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Aims The aim of this research has been knowing and analysis the affective factors on female forces 
productivity in the urban management field. Since the growth and productivity growth is one of the most 
important ways to achieve more production, followed by the welfare and well-being of individuals in 
societies, the recognition of the factors affecting the increase in productivity has been the main goals of 
researchers in this field. Recognizing productivity of female employees who are involved in an industrial or 
service process and applying their perspectives is the main primary action to increase productivity.
Methodology This is a descriptive-analytical study with field survey. The statistical samples consist 
employees of the international relations of the municipality of Tehran with a sample size of 173 of them. 
Statistical analysis of t-value test was used for data analysis and structural equation method was used for 
fitting the model.
Findings The research results show that demographic characteristics (age, work experience and 
education) indicate a potential high potential for employees. Using statistical tests and data processing, 
factors affecting female employee productivity were also identified. Other results from this study show 
that leadership is the most effective factor in productivity, the factor that most ethical issues are raised. The 
second factor is empowering and, the third are monitoring and controlling factors.
Conclusion Accordingly, paying attention to the basic needs of female employees, their participation in 
decision making and the leadership style of the manager, increase their productivity in the workplace. 
Also, to determine appropriate criteria for selecting forces can help the organization achieve its goals and 
achieve appropriate levels of productivity.They are considered as internal factors of business and company.
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 چکیده
وری نیروی عوامل مؤثر بر بهرهشناسایی و تحلیل : هدف این پژوهش، اهداف

از آنجا که افزایش و رشد کار زنان در حوزه مدیریت شهری تهران بوده است. 
های دستیابی به تولید و تأمین بیشتر رفاه و ترین راهوری یکی از اساسیبهره

وری بهزیستی افراد در جوامع است، واکاوی و شناخت عوامل مؤثر برافزایش بهره
 های پژوهشگران در این زمینه بوده است. آرماننیروی کار از 

: این مطالعه به روش توصیفی_تحلیلی با پیمایش میدانی انجام شناسیروش
الملل شهرداری شده است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان در حوزه روابط بین

نفر مرد( تشکیل داده است. برای  121نفر زن و  52نفر ) 173تهران با حجم نمونه 
و برای برازش مدل از روش معادالت  t-valueها از آزمون و تحلیل داده زیهتج

ها، های آماری و پردازش دادهبا به کارگیری آزمون .شده است ساختاری استفاده
وری کار شاغلین زن و مقایسه این عوامل با مردان را مورد عوامل اثرگذار بر بهره

 .مطالعه شناسایی شدند
عوامل فردی، سازمانی و محیطی به ترتیب  پژوهش نشان داد کهاین  ها:یافته
وری نیروی کار زنان دارند. مقایسه تطبیقی این ترین تاثیرات را در بهرهبیش

عوامل با مردان نیز گویای آن است که تفاوت معناداری بین دو گروه جنسیتی 
باالتر  0.000ای ها میانگین زنان با سطح خطای که در همه مولفهوجود دارد بگونه

 وری بیشتر زنان است.معنای بهرهاز مردان است که به
های پژوهش، توجه به نیازهای اساسی کارکنان زن، بر اساس یافته گیری:نتیجه

ها و سبک رهبری مشارکتی با تاکید بر مدیریت گیریمشارکت آنها در تصمیم
شود. همچنین میوری همه کارکنان در محیط کار زنان، موجب افزایش بهره

تواند سازمان مدیریت شهری را تعیین معیارهای مناسب در گزینش نیروها می
  وری کمک نماید.در رسیدن به اهداف مورد نظر و سطوح مناسب بهره
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 مقدمه

دان و یاضینه رکفرانسوا  ن بار به وسیلهینخست یوری براواژه بهره
ار برده شد. کعت( به ی)تسلط طب یراسکویزیتب فکاقتصاددان از م

ش یرا منوط به افزا ی، اقتـدار هردولتینه با طرح جدول اقتصادک
در سال  [Tahery, 2009]دانست می یشاورز کوری در بخش بهره
وری را ی بهرهطور رسماروپا به یاقتصاد یار کسازمان هم 1950
م مقدار یه از تقسکاست  یسر کوری حاصل رد: بهرهکف ین تعرچنی

د به دست یاز عوامل تول یکیا ارزش یا ارزش محصول بر مقدار ی

 یرویه و نیه، مواد اولیوری سرماتوان از بهرهن ترتیب مییآید. بدمی
وری موضوعی است بهبود بهره .[Ebadi, 2012]ار سخن گفت ک

های سیاسی و اقتصادی که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظام
 یروی، نیوری سازمانان عوامل مؤثر بر بهرهیدر م .مطرح بوده است

 یست. هر سازمان اای برخوردار کنندهاز نقش مؤثر و تعیین یانسان
ت و یفیای خود به کانداز و اهداف توسعهبه چشم یابیدست یبرا

یک  .ای داردخود اهتمام ویژه یانسان یروین یارتقاء و بهساز 
مطالعه جدید نشان داده است که تنوع جنسیتی در محل کار 

وری یک شرکت را افزایش دهد، اما همزمان ممکن تواند بهرهمی
 الیسون .[Rezghi, 2012] است رضایت کارکنان را کاهش دهد

معتقد است مجموعه متنوعی از کارمندان به این  ،MITاقتصاددان 
ای متنوع از مهارت است و معنی است که شرکت دارای مجموعه
شود. از نتایج های بهتری میدر نهایت، منجر به داشتن زیرمجموعه

مطالعات دیگر اقتصاددانان این است که اداره مردانه و زنانه امور 
٪ افزایش دهد. به طور 41تواند درآمد را تقریبًا می به طور مساوی

ای که مشابه، تنوع اجتماعی بیشتر به معنی گسترش بیشتر تجربه
تواند به دانش جمعی یک گروه از کارگران اضافه کند و مؤثر می

در  ] et al.,Jose 4201[ جوزه .]Walker ,2012[شود واقع 
شناختی به عنوان یک توانمندسازی روان»پژوهشی با عنوان 

-ای بر روی دادهمطالعه« بینی کننده تعهد کارکنان: یک تجربهپیش

کارگر شاغل در سه سازمان خدمات  101شده از آوریهای اولیه جمع
های آماری همبستگی و تحلیل در مرکز کراال و با استفاده از تکنیک

نشان داد که تمام ابعاد توانمندسازی رگرسیون چندگانه 
بین تعهد شناختی، به غیر از خودمختاری )انتخاب( پیشروان

ها و های این مطالعه، همراه با محدودیتشغلی هستند. یافته
کامینگز بود. پیشنهادات برای تحقیقات آینده بحث شده 

]2014Cummings, [ که اگر  در پژوهشی به این نتیجه رسید
کار خود را معنادار و مؤثر )اشاره به دو بعد معناداری و  کارمندان

وری شغلی بهتری را شناختی( بدانند بهرهتأثیر توانمندسازی روان
ها تأکید دارند اگر به کارمندان توجه شود و این آورند آندست میبه

یابد وری افزایش میتوجه توسط کارمندان نیز برداشت شود بهره
هاثورن استناد کردند که با وجود توجه به ها به مطالعات آن

]Gu  تانگ کازالوسکایت و ها افزایش یافت.وری آنکارکنان، بهره

& Tang, 2004] و سازمانی یتوانمندساز »ای با عنواندر مقاله 
 در که عملکرد مدیریت منابع انسانی با ارتباط در شناختیروان
اشاره کردند که  لیتوانی انجام شد به این نتایج کشور یهاهتل

 تعهد داری بر رضایت شغلی،توانمندسازی سازمانی تأثیر معنی
شناختی دارد؛ بنابراین نتیجه گرفتند سازی روانعاطفی و توانمند

توانمندسازی سازمانی و اقدامات منابع انسانی مربوطه، یک  که
 توجه در افزایش نگرش مثبت کارمند نسبت به کار است.ابزار قابل

 و یتوانمندساز  تأثیر ] ,2011Gill & Gordon[وردن و ج گیل
 کارکنان میان در ترک خدمت به تمایل بر آفرینتحول یرهبر 

 هاآن تحقیق دادند. نتایج قرار بررسی موردرا هند  در خدماتی
 قابل اندازه تا آفرینتحول یرهبر  و یتوانمندساز  که بود آن نمایانگر



ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  117 روابط بین الملل شهرداری تهران( ژوهی: زنان در حوزهپ )موردوری نیروی کار زنان در مدیریت شهری در مقایسه با مردان های بهرهواکاوی پیشرانــــــــــ

Women Empowerment & Sustainable Society                                                                                                       Volume 1, Issue 2, Summer 2020 

دهند. با می کاهش را کارکنان خدمت کتر  به تمایل ای،مالحظه
به  مدیران درجه تمایل مانند یدیگر  یمتغیرها است الزم حالاین

 تمایل مدیران از میزان شناخت و یتوانمندساز  یدرک پیامدها
نقش زنان به  .گیرد قرار مطالعه مورد شدن، توانمند به خود کارکنان

گونه که توسعه آن فرآیندعنوان نیمی از جمعیت فعال جهان در 
هایی در سراسر رو تالشباید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و از این

. دیو [Dee, 1999]دنیا آغاز شده است تا این غفلت را جبران کند 
[Dew, 2006]   فرآیند توسعه، اصول واردکردن جنسیت در
، برابری، فقرزدایی، کار آیی و توانمندسازی زنان مختلفی چون رفاه

ها، انتظارات جامعه از زنان طور تقسیم نقشرا مطرح کرده و همین
و مردان و ساختارهای جنسیتی مورد توجه قرار گرفته است. برای 

توسعه،  فرآینددهی مناسب زنان و توانمندسازی آنان در سازمان
  .نیاز است ریزی و اقدامات اصولی موردبرنامه

در کشور در حال های داخلی تاکید بر این است که در میان پژوهش
توان مشکل وری نمیای مانند ایران بدون ارتقای بهرهتوسعه

وری باالتر باید ضایعات به هر بیکاری را برطرف نمود. برای بهره
شکل آن، از قبیل ضایعات در مواد، ماشین آالت، زمان، نیروی 

هایی فرآیندایی و حذف شوند؛ و دیگر اشکال آن شناسنسانی، فضا ا
شوند شناسایی و از چرخه تولید که موجب ایجاد ارزش افزوده نمی

وری را روش، مفهوم و در عصر حاضر که بهره .کنار گذاشته شوند
نامند و در واقع به آن به شکل فرهنگ نگرشی درباره کار و زندگی می

ی در همه شئونات، کار و زندگی ور نگرند، بهرهو جهان بینی می
کننده درآمد تواند دخیل باشد و شاخص تعیینفردی، اجتماعی می

وری ملی هر کشور باید سرانه هر کشور است و برای افزایش بهره
ست که بدون استفاده از ا درآمد سرانه آن کشور افزایش یابد. آشکار

ارتقاء وری را بهبود و توان بهرهمدیریت صحیح و مناسب نمی
شهری چون تهران که روز به ریزی کالنبخشید. در مدیریت و برنامه

روز در حال گسترش و با مخاطرات و مسائل نوپدیدی مواجه است 
الزم است تا به همه اقشار جامعه به طور متوازن توجه شود. در 

های مؤثر و چندگانه آنها در این میان بانوان با توجه به نقش
از اهمیت خاصی برخوردارند. بر این اساس و با  خانواده و جامعه،

 5انداز توجه به رویکردهای اجتماعی شهرداری تهران در سند چشم
ای به مسائل و نیازها و مطالبات بانوان صورت ساله آن اهتمام ویژه

 . [Aghaee & Alvani, 2008]گرفته است 
 شخصیل به دو دسته عوام یانسان یرویوری نعوامل مؤثر بر بهره

شـامل  یا شخصی یه عوامل فردکتقسیم است  قابل یطیو مح
 Cho] الت، سن و آموزش استیزان درآمد، سطح تحصیتجربه، م

& Faerman, 2010] اثر دوگانه دارد به  یکوری سن فرد بر بهره
اهش کطرف هرچـه سن باالتر باشد به علت ه ازیککن معنا یا

گـر ییابد. از طرف دش میاهکوری فرد ، بهرهیهای جسمتوانایی
وری یابد؛ پس بهرهش مییز افزایهـر چه سن باالتر رود تجربه فرد ن

وری، بسته ن در مورد رابطه سن و بهرهییابد. بنابراش مییفرد افزا
با  یانسان یرویوری ننـد بهرهکـدا یپ یدام عامل برتر که کنیبه ا
. [Alam, 2010] ابدیش یا افزایاهش کتواند ش سن مییافزا

که در عمل به کار گرفته شود  درصورتی یانسان یروین آموزش
ر ی، در غ [Tetik, 2016]ش دهدیوری را افزاتواند سطح بهرهمی

 .شودـق آموزش محقق نمییوری از طرش بهرهیاین صورت افـزا
 یطیعوامل مح یانسان یرویوری ندسته دوم عوامل مؤثر بر بهره

ار و ک ی، محتوایت، مناسبات اجتماعکمشار  ـه شـاملکهستند 
عامل  .[Eltantaway et al., 2009] است یشغل یخشنود

گر بر یدیکبا  یشتر عامل انسانیق ارتباط بیاز طر یمناسبات اجتماع
ه کن معنا ی. به ا [Azar & Momeni, 2004]وری مؤثر استبهره

دوستی ها تحت تأثیر روحیه نوعشتر شود، انسانیهرچه روابط ب
ش یوری افزان بهرهیافت، بنابرایخواهند  یشتر یت بیزه فعالیانگ
ر یوری فرد تأثتواند بر بهرهار میکفرد از  یعامل خشنود .یابدمی

نقش جنسیت در بهبود و افزایش  .سکمثبت داشته باشد و برع
افزاری وری تنها زمانی موثر است که هم در عوامل سختواقعی بهره

تجهیزات پیشرفته تولید، و هم در عوامل مثل تکنولوژی جدید و 
انسانی فعالیت اقتصادی مانند روابط نیروی کار با مدیریت، تالش 

شده باشد. امروزه کلید های هماهنگ و متعادلی انجامو پیشرفت
وری در این نیست که از کارکنان کار بیشتری کشیده شود، بلکه بهره

عه است تا ابزاری برای در برانگیختن، تشکیل سرمایه، تحقیق و توس
با توجه به  انجام مؤثرتر وظایف در اختیار منابع انسانی قرار بگیرد.

توان ها بستگی به کارکنان دارد میوری در سازمانکه بهبود بهرهاین
هایی برای مشارکت کارکنان )زن و مرد( در با فراهم کردن فرصت

 ,Ebadi] ادوری سازمان را افزایش دگیری، بهرهتصمیم فرآیند

وری در زنان و مردان، نظرات در تعیین عوامل مؤثر بر بهره .[2012
نظران عاملی متفاوتی وجود دارد. هر یک از اندیشمندان و صاحب

اند و به وری مشخص کردهعنوان عامل مؤثر در بهبود بهرهرا به
اختصار، عواملی چون آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، ارتقا 

نظر از جنسیت، برای کار بهتر و  میان همه کارکنان صرف انگیزش
های مناسب ابتکار و خالقیت مدیران و تر، ایجاد زمینهبیش

کارکنان، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری 
نظام تنبیه، تشویق و وجدان کاری و انضباط اجتماعی تحول در 

اس دارند، تقویت ها که نقش کلیدی و حسسیستم و روش
جویی های سازمان بر امور و صرفهحاکمیت و تسلط سیاست

دانند. پژوهشگران در وری مؤثر میعنوان وظیفه ملی را در بهرهبه
وری تنها یک نظر دارند که برای افزایش سطح بهرهاین باب اتفاق

وری معلول ترکیبی توان ارائه نمود بلکه ارتقا بهرهعلت خاص نمی
 .[Ostadzadeh, 2008]از عوامل گوناگون است 

وری ملی و عوامل مؤثر بر مند به مفهوم بهرهاگر با دیدگاهی نظام
وری کمتر از بینیم که نقش زنان در تعیین بهرهآن بنگریم، می

که گفته شد چون نیمی از جمعیت فعال طور مردان نیست و همان
نظر شود تالش ها صرفگیرند و اگر از نقش آنمی کشور را زنان در بر

ایم. لذا واکاوی وری نادیده گرفتهها را در جهت دستیابی به بهرهآن
ویژه در هوری حوزه مدیریت شهری بنقش نیروی کار زنان در بهره

و همچنین عوامل مؤثر و الملل شهرداری تهران بخش روابط بین
طور کلی در ها در این سازمان و بهوری آنشناخت موانع در بهره
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جامعه اهمیت و ضرورت دارد که در این مقاله به بررسی آن 
عوامل شناسایی و تحلیل رو هدف این مطالعه، از اینایم. پرداخته

ده وری نیروی کار زنان در حوزه مدیریت شهری تهران بومؤثر بر بهره
 است. 

 

 شناسیروش
ق از نوع پیمایشی بوده و رابطه و تأثیر ین پژوهش روش تحقیدر ا

ن یل شده است. همچنیق تحلیرها بر اساس هدف تحقیان متغیم
ق، یا طرح تحقیها آوری دادهق بر حسب نحوه جمعین تحقیا

های نمونه و سپس ف ویژگییه به توصکرود به شمار می یفیتوص
ق یهای به جامعه آماری پرداخته است. با تحقویژگین یم ایتعم

رها یان متغیل ارتباط میبینی و تحلف، پیشیبه توص یشیمایپ
ق از نوع ین تحقیتوان گفت روش ان مییشود. بنابراپرداخته می

جامعه آماری تحقیق را همه کارکنان زن  .است یشیمایپ-یفیتوص
الملل شهرداری تهران تشکیل داده که با و مرد در حوزه روابط بین

مرد، به روش گلوله  121زن و  52های تحقیق، توجه به محدودیت
 اند. برفی انتخاب و مورد پرسش قرار گرفته

 
 های تحقیقمتغیرها و مولفه (1جدول 

 منبع متغیرهای مؤلفه متغیر پژوهش

 عوامل انسانی

 هوش عاطفی

Ahn et al., (2007) 

 سبک زندگی
 میزان تحصیالت

 کیفیت زندگی کاری
 رفتار شهروندی سازمانی

 صداقت کاری
 آزادی عمل

 وظایف شغلی

 عوامل محیطی
 میزان تحصیالت پدر

Jang et al., (2008) میزان تحصیالت مادر 
 همکارانتعامل 

 عوامل سازمانی

 گیریمشارکت در تصمیم

Hollebeek et al., 
(2014) 

 سبک رهبری
 خالقیت سازمانی

 توسعه منابع انسانی
 توانمندسازی کارکنان

 تعهد مدیران
 رضایت شغلی

 عدالت سازمانی

 ,.Parasuraman et al وریبهره وریبهره
(2005) 

 
وری نیروی کار زنان واکاوی عوامل مؤثر بر بهره این تحقیق با هدف

 های زیر پرداخته است:در مدیریت شهری به بررسی و آزمون سؤال
وری نیروی کار زنان در حوزه مدیریت عوامل مؤثر بر بهره .1

 اند؟شهری کدام
الملل وری کار زنان در بخش روابط بینت بهرهیوضع .2

به عوامل مؤثر  شهرداری تهران، نسبت به مردان، با توجه
 ؟شده، چگونه استشناسایی

گیری در این پژوهش، پرسشنامه و شامل هفتاد پرسش ابزار اندازه
ف پنج یو ط یبیاس ترتیبوده است. سؤاالت پرسشنامه بر اساس مق

ارائه شده است. پرسشنامه  1م شده و در جدول یرت تنظیکای لدرجه
اعضای نمونه توزیع شد و نفر از  30ن یب یشیابتدا و به طور آزما

تن از کارکنان باقی مانده تکمیل  143وسیله بعد از بررسی پایایی، به
گیری از ضریب جهت بررسی پایایی سواالت پرسشنامه، با بهره شد.

پرسشنامه ابتدایی به  30تعداد  SPSSافزار آلفای کرونباخ در نرم
نده دهبدست آمد که نشان 0.834آزمون گذاشته شد و ضریب 

 ها توزیع شد.پایایی سواالت است سپس سایر پرسشنامه
-ها از آزمون کولموگروفدادههمچنین برای نرمال بودن توزیع 

اسمیرنوف استفاده شده است. فرضیات این آزمون به دو صورت زیر 
دهنده نرمال بودن و نشان 05/0تر و مساوی از است که بزرگ

 نرمال بودن متغیر است.دهنده غیر نشان 05/0تر از کوچک
H0بندی در نمونه یکسان است )توزیع نرمال است(.: توزیع رتبه 
H1بندی در نمونه یکسان نیست )توزیع نرمال نیست(.: توزیع رتبه 

 شده است.نشان داده 2آزمون مذکور بر طبق جدول  که مقادیر
 

 های پژوهشنتایج آزمون نرمال بودن مولفه (2جدول 

 تعداد مولفه
سطح  پارامترهای آزمون

 داریمعنی
 مقدارِ آماره

 انحراف معیار میانگین
عوامل 
 محیطی

173 70/3 966/0 08/0 114/0 

عوامل 
 سازمانی

173 75/3 852/0 20/0 059/0 

عوامل 
 فردی

173 78/3 844/0 10/0 110/0 

 088/0 58/0 025/1 37/3 173 وریبهره
 

ها مولفه (Sig)داری ، اگر سطح معنی2های جدول با توجه به داده
ها(؛ باشد فرض صفر )نرمال بودن مولفه 05/0تر از مقدار خطا بزرگ

 05/0تر از مقدار خطا داری کوچکه مقدار سطح معنیک یو در صورت
گیریم. جه مییها( را نت)غیرنرمال بودن مولفه یکباشد فرض 

 یری در تمامدابنابراین در این پژوهش چون مقدار سطح معنی
جه یاست پس فرض صفر را نت 05/0 یتر از مقدار خطارها بزرگیمتغ
نرمال هستند و الزم است  یق همگیتحق یرهایمتغ یعنیگیریم می

استفاده شود. الزم به ذکر است که عدد  یهای پارامتر از آزمون
دهد و شدت ها را نشان میمعناداری فقط صحت روابط بین مولفه

توان سنجید. پس از اطمینان از روایی و ها را نمیروابط بین آن
های مختلف بر پایایی پرسشنامه، به منظور بررسی اثرات مولفه

 وری زنان، از آزمون معادالت ساختاری استفاده شده است.بهره
 

 هایافته
های نخست پژوهش نشان دهنده وجود ارتباط موثری بین یافته

 Smart PLSافزار وجی نرمحاصل از خر 1متغیرهاست و نمودار 

نشان داده است که عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل محیطی 
وری نیروی کار تأثیر مثبت دارند اما تأثیر هر سه بر سطح بهره



ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  119 روابط بین الملل شهرداری تهران( ژوهی: زنان در حوزهپ )موردوری نیروی کار زنان در مدیریت شهری در مقایسه با مردان های بهرهواکاوی پیشرانــــــــــ

Women Empowerment & Sustainable Society                                                                                                       Volume 1, Issue 2, Summer 2020 

 تر است.وری قویعوامل فردی بر بهره
سازی وری، از مدلهمچنین برای شناخت عوامل مؤثر بر بهره

مبتنی بر حداقل مربعات  [Ahmadi, 2014]معادالت ساختاری 
جزئی استفاده شده و نتایج نشان داده است که سه عامل به ترتیب 

، عوامل 12/7برابر با  Tو مقدار  83/0فردی با ضریب مسیر  عوامل
و عوامل سازمانی  34/2برابر با  tو مقدار  21/0محیطی ضریب مسیر 

وری بر بهره هر سه 93/2برابر با  tو مقدار  22/0با ضریب مسیر 
 (. 2ند )نمودار اتهمثبتی داش نیروی کار تأثیر

 

 
 پژوهش در حالت معناداری یمدل معادالت ساختار ( 1نمودار 

 

 
 با اعداد معناداریمدل مربوط به زنان همراه ( 2نمودار 

 
دهد، هر سه عامل محیطی، نشان می 2طوری که مدل نمودار همان

ها تأثیر گذار و وری آنسازمانی و فردی در بین زنان بر بهره
معناداری این اثرات محاسبه شده است. در اینجا برای بررسی این 

شناسایی شده میان زنان و پرسش که چه تفاوتی در بین عوامل 
مردان وجود دارد، از فرمول تحلیل گروهی هنسلر استفاده شده 

مقدار اعداد معناداری محاسبه شده برای تأثیر تعدیل گری  است.
معناداری که مقدار عدد  آنجایی است. از 25/1جنسیت برابر با 

یجه گرفت که توان نتکمتر است بنابراین می 96/1آمده از دستبه

، متغیر جنیست رابطه میان عوامل مؤثر %95/0در سطح اطمینان 
وری نیروی انسانی را تعدیل )قوی یا ضعیف( وری با بهرهبر بهره

های آماری این پژوهش، تأثیر کنند؛ به عبارت دیگر، در نمونهنمی
وری نیروی انسانی از دید زنان تفاوتی وری با بهرهبر بهره عوامل مؤثر

وری تأثیر شده بر بهرهنداشت و عقیده داشتند که عوامل شناسایی
شده در بین ن عوامل شناسایییتفاوت ب یبررس یدارد. همچنین برا

ن آزمون استفاده شده که نتایج به یزنان و مردان مورد مطالعه، از ا
 شرح ذیل است:
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 های متغیر بر اساس جنسیترتبه( 3 جدول
 هامیانگین رتبه تعداد جنسیت متغیر

 عوامل فردی
 02/89 52 زن
 13/86 121 مرد
 87.57 173 کل

 عوامل محیطی
 01/90 52 زن
 71/85 121 مرد
 87.86 173 کل

 عوامل سازمانی
 63/90 52 زن
 44/85 121 مرد
 88.03 173 کل

 وریبهره
 42/93 52 زن
 24/84 121 مرد
 88.83 173 کل

 

روابط از  یتمام یمشاهده شده برا (sig) یدار یمقدار عدد معن
توان تر است. لذا می( بزرگ=  %5استاندارد ) یدار یسطح معن

ده ین دو گروه مردها و زن ها دیداری بگفت اختالف معنی
تهران با ت نمره متغیرها در شهرداری یشود. برای تعیین وضعنمی

؟ برای پاسخ است یبیشده به چه ترتتوجه به عوامل مؤثر شناسایی
 .شده استای استفادهتک نمونه tبه این سؤال از آزمون 

روابط از  یتمام یمشاهده شده برا (sig) یدار یمقدار عدد معن

توان تر است. لذا می( بزرگ=  %5استاندارد ) یدار یسطح معن
ده ین دو گروه مردها و زن ها دیب داریگفت اختالف معنی

ت نمره متغیرها در شهرداری تهران با یشود. برای تعیین وضعنمی
؟ برای پاسخ است یبیشده به چه ترتتوجه به عوامل مؤثر شناسایی

 .شده استای استفادهتک نمونه tبه این سؤال از آزمون 
 

 ه جنسیتیهای دو گروخی دو برای بررسی تفاوت یآزمون آمار  (4جدول 

 
عوامل 

 فردی
عوامل 
 محیطی

عوامل 
 سازمانی

 وریبهره

 225/1 390/0 269/0 121/0 خی دو
 1 1 1 1 درجه آزادی

سطح 
 معناداری

728/0 604/0 532/0 268/0 

 
 شدهتوصیف آماری وضعیت عوامل شناسایی( 5جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 معیار
خطای انحراف از 

 میانگین
 064/0 843/0 78/3 173 فردیعوامل 

 073/0 951/0 56/3 173 عوامل محیطی
عوامل 

 سازمانی
173 60/3 889/0 067/0 

 077/0 025/1 37/3 173 وریبهره
 

 شدهای جهت بررسی وضعیت عوامل شناساییتک نمونه tنتایج آمون ( 6جدول 

 متغیر
Test Value = 3 

T اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی 
 %95فاصله اطمینان 

 کرانه باال کرانه پایین
 910/0 657/0 783/0 000/0 172 22/12 عوامل فردی

 800/0 514/0 657/0 000/0 172 09/9 عوامل محیطی
 740/0 473/0 607/0 000/0 172 98/8 عوامل سازمانی

 529/0 221/0 375/0 000/0 172 81/4 وریبهره

برای عوامل موثر بر  شدهمیانگین محاسبه 6و  5ول ابا توجه به جد
سنجش و ثابت شد میانگین واقعی  3وری با میانگین فرضی بهره

باالتر و در حد متوسط به باالتر است و  3کل پاسخگویان از مقدار 
کمتر از  (sig:0.000)آمده دستبا توجه به میزان معناداری به

تعمیم به جامعه زنان است این شاخص معنادار بوده و قابل 05/0
ده در این های شناسایی شو حتی مردان است بدین معنا که، مولفه

وری وری زنان، بر بهرهگذاری بر بهرهتواند عالوه بر تاثیر پژوهش می
 مردان نیز تاثیرگذار باشد.

 
  بحث

وری مترادف با پیشرفت است. استاندارد زندگی در جهان امروز بهره
ای از تأمین حداقل نیازهای جامعه بستگی در یک جامعه به درجه

فیت غذا، پوشاک، مسکن، آموزش دارد؛ به عبارت دیگر مقدار و کی
کند. برای ارتقای و امنیت اجتماعی، استاندارد زندگی را تعیین می

سطح زندگی باید غذا، پوشاک، مسکن و ... بیشتر تولید شود. 
تواند از طریق افزایش افزایش مقدار تولید کاالها و خدمات می

منابع  های نیروی کار و سرمایه صورت پذیرد و یا اینکه ازنهاده
صورت کاراتر استفاده به عمل آید. منابع هر کشوری موجود به

وری بیشتر یک ضرورت برای ارتقای محدود است؛ بنابراین بهره
وری بیشتر موجب رشد اقتصادی ست. بهرها استاندارد زندگی در آنها
وری شاغالن، به دستمزد شود. با بهبود بهرهو توسعه اجتماعی می

حال تر دست خواهند یافت. درعینری مناسببیشتر و شرایط کا
وری باالتر از های شغلی بیشتری تولید خواهد شد. بهرهفرصت

ها و از سوی دیگر افزایش سود سو موجب کاهش قیمتیک
ای مانند ایران توسعههرحال در کشور درحالشود. بهداران میسهام

ف نمود. برای توان مشکل بیکاری را برطر وری نمیبدون ارتقای بهره
رفت مواد،  وری باالتر باید هر نوع ضایعاتی از قبیل هدربهره

آالت، زمان، نیروی انسانی، فضا و دیگر اشکال آن شناسایی ماشین
شوند هایی که موجب ایجاد ارزش افزوده نمیفرآیندو حذف شود، 

وری شده و از چرخه تولید کنار گذاشته شوند. بررسی بهرهشناسایی
ای است که از دیرباز مورد توجه دانشمندان جهانی مقولهدر سطح 

وری بوده است. سوال اصلی تحقیق این بود که عوامل موثر بر بهره
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نیروی کار زنان در مدیریت شهری کدامند؟ که برای پاسخ به این 
سوال از مدل سازی معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات 

فردی   سه عامل به ترتیب عواملجزئی استفاده شد نتایج نشان داد 
، عوامل محیطی ضریب 12/7برابر با  Tو مقدار  83/0با ضریب مسیر 

و عوامل سازمانی با ضریب مسیر  34/2برابر با  tمقدار  و 21/0 مسیر
وری نیروی کار تاثیر هر سه بر بهره 93/2برابر با  tو مقدار  22/0

ت بهره وری کار ی)وضعمثبتی داشتند. به منظور بررسی سوال بعد 
الملل شهرداری تهران نسبت به مردان، با زنان در بخش روابط بین

شده، چگونه است؟( از دو مدل توجه به عوامل مؤثر شناسایی
های دو گروه زنان و متفاوت استفاده شد بدین صورت که یافته

مردان با یکدیگر بر اساس آزمون خی دو قیاس شد. برای این منظور 
های مربوط به زنان در ای مربوط به مردها در یک مدل و دادهههداد

دهد مدل دیگر مورد آزمون قرار گرفت. همانطوری که مدل نشان می
وری زنان تاثیرگذار هر سه عامل محیطی، سازمانی و فردی بر بهره

گری است. مقدار اعداد معنا داری محاسبه شده برای تاثیر تعدی
. از آنجایی که مقدار عدد معناداری است 25/1جنسیت برابر با 

گرفت که توان نتیجه کمتر است بنابراین می 96/1بدست آمده از 
متغیر جنیست رابطه میان عوامل موثر  %95/0در سطح اطمینان 

وری نیروی انسانی را تعدیل )قوی یا ضعیف( وری با بهرهبر بهره
، تاثیر عوامل کنند. به عبارت دیگر، در نمونه آماری این پژوهشنمی

وری نیروی انسانی از دید زنان تفاوتی وری با بهرهموثر بر بهره
وری تاثیر نداشته و عقیده دارند که عوامل شناسایی شده بر بهره

نش یمناسب جهت گز یارهاین معیین پژوهش نشان داد تعیدارد. ا
 یابیدن به اهداف مورد نظر و دستیتواند سازمان را در رسروها میین

است  ین ضرور ید. بنابراینما کمکوری از بهره یسطوح مناسب به
وری از های تأثیرگذار بر بهرهر مؤلفهیه مسئوالن ضمن توجه به ساک

ن یبهبود ا ینه را برای، زمغیرهو  ی، اقتصادیجمله عوامل اجتماع
وری نان زن بتوانند سازمان را به بهرهکار کعوامل فراهم نموده تا 

 ت خود برسانند.یمختلف فعالالزم در سطوح 
 

 گیرینتیجه
ترین عامل اثرگذار در دهد که بیشنتایج این پژوهش نشان می

وری نیروی کار زنان، کنترل و رهبری است. عاملی که بیشتر بهره
شود که توان بعد اخالقی در آن مطرح است؛ بنابراین پیشنهاد می

های مورد نیاز رتهر یک از مدیران در امر رهبری سنجیده شود. مها
در آن در مدیران ایجاد یا تقویت شود و مدیران در امر رهبری 

هایی چون قدرت تشویق و پاداش دهی، توانایی جلب مهارت
)مندرج در پرسشنامه(  غیره ها وگیریمشارکت کارکنان در تصمیم

 در نظر داشته باشند.
ه وری، آموزش و توسعطبق نتایج پژوهش، دومین پیشران بهره

شود که اصول صحیح نیروی کار زنان است؛ بنابراین پیشنهاد می
دهی رعایت شود و مدیران با استفاده از دانش روز و سازمان

دهی متناسب با شرایط سازمانی خود دست به تغییر مجدد و ساخت
هایی چون طبقه بندی مشاغل، جدید و مورد نیاز بپردازند و مهارت

دارد جهت جذب نیروی زنان متخصص استفاده از معیارهای استان
 را در نظر داشته باشد.

رعایت اصل شایسته ساالری یعنی بکارگیری مدیرانی توانمند و 
شایسته )اعم از زن و مرد( که دارای بینش قوی باشند و انتخاب 

ها بر اساس معیارهای مهارت، توانایی و صالحیت صورت گرفته آن
تواند پاسخگوی اب مدیران میباشد. نظام شایسته ساالری در انتخ

ها باشد. البته برقراری نظام مشکالت سازمانمناسب بسیاری از 
شایسته ساالری خود وابسته به نظام فراگیر دیگری وابسته به 

های اقتصادی و سیاسی کشور است. تا زمانی که بین نظام
ل کالن ئمسا اقتصادی و انواع مالکیت و-های سیاسیسیستم
گشا نخواهد های مدیریت نیز راههماهنگی نباشد، تواناییها شرکت

توان بدون توجه به ماهیت بود. از دیدگاه نگرش سیستمی نمی
 یها پرداخت. ضرور سیستم کلی به بهبود و اصالح زیر سیستم

های تأثیرگذار بر ر مؤلفهیه مسئوالن ضمن توجه به ساکاست 
 ینه را برای، زمغیرهو  ی، اقتصادیوری از جمله عوامل اجتماعبهره

ن عوامل فراهم نموده تا یوری در بین زنان و مردان ابهبود بهره
وری الزم در سطوح مختلف نان بتوانند سازمان را به بهرهکار ک

 ت خود برسانند.یفعال
 

و مردان شاغل در حوزه روابط  از همه زنانقدردانی: تشکر و 
نجام این پژوهش الملل شهرداری تهران برای همکاری در ابین

  شود.سپاسگزاری می
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