
هاي مديران و كاركنان سازمان بين ديدگاه ةبررسي رابط
مين اجتماعي استان تهران در مورد حل مشكالت و أت

  مسائل اين سازمان
  

   *دكتر رحمان سعيدي
  چكيده 

مين اجتماعي از أهاي مديران و كاركنان سازمان تها و وحدت رويه در فعاليتهمسوسازي نگرش
هاي مربوط به آن حلدر مورد مسائل سازمان و راه انمختلف آنهاي ديدگاه ةطريق بررسي و مقايس

آوري حق بيمه و مين اجتماعي را در رسيدن به اهداف بنيادي خود از قبيل جمعأتواند سازمان تمي
طور مستقيم و غيرمستقيم، پرداخت ه خدمات درماني ب ةگذاري، ارائدرآمدهاي حاصل از سرمايه

  .وري از وجوه ذخاير سازمان كمك كندو بهره گذاريمزاياي نقدي و سرمايه
وري فعاليت، هاي كنش ارتباطي، بهرهحاضر سعي شده است با استفاده از نظريه ةدر مقال

مين اجتماعي أاي در سازمان توري در سازمان، مطالعهچندعاملي و بهره ةمفاهيم و زيربنا، نظري
اي كتابخانه ةهمراه مطالعه ه از از روش ميداني ببا استفاد ،وهشژدر اين پ. استان تهران انجام شود
 ةعنوان جامعه مين اجتماعي استان تهران بأمديران و كاركنان سازمان ت ةو تكنيك پرسشنامه كلي

نمونه  ةعنوان جامعه ب) كارمند 32مدير و  13(نفر از مديران و كاركنان  45آماري و در مجموع 
ها و تجزيه و تحليل آوري اطالعات و دادهو پس از جمع شداي تنظيم انتخاب شدند و پرسشنامه
مين أهاي مديران و كاركنان تهاي تحقيق مشخص شد كه بين ديدگاهآنها و اثبات اغلب فرضيه

ترين مسائل مهم ،مديريت و پيشرفت كار ةوري، نحواجتماعي در مورد چگونگي افزايش بهره
ه ب ؛داري وجود دارداي حل مشكالت تفاوت معنيشده برهاي ارائهحلبه سازمان و راهمبتال

  تعاملي و متقابل با  ةدو جانب دليل نداشتن ارتباطه مديران و كاركنان سازمان مذكور ب ،عبارت ديگر
وري بيشتر يي و بهرهاضروري است كه به منظور افزايش كار .نگرندهاي متفاوتي به مسائل مينگاه

و  شودبيشتري بين دو گروه مورد نظر ايجاد  ةرتباط دو جانبو همسويي در نظر و عمل تعامل و ا
  .ثر باشدؤگشا و متواند در اين زمينه راهروابط عمومي سازمان مي

  
، مديران، كاركنان، وري، مديريت نوين، ارتباط تعامليبهره تأمين اجتماعي، :كليدي واژگان
مجريان

                                                                                                                    
        E mail: SAEEDI – 77AP@Yahoo.com    ييدانشگاه عالمه طباطبا علوم اجتماعي ةدانشكد استاديار *
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  مقدمه
هاي اجتماعي و ايجاد نظامي واع بيمهو گسترش ان ءمين اجتماعي اجراأت نهدف سازما

مين اجتماعي در جهت نيل أاهم وظايف ت. مين اجتماعي استأهماهنگ براي استقرار ت
  :توان عنوان كردبه اين اهداف را به شرح زير مي

  ،گذاريآوري و تمركز وجوه حق بيمه و درآمدهاي حاصل از سرمايهجمع  .1
 :غيرمستقيمصورت مستقيم و ه خدمات درماني ب ةارائ  .2

  ،خدمات درماني ةارائ )الف
  ،پرداخت مزاياي نقدي )ب
  ،برداري از وجوه ذخاير سازمانگذاري و بهرهسرمايه )ج
بگير، صاحبان بگير، حقوقهاي مزدهاي موجود و تعميم آن به تمامي گروهپوشش ةتوسع  )د

  .)1378 ،زادهيعل( هاي مختلف در سازمانكنندگان مستمريحرف و مشاغل آزاد و دريافت
مين اجتماعي كه در عين أرسيدن به اين اهداف در سازمان ت براياز جمله موانع موجود 

. سازمان مذكور در انجام وظايف محوله به نحو مطلوب است ةعنوان علل بازدارنده حال ب
ه ثر همراؤواقع عدم ارتباط م يكي از اين موانع و عوامل مهم در. وري استموانع انساني بهره

عدم آشنايي  ،به عبارت ديگر ؛مين اجتماعي استأت ةبا تفاهم بين مديران و كاركنان حوز
مين اجتماعي از سويي أكاري ت ةمسائل مختلف حوز ةهاي كاركنان در زمينمديران با ديدگاه

 ،مين اجتماعي از طرف ديگرأهاي مديران تو نيز عدم آشنايي مجريان و كاركنان با ديدگاه
مين أهاي فعاليت سازمان تهاي قابل توجهي كه در طول سالبه رغم فعاليت سبب شده كه

كنندگان از خدمات هايي از سوي استفادهاجتماعي صورت گرفته است، هنوز شاهد نارضايي
به منظور بررسي  ،از اين رو .مين اجتماعي در بعد درماني و پرداخت مزاياي نقدي هستيمأت

مين اجتماعي و مجريان و كاركنان اين حوزه، أت ةحوز هاي مديرانبين ديدگاه ةرابط
خدمات بهتر و افزايش بازدهي  ةارائ برايتواند در رفع موانع موجود پژوهش حاضر مي

نهايت جلب رضايت افكار عمومي به ويژه آن دسته از افرادي كه به  و در هافعاليت
  .گشا باشدراه ،نحوي با خدمات اين سازمان سروكار دارند

  
  يان مسئلهب

ن است كه آ، صنعتي و خدماتي در كشور هاي توليدييكي از مشكالت جدي سازمان
تر از نيست بلكه بسيار پايين )بهينه(وري نيروي انساني در آنها نه تنها در سطح بهره

  .اغلب كشورهاي جهان است شده دراستانداردهاي تعيين
وري نيروي وانع موجود براي افزايش بهرهمند براي شناخت مكنون تالشي نظامعالوه بر آن تا

براي شناخت موانع بايد از طرز تلقي و . هاي كشور انجام نگرفته استانساني شاغل در سازمان
هاي متبوع آنها وري در سازمانديدگاه و يا نگرش مديران سازمان نسبت به عوامل و موانع بهره
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آنگاه اين موانع و . كنندگيري ميد تصميمهاي خوزيرا مديران با توجه به نگرش ؛آگاهي يافت
با . اندركاران اجرايي و كاركنان بررسي كردساير مسائل و مشكالت از نگاه مجريان و دست

ها آشنا شد و در رفع نقاط توان به نقاط افتراق و اشتراك اين ديدگاهمي ،اين دو نگرش ةمقايس
ا همت گماشت تا به بازدهي بهينه و قابل هافتراق و تقويت نقاط اشتراك و مفيد اين ديدگاه

اين مقاله در پي آن است كه مسائل و مشكالت  ،از اين رو. وري بيشتر دست يافتقبول و بهره
 را مين اجتماعي از ديدگاه مديران و از نظر مجريان و كاركنان اين حوزهأموجود در سازمان ت

هاي علمي براي حل حلها و راهروشبهترين  ،مورد بررسي و مقايسه قرار دهد تا در نهايت
  .شودپذير هاي موجود امكانوري از امكانات و برنامهمشكالت و دسترسي به حداكثر بهره

  
  قيقاهداف تح

   ،اجتماعي مينأكارهاي اجرايي كاركنان و مجريان تهاي مديران و نيز راهناخت ديدگاهبررسي و ش  �
 ةرهاي اجرايي مجريان و كاركنان در حوزكاهاي مديران و راهديدگاه شدننزديك  �
مورد مسائل مختلف  رهاي يكديگر دبا ديدگاه نمين اجتماعي از طريق آشنا كردن آناأت
 ،مين اجتماعيأت
مين اجتماعي با استفاده از أكارهاي مناسب براي حل مشكالت موجود در تة راهارائ �

ه و افراد متخصص بتجر كاركنان باا مجريان و يكارشناسان  از سويشده ارائه هايديدگاه
 ،ناز طريق رسيدن به وفاق و اشتراك نظر در اثر ارتباط متقابل و تعامل انديشه بين آنا

مين اجتماعي از امكانات و نيروي أت نوري بيشتر در سازمايي و بهرهاافزايش كار �
به مشروعيت تر به مشتريان و دستيابي خدمات بيشتر و مطلوب ةارائ برايانساني موجود 

  ،و مقبوليت بيشتر اين سازمان از نظر افكار عمومي جامعه
افزايش  در نتيجهمين اجتماعي و أهاي سازمان تاقبال بيشتر آحاد در جامعه به فعاليت �

 .شودكه ارائه مي يي و كيفي خدماتكم يدرآمد بيشتر سازمان در جهت توسعه و ارتقا
  

 ضرورت و اهميت تحقيق
منظور ايجاد ه مين اجتماعي بأثر بين دو قشر مديران و كاركنان تؤو م ارتباط سازنده

ي و كيفي مديريت و امور اجرايي بهتر تفاهم و همسويي و در جهت بهبود وضعيت كم
عالوه بر  ،اين امر. خدمات بيشتر و بهتر به مشتريان خواهد شد ةو در نهايت سبب ارائ

مين أخصوص از منظر مشتريان ته و ب آنكه سبب مشروعيت سازمان در افكار عمومي
كنندگان از سبب استقبال بيشتر مشتريان و استفاده ،شود، در عين حالاجتماعي مي

 ةاين استقبال به نوب. مين اجتماعي و گسترش پوشش اجتماعي آن خواهد شدأخدمات ت
 از لحاظخود سبب باال رفتن درآمد سازمان و بازدهي بيشتر آن به لحاظ اقتصادي و 

  .شودمين اجتماعي در سطح كشور ميأت ةسبب توسع مالي
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مين اجتماعي و مديران كه مفهوم شناخت أثر بين سازمان تؤايجاد ارتباط م ،رو از اين
 به  مين اجتماعي در اثر آشنا شدن با مشكالت اجرايي و مسائل مبتالأمديران از مسائل ت

ه در اين زمينه ب ،كند كهمي ءاقتضا ،استو نيز شناخت متقابل كاركنان از ديدگاه مديران 
 ؛شكل علمي و تحقيقي و تحليلي مسائل موجود در مورد بررسي و كنكاش قرار گيرد

  .ناپذير استضرورت تحقيق در اين زمينه اجتناب بنابراين،
 

  مباني نظري
  كنش ارتباطي ةنظري

كه كنش به دو  آلماني با طرح اين نظريه اعتقاد دارد فيلسوف مشهور» يورگن هابرماس«
  .شودنوع كنش ابزاري و كنش ارتباطي تقسيم مي

در پي تحقيق و همراهي است و گفت و گو در » هابرماس«كنش ارتباطي از ديدگاه 
هدف كنش ارتباطي، وصول تفاهم دو طرفه، توافق و . گيردمركز كنش ارتباطي قرار مي

تمان، فارغ از فشار بيروني و امكان ايجاد ارتباط و گف ةاجماع عقالني است كه به واسط
در اين نوع عقالنيت، مبناي رابطه، تالش دو طرفه براي . يدآترس و تهديد به وجود مي

هوشمند سفيدي، (فهمي و همدلي است اع يكديگر است و هدف رسيدن به هماقن
بخش ارتباطات، حركت به سوي ايجاد   ةترين وظيفمهم »هابرماس« ةبه عقيد. )1377

و  شودميزيرا در چنين حالتي توانايي تفاهم و ارتباط بيشتر  ؛ماني سخن استوضعيت آر
. توان جهان زيست را از استعمار سيستم خارج كردبا رشد عقالنيت ارتباطي مي ،در نتيجه

در . داندگوي آزاد را شرط ضروري هر گونه كالم و كنش عقالني ميو  گفت »هابرماس«
ندارد و اصل بررسي گفتار به جاي  در پي نيازي براي آنامقام و پست هيچ امت ،اين حالت

نظر و ، ارتباطات ما بايد فرصت اظهار»هابرماس«از ديد . شودگوينده كامالً رعايت مي
چنين استدالل  »هابرماس«. ن سازمان فراهم آوردن و مسئوالاپاسخگويي را براي مخاطب

توانيم كه همان گونه كه ما مياينپاسخگو بودن افراد و انتظار  كند كه فرض امكانمي
از جمله . تواند چنين كندديگري نيز مي ،براي توضيح رفتارهاي خود دليلي ارائه دهيم

 ).2002 ،يورگن هابرماس(مدي بازي زبان است اهاي بهنجار كارمشخصه
  

  وريبهره ةنظري
   وريتعاريفي از بهره

از نسبت ستاده به داده  عبارت ،وريترين تعاريف بهرهترين و سادهيكي از معمول 
   :هاها به درون دادهبه معنايي نسبت برون داده ؛است

  

    :يعني
ه� داد�
==ه� ���د�

PUTSIN

PUTSOUT وريبهره  
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وهشي ژها و مراكز مختلف علمي و پسازمان از سويوري البته تعاريف متعددي از بهره
  :اشاره كرد در زيرز آنها ا ة ديگرتوان به چند نموندر سطح جهان ارائه شده است كه مي

بر يكي از عوامل ) ميزان توليد(وري برابر است با خارج قسمت خروجي بهره«
  .)1371 ،انتشارات وزارت صنايع ،وريحركت بهره(» توليد
محصوالت مختلف با . ثر از هر يك از عوامل توليد استؤم ةاستفاد ةوري درجبهره«

يعني زمين، سرمايه، كار و سازماندهي نسبت ؛ شوندادغام چهار عامل اصلي توليد مي
انتشارات  ،وريبهره ةنشري(» وري استمعياري براي سنجش بهره ،اين عوامل بر توليد

  .)1372 ،وزارت صنايع سنگين
  

  وري در سازمانچندعاملي و بهره ةنظري
  گفته  ،در اين نظريه. وري بسيار ساده و روشن استچندعاملي بهره ةتعريف نظري

 هنگامي به حد بهينه خواهد رسيد كه ،وري هر بخش از سازمان با كل آنبهره ،شودمي
مانند  ،وري فردي كاركنان در سازمان و خارج از آنثر در بهرهؤم يعوامل و اجزا ةهم

اثر متقابل بر هم  ءكنند و اين عوامل يا اجزا يك نظام جاندار، اثربخش عمل ياجزا
بخش نيروي انساني در سازمان تخاب و به كارگيري اثران ،نظامداراساس مدل . دارند

از  ،شودمعرفي مي 1»مناباناس«وري كه با حروف مخفف عاملي بهره ةپيشنهادي نظري
هر يك از اين اصول به عنوان جزئي از مدل نظامدار . شوديادي تشكيل ميبنچند اصل 

و اهميت خاص خود هر يك از اين اصول داراي ارزش ويژه  ،هر چند ؛شوندمحسوب مي
موجب نقص در  ،هر اصلاما به دليل روابط متقابلي كه با يكديگر دارند، نقص در  ،هستند

  ).6 :1377 ،محمد ساعتچي(شود اصول ديگر مي
 

  وريچندعاملي بهره ةاصول نظري
هاي فعال در كشور به حد بهينه يا به سازمان ةوري در همتا هنگامي كه بهره: اصل اول
به سطح ممكن نرسد، امكانات موجود براي رشد، ترقي و پيشرفت كشور  ،گرعبارت دي

در توضيح  .فراهم نخواهد شد... سياسي، فرهنگي، اجتماعي و ،قتصاديدر ابعاد مختلف ا
هاي فعال در كشور نهادها و سازمان ةهم» اسنمنابا«، از ديدگاه اين اصل بايد گفت كه

داراي روابط متقابل با يكديگر هستند و رشد، هاي بدن يك موجود زنده همانند سلول
گذارد و متقابالً از آن تحول و پيشرفت در نهاد يا سازمان، در نهاد يا سازمان ديگر اثر مي

وري يك سازمان تاكنون براي تشخيص ميزان بهره .پذيردها نيز اثر مينهادها و يا سازمان
ها يا بعضي از اين مالك. ارائه شده استآن معيارهاي گوناگون  ةيا تعيين عوامل بازدارند

                                                                                                                    
 ر انتخاب و به كارگيري اثر بخش نيروي انساني در سازمانمدل نظامدا .1

  



  اجتماعيو توسعة ريزي رفاه برنامه                                                            52
 

  

رضايت ارباب رجوع يا مشتريان، تعداد خطاهاي نيروي انساني در : ند ازاها عبارتميزان
كار، ميزان اشتغال ارباب رجوع يا مشتريان تعداد محصوالت فروخته شده، بازگشت 

  .يز كل سازمان استيك يك كاركنان و ن) محصول ةبازد(، سود خالص، ميزان برون داد ةسرماي
وري يك شوند تا بهرهاي باعث ميهم بافتههر چند عواملي متعدد و در :اصل دوم

ه ثابت بماند، اما اهميت رهبري و مديريت اسازمان افزايش يابد و در سطح دلخو
مد، از اهميت عوامل ديگر ااثربخش و وجود يا حضور فعال مديران موفق، شايسته و كار

 ،رهبرانابر ةهاي رهبري يا نظريدر يكي از جديدترين نظريه. شتر استدر همين زمينه بي
نسبت به لزوم پرورش مديران و كمك به آنان در جهت كسب الگوهاي شناختي، 

  .شودكيد ميأشده در اين نظريه تهيجاني و كرداري ارائه
چنان ابزار سنجش و  قبلي الزم است آن ةبراي تحقق اصول دوگان :اصل سوم

بي را به كار گيريم كه طي آن مديران موفق از مديران ناموفق، كارشناسان و ارزيا
. تميز داده شوند ،نان كه در شرايط يكسان در كار خود موفق نيستندامد، از آكارمندان كار

ثبت نتايج حاصل از كاركرد : ملكرد كاركنان عبارت است ازعترين تعريف ارزيابي ساده
چندعاملي  ةدر نظري .نزماني معي ةص در طي يك دوريا فعاليت متصدي يك شغل خا

ها بايد ارزش واقعي كيد شود كه مديران شاغل در سازمانأوري نسبت به اين نكته تبهره
با موارد  و صحيح استفاده از فنون گوناگون ارزيابي عملكرد كاركنان را بشناسند ةو شيو

  .بي عملكرد آشنا باشندفني، تخصصي، قانوني و حقوقي استفاده از فنون ارزيا
مفيد،  ،هاي آموزشيدر صورتي كه مديران يك سازمان در دوره :اصل چهارم

  د و طي آن نآموزي شركت نكنثر و مبتني بر مفاهيم و راهبردهاي بزرگسالؤاثربخش، م
، هيجاني و رفتاري خاص مديران را كسب نكنند، امكان افزايش هاي شناختيمهارت

وري واحد يا سازمان تحت نظارت خود را تيجه امكان افزايش بهرهوري خود و در نبهره
تعريف مورد پذيرش براي فرايند آموزش عبارت  »مناباناس«نيز نخواهند داشت، در 

هر گونه كوشش و تالش در جهت رشد و بهبود عملكرد يك سازمان در شغل  :است از
 ،برنادين و راسل(خواهد شد  آنان گذاشته  ةكنوني خود يا در شغلي كه در آينده به عهد

  ).1377به نقل از ساعتچي  1993
بهترين بهره  ،توانندآموزشي مي ةدر صورتي شركت كنندگان در يك دور :اصل پنجم

اي بگيرند كه انتخاب آنان براي تصدي شغلي كه به عهده را از شركت در چنين دوره
هاي علمي آزمايش و ششده و روهاي از قبل تعيينبراساس برنامه ،خواهند گرفت

وري هر اين اعتقاد وجود دارد كه بهره »مناباناس«در . انتخاب صورت گرفته باشد
و در حد مطلوب نيز باقي بماند كه براي  يابدتواند افزايش سازمان در شرايطي مي

  .ترين فرد انتخاب شده باشدمناسب ،تصدي هر شغل
حليل نشده باشد و طي آن وظايف تا وقتي مشاغل هر سازمان تجزيه و ت :اصل ششم

الزم براي ) شناختي، هيجاني، رفتاري(هاي شخصيتي گوناگون شاغل هر شغل و ويژگي
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آميز آن وظايف مشخص نشده باشد، انتخاب و استخدام كاركنان سازمان انجام موفقيت
اطالعات  ةآوري و ارائبه فنون مربوط به جمع .به درستي و صحت، انجام نخواهد گرفت

  .شودهاي گوناگون مشاغل مختلف يك سازمان تجزيه و تحليل شغل گفته ميزم در زمنيه و جنبهال
الزم است  ،كند ءخوبي ايفاه براي اينكه مدير اثربخش بتواند نقش خود را ب :اصل هفتم

نگرش  ؛كاركنان تحت نظارت او نيز براي انجام دادن وظايف شغلي خودانگيخته شده باشند
خود را به عنوان  ؛وري تغيير يافته باشدگذاري براي افزايش بهرهرزشآنان در جهت ا

هاي شبكه ؛فشار رواني در سازمان به حداقل ممكن رسيده باشد ؛عضوي از سازمان بدانند
سازماني مناسب را فراهم آورند  محيط و فرهنگ ؛ارتباطي سازمان در سالمت كامل باشند

رضايت نيروي انساني  ،آن است كه ،وري اهميت داردچندعاملي بهره ةآنچه در نظري. ... و
ها و ها و هيجانشناخت. شاغل در هر سازمان از شغل خود بايد در سطح مطلوب باشد

  .)1976 ،الك(مثبت باشد  ،دار هستندهاي آنان نسبت به شغلي كه عهدهواكنش
نسبت به كار خود اين اعتقاد وجود دارد كه تا وقتي كاركنان يك سازمان  »مناباناس«در 

هاي مشوق شوند و اگرنميبراي انجام دادن وظايف شغلي انگيخته  ،عالقه نداشته باشند
 ،آميز شغلي در اختيار آنان قرار نگرفته باشد، در آن صورتالزم براي انجام دادن موفقيت

 .در سطح پايين خواهد بود وري آنان نيزبهره
  

  تحقيق ةسوابق و گذشت
آن با كشورهاي آسيايي  ةوري كار در ايران و مقايسنگاهي به آمار بهره: انوري در ايربهره

 25حدود  64- 69هاي وري در سطوح ملي ايران طي سالدهد كه شاخص بهرهنشان مي
چين ملي ) 1985- 90(در حالي كه طي مدت مشابه  ؛داشته است» منفي«درصد رشد 

درصد  6/27سنگاپور  ،درصد 1/14تان پاكس ،درصد 5/38جنوبي  ةدرصد، كر 5/36) تايوان(
بخش صنعت كشور نيز  ه،در خالل همين دور. انددرصد رشد مثبت داشته 1/37و تايلند 

 ةرشد بخش صنعت در پاكستان و كر ،در حالي كه ؛دهددرصد را نشان مي 17رشد اندك 
بايد . داندرصد رشد داشته 4/53درصد و در تايلند  3/38در سنگاپور  ،درصد 5/29جنوبي 

دهند و وري را نسبت به وضع موجود نشان ميها تغييرات بهرهتوجه داشت كه اين شاخص
برابر  10حدود  1990وري كار در سطح ملي در سال در ژاپن كه رقم بهره ،عبارت ديگره ب

وري آن در مقايسه با ايران كه بهره(وري آن افزايش اندك در ميزان بهره ،ايران بوده است
سيمان در ايران و ژاپن  ةدو كارخان ةمقايس. شودموفقيت بزرگي محسوب مي) استپايين 

تن، براي توليد هر تن سيمان  6600ايراني با ظرفيت روزانه  ةدهد كه در كارخاننشان مي
در . شودكيلووات ساعت  برق مصرف مي 90ژاپني  ةكيلووات ساعت برق و در كارخان 115

زمين  نفر و 175ژاپني  ةروي كار وجود دارد اما در كارخاننفر ني 1400ايراني  ةكارخان
اين . كيلومتر مربع است 4ايراني بيش از  ةكيلومتر مربع و زمين كارخان 12ژاپني  ةكارخان
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هم  وري است و حاصل آنپايين بودن بهره ةمثال از هرز رفتن منابع در اقتصاد كشور و نشان
  .استلص ملي سقوط توليد ناخا

به همين دليل ديده . اندك است هها پايين و امكان تشكيل سرمايانداز در خانوادهمكان پسا
ثابت نسبت به  ةضريب تشكيل سرماي 1990تا  1975هاي سال ةشود كه در ژاپن در فاصلمي

در چنين شرايطي است كه عقل  .درصد 15درصد است و در ايران  35توليد ناخالص ملي 
ماندگي كشورمان در تر فكري اساسي براي جبران عقبعهر چه سري ،كندسليم حكم مي

  :)98 -  99 :1376 ،محمد ساعتچي(وري ملي داشته باشيم بهره ةزمين
 ةزمين درگيري در چهل دستگاه دولتي دست آمده از طريق نمونهه براساس نتايج ب .1
پشتيباني با ضوابط و معيارهاي مدرن مربوط به تعدادي از مشاغل  ،شدهكار انجام ةمقايس

ثر افراد در طول ساعات ؤكاري م ةمشاهده شد كه معدل بازد) پشتيباني دردرصد كا 60شامل (
درصد از نيروي كاركنان  50ساعت است و در مشاغل مزبور كمتر از  45/2اداري در حدود 

ر ساعت د 6كه ( اگر رقم مذكور با ميزان ساعات كار فعال كاركنان . گيردمورد استفاده قرار مي
به  ؛كاري كمتر را در كشور مشخص ساخت ةتوان بازدبهتر مي ،مقايسه شود) روز است

ن مورد بررسي به نصف تقليل پيدا كند يا انجام كار درست چنانچه تعداد شاغال ،عبارت ديگر
وري تغييري در شده و دستيابي به سطوح باالي بهرهو مطابق ضوابط و استانداردهاي تعيين

   .)1371 ،گروه تحقيق سازمان مديريت صنعتي(ورت نخواهد گرفت ن بازدهي صاميز
ئت يهفتاد نفري از اعضاي ه ةاز يك نمون»  نيازسنجي بزرگساالن« در تحقيقي با عنوان  .2

 :بررسي در جداول زير آورده شده استنتايج اين  .علمي در سطح شهر تهران نظرخواهي شد
  

  گروهي با دستيابي به سطوح باالي  موفقيت فردي و ةتوزيع درصدي رابط )1(جدول 
  اقتصادي ةوري و توسعبهره

  

  جمع  اقتصادي ةتوسع  وريبهره  كسب موفقيت

  64  35  29  فردي
  136  65  71  گروهي
  200  100  100  جمع

 
دهد كه از نظر افراد مورد مطالعه، بين كسب نگاهي اجمالي به اين جدول نشان مي
وري و دستيابي به سطوح باالتر و افزايش بهره موفقيت فردي و گروهي افراد يك جامعه

وري ملي مقدم افزايش سطح بهره ،از طرف ديگر ؛اقتصادي همبستگي وجود دارد ةتوسع
ها وري در سازمانهابتدا بايد سطح بهر ،به عبارت ديگر ؛اقتصادي كشور است ةبر توسع

  .)1375 ،ميدزادهح( شوداقتصادي نمايان  ةآن توسع ةافزايش پيدا كند تا در نتيج
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ة وري و توسعبين شرايط سازماني و محيطي به بهره ةتوزيع درصدي رابط )2(جدول 
  اقتصادي

  جمع  اقتصادي ةتوسع  وريبهره  كسب موفقيت

  106  26  80  فردي
  92  74  20  گروهي
  200  100  100  جمع

  

  

ر درصد آن زي 45است كه  ميليون نفر بوده 58حدود  1370معيت ايران در سال ج
درصد از نيروي  5، تنها 1365اند طبق آمار سن داشته) سال 17با ميانگين سني (سال  15

سهم بخش . اندبوده) هزار نفر 550( ميليوني داراي تحصيالت عالي دانشگاهي 11شاغل 
 85كرده است و حدود درصد تجاوز نمي 2صنعت از نيروي آموزشي دانشگاهي از 

يا ) دولتي(كشور نيز در بخش خدمات عمومي  درصد از نيروهاي متخصص و علمي
گيريم كه دولت سهم نتيجه مي ،بنابراين ؛اندخدمات شخصي و اجتماعي متمركز بوده

طبق همين آمار از مديراني كه در نظام اقتصادي و . اي را  در اين زمينه داشته استعمده
 ندرصد آنا 5/19حدود  ،سوادكلي بيه درصد ب 5حدود  ،انداجتماعي فعاليت داشته

درصد از كل مديران داراي تحصيالت  23حدود  و )سيكل(راهنمايي  ةبيشتر در دور
تا  24سن مديران در حدود  .انداند و بقيه هم در سطح ديپلم قرار داشتهدانشگاهي بوده

سال و  42در حالي كه در ژاپن ميانگين سن مديران  ؛سال بوده است 30درصد زير  25
مريكا اآموزش غيررسمي كاركنان در  ةهزين 1985طي سال . استسال  41در فرانسه 

   ةميليارد دالر و كل هزين 30آموزش و پرورش رسمي كاركنان  ةميليارد دالر و هزين 180
  .ميليارد دالر بوده است 210خدمت كاركنان ضمن
  هاي درصد شركت 17يك بررسي سه ساله در سنگاپور نشان داده است كه  .3

هايي اين نسبت در مورد شركت ،در حالي كه ؛اندنعتي اين كشور ورشكست شدهص ـ  تجاري
  .كمتر از يك درصد بوده است ،اندآموزش كاركنان خود را انجام داده ةكه برنام

ضمن خدمت در مناطق مختلف تهران به عمل  هايي كه در مورد آموزشدر بررسي
  .ها به دست آمدنديدهشها و آموزديدهداري بين آموزشتفاوت معني ،آمد

دالر براي هر نفر بوده  185مريكا و سوئيس اتحقيقاتي در  ةسران ةهزين 1970 ةدر ده .4
مطالعه . است دالر گزارش شده 5/1در حالي كه در ايران اين هزينه براي هر نفر فقط  ؛است

كمتر از  دهد كهدر ايران نشان مي 61تا  47هاي پژوهش و تحقيق در سال ةو بررسي بودج
حال آنكه فقط در چهار . هاي تحقيقاتي شده استكل كشور صرف فعاليت ةبودج درصد 1

ميليارد دالر صرف طراحي و  200و آلمان غربي ) شوروي سابق(مريكا، ژاپن، روسيه اكشور 
  ).1376 ،به نقل از ساعتچي 53 -  3 :1377 ،مكري( اجراي تحقيقات شده است
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  چارچوب نظري پژوهش
همان طوري  .وري در سازمان استوار استچند عاملي و بهره ةبر مبناي نظري ،حاضرپژوهش 

هنگامي به حد بهينه  ،هر بخش از سازمان با كل آن ،شوددر اين نظريه گفته مي ،كه اشاره شد
وري فردي كاركنان در سازمان و خارج ثر در بهرهؤعوامل و اجزاي م ةخواهد رسيد كه هم

يك نظام جاندار، اثربخش عمل كنند و اين عوامل يا اجزاء اثر متقابل بر  مانند اجزاي ،از آن
وري با حروف مخفف چند عاملي بهره ةاساس مدل نظامدار پيشنهادي نظري. هم دارند

گيري اثربخش نيروي كارمدل نظامدار انتخاب و به(كلمات جمله  ةشدكه خالصه  » مناباناس«
ه هاي گذشته مورد بحث قرار گرفت، به كه در بخشهمان گون. است) انساني در سازمان

وري در سازمان در اين تئوري مبتني بر هفت اصل است كه عناوين طور خالصه اصول بهره
  :ند ازااصول عبارت
  ؛وري در كل كشوربهره :اصل اول
  ؛مدانقش مديران كار: اصل دوم
  ؛ارزيابي مديران موفق و ناموفق: اصل سوم

  ؛مديرانآموزش : اصل چهارم
  ؛ثر است كه انتخاب شغل صحيح صورت گرفته باشدؤآموزش در صورتي م: اصل پنجم
  ؛دشومشاغل بايد تجزيه و تحليل شود و وظايف افراد مشخص : اصل ششم
سازماني سازماني به عوامل برونوري مدير موفق عالوه بر عوامل دروندر بهره :اصل هفتم

  .توجه شود هم بايد
  

  روش تحقيق
اي با استفاده كتابخانه ةميداني به همراه مطالع ةحقيق در اين بررسي، روش مطالعروش ت

 شودميآوري هاي ضروري جمعنياز و داده از تكنيك پرسشنامه است كه اطالعات مورد
  .گيردو مورد تجزيه و تحليل قرار مي

  .استمين اجتماعي در شهر تهران أمديران و كاركنان سازمان ت ةكلي :آماري ةجامع
مين اجتماعي استان تهران أابتدا به قيد قرعه از شعب مختلف سازمان ت: نمونه ةجامع

آنگاه با روش تصادفي ساده از طريق گرفتن ليست كاركنان و  شد؛انتخاب  23 ةشعب
  .مند انتخاب شدندركا 32مدير و  13طور تصادفي ه مديران ب

  
  هاكليد واژه ـتعريف عملياتي 

موجب حكم استخدامي در ه ست كه با فردي ،ز مدير در اين پروژهمنظور ا :مديران �
آن  ةكنندعنوان ادارهه مين اجتماعي و درجات سازماني بأهاي مختلف سازمان تبخش

  .بخش تصدي دارد
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مين اجتماعي هستند و أمنظور افرادي هستند كه داراي حكم استخدامي از سازمان ت :كاركنان �
  .مين اجتماعي مشغول به كار هستندأهاي كاري تدر حوزهدر ارتباط با مسائل مختلف 

هايي هستند كه به لحاظ پست سازماني و مسئوليت افراد يا گروه منظور: مجريان �
هاي صف يا ستادي موريتي در بخشأايجاد هماهنگي يا م ةقانوني وظيف ةشدتعريف

 .است نآنا ةهدعه شده بهاي تدوينمين اجتماعي دارند و اجراي سياستأسازمان ت
  
  تحقيق  هايالؤس
  ال اصليؤس �
مين اجتماعي در حل مسائل أمديران و راهكارهاي اجرايي كاركنان ت هايآيا بين ديدگاه 

  اين سازمان رابطه وجود دارد؟
  فرعي هايالؤس �
هاي يكديگر در مين اجتماعي شناختي از ديدگاهأآيا مديران و كاركنان در سازمان ت .1

  مورد مسائل مبتال به سازمان دارند؟
  مين اجتماعي از ديدگاه مديران چيست؟أترين مسائل سازمان تمهم .2
  مين اجتماعي از ديدگاه مديران چيست؟أترين مشكالت اجراي سازمان تمهم .3
  مين اجتماعي از ديدگاه مجريان و كاركنان چيست؟أترين مسائل تمهم .4
  مين اجتماعي از ديدگاه كاركنان چيست؟أتي سازمان تترين مشكالت مديريمهم .5
  مين اجتماعي از ديدگاه مديران چيست؟أراهكارهاي حل مشكالت سازمان ت .6
  مين اجتماعي از ديدگاه كاركنان چيست؟أراهكارهاي حل مشكالت سازمان ت .7
در  )دوسويه(ثر تعاملي ؤمين اجتماعي ارتباط مأآيا بين مديران و كاركنان سازمان ت .8

  رد مسائل سازمان وجود دارد؟مو
  
  هافرضيه

هاي مين اجتماعي شناختي از ديدگاهأمديران و كاركنان سازمان ت ،رسدبه نظر مي �
 .يكديگر در مورد مسائل سازمان ندارند

ترين مين اجتماعي در مورد مهمأبين ديدگاه مديران و كاركنان سازمان ت ،رسدبه نظر مي �
 .وجود ندارد مسائل اين سازمان همبستگي

اي سويه ثر و دوؤمين اجتماعي ارتباط مأبين مديران و كاركنان سازمان ت ،رسدبه نظر مي �
 .وجود ندارد

بين راهكارهاي حل مشكالت از سوي مديران و كاركنان سازمان  ،رسدميبه نظر  �
 .مين اجتماعي همبستگي وجود نداردأت
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مسائل  در مورداز ديدگاه يكديگر  ،جتماعيا تأمينمديران و كاركنان  ،رسدبه نظر مي �
 .دناجرايي شناختي ندار

ثير أمين اجتماعي در مورد تأبين ديدگاه مديران و كاركنان سازمان ت ،رسدبه نظر مي �
 .وري سازمان همبستگي  وجود نداردمثبت مديريت موفق در بهره

  

  )جداول يك بعدي(ها توصيف داده )الف
  مين اجتماعيأتترين مسائل سازمان مهم
مين أسازمان ت ةترين مسئلمهم ،دهدنشان مي )3(چنان كه جدول هم: از نظر مديران �

همچون وجود  ييهاكارشناسانه نبودن، نارسايي و ضعف بخشنامه ،اجتماعي از نظر مديران
حق بيمه و باال رفتن هزينه در بخش  ةبيكاري، دو نرخ بودن محاسب ةمشكالتي در بيم

عدم توجه و  ،پس از آن. انداشاره كرده بداندرصد افراد  6/18به طوري كه  ؛درمان است
هر  رسيدگي به مشكالت كارمندان و كمبود امكانات و ابزار كار و به روز نبودن اطالعات

خدمات مناسب به مشتريان و ارباب  ةعدم تكريم و ارائو  افراد درصد 3/16كدام از سوي 
درصد افراد مطرح  14از سوي  مين اجتماعي استأن تسازما ةاز مسائل عمدكه رجوع 

درصد به مديريت ضعيف  7درصد از مديران به كمبود پرسنل و  3/9 همچنين .شده است
. اندسازمان اشاره كرده ةصحيح از بودجه و سرماي ةدرصد نيز به عدم استفاد 7سازمان و 
  اي، نان از مسائل بيمهاطالعي آرساني دقيق به ارباب رجوع و به تبع بيعدم اطالع

بازي از ديگر مسائلي است كه از سوي احترامي ارباب رجوع به كاركنان و وجود پارتيبي
  .اندمديران مورد اشاره قرار گرفته

  

  مين اجتماعيأترين مسائل سازمان تتوزيع مديران براساس مهم) 3(جدول 
  

  درصد  فراواني  موارد
  3/16  7  ندانعدم توجه و رسيدگي به مشكالت كارم

  3/16  7  كمبود امكانات مدرن و به روز نبودن اطالعات
  7  3  ضعف مديريت

  6/18  8  هاكارشناسانه نبودن و ضعف در بخشنامه
  14  6  عدم تكريم و ارائه خدمات مناسب به ارباب رجوع

  3/9  4  كمبود پرسنل
  7  2  كمبود شعب سازمان

  7  3  هاصحيح از سرمايه ةعدم استفاد
  3/2  1  ايشدگان از مسائل بيمهعي بيمهبي اطال

  3/2  1  رامي ارباب رجوع به كاركنانتاحبي
  3/2  1  وجود پارتي بازي

  100  43  جمع
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شود كه حدود يك پنجم مالحظه مي )4(با توجه به جدول : از نظر كارمندان �
كالت مين اجتماعي را عدم توجه و رسيدگي به مشأسازمان ت ةترين مسئلكارمندان، مهم

 9/16درصد كمبود امكانات و به روز نبودن اطالعات و  9/16. اندكارمندان ذكر كرده
كارشناسانه نبودن و هدفمند نبودن . اندرصد نيز ضعف مديريت را مطرح كردهد

   .درصد كارمندان بوده است 7/15ها و ضعف آنها از ديگر مسائل مهم از نظربخشنامه
مين أترين مسائل سازمان تو كارمندان در مورد مهممديران  هايديدگاهة با مقايس

ها و ضعف ترين مسئله براي مديران، بخشنامهشود كه مهماجتماعي مشخص مي
در صورتي كه از نظر كارمندان، عدم توجه و رسيدگي به  ؛است ندر آنا كارشناسي
  .مين اجتماعي تلقي شده استأموجود در سازمان ت ةترين مسئل مهم شان مشكالت

  
    

  مين اجتماعيأترين مسائل سازمان ت توزيع كارمندان براساس مهم) 4(جدول 
  

  درصد  فراواني  موارد
  3/19  16  عدم توجه و رسيدگي به مشكالت كارمندان

  9/16  14  كمبود امكانات مدرن و به روز نبودن اطالعات
  9/16  14  ضعف مديريت

  7/15  13  هاها و هدفمند نبودن آن وجود ضعف دربخشنامه
  6  5  خدمات مناسب به ارباب رجوع ةعدم تكريم و ارائ

  4/2  2  كمبود پرسنل
  6/3  3  هاعدم استفاده صحيح از سرمايه

  8/4  4  اياطالعي بيمه شدگان از مسائل بيمه بي
  4/2  2  احترامي ارباب رجوع به كارمندان بي
  4/2  2  هماهنگي ميان شعب نا

  4/2  2  هاي اداري بوروكراسي
  8/4  4  بعيض ميان كارمندانوجود ت
  2/1  1  گرايي مدرك
  2/1  1  خواري رشوه
  100  83  جمع

  

 
  مين اجتماعيأدر سازمان  ت اجراييمشكالت 

كه  شودميمالحظه ) 5(از جدول  با توجه به اطالعات به دست آمده: از نظر مديران �
و مقررات سازمان  حدود يك چهارم از مديران عدم وجود قوانين صحيح و تغيير زياد قوانين

  از نظر يك پنجم نيز . اندمين اجتماعي دانستهأشكل اجرايي سازمان تمترين را عمده
شدگان از مسائل مربوطه از اطالعي بيمه رساني كم در خصوص مسائل بيمه و بياطالع

ساير مشكالت چون مشكالت امنيتي و . مين اجتماعي استأمشكالت اجرايي در سازمان ت
كاري و ضعف مديريت و كارمندان، كمبود پرسنل، عدم درن نبودن امكانات، كمانظباطي، م
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انگيزه نداشتن كاركنان از ديگر مشكالت  ،ساالري و عدم نظارت بر عملكرد افراد شايسته
همچنين يك نفر از مديران بر اين عقيده بوده است . شده از سوي مديران بوده استمطرح

  .ي از لحاظ اجرايي نداردمين اجتماعي مشكلأكه سازمان ت
  

  مين اجتماعيأتوزيع مديران براساس مشكالت اجرايي در سازمان ت )5(جدول 
  

  درصد  فراواني  موارد
  20  5  لئاطالعي ارباب رجوع از مسارساني كم و بياطالع

  4  1  وجود مشكالت امنيتي و انظباطي
  24  6  عدم وجود قوانين صحيح

  8  2  مدرن نبودن امكانات
  8  2  كارمندان ري مديران وكاكم

  8  2  كمبود نيروي انساني و حجم زياد كار
  8  2  ساالري عدم شايسته

  8  2  عدم نظارت صحيح به عملكرد افراد
  4  1  كمبود واحدهاي اجرايي

  4  1  كارمندان ةعدم انگيز
  4  1  مشكلي وجود ندارد

  100  25  جمع
  
  

 ،درصد از كارمندان 8/18دهد كه براي نشان مي )6(هاي جدول يافته: از نظر كارمندان �
 ،پس از آن. ترين مشكل اجرايي بوده استمدرن نبودن امكانات و مشكالت كامپيوتري مهم

 ةق بيمحتوجهي به حقوق و پيچيدگي آموزش و آشنايي با كارها و بي ،درصد 6/15
مين اجتماعي، أتساالري سازمان درصد عدم شايسته 4/9اند و همچنين را بيان كرده كارمندان

از ديگر مشكالت اجرايي را درصد نيز ضعف قوانين  8/7درصد ضعف مديريت و  8/7 و
  .برشمردندمهم در اين سازمان 
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  مين اجتماعيأترين مشكالت اجرايي سازمان تدان مهمنتوزيع كارم )6(جدول 
  

  درصد  فراواني  موارد
  1/3  2  رسانيضعف اطالع

  8/7  5  نو ضعف قواني ه بودنبرنام بي
  8/18  12  مدرن نبودن امكانات و مشكالت كامپيوتري

  3/6  4  كمبود نيروي انساني
  4/9  6  ساالريعدم شايسته

  8/7  5  ضعف مديريت
  6/15  10  پيچيدگي كار و عدم آموزش كارمندان

  6/15  10  توجهي به حقوق و حق بيمه كارمندانبي
  1/3  2  عدم ارتباط ميان مديران و كارمندان

  7/4  3  يض ميان كارمندانتبع
  1/3  2  هاوجود ضعف در بخشنامه
  6/1  1  خدمات پايين به مشتريان
  6/1  1  كمبود واحدهاي اجرايي

  6/1  1  كمبود فضاي كار
  100  64  جمع

  

  

  )جداول دو بعدي(ها تجزيه و تحليل داده )ب
اعي همبستگي مين اجتمأهاي مديران و كاركنان در مورد مسائل تبين ديدگاه :اول ةفرضي

  .وجود دارد
مين اجتماعي را در مورد أهاي مديران و كاركنان سازمان تتوزيع ديدگاه )7(جدول 

به دست آمده براي  »دويخ«مقدار آزمون . دهدمسائل مربوط به اين سازمان نشان مي
درصد از مقدار  95در سطح  5آزادي  ةجرد كه با است 9/4جدول توافقي زير برابر با 

توان گفت كه بين مي .باشد كمتر استمي 07/11جدول كه مقدار آن برابر با  »دوخي«
معناداري وجود ندارد و  ةمين اجتماعي رابطأهاي مديران و كاركنان سازمان تديدگاه

  .توان پذيرفتهمبستگي بين ديدگاه آنان را مي
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  مين اجتماعيأتن اجرايي در مورد مسائل هاي مديران و مسئوالتوزيع ديدگاه )7(دول ج
  

  ن اجراييمسئوال
  ها در مورد مسائلديدگاه  

  جمع  كارمندان  مديران

  6/18  مشكالت كارمندان
8  

5/26           
22  

8/23    
30  

     3/16  كمبود امكانات
7  

9/16   
14  

7/16   
21  

   7  ضعف مديريت
3  

9/16        
14  

5/13         
17  

  3/16  مشكالت ارباب رجوع
7  

8/10   
9  

7/12   
16    

          7  ايمشكالت سرمايه
3  

6/3    
3  

8/4            
6   

     9/34  مشكالت درون سازماني
15  

3/25        
21  

6/28   
36  

   1/34  جمع
43  

9/65         
83  

100  
126  

 

5  =d.f        9/4  x =  
مين أترين مسائل سازمان تمهاي مديران و كاركنان در مورد مهبين ديدگاه :دوم ةفرضي

كه توزيع ديدگاه مديران و كارمندان را  )8(با توجه به جدول . اجتماعي تفاوت وجود دارد
شود كه دو متغير مالحظه مي ،دهدمين اجتماعي نشان ميأترين سازمان تدر مورد مهم

مين أن تهاي مديران و كاركنان سازماشود بين ديدگاهو مشخص مي ندارداستقالل آماري 
 .شودبر اين مبنا فرضيه پذيرفته مي. اجتماعي در مورد مسائل سازمان تفاوت وجود دارد
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  مين اجتماعيأترين مسائل سازمان تهاي پاسخگويي در مورد مهمتوزيع ديدگاه) 8(جدول 
 

  

  ن اجراييمسئوال
  

  ترين مسائل سازمانمهم ةدربار ديدگاه

  
  مديران

  
  كارمندان

  
  جمع

         8/20  ني ناكافي به ارباب رجوعاطالع رسا
5  

7/4            
3    

1/9            
8  

        7/41  مشكالت و قوانين سازماني
10   

3/20            
13    

1/26         
23  

   3/8  امكانات كم
2  

8/18    
12  

9/15  
14  

  25  ضعف مديران
6  

25    
16  

25   
22  

      2/4  مشكالت كارمندان
1  

3/13            
20  

9/23   
21  

        3/27  جمع
24  

7/72   
64   

100    
88  

 

4  =d.f             58/14 x =   
اي وجود سويهؤثر و دومين اجتماعي ارتباط مأبين مديران و كاركنان سازمان ت :سوم ةفرضي

رد مطالعه، يعني ديدگاه شود كه دو متغير مومشاهده مي )9(هاي جدول با توجه به يافته .داردن
ثر ميان مديران و كاركنان از ؤوجود ارتباط م ةبار مين اجتماعي درأزمان تان اجرايي سمسئوال

ثر ؤكه ارتباط مما مبتني بر اين ةفرضي ،بنابراين؛ و ارتباطي با يكديگر ندارند استيكديگر مستقل 
گر آن است كه هر اين اثر نشان. دشوييد ميأاي ميان مديران و كاركنان وجود ندارد، تيا دو سويه

و در مورد  كنندمين اجرايي اعم از كاركنان و يا مديران مستقل از همديگر عمل يك از مسئوال
  .با هم ندارنداي نيز دو سويه هايرهمشاو و بلكه هيچ گونه ارتباط دارندكارها نه تنها استقالل 

  

  ثر و دو سويه ميان كارمندان و مديرانؤارتباط م ن اجرايي در موردتوزيع ديدگاه مسئوال) 9(جدول 
  

  ن اجراييمسئوال             
  

  ثرؤارتباط م ةبار ديدگاه در

  
  مديران

  
  كارمندان

  
  جمع

         1/23  ثر وجود داردؤارتباط م
3  

5/12           
4  

6/15         
7  

       2/46  نظربي
6  

4/34        
11  

8/37  
17  

        7/30  ر وجود نداردثؤارتباط م
4  

1/53  
17  

6/46   
21  

    9/28  جمع
13  

1/71         
32  

100   
 45  

   = d.f    994/1 x=  2     369/0= سطح معناداري 
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بين راهكارهاي حل مشكالت از سوي مديران و كاركنان همبستگي  :چهارم ةفرضي
  .وجود ندارد

 »دويخ«تر از محاسبه شده كه كوچك »دويخ«شود مشاهده مي )10(با توجه به جدول 
هاي مديران و كارمندان در مورد مشكالت مديريتي يعني ارتباط بين ديدگاه ؛دول استج

  .شودوجود ندارد و دو نمونه از همديگر استقالل آماري دارند و فرضيه پذيرفته نمي
  

  

  ن اجراييو مسئوال شده براي حل مشكالت از سوي مديرانتوزيع راهكارهاي ارائه )10(جدول 
  

  ن اجراييمسئوال                               
  راهكارها   

  جمع  كارمندان  مديران

          2/22  ساالريشايسته
8  

8/28   
17   

3/26   
25  

            3/8  هاصحيح از سرمايه ةاستفاد
3   

7/1           
1  

2/4          
 4  

       7/16  نتوجه و رسيدگي  به كارمندا
6  

2/32          
19  

3/26         
25  

          6/30  ايجاد محيط و امكانات مناسب
11  

17         
10  

1/22         
21   

    2/22  تصويب قوانين جديد
8  

3/20         
12  

1/21      
20    

      9/37  جمع
 36  

1/62     
59  

100   
95  

               

3  =d.f    88/3x =     

هاي مين اجتماعي شناختي از ديدگاهأمديران و كاركنان سازمان ت :پنجم ةفرضي      
  .يكديگر در مورد مسائل اجرايي ندارند

، مديران شودمشاهده ميماري مربوط به آن آهاي و آزمون )11(همان گونه كه از جدول 
هاي يكديگر در مورد ديدگاه شناخت و يا اطالع چنداني ،مين اجتماعيأو كاركنان سازمان ت

اين  هاي آماري و سطح معناداري به دست آمده بيانگر اين موضوع است و برآزمون. ندارند
  .اساس فرضيه قابل پذيرش خواهد بود
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  هاي يكديگرن اجرايي از ديدگاهتوزيع پاسخگويان براساس مسئوال  )11(جدول
  

  ايين اجرمسئوال                           
  هااطالع از ديدگاه

  جمع  كارمندان  مديران

      1/23  اطالع دارند
3  

1/28    
9  

7/26     
12  

      8/53  تا حدودي اطالع دارند
7  

1/53        
17  

3/53       
24  

      1/23  اطالعي ندارند
3  

8/18       
6  

20        
9  

    9/28  جمع
13   

1/71      
32  

100       
45  

  

  =d.f=                           973/0 x 2     828/0= سطح معناداري 
  

شده براي حل مشكالت از سوي مديران و بين راهكارهاي ارائه :ششم ةفرضي
  .كاركنان تفاوت وجود دارد

شده براي حل مشكالت از سوي مديران و توزيع راهكارهاي ارائه )12(جدول 
است كه در  64/6به دست آمده برابر با  »دوخي«مقدار آزمون . دهدركنان را نشان ميكا

 ،بنابراين است؛است كمتر  49/9جدول كه برابر با  »دوخي«درصد، از مقدار 95سطح 
شده براي توان گفت كه دو متغير از يكديگر استقالل داشته و ميان راهكارهاي ارائهمي

  .و كاركنان تفاوت وجود دارد حل مشكالت از سوي مديران
  ن اجرايي در مورد مشكالت مديريتيتوزيع ديدگاه مديران و مسئوال )12(جدول 

  

  ن اجراييمسئوال                           
  

  مشكالت مديريتي ةبار در ديدگاه

  جمع  كارمندان  مديران

     3/59  ضعف مديريت
6  

51   
26  

9/53   
42  

  7/3  قوانين نامناسب
1   

7/15   
8   

5/11   
9  

       1/11  توجهي به كارمندانبي
3  

7/17      
9  

4/15   
12  

     9/25  مشكالت درون سازماني
7  

7/15      
8  

2/19     
15  

     6/34  جمع
36  

4/65    
51  

100    
78  

  

4 d. =          64/6 x=  
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ثير مثبت أتماعي در مورد تمين اجأبين ديدگاه مديران و كاركنان ت :هفتم ةفرضي
  .وري سازمان همبستگي وجود داردمديريت موفق در بهره

ثير أمين اجتماعي را در مورد تأهاي مديران و كاركنان سازمان تتوزيع ديدگاه )13(جدول 
آزمون به  ةها و نتيجبا توجه به يافته. دهدوري سازمان نشان ميت موفق در بهرهيمثبت مدير

 ؛وان گفت كه بين ديدگاه مديران و كاركنان در اين مورد همبستگي وجود نداردتدست آمده مي
پذيرفته  0H يةتر بوده و فرضجدول كوچك دوبه دست آمده از  »دوخي«زيرا مقدار آزمون 

  .شودمي
  

  

ان در ن اجرايي براساس همبستگي ميان ديدگاه مديران و كارمندتوزيع مسئوال )13(جدول 
  وري سازمانثير مثبت مديريت موفق در بهرهأمورد ت

  

  ن اجراييمسئوال                        
  

  ثير أميزان موفقيت با ت
  مديريت موفق

  جمع  كارمندان  مديران

   6/84  موافق
11  

5/87  
28  

7/86    
39  

   4/15  نظر بي
2  

3/6   
2  

9/8   
4  

     -  مخالف
-    

3/6    
2  

4/4   
2  

  9/28  عجم
13  

1/71   
32   

100   
45  

  

4  =d.f         934/2 x =  

  گيرينتيجه 
  :شرح زير خالصه كرده توان بها را ميدست آمده از توصيف و تحليل دادهه نتايج ب

  :هاتوصيف داده )الف
كارشناسانه  ،مين اجتماعي از نظر مديرانأسازمان ت ةترين مسئلمهم )1(براساس جدول  .1

حق  ةدو نرخ بودن محاسب ،بيكاري ةها، مشكالت بيمضعف در بخشنامه نبودن، نارسايي و
كيد أدر پاسخگويي بر آن ت) 6/18(درمان است كه بيشترين درصد  ةبيمه و باالرفتن هزين

  ؛اندكيد كردهأدرصد بر كمبود امكانات و ابزار كار ت 3/16اند و نيز داشته
جتماعي، عدم توجه و رسيدگي به مين اأت ةترين مسئلمهم ،كارمندان )4(در جدول  .2

 ؛)درصد9/16( اندكيد قرار دادهأمشكالت كارمندان و كمبود يا نبود اطالعات را مورد ت
عدم  ،مين اجتماعي از منظر مديرانأترين مشكالت اجرايي تمهم )5(در جدول  .3

) پاسخگويي درصد 25ــ  عدم ثبات قانون(وجود قوانين صحيح و تغيير زياد در قوانين 
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بوده پاسخگويي ) درصد 20(شدگان رساني كم در خصوص مسائل بيمه به بيمهطالعا
 است؛
 ،مين اجتماعي از ديدگاه كاركنانأترين مشكالت اجرايي تمهم )6(در جدول  .4

خصوص وسايل كامپيوتر از نظر آموزشي و ه قديمي بودن و به روز نبودن امكانات ب
) درصد 8/7(پاسخگويان و ضعف قوانين  درصد 6/15افزار افزار و سخت نرم(ابزاري 

 ؛بوده است
  :هاتحليل داده )ب

  :دارندقرار زير ه ها، فرضيات وضعيتي بدر تبيين و تحليل داده
مين أمديران و كاركنان سازمان ت يهاهاي تحقيق بين ديدگاهبراساس يافته. 1ة فرضي

  ؛داري وجود نداردمعني ةاجتماعي رابط
مين أترين مسائل سازمان تاي مديران و كاركنان در مورد مهمهبين ديدگاه .2 ةفرضي

  اجتماعي تفاوت وجود دارد؛
مين أهاي مديران و كاركنان سازمان تدهد كه بين ديدگاهتحقيق نشان ميهاي يافته

شود؛ اجتماعي در مورد مسائل سازمان تفاوت وجود دارد و بر اين مبنا فرضيه پذيرفته مي
مشكالت اجرايي مديريتي وجود ندارد و فرضيه  ،ران و كاركنانهاي مديبين ديدگاه
  شود؛پذيرفته مي

ثر وجود ؤسويه و م مين اجتماعي ارتباط دوأبين مديران و كاركنان سازمان ت. 3ة فرضي
اي بين مديران و گونه ارتباط دو سويهدهد كه هيچهاي تحقيق نشان مييافته .ندارد

  شود؛وجود ندارد و فرضيه اثبات مي مين اجتماعيأكاركنان سازمان ت
ديران و كاركنان شده براي حل مشكالت از سوي مبين راهكارهاي ارائه .4ة فرضي

  ؛تفاوت وجود دارد
شده براي حل مشكالت از دهد كه ميان راهكارهاي ارائههاي تحقيق نشان مييافته

  ؛شودسوي مديران و كاركنان تفاوت وجود دارد و فرضيه پذيرفته مي
هاي مديران و ست كه ارتباطي بين ديدگاها ي از آنكهاي تحقيق حايافته .5 ةفرضي

  شود؛كاركنان در مورد مشكالت اجرايي وجود ندارد و فرضيه پذيرفته مي
ثير مثبت مديريت أمين اجتماعي در مورد تأبين مديران و كاركنان سازمان ت .6فرضية 

  رد؛وري زمان همبستگي وجود داموفق در بهره
در مورد نقش مديريت  ،ست كه بين اين دو دستها نآهاي تحقيق حاكي از يافته 

  .شودو فرضيه پذيرفته ميدارد وري همبستگي وجود موفق در بهره
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    هاپيشنهاد
  :شودشرح زير ارائه ميه ب هاييهاي تحقيق پيشنهادبا توجه به يافته

در ) درصد 6/18(ن از ديدگاه مديران سازما ةترين مسئلمهم ،از ميان مسائل سازمان �
هاي موجود و از ديد نامهشده ضعف و غيركارشناسانه بودن آيينساير موارد اشاره ميان

پيشنهاد  ،بنابراين ؛ترين مشكل ضعف مديريت بوده استمهم) درصد 9/16(كاركنان 
  ؛ها بازنگري جدي صورت گيردنامهشود در انتخاب مديران و طراحي آيينمي
 از سوينبود قوانين مفيد  ،ترين مشكالت اجرايي از ديدگاه مديراندر مورد مهم �

ترين مشكل وضعيت رفاه كاركنان كارمندان مهم و است اكثريت پاسخگويان مطرح شده
 د مورد توجه بيشتري قرار گيرد؛اند كه بايكرده ابراز را
 ترين مشكل مديريتيهمست كه ما هاي تحقيق حاكي از آننكه يافتهايبا توجه به  �

 ،ساالري استهم از نظر مديران و هم از نظر كاركنان عدم توجه به شايسته ،سازمان
شود در اين خصوص نسبت به ضوابط استخدامي توجه بيشتري شود و افراد پيشنهاد مي

 ؛مند و متخصص به كارهاي مديريتي گمارده شوندعالقه
رساني ترين اين راهكارها اطالعمهم ،مديران سوياز شده با توجه به راهكارهاي ارائه �

قرار ) درصد 4/19(دهندگان شدگان است كه مورد توجه اكثريت پاسخدقيق به بيمه
استفاده از افراد توانمند در  ،گرفته است و راهكار مهم حل مشكالت از سوي كاركنان

شود كه پيشنهاد مي .بوده است) درصد 9/16(ترين راهكار از نظر اكثريت مهم ،مديريت
هاي جديد ارتباطي و جلب اوري، استفاده از فّن، با فعال كردن روابط عموميسازمان

رساني دقيق، سريع و با پوششي سازي و اطالعشفاف ،اقدام به روشنگري ،اعتماد كاركنان
 كند؛گسترده 

كنان سازمان هاي مديران و كارشده كه از اختالف ديدگاهأييدبا توجه به اغلب فرضيات ت �
جاي ارتباطات رسمي از باال به پايين يا ه ب ،شودپيشنهاد مي ،مين اجتماعي حكايت داردأت

هاي مختلف سازمان اعم از مديران و كاركنان توجه بالعكس بر روي ارتباط افقي بين طيف
هاي روابط عمومي رساني صحيح و گسترش و به روز كردن فعاليتشود و از طريق اطالع

اجتماعي ايجاد  تأميندر درون سازمان و هاي مختلف فعال ن اين احساس در گروهسازما
كه بين اهداف سازمان و پيشرفت مادي و معنوي كاركنان و مديران آن همخواني وجود  شود

 .دارد و پيشرفت سازمان سبب پيشرفت و موفقيت افراد وابسته به سازمان خواهد شد
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  منابع 
وري از ديدگاه كاركنان نقش روابط عمومي در ارتقاء بهره بررسي .)1382( اسدي، رضا

 ةنام، پايانوري نفت و گاز كارونشركت بهره .شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
  .)علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمي ايران ةرشت(كارشناسي 

 . 13 ةمارش ،انجمن مديريت ايران ةنشري :تهران .هاسيستم ةنظري .)1372(احمدي، عين اهللا 
 .)1382(به نقل از رضا اسدي  .)1378(الواني، سيدمهدي 

 .)1382(به نقل از رضا اسدي  .)1988(انگستروم 
آن با ابعاد  ةهاي رهبري و مديريت در سازمان و رابطسبك .)1377(د وپايدار فرد، داو

 ،مديريت دولتي ةكارشناسي ارشد در رشت ةنامپايان .شخصيتي مديران اجرايي
 .مديريت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبايي ةشكددان

نتشارات شركت خدماتي و ا .وري، توسعهنياز بهره .)1377(حميدزاده، محمدرضا و ديگران 
 .انتشارات علوم مديريت

هاي برنامه ثر بر رضايت شغلي در سازمانؤبررسي عوامل م .)1377(سيد يعقوب  ،حسيني
 ةنامپايان .ن، كهكلويه و بويراحمد، اصفهانخوزستا ،هاي فارساستان ةو بودج

مديريت و حسابداري دانشگاه  ةمديريت بازرگاني دانشكد ةكارشناسي ارشد رشت
 .ييعالمه طباطبا

 .10 ةشمار ،وزارت صنايع و معادن ةنشري .وريحركت بهره .)1371(فرزاد ، حسيني
 .4 ةشمار ،معادن وزارت صنايع و ةنشري .وريحركت بهره .)1372( فرزاد ، حسيني

كارشناسي ارشد  ةنامپايان .ورينقش مديريت و بهره .)1375(بهروز گالشگيل، رضواني
 .ييمديريت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبا ةدانشكد

 .دانشگاه آزاد اسالمي تهران .راهبردهاي علمي روابط عمومي .)1377(هوشمند ، سفيدي
تحقيقات  ةفصلنام .اتژيك روابط عمومي در سازماننقش استر .)1377( الهيسيف ،سيف اله

 .اول ةسال اول شمار ،روابط عمومي
 ،انتشارات سخن .شناسيها در روانپردازان و نظريهنظريه .)1377( محمود ،ساعتچي

 .چاپ اول
 .چاپ اول ،ويرايش ةسسؤم :تهران .وريشناسي بهرهروان .)1376(محمود  ،ساعتچي
هاي وري در سازمانبررسي عوامل و موانع انساني بهره .)1378(محمود  ،ساعتچي

 ،ملي ةگزارش تحقيق پروژ .مين اجتماعي از ديدگاه مديرانأمشمول قانون كار و ت
 .مين اجتماعيأانتشارات سازمان ت

 .)1383(به نقل از رضا اسدي  .)1383(اكبر  ،عالم تبريز
علوم اجتماعي  ةدرسي دانشكد ةجزو ،مين اجتماعيأمباني ت .)1378(غالمرضا  ،عليزاده

 .ييدانشگاه عالمه طباطبا
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هاي دولتي استان اثربخشي ضمن خدمت در سازمان .)1372(محمدعلي  ،معمار اصفهاني
مديريت و حسابداري دانشگاه عالمه  ةكارشناسي ارشد دانشكد ةنامپايان .لرستان
 .ييطباطبا

تدبير  ةماهنام .الت دولتي ايرانوري در تشكيافزايش بهره .)1374(اله ذبيح مولوي،
 .52 ةشمار
بررسي عوامل و  .)1378(به نقل از دكتر محمود ساعتچي  .)1378(اصغر علي ،مشبكي

مين اجتماعي از ديدگاه أهاي مشمول قانون كار و توري در سازمانموانع انساني بهره
 .مين اجتماعيأمديران سازمان ت

وري گروه ملي در بهره (MIS)اطالعات مديريت ثير نظام أت .)1374(سيدرضا  ،نوروزي
مديريت و حسابداري  ةكارشناسي ارشد دانشكد ةنامپايان .)ايران(صنعتي فوالد 

 .ييدانشگاه عالمه طباطبا
بررسي ميزان تعلق و وفاداري كارشناسان به سازمان و عوامل  .)1376(سيدرضا  ،هاشمي

مديريت و حسابداري  ةيت دولتي دانشكدكارشناسي ارشد مدير ةنامپايان .ثر به آنؤم
 .ييدانشگاه عالمه طباطبا

راهبردهاي  .به نقل از هوشمند سفيدي .كنش ارتباطي ةنظري .)2002(هابرماس  ،يورگن
  .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي). 1379(عملي روابط عمومي 

 ،يدكتر رحمان سعيد ةترجم .مديريت در روابط عمومي. )1386( دابي، كي، وي
 .ييانتشارات دانشگاه عالمه طباطبا

  ).1378(چاپ چهارم  ،انتشارات سمت .ط عموميبهاي رواتكنيك .رحمان ،سعيدي
 
 


