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  وري  عوامل دموگرافی ،اقتصادي و اجتماعی بر بهره تاثیراي  بررسی مقایسه

  تهران شهر پرورش در آموزش ونیروي انسانی 
 1نجف آقایی دکتر

 چکیده 

یکی از مهمترین اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهره وري آن است و با توجه به اینکه انسان در ایجاد بهره وري  :مقدمه و هدف

اي تاثیرعوامل دموگرافی  هدف این تحقیق بررسی مقایسه .هاي او در سازمان اثري کلیدي بجا می گذارد نقشی محوري دارد درخواست

 .ي انسانی در آموزش وپرورش تهران بودوري نیرو ،اقتصادي و اجتماعی بر بهره

هاي آن به شکل میدانی و با استفاده از پرسشنامه و به روش  اي است که داده تحقیق حاضر توصیفی از نوع مقایسه :روش شناسی

ر تهران شه) آقایان(جامعه آماري این تحقیق دبیران مرد،مدیران مدارس پسرانه و مسئوالن تربیت بدنی. دلفی جمع آوري شده است

اي  روش نمونه گیري به صورت تصادفی خوشه. باشد می 90-89در سال  1229که طبق آمار سازمان آموزش و پرورش شهر تهران 

از حجم جامعه آماري را % 20تعیین گردید که ) 1981(اي انجام گرفت و حجم نمونه آماري بر اساس جدول اودینسکی  چند مرحله

اي  اندازه گیري در این تحقیق عبارتست از یک پرسشنامه محقق ساخته حاوي سؤاالت پنج گزینهابزار ). n= 225(دهد تشکیل می

، )دموگرافی(براي سه گروه جامعه آماري در سه بخش  شخصی) کم –زیر متوسط  –متوسط  –زیاد  –مقدار خیلی زیاد (لیکرت 

که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفاي .  سان تنظیم شده استوري کارکنان به طور یک شرایط اقتصادي و اجتماعی تاثیر گذار بر بهره

نفر از اساتید متخصص مدیریت ورزشی مورد  20ها توسط همچنین روایی صوري و محتوایی پرسشنامه. تعیین گردید 81/0کرونباخ 

هاي ساده و  تحقیق از جدول فراوانی هاي به دست آمده از افراد نمونه در بندي و تجزیه و تحلیل داده براي دسته. تایید قرار گرفت

اسمیرنوف و براي تفاوت  –هاي استفاده گردید؛ براي تأیید طبیعی بودن توزیع از آزمون کلموگروف  درصدي جهت نمایش داده

اي تعیین بر. وري کارکنان از تحلیل واریانس یک طرفه  استفاده شد هاي جامعه آماري از میزان تاثیر پذیري متغیرها بر بهره دیدگاه

وري از تحلیل عاملی  اي و براي اولویت بندي عوامل تاثیر گذار بر بهره تک نمونه Tوضعیت تاثیر پذیري متغیرها بربهره وري از 

  .استفاده شد

وري معلمان، از حد متوسط  باالتر بوده و وضعیت  بروي بهره» عوامل شخصی«نتایج نشان داد که تاثیر : یافته ها و  نتیجه گیري 

بدین معنی که سن، میزان تحصیالت ،تجربه کاري ،میزان مهارت، تناسب رشته و شغل، برخورداري از وجدان . دهند مثبتی را نشان می

کاري، توانایی مقابله با مشکالت ،دارا بودن استعدادي طبیعی وبرخورداري ازوضعیت خانوادگی مطلوب دبیران ازجمله عوامل 

وري  بروي بهره» عوامل مربوط به شرایط اقتصادي و اجتماعی «شود که تاثیر  همچنین مطرح می. باشد موثربربهره وري  آنها می

بدین معنی که وضعیت اقتصادي جامعه، ضوابط و قوانین شغلی . دهند دبیران، از حد متوسط  باالتر بوده و وضعیت مثبتی را نشان می

ی، سیستم تشویق و تنبهی عادالنه، امنیت شغلی، توجه و احترام به جامعه، داشتن مشاغل متعدد، احساس امنیت و تامین اجتماع

هاي آموزشی ضمن خدمت، سطح بهداشت روانی و جسمانی روشن بودن  شخصیت، باال بردن حرمت و منزلت اجتماعی، گذراندن دوره

. باشد وري آنها می ثر بر بهرهشرح وظایف دبیران  و دخالت دادن معلم ورزش در تصمیمات و کاهش ساعت تدریس از جمله عوامل مو

وري افزوده شده و با  توان اذعان داشت که با افزایش هر یک از عوامل فوق، بهره این تاثیر در جهت مثبت معنی دار گشته و می

  .یابد  وري کاهش می کاهش هر کدام، میزان بهره

  

  .آموزش وپرورش تهران عوامل دموگرافی، عوامل اقتصادي و اجتماعی، بهره وري، : واژه هاي کلیدي
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  مقدمه

در رابطه با عملکرد  1ترین و ارزشمندترین پژوهشگران رشته مدیریت، پیتر دراکر یکی از معروف

کارایی یعنی انجام دادن . سازمان و مدیریت دو واژه زیربنایی کارایی و اثربخشی را تعریف کرده است

را وري  بهره .دن کارهاي شایسته مناسبکارها به نحو شایسته و مناسب و اثربخشی یعنی انجام دا

نیز چگونگی استفاده از منابع انسانی و مادي به نحوي که داراي دو مؤلفه کارایی و اثربخشی 

بسیاري از اقتصاددانان بر این نکته تأکید دارند که در توسعه تکنولوژي و . )15( باشد تعریف کرد می

شود که  از نیازهاي عمده فرآیند توسعه محسوب میهاي صنعتی، منابع انسانی یکی  افزایش خالقیت

هاي انسانی مورد تأکید و توجه قرار  به بعد سرمایه 1960از دهه . باید مورد توجه بسیار قر ار گیرد

  .)16( شوند گرفته است و امروزه به عنوان یکی از عوامل اصلی در توسعه شناخته می

این باورند که کارکنان مهمترین منبع رقابتی سازمان محققان و اندیشمندان مدیریت امروزه بر      

یک  و سرمایه انسانی یک سازمان یا موسسه یا شرکت و در سطح فراتر سرمایه انسانی، هستند

اولین و مهمترین مولفه توسعه در هر .استراتژیک را برآورده کنندهاي  تواند همه نیازمندي می کشور

 در توسعه اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی و غیرهاي  مدهنیروي انسانی سهم ع. کشور انسان است

در ، کند می انسان بعنوان یک محور در توسعه نقش اساسی را در تمام محورهاي دیگر بازي. دارد

واقع نیروي انسانی مهمترین زیر ساخت هر مجموعه یا سازمان و کشور است، چون اساس حرکت به 

تواند توسعه را به  می عنصر اصلی ساختار و مدیریت کهانسان به عنوان . سوي توسعه انسان است

جامعه  ،بنابراین انسان توسعه یافته .تواند بعنوان مانع بزرگ توسعه عمل کند می ارمغان بیاورد و هم

 . )33(آورد می توسعه یافته را به ارمغان

فعالیت آن در هر آموزش و پرورش که داراي سرمایه عظیم انسانی در هر کشور است و نحوه      

براي یک نظام آموزشی پویا و فعال، وجود . باشد کشور نشان دهنده میزان رشد و ترقی آن کشور می

این نوع فرهنگ . باشد یک فرهنگ قوي و قابل انعطاف و پاسخگو به نیازها، الزم و ضروري می

که بهره وري، دهد  باشند و متغیرهاي زیادي را تحت تأثیر قرار می شامل عوامل متعددي می

  .)6( ها است اثربخشی و کارایی از جمله آن

توان اذعان داشت یکی از عوامل مهم و کلیدي در نظام آموزشی، معلمان و دبیران  همچنین می     

آنان وري  بهره باشند که عملکرد آنان و میزان کارایی و اثربخشی آنان و به عبارتی میزان می

  .)13( بایست مد نظر قرار گیرد می

هاي خصوصی  نیروي انسانی فعال در سازمان و کارشناسان ،برنامه ریزان، همیشه براي مسئوالن     

و متخصصان عالقمند به سرنوشت کشور سؤاالتی از این قبیل مطرح است که چگونه  و دولتی

نهاد، در یک وري  بهره شود ها افزایش داد؟ چه عواملی باعث می را در سازمانوري  بهره توان می

نیروي انسانی شاغل در وري  بهره توان مؤسسه یا سازمان آموزشی، افزایش یا کاهش یابد؟ چگونه می

 

1- Peter Drucker 



  115... اي تاثیر عوامل دموگرافی ،اقتصادي و اجتماعی یسهبررسی مقا

 

ملی وري  بهره هاي کشور با در سازمانوري  بهره ها را به میزان مطلوب رسانید؟ رابطه سازمان

 ایست به مفهومب ها می پاسخ این سؤال تنهاي دیگر از این قبیل که البته براي یاف چیست؟ و سؤال

 از آنجایی که. )8( در سازمان توجه و دقت نظر مبذول داشتوري  بهره و به عبارتی هدفوري  بهره

استفاده بهینه از منابع مهم به خصوص منابع انسانی هستند و از جهتی به دلیل حساس و با وري  بهره

بایست در امر غنی  مرز و بوم میاهمیت بودن دوره رشد نوجوانان یا به عبارتی دیگر آینده سازان این 

هاي آموزشی که به طور مستقیم با دانش آموزان در ارتباط هستند، اهمیت  محیطوري  بهره سازي و

اشاره نمود چرا بدنی  تربیت توان به دبیران می) منابع انسانی(از جمله این افراد . )2(خاصی قایل شد

اي  ابعاد انسان توجه داشته و نقش و جایگاه ویژه تعلیم و تربیت به رشد و شکوفایی تمام در امرکه 

وري  بهره بایست زمینه را جهت ارتقاء بنابراین می. در زمینه تحقق اهداف آموزش و پرورش داراست

عملکرد معلمان به عنوان عاملی که اثر مستقیم در محتواي فکري و . فراهم نمودبدنی  تربیت دبیران

باشد لذا براي تحقق این مهم یکی از  حائز اهمیت خاص می ذهنی و شخصیتی دانش آموزان دارد

شناخت این عوامل زمینه رشد و  تا باآنان است وري  بهره هاي مؤثر، بررسی عوامل تأثیرگذار بر راه

به همین دلیل انجام تحقیقی کاربردي که بتواند این عوامل را مشخص . بهبود این افراد فراهم گردد

نیروي انسانی از وري  بهره کند، البته الزم به ذکر است که عوامل مؤثر بر کند، ضرورت پیدا می

ه است ولی آنچه که حایز اهمیت است، این دیدگاه اندیشمندان و محققان بسیاري از قبل تعیین شد

. صادق است و کاربرد داردبدنی  تربیت است که این عوامل تا چه حد در مورد معلمان و دبیران مرد

همچنین عالوه بر دبیران مرد تربیت بدنی، دیدگاه مدیران مدارس نیز مورد مطالعه قرار گرفته است 

د و هم با دانش آموزان و به عنوان مقامات ذي صالح در چرا که آنان هم با معلمان در ارتباط هستن

توانند از بعد دیگري اظهارنظر نمایند؛ و باالخره براي تکمیل نتایج تحقیق با  هاي آموزشی می محیط

هاي مسئوالن آموزش و پرورش به دلیل جایگاهی که در تدوین  مد نظر قرار دادن نظرات و دیدگاه

این سه دیدگاه از ابعاد مختلف . دارند، از آنان نیز نظرخواهی شده استقوانین و ضوابط نظام آموزشی 

. را مشخص نمایندبدنی  تربیت دبیران مردوري  بهره توانند به طرز قابل قبولی عوامل مؤثر در خود می

  . ارائه دادوري  بهره جهت فرآیند ارتقاءراهکارهایی توان  با مقایسه و تحلیل این نظرات می

با عنوان اثربخشی ) 1998( 1ریچارد الو استایلز ،استانلی ، سونبیقی که  توسط جاکودر تحق     

مدارس مورد بدنی  تربیت صورت گرفته است، عوامل مؤثر در اثربخشی معلمانبدنی  تربیت معلمان

اي، میزان  مالحظه قرار گرفته است و نتیجه چنین بوده که یک سري عوامل نظیر تخصص حرفه

هاي سیستماتیک معلمان در اجراي کار تدریس از جمله عوامل مهم  تجربه و برنامه ریزي ،تحصیالت

در ) 2002(جان مک کلین .)23( مدارس بوده استبدنی  تربیت میزان اثربخشی معلمانبر و اثرگذار 

طی تحقیقی اذعان داشته که مسئله حقوق و دستمزد تنها عامل مهم براي کارکنان نیست و 

جالب بودن کار، کمک و امکانات کافی جهت انجام شغل، : از جملهشغل خوب  هاي یک ویژگی

 

1- Jacobson, Stanley A, Stiles, Richard, L. 
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ها،  اطالعات کافی جهت انجام شغل، اختیارات کافی جهت انجام شغل، فرصت براي افزایش توانایی

را براي  امنیت شغلی و دریافت نتایج کار چه به عنوان بازخورد و چه به عنوان تشکر و قدردانی

نیروي وري  بهره عوامل مؤثر بر) 1384( ییالغابوال .)2(مهم دانسته است کارکنانوري  بهره افزایش

وري  بهره در این تحقیق عوامل مؤثر بر. انسانی صنایع خودروسازي را مورد بررسی قرار داده است

ها عواملی چون  نیروي انسانی در قالب چندین مدل ارائه شده است که در هر یک از این مدل

آموزش، ارتباط دوطرفه، سیستم مناسب پرسنلی، امکان موفقیت، اعتماد متقابل، عادالنه بودن 

رهبري و غیره  فزاینده سبکها، گردش مشاغل، رقابت، مزایاي رفاهی، مشارکت، مسئولیت  پاداش

نیروي انسانی و نگرش وري  بهره عوامل مؤثر بر ارتقاء و کاهش) 1386(هاشم زاده . )1(اردوجود د

وي نتیجه گرفت پنج عامل . هاي پسرانه قم را مورد مقایسه قرار داد مدیران و دبیران دبیرستان

نیز نیروي انسانی تأثیر دارد و وري  بهره مدیریت، آموزش، انگیزه، مشارکت و کیفیت زندگی کاري بر

نیروي انسانی تفاوت وجود ندارد و وري  بهره بین دیدگاه مدیران و دبیران در مورد عوامل مؤثر بر

و مدیران بیشترین امتیاز را به %) 83(دبیران از بین عوامل پنجگانه بیشترین امتیاز را به عامل انگیزه 

  .)20(نیروي انسانی اختصاص دادندوري  بهره بر%) 91(تأثیر عامل مشارکت 

به روش پیمایشی در غرب » بهبود بهره وري«با عنوان ) 2006( 1يوسار در تحقیق دیگر که     

نتیجه ترکیب مؤثر سه عامل کارکنان، مدیران و وري  بهره استرالیا انجام داد به این نتیجه رسید که

پیشرفت از طریق «در تحقیقی تحت عنوان ) 2006(در سال  2مورتونراجر . )29(باشد ارباب رجوع می

ي موردي در پنج شرکت آمریکایی به این نتیجه دست یافت که رهبري، کار با مطالعه» وري بهره

را به میزان زیادي وري  بهره ا رهبري،بتیمی، مشارکت و ارتباط بین اعضاي تیم با همدیگر و 

 با هدف تعیین عوامل محیطی و سازمانی بر )2012(آقایی  در تحقیقی که نجف .)29(دهد افزایش می

 بروي» عوامل محیطی و سازمانی «که تاثیر   دست یافت نتیجه انجام داد به این معلمانوري  بهره

شرایط بدین معنا که . دهند دبیران، از حد متوسط  باالتر بوده و وضعیت مثبتی را نشان میوري  بهره

جو دوستانه حاکم بر ، میزان ساعات کار هفتگی، دسترس بودن امکاناتدر ، فیزیکی محیط کار

ارتباط ، عدم تبعیض بین دبیران، آشنایی مدیران با روابط انسانی، آنهاي  مدیریت و شیوه، محیط کار

آموزشی ضمن خدمت، هاي  شرکت معلمان در سمینارها، گذراندن دوره، مطلوب درون سازمانی

از جمله عوامل موثر بر بهره  تربیت معلمهاي  افزایش دورهو  ران روشن بودن شرح وظایف دبی

 محیط کاري بر اثردر تحقیقی با هدف بررسی ) 2011( 3دورا آتافیا ).33(باشد می برداري آنها

وري معلمان  بین محیط کار و بهرهنتیجه رسید که معلمان دبیرستانها در نیجریه به این وري  بهره

اي به افزایش  وري معلمان باید توجه ویژه او بررسی کرد که براي باال بردن بهره.رابطه وجود دارد

 

1- Sarevy 
2- Roger Morton   
3- Dorah Ataphia 
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و مطلوب در محیط کار و ارتباطت مطلوب درون   ایجاد محیط صمیمی، امکانات و تجهیزات مدرسه

  .)32(سازمانی انجام داد

و مسائل مرتبط با آن پرداخته و وري  بهره شده به نوعی به پردازش مسئلهتمامی تحقیقات انجام      

تحقیق حاضر در جهت تکمیل این تحقیقات . نگاه کرده استوري  بهره هر کدام از یک بعد به مسئله

دبیران مرد تربیت بدنی، به ارائه وري  بهره درو تاثیرگذار  برآمده و ضمن بررسی عوامل مؤثر

ي براي جامعه آماري تحقیق پرداخته است تا ضمن پاسخگویی به سؤاالت اصلی کاربردراهکارهاي 

هایی را براي نیروي انسانی شاغل در بخش  کاربردي، راه حل هايراهکارتحقیق بتواند با ارائه این 

  .آموزشی در مواجه با مشکالت ارائه دهد

  

  روش شناسی

آن به شکل میدانی و با استفاده از  هاي اي است که داده تحقیق حاضر توصیفی از نوع مقایسه

جامعه آماري این تحقیق دبیران مرد،مدیران . پرسشنامه و به روش دلفی جمع آوري شده است

شهر تهران که طبق آمار سازمان آموزش و پرورش ) آقایان(مدارس پسرانه و مسئوالن تربیت بدنی

اي چند  ورت تصادفی خوشهروش نمونه گیري به ص. باشد می 90-89در سال  1229شهر تهران 

تعیین گردید که ) 1981(اي انجام گرفت و حجم نمونه آماري بر اساس جدول اودینسکی  مرحله

ابزار اندازه گیري در این تحقیق عبارتست . )n= 225(دهد از حجم جامعه آماري را تشکیل می% 20

زیر  –متوسط  –زیاد  –مقدار خیلی زیاد (اي لیکرت  از یک پرسشنامه حاوي سؤاالت پنج گزینه

 –و شرایط اقتصادي )دموگرافی(براي سه گروه جامعه آماري در سه بخش  شخصی) کم –متوسط 

براي تعیین اعتبار و پایایی . کارکنان به طور یکسان تنظیم شده استوري  بهره اجتماعی تاثیر گذار بر

انتخابی اعم از معلمان، مدیران  نفر نمونه 25روي  مطالعه  مقدماتی ابزار اندازه گیري با انجام یک

آموزش و پرورش شهر تهران آلفاي کرونباخ پرسشنامه  9از منطقه بدنی  تربیت مدارس و مسئول

. به دست آمد و بدین ترتیب پایایی پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفت% 81محاسبه گردید که عدد 

تید متخصص مدیریت ورزشی که سابقه تن از اسا 20ها توسط آنروایی محتوایی صوري ومحتوایی 

تحقیق در  متغییرهاي .فعالیت در زمینه متغیرهاي این تحقیق را نیز داشتند، مورد تایید قرار گرفت

میزان ، وضعیت خانوادگی، میزان تجربه کاري ، ،میزان تحصیالتتاثیر سن دموگرافی  عوامل بخش

تناسب رشته تحصیلی با شغل، وجدان کاري، توانایی مقابله با مشکالت و دارا ، مهارت و تخصص

جوامع تحت بررسی و در بخش اقتصادي و اجتماعی از دیدگاه وري  بهره بربودن استعداد طبیعی 

ضوابط و قوانین شغلی، هماهنگ بودن حقوق و مزایا با نیازهاي ، تاثیر وضعیت اقتصادي جامعه

متناسب بودن  ، احساس امنیت و تامین اجتماعی و)دولتی و غیر دولتی( متعدد مادي، داشتن مشاغل 

 از دیدگاه جوامع تحت بررسیوري  بهره افزایش حقوق معلمان با باال رفتن سطح زندگی بر

هاي به دست آمده از افراد نمونه در تحقیق از جدول  براي دسته بندي و تجزیه و تحلیل داده.باشد می
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براي تأیید طبیعی بودن توزیع از  هاي استفاده گردید؛ ده و درصدي جهت نمایش دادههاي سا فراوانی

وري  بهره ها از میزان تاثیر پذیري متغیرها بر براي تفاوت دیدگاهاسمیرنوف و  –آزمون کلموگروف 

دموگرافی ،اقتصادي و (تاثیر گذاري عوامل براي  سپس .کارکنان از تحلیل واریانس  استفاده شد

از وري  بهره برو براي اولویت بندي عوامل تاثیر گذار اي  تک نمونه  tاز وري  بهره بر )اجتماعی

  .تحلیل عاملی استفاده شد

  

  تحقیق یافته ها

  هانتایج آزمون کلموگروف اسمیرونف براي بررسی نرمال بودن داده. 1جدول

  نتیجه آزمون  سطح معناداري Zنمره  فراوانی  متغیرها

  داده ها نرمال است 549/0 741/0 225  وري اقتصادي و اجتماعی بر بهرهعوامل 

 ها نرمال استداده 672/0 724/0  225  وري بهره عوامل دموگرافی بر

نتایج  1ها از آزمون کلموگروف اسمیرونف استفاده گردید که جدول جهت تعیین نرمال بودن داده     

  .دهد می ها را نشانآزمون نرمال بودن داده

  

با  )3میانگین نظريبا ( وري بر بهره )شخصی(دموگرافی بررسی وضعیت تاثیر گذاري عوامل  .2جدول

  اي تک نمونه  t استفاده از

  سوال میانگین انحراف معیار میزان T داري سطح معنی تفسیر

 

 سن دبیران 26/4 79/0 74/23 001/0 مثبت

 تحصیالت دبیرانمیزان  39/4 61/0 75/33 001/0 مثبت

 میزان تجربه کاري 37/4 61/0 57/33 001/0 مثبت

 میزان مهارت و تخصص دبیران 61/4 58/0 72/41 001/0 مثبت

 تناسب رشته و شغل دبیران 51/4 57/0 37/39 001/0 مثبت

 برخورداري از وجدان کاري 52/4 58/0 22/39 001/0 مثبت

 مقابله با مشکالت شغلیتوانایی  32/4 62/0 86/31 001/0 مثبت

 دارا بودن استعداد طبیعی معلم 44/4 61/0 05/35 001/0 مثبت

 برخورداري از وضعیت خانوادگی مطلوب 38/4 61/0 63/33 001/0 مثبت

  

با توجه ، توان عنوان نمود می »روري معلمان میزان بهره بر عوامل شخصی تاثیر گذار«با بررسی      

مشاهده  α=01/0در سطح ) 3(هاي تجربی با میانگین نظري  داري بین میانگین معنیبه اینکه تفاوت 

باشند،  ، باالتر از میانگین نظري می»شخصی«هاي تجربی مرتبط با عوامل  شود و تمامی میانگین می

معلمان، از حد متوسط  باالتر بوده و وري  بهره بروي» عوامل شخصی«شود که تاثیر  مطرح می

، میزان مهارت تجربه کاري، میزان تحصیالت،، بدین معنی که سن. دهند را نشان می وضعیت مثبتی
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توانایی مقابله با مشکالت ،دارا بودن استعدادي ، برخورداري از وجدان کاري، تناسب رشته و شغل

. باشد می طبیعی وبرخورداري ازوضعیت خانوادگی مطلوب دبیران ازجمله عوامل موثربربهره وري  آنها

 توان اذعان داشت که با افزایش هر یک از عوامل فوق می تاثیر در جهت مثبت معنی دار گشته و این

  .یابد  می کاهشوري  بهره میزان، افزوده شده و با کاهش هر کداموري  بهره

  

با تاکید بر عامل  اتتاثیر این  مقایسه ووري  بهره بر "عوامل شخصی"تاثیر  توصیفی بررسی. 3جدول

  )طرفه تحلیل واریانس یک(گروه 

 انحراف معیار  میانگین  سطوح  متغیر
F  

  داري معنی سطح  میزان

  سن

  دبیر

  71/0  *  50/4  دبیران تربیت بدنی

  79/0  12/4  مدیر مدرسه  001/0  79/9

  81/0  88/3  مسئول تربیت بدنی

  میزان

  تحصیالت دبیران

  56/0  40/4  دبیران تربیت بدنی

  57/0  *  50/4  مدرسهمدیر   001/0  87/9

  74/0  92/3  مسئول تربیت بدنی

  میزان ت

  جربه کاري

  59/0  *  51/4  دبیران تربیت بدنی

  60/0  28/4  مدیر مدرسه  001/0  35/4

  65/0  23/4  مسئول تربیت بدنی

  میزان مهارت

  و تخصص دبیران

  53/0  65/4  دبیران تربیت بدنی

  52/0  62/4  مدیر مدرسه  ---  63/1

  85/0  42/4  مسئول تربیت بدنی

  تناسب رشته

  و شغل دبیران

  57/0  45/4  دبیران تربیت بدنی

  57/0  55/4  مدیر مدرسه  ---  02/1

  57/0  57/4  مسئول تربیت بدنی

  برخورداري

  از وجدان کاري

  54/0  62/4  دبیران تربیت بدنی

  61/0  38/4  مدیر مدرسه  001/0  51/5

  47/0  *  69/4  بدنیمسئول تربیت 

  توانایی مقابله

  با مشکالت شغلی

  53/0  *  43/4  دبیران تربیت بدنی

  68/0  20/4  مدیر مدرسه  05/0  72/3

  64/0  42/4  مسئول تربیت بدنی

  دارا بودن

  استعداد طبیعی معلم

  52/0  51/4  دبیران تربیت بدنی

  66/0  37/4  مدیر مدرسه  ---  22/1

  76/0  46/4  بدنیمسئول تربیت 

  برخورداري

  از وضعیت

  خانوادگی مطلوب

  58/0  28/4  دبیران تربیت بدنی

  61/0  47/4  مدیر مدرسه  ---  58/2

  70/0  42/4  مسئول تربیت بدنی

  

هاي  دیدگاه داري بین شود که تفاوت معنی به دست آمده، مطرح می Fبا تأکید بر میزان مقادیر     

، میزان تحصیالت، عوامل سن پذیريتاثیردر نقش بدنی  تربیت مدرسه و مسئوالندبیران ،مدیران 
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و توانایی مقابله دبیران با مشکالت  α =01/0میزان تجربه  و برخورداري از وجدان کاري در سطح 

توان نتیجه گیري نمود که  می ها بنابراین، با رجوع به میانگین. وجود دارد  α =05/0شغلی در سطح 

 میزان تجربه  و توانایی مقابله دبیران با مشکالت شغلی بر، اه دبیران تاثیر عوامل سناز دیدگ

و از دید مدیران تاثیر عامل میزان تحصیالت دبیران و متغیرهاي دموگرافی باالتر از دیگر  وري  بهره

 متغیرهاي دموگرافی از دید مسئوالن تاثیر عامل برخورداري از وجدان کاري دبیران از بقیه

  . بیشتراست

  

با (وريبررسی وضعیت تاثیر گذاري عوامل مربوط به شرایط اقتصادي و اجتماعی بر بهره  .4جدول 

  تک نمونه اي  t با استفاده از )3میانگین نظري

 میانگین انحراف معیار میزانT داري سطح معنی تفسیر
 سوال

 وضعیت اقتصادي جامعه 24/4 74/0 13/25 001/0 مثبت

 ضوابط و قوانین شغلی جامعه 01/4 80/0 58/18 001/0 مثبت

 داشتن مشاغل متعدد 97/3 89/0 32/16 001/0 مثبت

 متناسب بودن افزایش حقوق با سطح زندگی 54/4 60/0 22/38 001/0 مثبت

 احساس امنیت و تامین احتماعی 46/4 59/0 28/37 001/0 مثبت

 روانی و جسمانیسطح بهداشت  36/4 73/0 89/27 001/0 مثبت

 
 »دبیرانوري  بهره عوامل مربوط به شرایط اقتصادي و اجتماعی تاثیر گذار بر میزان«با بررسی      

هاي تجربی با میانگین نظري  داري بین میانگین با توجه به اینکه تفاوت معنی، توان عنوان نمود می

مربوط به « بی مرتبط با عوامل هاي تجر شود و تمامی میانگین مشاهده می  α =01/0در سطح ) 3(

عوامل «شود که تاثیر  باشند، مطرح می ، باالتر از میانگین نظري می»شرایط اقتصادي و اجتماعی 

دبیران، از حد متوسط  باالتر بوده و وري  بهره ويربر» مربوط به شرایط اقتصادي و اجتماعی 

ضوابط و قوانین شغلی ، اقتصادي جامعهبدین معنی که وضعیت . دهند وضعیت مثبتی را نشان می

، سیستم تشویق و تنبهی عادالنه، احساس امنیت و تامین اجتماعی، داشتن مشاغل متعدد، جامعه

هاي  گذراندن دوره، باال بردن حرمت و منزلت اجتماعی، توجه و احترام به شخصیت، امنیت شغلی

شرح وظایف دبیران  و دخالت  آموزشی ضمن خدمت، سطح بهداشت روانی و جسمانی روشن بودن

 آنهاوري  بهره دادن معلم ورزش در تصمیمات و کاهش ساعت تدریس از جمله عوامل موثر بر

توان اذعان داشت که با افزایش هر یک از  می این تاثیر در جهت مثبت معنی دار گشته و. باشد می

 .یابد  می کاهشوري  بهره میزان، افزوده شده و با کاهش هر کداموري  ، بهرهعوامل فوق

  



  121... اي تاثیر عوامل دموگرافی ،اقتصادي و اجتماعی یسهبررسی مقا

 

با  اتتاثیر این  مقایسهوبربهره وري  "شرایط اقتصادي و اجتماعی  "تاثیر  توصیفی  بررسی: 3جدول 

 )طرفه تحلیل واریانس یک(تاکید بر عامل گروه 

 F میزان انحراف معیار  میانگین  سطوح  متغیر
  سطح

  داري معنی

  وضعیت اقتصادي

  جامعه

  56/0  * 38/4  دبیران تربیت بدنی

  78/0  07/4  مدیر مدرسه  01/0  01/5

  02/1  38/4  مسئول تربیت بدنی

  ضوابط و قوانین

  شغلی جامعه

  56/0  23/4  دبیران تربیت بدنی

  91/0  * 72/4  مدیر مدرسه  01/0  09/11

  88/0  15/4  مسئول تربیت بدنی

  داشتن مشاغل

  متعدد

  91/0  09/4  دبیران تربیت بدنی

  79/0  88/3  مدیر مدرسه  ---   40/1

  17/1  88/3  مسئول تربیت بدنی

  متناسب بودن افزایش

  حقوق با سطح زندگی

  54/0  61/4  دبیران تربیت بدنی

  61/0  50/4  مدیر مدرسه  ---   17/1

  76/0  44/4  مسئول تربیت بدنی

  احساس امنیت و

  تامین احتماعی

  52/0  * 61/4  دبیران تربیت بدنی

  57/0  30/4  مدیر مدرسه  01/0  34/7

  70/0  53/4  مسئول تربیت بدنی

  سطح بهداشت

  روانی و جسمانی

  65/0  52/4  دبیران تربیت بدنی

  74/0  12/4  مدیر مدرسه  01/0  60/10

  68/0  * 65/4  مسئول تربیت بدنی

  

داري بین تاثیر عوامل  شود که تفاوت معنی به دست آمده، مطرح می Fبا تأکید برمیزان مقادیر     

قوانین شغلی جامعه ،احساس امنیت وتامین اجتماعی و سطح و  وضعیت اقتصادي جامعه ،ضوابط 

وجود بدنی  تربیت مدیران و مسئوالن، از دید دبیران α =01/0بهداشت روانی وجسمانی در سطح 

توان نتیجه گیري نمود که از دیدگاه دبیران تاثیر عوامل  می ها انگینبنابراین، با رجوع به می. دارد

وضعیت اقتصادي جامعه و احساس امنیت و تامین اجتماعی بربهره وري باالتر از دیگر گروهها و از 

دید مدیران تاثیر عامل ضوابط و قوانین شغلی جامعه و از دید مسئوالن  سطح بهداشت روانی و 

  . وهها بیشتراستجسمانی  از بقیه گر
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  عوامل شخصی موثر بر اولویت بندي نتایج آزمون تحلیل عاملی  :1نمودار

  بهره وري دبیران مرد تربیت بدنی

  

  
  درحوزه عوامل اقتصادي و  اولویت بنديتحلیل عاملی نتایج  :2ر نمودا

  دبیران مرد تربیت بدنیوري  بهره بر موثر اجتماعی

  

  بحث و نتیجه گیري

وري  بهره آزمودنی تحقیق در مورد عوامل موثر برهاي  تحقیق بین نظرات گروههاي  اساس یافتهبر 

از دید دبیران  با وري  بهره در بخش عوامل شخصی بین تاثیر سن دبیران بربدنی  تربیت دبیران مرد

 ن برمیزان تحصیالت دبیرا تاثیر مورد در.مدیران و مسئوالن اختالف معنی داري مشاهده گردید 
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سطح بھداشت روانی و جسمانی جامعھ
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اختالف معنی بدنی  تربیت با مدیران مدارس پسرانه و دبیرانبدنی  تربیت از دید مسئوالنوري  بهره

میزان تاثیر برخورداري از وجدان کاري دبیران  و در مورد میزان تجربه کاري دبیران. داري وجود دارد

مورد میزان تاثیر توانایی  در. از دید دبیران با مسئوالن  اختالف معنی داري وجود داردوري  بهره بر

از دید دبیران با مدیران مدارس پسرانه اختالف معنی داري وري  بهره مقابله با مشکالت دبیران بر

 آزمودنی تحقیق در مورد عوامل موثر برهاي  تحقیق بین نظرات گروههاي  بر اساس یافته. وجود دارد

اجتماعی بین تاثیر وضعیت اقتصادي  –ي در بخش عوامل اقتصادبدنی  تربیت دبیران مردوري  بهره

از دید دبیران با مدیران و مدیران با وري  بهره برمیزان تاثیرعامل ضوابط  و قوانین شغلی  و جامعه

در مورد میزان تاثیرعامل احساس امنیت و تامین اجتماعی . مسئوالن اختالف معنی داري وجود دارد

الخره  در مورد میزان او ب. الف معنی داري وجود دارداز دید دبیران با مدیران اختوري  بهره بر

از دید دبیران با مدیران و مدیران با مسئوالن وري  بهره تاثیرسطح بهداشت روانی و جسمانی بر

توان گفت که تفاوت ها ناشی  می در تحلیل این اختالف نظرها چنین. اختالف معنی داري وجود دارد

و بیشتر این اختالف ها بین معلمان و مدیران با مسئوالن است و  از جایگاه متفاوت آزمودنی ها است

آموزشی و نگاه هاي  در مورد آن شاید بتوان چنین گفت که بدلیل عدم حضور مسئوالن در محیط

متفاوت آنان به مسائل و مشکالت باعث میشود کمتر در جریان مشکالت اجرایی و عملکردي 

در عوض دبیران و مدیران خود به عنوان مجریان اصلی و مستقیم . قرار گیرندبدنی  تربیت دبیران مرد

 بهتر و دقیق تر با مسائل و مشکالت کاري در حین اجراء در تماس، آموزشی مدارسهاي  برنامه

آنچه در این تحقیق مد . رسد می به همین دلیل اختالف نظر مشاهده شده منطقی به نظر. باشند می

باشد و هدف رسیدن به فصل مشترك  می که اشتراك نظرهانظر است اختالف نظرها نیست بل

 دبیران مردوري  بهره باشد تا با عنایت به آن جهت بهبود می دیدگاههاي جوامع تحت بررسی

هاي  دراین راستا اقدام به اولویت بندي نظرات آزمودنی. به راه کارهاي کاربردي برسیمبدنی  تربیت

وري  بهره تحقیق میزان هر کدام از این عوامل موثر بههاي  تحقیق شد تا طبق نظرات آزمودنی

  .شوند بدنی  تربیت دبیران مرد

شناخته بدنی  تربیت دبیران مردوري  بهره اثر گذار برعوامل مهمترین ، تحقیقهاي  بر اساس یافته     

دموگرافی  ، عوامل اجتماعی و در نهایت عواملاقتصاديترتیب اولویت عوامل که به شده است 

چنین اولویت بندي در هیچکدام از تحقیقاتی   .باشند می از عوامل موثر بر بهره وریی آنان )شخصی(

به در برخی از این تحقیقات به نحو دیگري اقدام . که در ادبیات پیشینه مرور شد مشاهده نشده است

به روش » بهبود بهره وري«با عنوان ) 2006(در تحقیقی  که ساروي  مثال. اولویت بندي شذه است

نتیجه ترکیب مؤثر سه عامل وري  بهره پیمایشی در غرب استرالیا انجام داد به این نتیجه رسید که

با هدف تعیین عوامل محیطی و ) 2012(آقایی همچنین .)29(باشد کارکنان، مدیران و ارباب رجوع می

» عوامل محیطی و سازمانی «که تاثیر   معلمان انجام داد به این دست یافتوري  بهره سازمانی بر

) 1381(قاسمی  .دهند دبیران، از حد متوسط  باالتر بوده و وضعیت مثبتی را نشان میوري  بهره بروي
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برنامه : نیروي انسانی را از نظر مدیران ارشد و میانی به ترتیب زیر میداندوري  بهره عوامل موثر بر

عوامل موثر بربهره وري ) 1377(و همچنین مراد علیزاده  .)16(کنترل و سازماندهی، رهبري، ریزي

لیاقت ، بکارگیري کارکنان با توجه به توان. نیروي انسانی را به ترتیب اولویت زیرمعرفی کرده  است

، رفتار مناسب سرپرستان، تجربه کاري و مهارت، متناسب بودن مزد دریافتی با توان، و کارآیی آنها

برقراري ، رسیدگی به مشکالت کارکنان، آموزش، موقعت ارتقاء شغلی، تنبیهسیستم مناسب پاداش و 

عوامل موثر در کارآیی و بهبود آن را از ) 1376(و مهدي زاده تهرانی . جلسات مشترك با سرپرستان

وجود جو سالم : شهر اصفهان به ترتیب اهمیت چنین معرفی کرده استبدنی  تربیت دیدگاه دبیران

تامین ما یحتاج اولیه ، داشتن حقوق متناسب باشرایط سخت کاري، ن حمایتیوسازنده و قوانی

وجود ، وجود محیط و شرایط آزاد جهت انتقادهاي سازنده، اعتماد و احترام به حرفه خود، معیشتی

استفاده از معلمین متخصص و ، شغلی و باال بردن منزلت اجتماعی معلمان در جامعههاي  جذابیت

، آموزشی ضمن خدمتهاي  ایجاد و گسترش دوره، ه از وسایل کمک آموزشیاستفاد، تحصیلکرده

وسیله ایاب ، علمیهاي  تسهیالت جهت شرکت در سمینارها و بازدید، درسیهاي  تهیه و توزیع کتاب

وجود ارزشیابی منطقی با موازین علمی و ارایه راه حل براي رفع نقات ، و ذهاب مناسب به ومدرسه

مستمر برامرآموزش و تدریس دبیران و آموزش همگانی براي برنامه ریزي  نظارت و کنترل، ضعف

 نیز عوامل موثر بر ارتقاء و کاهش) 1376(هاشم زاده . )19(آموزشی دانش آموزانهاي  فعالیت

نیروي انسانی را بر اساس نگرش مدیران و دبیران دبیرستانهاي پسرانه قم مورد بررسی وري  بهره

وجود وري  بهره در مورد عوامل موثر بربدنی  تربیت بین نظرات مدیران و دبیرانقرار داد که اختالفی 

و مدیران به  )درصد%  83(دبیران بیشترین امتیاز را به عامل انگیزه ، نداشت و طبق اولویت بندي

 عوامل مدیریتی موثر درارتقاء) 1374(اعتمادي. )20(اختصاص داده اند ) درصد%  81(عامل مشارکت 

آگاهی مدیراز محیط ، مشارکت، داند، حمایت سازمانی می مدیران را به ترتیب اهمیت چنینري و بهره

 و گروه مطالعه سازمان برنامه. )3(توجیه مستمرودادن بازخورد مستمر، خارجی وانطباق موثر آن

معلمان و مدیران مدارس را بدین وري  بهره مهمترین عامل موثر در)  1371(جه استان اصفهان دبو

فراهم ساختن وسایل کمک آموزش و ، افزایش حقوق و مزایا ازعوامل رضایت شغلی: ترتیب میداند

آگاه ساختن معلمان از تحوالت و ، آشنا سازي معلمان با استفاده از آنها از عوامل بهبود روش تدریس

مت و و باال بردن حر، دگرگونیهاي جدید آموزشی و نظارت برکار برد آن از عامل رشد حرفه ایی

بینیم این اولویت بندي ها به نحو دیگري است و تنها  می همانطوري که. )5( آنانمنزلت اجتماعی 

باشد و آنهم تنها عوامل موثر بر  بدنی می تربیت در مورد دبیران) 1376(تحقیق مهدي زاده تهرانی 

طبق نتایج تحقیق . .) است وري  هاي بهره کارآیی یکی از مولفه( . کار آیی آنها را در نظر گرفته است

برحسب اولویت عبارتند بدنی  تربیت دبیران مردوري  بهره حاضر عوامل اقتصادي و اجتماعی موثر بر

سطح بهداشت روانی  ، احساس امنیت و تامین اجتماعی، داشتن مشاغل متعدد دولتی و غیر دولتی:از

نین شغلی جامعه و وضعیت ضوابط و قوا، تناسب افزایش حقوق با سطح زندگی، و جسمانی جامعه
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به شرح ذیل  در این راستا توان به دیگر تحقیقات انجام شده می در اینجا. باشند می اقتصادي جامعه

آزادي ، امنیت شغلی) 1377(متناسب بودن مزد دریافتی و سپهري ) 1377(مرادعلیزاده . اشاره کرد

هاي  الت فردي و مادي و زمینهتالش مافوقان در رفع مشک، تامین معاش کارکنان، عمل در شغل

، )1375(معصومی ، رفاهی کارکنان را عنوان کرده اند و به عامل متناسب بودن حقوق و دستمزد

اشاره کرده اند و دراین مورد ) 1995(و بوشل و کریستین سن ) 1373(و طالبی ) 1374(ابوالعالیی 

ی را نیز مطرح کرده است عالوه بر حقوق ودستمزد داشتن امنیت شغل) 1992(جان مک کلین 

داشتن مشاغل ، تورم و رکود اقتصادي، دراین تحقیقات به عوامل وضعیت اقتصادي جامعه.  )15،21(

سطح بهداشت روانی و جسمانی جامعه و ضوابط شغلی جامعه بطور مستقیم اشاره شده است ، متعدد

که همان حقوق و دستمزد و ولی چنین میتوان توجیه کرد که این عوامل در بطن دیگر عوامل اصلی 

باشد و به دلیل عدم ثبات وضعیت  می مزایاي مکفی و مناسب و داشتن امنیت شغلی است نهفته

این بدنی  تربیت اقتصادي جامعه ي کنونی ما به مشکالت عدیده معلمان و دبیران بویژه دبیران

در دیگر تحقیقات از خود  کند و شاید به این دلیل نیز باشد که می مختلف جلوههاي  عوامل به شکل

همچنین طبق نتایج تحقیق عوامل . ر سنجی مستقیمی صورت نگرفته استدبیران چنین نظ

باشند که  بدنی می تربیت دبیران مردوري  بهره و آخرین عامل از عوامل موثر برسوم اولویت ، شخصی

، وادگی دبیران تربیت بدنیوضعیت خان، تجربه کاري دبیران تربیت بدنی: به ترتیب اولویت عبارتند از

استعداد علمی ، توانایی دبیران در مقابله با مشکالت، متناسب بودن رشته تحصیلی با شغل دبیران

مهارت و تخصص دبیران ، وجدان کاري دبیران، سطح تحصیالت دبیران، سن دبیران، دبیران

از جمله مهدي زاده . فته اندبرخی از این عوامل مورد تایید دیگر تحقیقات نیز قرار گر. بدنی تربیت

سید آقامیري . به عامل استفاده ازمعلمان متخصص وتحصیل کرده اشاره کرده است) 1376(تهرانی 

عامل ) 1376(شیرزاد کبریا . )13(نیز عامل میزان تحصیالت و تجربه را مطرح کرده است) 1379(

نان را با توجه به توان و لیاقت عامل بکار گیري کارک) 1377(تخصص را تایید کرده و مرادعلیزاده 

که . نیز به عامل شایستگی احراز شغلی اشاره کرده است) 1377(سپهري . کاري مطرح کرده است

فردي هاي  و ویژگی، تجربه، تحصیالتاي،  البته این عامل خود شامل مواردي چون تخصص حرفه

راینا وي کی . اشاره کرده استبه عامل متناسب بودن سن با نوع کار ) 1381(توضیحی . میباشد

اثر بخشی باالي معلمان مدارس هاي  تحقیقی و مطالعاتی را از نشانههاي  عامل  فعالیت) 1997(

که در این میان به چند عامل از عوامل شخصی مذکور بطور مستقیم در تحقیقات . )27(دانسته است

توانایی مقابله با ، یعی معلمیاستعداد طب، مانند عامل وجدان کاري. دیگران اشاره نشده است

 نان گفت ایوت می مشکالت کاري و بر خورداري از وضعیت خانوادگی مطلوب که در تحلیل آن

به آن اشاره کرده نیز نهفته ) 1377(احراز شغلی که سپهري هاي  ها و شایستگی عوامل در ویژگی

دلیل محدود بودن  باشد و به می هایی است که مختص دبیران و معلمان است و خاص ویژگی

همچنین با بررسی دیگر پژوهشهاي . تحقیقات در این زمینه تا به حال به آن توجه نشده است
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بطور مثال مشفق  . رسیدوري  بهره توان به عوامل دیگري نیز به عنوان عوامل موثر بر می تحقیق

اي  ویلیام. ستبه عامل کاربرد مفاهیم و اصول تکنولوژي آموزشی اشاره کرده ا) 1359(آرانی 

اصولی و هاي  از برنامه ریزي) 1985(و جاکوبسون استانکی و استایلزریچارد ال ) 1980(تامسون 

مدیریتی و ، داشتن سه نقش ابزاري) 1993(اي .دبرا.بالینگر. )23،32(سیستماتیک نام برده اند

ل روانشناسی توجه به مسائ) 1993(اي  مورگان و تونی شخصی را براي معلم عنوان کرده است و

اجراي یک سري اعمال تربیتی و سلسله ) 1995(پارکر جنی . )25(بالینی معلمان را بیان کرده است

موفقیت آموزشی ، کنترل توسط معلم و بر اساس هدف، نظم دهی، مدیریت، مراتبی چون سازماندهی

استراحت کمتر معلم را زمان آموزش فعال و زمان ) 1997(تبس دانیل . استاندارد را مهم دانسته است

با دقت نظر بیشترمی بینیم این عوامل نیز جزء مهارتهاي علمی و قدرت و  . عنوان کرده است

توانایی تدریس معلم محسوب میشود که بطور ویژه و اختصاصی هر کدام از پژوهشگران به یک یا 

وري  بهره وامل موثر براز عاي  در صورتی که در تحقیق حاضر مجموعه، چند عامل آن اشاره کرده اند

لذا سعی شده تا حد امکان از تکرار جزئیات یک ، در نظر گرفته شده استبدنی  تربیت دبیران مرد

یا به عبارتی وري  بهره همچنین در چندین تحقیق به عوامل منفی و مخل در. عامل صرف نظر شود

به عواملی ) 1998(بلواستون مثال . میشوند نیزاشاره شده استوري  بهره عواملی که منجر به کاهش

طراحی ، چون وسایل وامکانات کهنه و غیر استاندارد، افزایش حجم کار، فعالیتهاي بی نتیجه

نامناسب شغل، آموزش غیراثربخشی یا نا کافی کارمندان و اشتباهات مدیریتی اشاره کرد که به 

د یکسري مشکالت را وجو) 1375(تابش . شوند می محسوبوري  بهره عنوان عوامل موثردرکاهش

: عنوان کرده که عبارتند ازبدنی  تربیت به عنوان عوامل موثر در کاهش اثر بخشی و کارآیی معلمان

عدم همکاري ، فقدان برنامه ریزي صحیح، کمبود بودجه و اعتبارات ورزشی، کمبود امکانات ورزشی

وجود تبعیض : ین گفته استنیروي انسانی را چنوري  بهره عوامل کاهش) 1373(لواسانی . مسئوالن

، ندیدن آموزش کافی، عدم امنیت شغلی، نا هماهنگی رشته تحصیلی با شغل، دربین کارکنان

نوربخش  . بی کفایتی سرپرستان و عدم عالقه به کار، فردي با شغلهاي  ناهماهنگی استعداد

ضعف مدیریتی . بدین شرح اشاره کرده استبدنی  تربیت به عوامل فشارزاي شغلی دبیران) 1378(

که این عامل در سالمت روانی اثر مستقیم داشته و باعث پایین آمدن سطح ، وعدم امکانات مناسب

بینیم که بین این عوامل وعوامل موثربربهره  می با دقت نظردراین تحقیقات. شود می عملکرد ایشان

به هرحال آنچه  . باشد می وري همخوانی و مطابقتی وجود دارد که خود دلیلی بر تایید تحقیق حاضر

راهکار  استفاده جهت ارائه  آید می دیگر تحقیقات بدست و تحقیق حاضرهاي  که از بررسی یافته

ابتدا باید عوامل موثر وري  بهره چرا که جهت  بهبود . استبدنی  تربیت دبیران مردوري  بهره بهبود 

و وري  بهره اهمیت هر کدام از آنها  در وقتی این عوامل و میزان. را  شناسایی نمودوري  بهره بر

 بطور خاص در این تحقیق تعیین گردیدبدنی  تربیت عملکرد نیروي انسانی بطورعام و دبیران مرد

 توان با فراهم نمودن شرایط مناسب جهت حداکثر تاثیر مثبت این عوامل درجهت بهبود و توسعه می
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ی چون در این تحقیق عالوه بر نظر سنجی ازخود و از جهت. ایشان اقداماتی را مطرح کردوري  بهره

به دلیل آنان چرا که ، نظرات مدیران مدارس پسرانه نیز درنظر گرفته شده ،دبیران مرد تربیت بدنی

 آموزشی دارند وبه عنوان مافوق مستقیم معلم که درهاي  نقش وجایگاه نظارتی که در محیط

ارند وهمچنین به دلیل آشنایی ملموس ایشان با دبیران و معلمان نیزتاثیر بسزایی دوري  بهره

خواهند بود از جهتی دیگربا اي  مشکالت و تنگناهاي اجرایی در مدارس داراي نظرات ارزنده

آموزش و پرورش شهر تهران به دلیل بدنی  تربیت درنظرگرفتن نظرات ودیدگاههاي مسئوالن مرد

وري  بهره و همچنین به دلیل تاثیري که بر، نقش مدیریتی موثر در تصمیم گیریها وقانون گذاري ها

بر اساس نتایج آزمون تحلیل عاملی   .نددارند درغنی سازي نتایج کمک  نمودبدنی  تربیت دبیران مرد

 دبیران مردوري  بهره از عوامل موثر بردموگرافی اولویت بندي موارد مختلف بخش عوامل 

متناسب ، وضعیت خانوادگی دبیران، کاري دبیرانتجربه : به ترتیب اهمیت عبارتند ازبدنی  تربیت

سن ، استعداد علمی دبیران، توانایی دبیران در مقابله با مشکالت، بودن رشته تحصیلی با شغل دبیران

اولویت بندي و   . مهارت و تخصص دبیران میباشند، وجدان کاري دبیران، تحصیالت دبیران، دبیران

 دبیران مردوري  بهره اجتماعی از عوامل موثر بر -بخش عوامل اقتصادي  در موارد مختلف

احساس امنیت و ، داشتن مشاغل متعدد دولتی و غیردولتی: به ترتیب اهمیت عبارتند ازبدنی  تربیت

، تناسب افزایش حقوق با سطح زندگی، سطح بهداشت روانی و جسمانی جامعه، تامین اجتماعی

در راستاي نتایج این تحقیق  . باشند می جامعه ضوابط و قوانین شغلی جامعه و وضعیت اقتصادي

گردد انجام بدنی  تربیت معلمانوري  بهره تواند باعث افزایش می شود که اقدامی که می پیشنهاد

به این ترتیب . مالی و اقتصادي مناسب جهت وضعیت حقوقی و معیشتی معلمان استهاي  سیاست

 آنانهمه جانبه  از هاي  اقتصادي جامعه و حمایتمادي و هاي  دورنگهداشتن معلمان از دغدغه

 لذا. ایشان تلقی شودوري  بهره تواند به عنوان یک عامل مثبت در جهت بهبود عملکرد و توسعه می

به تامین دبیران  عالوه بر تامین نیازهاي مالی و مسائل حقوقی آنان بایست جهت حمایت  می

توجه ... مختلف وهاي  تعاونی، مسکناي،  بیمه، پزشکیاعم از خدمات آنان جنبی و رفاهی هاي  نیاز

                                                                                                                                                                                              . کافی مبذول گردد
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