلمان و بهره: در رابطه با فرضيه دوم 

. رابطه وجود دارد 
وري شود بين رضايت شغلي و بهرهمطابق با آزمون ضريب همبستگي پيرسون مالحظه مي

به طوري كه مقدار . داري وجود داردطه معنيراب% 99شغلي معلمان با درجه اطمينان 
ه  ب01/0 و زير p=0000/0داري آزمون  با سطح معنيr=53/0همبستگي با اطمينان فوق برابر 

وري معلمان از روي رضايت شغلي آنان همچنين جهت پيش بيني ميزان بهره. دست آمده است
 درصد از 28يعني .  است2R=28/0از رگرسيون خطي استفاده شده كه مقدار ضريب تعيين 

ه ـنتيج. شودان رضايت شغلي آنها تبييـــن ميوري شغلي معلمان براساس ميزواريانس بهره
؛ بهره وري باال مي رود،مي گيريم كه هر چه رضايت فرد از شغل مورد عالقه اش بيشتر باشد

.پس بين رضايت شغلي با بهره وري رابطه وجود دارد 
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وري مدارس براساس جنسيت معلمان آنها كه ميزان بهره : در رابطه با فرضيه سوم
.متفاوت است 

 از آزمون تفاوت دو ،باشداي ميوري به صورت فاصلهچون جنسيت كيفي دو حالته و بهره
داري آزمون  با سطح معنيt=97/2ايم كه مقدار دهكرمستقل استفاده ) t-test(ميانگين 

003/0=p بيشتر از مردان ) 9/66(وري معلمان زن اين ميانگين بهره بنابر؛باشد مي05/0 و زير
وري رهـــــه گرفت كه در اين پژوهش بهــــتوان چنين نتيجبنابراين مي. باشدمي) 02/64(

م كه جنسيت ـــنتيجه مي گيري. باشدان مرد ميــــوري معلمشغلي معلمان زن بيشتر از بهره
.كه بهره وري معلمان زن بيشتر از معلمان مرد است  بدين صورت ؛در بهره وري اثرگذار است

وري مدارس براساس ميزان درآمد معلمان كه ميزان بهره: در رابطه با فرضيه چهارم
. آنها متفاوت است 
وري شغلي نيز به صورت كه ميزان درآمد به صورت كيفي چند حالته و بهرهبا توجه به اين

 با F=67/1مقدار . استفاده شده است) F-test(چند ميانگين باشد، از آزمون تفاوت اي ميفاصله
نتيجه مي گيريم كه هر چه درآمد . باشد مي05/0 و باالي p= 17/0داري آزمون سطح معني

 چندان در بهره وري كاركنان تاثير ندارد كه مطالعات ،ماهيانه و مسائل مادي بيشتر باشد
. هالوژن نيز اين را ثابت نمود 

وري شغلي آنها داري در اين پژوهش درآمد ماهيانه معلمان، در بهرهه سطح معنيبا توجه ب
 چرا كه هرزبرگ يكي ؛باشدات هرزبرگ اصالً همسو نمييتأثير چنداني نگذاشته است كه با نظر

هايي كه دريافت وري و رضايت شغلي را درآمد و دستمزد كاركنان و پاداشاز عوامل بهره
 چرا كه در ؛همچنين با نتايج تحقيق آقاي صمدي نيز همسو نيست.  است عنوان كرده،كنندمي

وري نيروي كار اثر مثبت و نرخ بيكاري اثر تحقيق آقاي صمدي نشان داده شده است كه بهره
دهد كه يك نتايج دقيق ويكفورد نشان مي. منفي و معناداري بر دستمزد نيروي كار داشته است

.شود وري نيروي كار منجر ميافزايش در بهره% 58 به درصد افزايش در دستمزد واقعي
وري مدارس براساس سطح تحصيالت معلمان كه ميزان بهره: در رابطه با فرضيه پنجم 

. آنها متفاوت است 
اي وري آنها به صورت فاصلهچون سطح تحصيالت معلمان كيفي چند حالته و بهره

 با سطح F=53/1مقدار . استفاده شده است) F-test( از آزمون تفاوت چند ميانگين ،باشدمي
وري معلمان مورد مطالعه درواقع ميزان بهره. باشد مي05/0 و باالي p=19/0داري آزمون معني

نتايج اين تحقيق با نتايج . در اين پژوهش با توجه به سطح تحصيالت آنها تفاوت چنداني ندارد 
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چرا كه طبق تحقيقاتي . باشندفته همسو نميتحقيقاتي كه در اتحاد جماهير شوروي صورت گر
كه در شوروي انجام گرفته تعليمات ابتدايي و تعليمات متوسط، كارآيي كارگران را به ترتيب به 

بخشند و تعليمات عاليه كه با تأكيد بر يك رشته  درصد افزايش مي100 درصد و 40ميزان 
نتايج تحقيقات انجام . برداال مي درصد ب300گيرد، اين ميزان را بيش ازتخصصي صورت مي

% 1كند كه گرفته در كشور ما سهم منابع انساني متخصص را در ارزش افزوده مشخص مي
نتيجه . شود در ارزش افزوده مي% 89افزايش نيروي انساني مشاغل متخصص منجر به افزايش 

.مي گيريم كه سطح تحصيالت معلمان در بهره وري آنها تاثير چنداني ندارد
. با سابقه خدمت آنان متفاوت استبهره وري شغلي معلمان: در رابطه با فرضيه ششم 

اي وري آنها به صورت فاصلهچون سطح سابقه خدمت معلمان كيفي چند حالته و بهره
 با F=07/0مالحظه شد كه . ديم كراستفاده ) F-test(باشد از آزمون تفاوت چند ميانگين مي

وري معلمان مورد  بنابراين ميزان بهره؛باشد مي05/0 و باالي P=9/0داري آزمون سطح معني
. مطالعه در اين پژوهش با توجه به سابقه خدمت آنها تفاوت چنداني ندارد

وري معلمان براساس متغيرهاي مالك رضايت شغلي و امنيت شغلي از جهت تبيين بهره
شود كه در مجموع هر دو  مي مالحظه.رگرسيون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد

وري شغلي متغير مالك در شكل رگرسيوني باقي ماندند ضريب همبستگي چندگانه آنها با بهره
ن خالص برابر ـــ و ضريب تعيي2R=325/0 و ضريب تعيين برابر R=57/0معلمان برابر 

 درصد از واريانس 32دست آمده است و اين ضريب بيانگر آنست كه حدود ه ب= 321/0
وري  درصد از واريانس بهره68گردد و وري شغلي توسط متغيرهاي مالك موجود تبيين ميبهره

. باشدتر قابل تبيين ميتوسط متغيرهاي خارج از موضوع اين تحقيق و عوامل زير بنايي
و امنيت =  37/0، رضايت شغلي با بتاي 63/31شود كه مقدار ثابت آلفا برابر  ميمالحظه

نتايج تحقيق فوق با . داري دارندوري معلمان سهم معنيدر تبيين بهره=  44/0شغلي با بتاي
ترين مسئله وري مهم چرا كه با توجه به نظريه لنين در مورد بهره؛باشدنظرات لنين همسو نمي

وري كار است و تأثير عوامل مهمي چون امنيت بهره... براي موفقيت يك سيستم، سازمان و 
. گرددع ميـــوري نيروي كار مهم واقود بهرهــتواند در بهبت شغلي ميي و رضايــــشغل

 چه بسا .نتيجه مي گيريم كه سابقه خدمت معلمان در بهره وري آنها تاثير چنداني ندارد
 از كارايي و اثر بخشي بااليي ؛معلمان با سابقه كم با توجه به عالقه اي كه به شغل معلمي دارند

.برخوردارند 
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ادهاي پژوهشي پيشنه
. وري معلمان با كارآيي آنان نيز سنجيده شودشود ميزان بهره پيشنهاد مي- 
وري معلمان با ميزان استفاده آنان از رضايت شغلي سنجيده شود ميزان بهره پيشنهاد مي- 

. وري معلمان تأثير دارد تا مشخص شود كه رضايت شغلي چه قدر در بهره،شود
 تا با امنيت ،ح درآمد معلمان بر اساس يك اصول قانون مند افزايش يابد پيشنهاد مي شود سط- 

.خاطر عالقه مندي خود را به شغلشان نشان دهند 
 پيشنهاد مي شود سطح درآمد معلمان در مقايسه با كارايي آنان در محيط هاي آموزشي - 

. تا عالقه مندي در اين شغل ايجاد شود ،سنجيده شود
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