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    مشخصات موضوعي طرح

     
 

 عنوان به فارسي: -1

 شعب بانک سینابررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی 

 
 عنوان به انگليسي: -2

Review and prioritize factors enhance human resource productivity Cina Bank 
 

 سي() فارسي و انگليواژه هاي كليدي:  -3

 

 وری،مدل هرسی گلداسمیتعوامل موثر بر بهره،مدیریت،وریبهره   

 

 )توضیح در مورد ابعاد مختلف موضوع(بيان مساله:  -4

شود نيروي انساني بتواند بهتر فكر كند، بينديشد، بيافريند، نوآوري كندد و   وري در سازمانها موجب مي بهبود بهره   

 گيري آن به جاي حال و گذشته خلق و ساختن آينده است. هدف نگرش سيستماتيك پيدا كند، تفكري كه

كنندد در حاليكده   بيشترين وقت خود را متوجه انجام فعاليتهاي جاري سدازمان مدي    در بسياري از سازمانها مديران  

 وري كنند. ريزي، هدايت و كنترل فعاليتها براي افزايش بهرهالزم است وقت بيشتري را صرف برنامه

وري مدورد  بهدره  . از گذشدته وري موثرندد امل بسياري درتعريف و ديدگاههاي مكاتب مختلف نسبت به بهرهعو     

حسدابداري   فيزيكددانان     ،سدازماني   روانشناسدي صدنعتي و   ،يي مانندد اقتاداد  هاتوجه صاحبنظران ومحققان رشته

وري ي موجب تعريف وتفسير آنها از بهدره ها وشرايط محيطزمينه،تجربه ،درک دانش  .مهندسان و مديران بوده است

مختلدف   ماشدينها در محيطهداي   ،انسانها  ،گروهها ،باره اينكه چگونه سازمانها . درگرديده است هاي مختلفبه شيوه

را دارد. اهميدت مفداهي     رشته اصدول وبيدنش خداو خدود     وري آنان چگونه بايد سنجيده شود هركار كنند و بهره

بلند مددت   ،وري در كوتاه مدتمديران بايد در مورد بهره. وري سازماني استسه  آنان در بهرهمديريت با توجه به 

 .مشكالت ناشي از عدم رشد بهره وري مواجه نشوند تامي  گيري نمايند تا با

 (1891،. )بلچر متفكرانه وسريع دارد وري نياز به پاسخچالش بهره

شود كه اين كشورها بهاي الزم را به نيروي انساني به عنوان مهمتدرين  ميبا نگاهي به كشورهاي موفق جهان ديده    

 شدوند. وري خود در مندافع حاصدل از توليدد سدهي  مدي     دهند و در مقابل اين نيرو با باال بردن بهرهعامل توليدي مي

ايدن عوامدل    وري پايين در سازمانها، شركتها و مؤسسات مختلف ناشي از عوامل گونداگوني اسدت متناسدب بدا    بهره

روشهاي متفاوتي نيز براي رفع مشكالت وجود دارد به كليه تالشهاي سيستماتيك و ساختار يافتده بدراي حدذف يدا     

شدود. بدراي   وري گفته مدي  كاهش تلفات ناشي از مواد، ماشين، انسان و يا تعادل نادرست بين آنها نظام ارتقاي بهره

 وري را به خوبي شناخت. ثر بر بهرهوري قبل از هر چيز بايد عوامل مؤ ارتقاي بهره
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وري در سدازمانها از   وري و مديريت فراگير و جامع بهره طي دو دهه اخير ضرورت ايجاد و گسترش بخش بهره   

اي اسدتراتييك، توجده    وري فراگير، بر اسدا  ههنيدت و برنامده    اهميت بسزايي برخوردار شده است. مديريت بهره

انساني، بهبود مهارتهاي آنان با بازآموزي و آموزش و پرورش براي آنها ايجاد زمينده  صحيح به ارتقاي انگيزه نيروي 

  مساعد براي بروز خالقيت و استعدادها در سازمان، افزايش ميزان تحقيق و توسعه، استفاده از عل  و داندش در اداره 

وري  ريزي و بهبدود بهدره   ، برنامهگيري، ارزيابي براي اندازه  امور و بهبود كيفيت محاول در جهت برقراري نظامي

وري فراگير در سازمان اسدت   كند. با اجراي مدل بهره در سازمان از طريق استفاده از سيستمهاي مديريتي تالش مي

تواند مشكالت و مسائل را تشخيص دهد و مسائل پيچيده سازمان را بر اسا  اطالعات الزم حل كند.  كه مدير مي

 (12، 1719)طاهري، 

 
ميت و ضرورت انجام تحقيق: ) توجيه اجراي طرح و فوايد ناشي از آن به طوري كه ضررورت آن  اه -5

 احساس و اهميت آن آشكار گردد(

طي دو دهه اخير ضرورت ايجاد و گسترش بخش بهره وري و مديريت فراگير و جامع بهره وري در سدازمانها از     

فراگير، بر اسدا  ههنيدت و برنامده اي اسدتراتييك، توجده      اهميت بسزايي برخوردار شده است. مديريت بهره وري 

صحيح به ارتقاي انگيزه نيروي انساني، بهبود مهارتهاي آنان با بازآموزي و آموزش و پرورش براي آنها ايجاد زمينده  

  دارهمساعد براي بروز خالقيت و استعدادها در سازمان، افزايش ميزان تحقيق و توسعه، استفاده از عل  و داندش در ا 

امور و بهبود كيفيت محاول در جهت برقراري نظامي  براي اندازه گيري، ارزيابي، برنامه ريزي و بهبدود بهدره وري   

در سازمان از طريق استفاده از سيستمهاي مديريتي تالش مي كند. با اجراي مدل بهره وري فراگير در سازمان اسدت  

و مسائل پيچيده سازمان را بر اسا  اطالعات الزم حل كند. كه مدير مي تواند مشكالت و مسائل را تشخيص دهد 

 (.12، 1791)طاهري، 

 

 

 

 ) كلي و ويژه(اهداف تحقيق: -6

معی باشعد و  ر    شععب بانعک سعینا   هدف اصلی تحقیق حاضر  بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی    

 :راستای این هدف ،اهداف زیر  نبال می شو 

 شعب بانك سيناير توانائي  كاركنان بر ارتقاء بهره وري  منابع انساني بررسي تاث-1

 شعب بانك سينابررسي تاثير شناخت شغل بر ارتقاء بهره وري  منابع انساني -2

 شعب بانك سينابررسي تاثير حمايت سازمان بر ارتقاء بهره وري  منابع انساني -7

 شعب بانك سيناابع انساني بررسي تاثير انگيزش بر ارتقاء بهره وري  من -4

 شعب بانك سينابررسي تاثير بازخورد ارزيابي بر ارتقاء بهره وري  منابع انساني  -1

 شعب بانك سينابررسي اعتبار قوانين  و مشروع بودن تامي  مدير بر ارتقاء بهره وري  منابع انساني  -6

 بانك سيناشعب بررسي تاثير  محيط  بر ارتقاء بهره وري  منابع انساني -1
 

  متغيرهاي تحقيق:-7
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كه بيدانگر هفدت عامدل مدوثر )تواندائي، شدناخت شدغل،         Achieve1در اين تحقيق پس از بررسي نظريه ها، مدل 

حمايت سازمان، انگيزه، بازخورد عملكرد، اعتبار قوانين و مشروعيت تاميمات مدير  ، محيط( بر بهره وري نيروي 

بر اسا  چارچوب نظري تحقيق،مدل تحليلي تحقيق به و  الگوي تحقيق انتخاب نمودهعنوان  انساني مي باشد را به

 صورت زير قابل ارائه است:

 

 متغییر وابسته                                                 متغییر مستقل
 

 ارتقاء بهره وري منابع انساني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 - Ability- Clarity- Help- Incentive- Evaluation- Validity- Environment 

 

Aتوانايي. قدرت به انجام رساندن توفيق آميز يك تكليف = 

Cحوه كار، محل و چگونگي انجام آن.= وضوح. روشني در درک پذيرش ن 

H  حمايت سازماني. حمايتي كه كارمندان براي تكميل كردن اثربخشي كار بده =

 آن نياز دارند.

Iانگيزه. شور و شوق و تمايل به انجام تكليف = 

Eارزيابي. سازه و كار قضاوت در رابطه با چند و چون انجام كار = 

Vبودن تامي  مدير = اعتبار. مناسبت، قانونمندي و مشروع 

Eمحيط. مجموعه عوامل موثر برون سازماني = 

 



 4 

 

 ابعاد بهره وری

 توانائی

وضوح)روشنی ،درک ،پذیرش نحوه کار ،حل و چگونگی 

 انجام ان

 تمایل یا انگیزه)شور و شوق و تمایل به انجام تکالیف(

)حمایتی که کارکنان برای تکمیل کردن بهره وری به سازمانی حمایت

 ان نیاز دارند(

 ارزیابی )ساز کار قضاوت در رابطه با چند و چون کار

 اعتبار )مشروع بودن تصمیمات مدیر(

 محیط )مجموعه عوامل موثر برون سازمانی(

 تجربه کاری

 دانش و تحصیالت مرتبط

 استعداد کاری

دن گردش کارها و آگاهی از نحوه انجام شفاف و مشخص بو

 کار
 آشنائی با شرح وظایف 

 صریح و مشخص بودن اهداف کار 

پرداخت حقوق و مزایای مناسب و پرداخت پاداشهای 

 غیرمالی

 وجود تجهیزات و تسهیالت الزم

 مشارکت کارکنان در تصمیم گیری

 رد(استفاده از نظرات کارکنان در تعیین هدف )بازخورد عملک

 مطابقت تصمیمات مدیران با خط مشی های سازمان

 
وجود مکانیزم ارتباطی میان کارکنان و مدیران)حسن روابط بین 

 مدیر و کارکنان(

 

 برخورد یکسان با مسائل و مشکالت کارکنان و برقراری عدالت

 

 برقراری ارتباط مناسب با واحدهای  دیگر

 عملکردو سنجش منظم مستمر  کنترلارزشیابی و 

 

 مکانیزم ارتقا وترفیع شغلی  بر اساس شایسته ساالری

 قدردانی و حمایت مدیر و سرپرست از عملکرد برجسته افراد

 اگاهی مدیران به تکنولوژیهای پیشرفته

 مربوط به کار و مقررات وجود استانداردها و معیارها

 آموزش )عمومی ،تخصصی(

 نوآوری و خالقیت

 اسب با مسئولیت کاریوجود اختیارات متن

 تسهیالت رفاهی و تفریحی  و ورزشی

 بکار گماری مدیران شایسته

 

وجود  امکانات ارتباطی و اطالعاتی و فناوری اطالعات)تلفن 

 ،فاکس ،اینترنت(
 ارگونومی )شرایط فیزیکی مناسب محیط کار(

 

 بیضابطه مند بودن و دارای معیارهای عینی ،دقیق ،و روشن بودن ارزشیا
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 ها يا پرسش هاي تحقيق: فرضيه-8
 های ویژهبه صورت فرض یا فرض

ني ،انگيدزش ،بدازخورد عملكدرد،    )توانائي ،شناخت شغل،حمايت سدازما  ACHIEVEفرضيه اه  : عوامل مدل    

 .موثر هستند بانك سينااعتبار قوانين  و مشروع بودن تامي  مدير  در ارتقا بهره وري منابع انساني 

  فرضیات فرعی:

 موثر است. بانك سيناتوانائي  كاركنان در  ارتقاء بهره وري  منابع انساني   -1

 موثر است. بانك سيناشناخت شغل در ارتقاء بهره وري  منابع انساني  -2

 موثر است. بانك سيناحمايت سازمان در ارتقاء بهره وري  منابع انساني  -7

 موثر است. بانك سيناانگيزش بر ارتقاء بهره وري  منابع انساني  -4

 موثر است. بانك سينابازخورد ارزيابي بر ارتقاء بهره وري  منابع انساني  -1

 موثر است. بانك سيناامي  مدير در ارتقاء بهره وري  منابع انساني اعتبار قوانين  و مشروع بودن ت -6

 موثر است.  بانك سينامحيط در  ارتقاء بهره وري  منابع انساني   -1 

 

 ) بیااات تيقیقااات و اارهااایی اااه تاااانوت در عمینااه موضااوع مااورد موانعااه ان اااص رااده و نتااای   ت بااه صااورت    ادبيررات يررا پيشررينه تحقيررق:  -9

 ند منتشر رده است . به طوری اه نتای  حاصل اع این موانعات در توجیه اهداف طرح بكار گرفته رود.(مست      

  وری  مفهوم بهره

شدود. در   داد يك فرد، واحد و سازمان به كار گرفته مدي  وري مفهومي است كه براي نشان دادن نسبت برون بهره   

ن محل كار خود را افزايش دهي  بايد بدا نيدروي انسداني كمتدر،     وري سازما جهان پر رقابت امروز اگر بخواهي  بهره

وري يدك   سرمايه كمتر، زمان كمتر، فضاي كمتر و به طور كلي با منابع كمتدر، توليدد بيشدتري داشدته باشدي . بهدره      

ي، سازمان بيش از هر عامل ديگر به دانش، مهارتها، توانائيهدا، نگرشدها و رفتدار كاركندان آن بسدتگي دارد. )سداعتچ      

1719 ،28) 

تدوان در   نويسد ظهور و سقوط ملتها را مي داري مي آنگو  ماديسون مورخ نامدار در كتاب مراحل رشد سرمايه   

بيني كرد. او معتقد است ملتهايي كده در   وري آنان تعيين يا پيش سرتاسر تاريخ جهان با مشخص ساختن سطح بهره

فرتدوت شدده،     و  پير  شان الب شرائين مبتال شده باشند. اقتااداند گويي كه به بيماري ت طول تاريخ سقوط كرده

هداي ملدل ديگدر     دهي آنان نسبت به تحدوالت و ندوآوري   سرعت انطباق يافتن آنان با تحوالت جهاني و نيز پاسخ

 ( 6، 1719كاهش پيدا كرده است. ) ساعتچي، 
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هاي بالقوه نيروي انساني موجود در سازمان، طراحي  ئيمديريت منابع انساني با استفاده بهينه از استعدادها و توانا    

يك سيست  مناسب پرداخت بر اسا  عملكرد، شايستگي و مهارت فردي و نگهداري نيدروي انسداني و آمدوزش و    

 (198، 1719وري سازمان را ارتقاء دهد. )طاهري،  تواند بهره رشد نيروي انساني مي

اده بهينه و مؤثر و كارآمد از منابع، تقليل ضايعات، كاهش قيمت تمام شده، وري در سازمان نتيجه استف بهبود بهره   

بهبود كيفيت، ارتقاء رضايت مشتريان، دلپذيري در محيط كار و افزايش انگيزه و عالقه كاركنان به كار بهتر بدوده كده   

 سدازمانهاي   صدطالحاً  نهايتًا موجب رشد و توسعه سازمان را بده دنبدال خواهدد داشدت. بده ايدن گونده سدازمانها، ا        

 ( 28، 1719گويند. )طاهري،   يادگيرنده

 

 و تشريح مدل به صورت زير مي باشد:
P=f (A.C.H.I.E.V.E) 

Pعملكرد = 

Aتوانايي. قدرت به انجام رساندن توفيق آميز يك تكليف = 

C.وضوح. روشني در درک پذيرش نحوه كار، محل و چگونگي انجام آن = 

Hيتي كه كارمندان براي تكميل كردن اثربخشي كار به آن نياز دارند.= حمايت سازماني. حما 

Iانگيزه. شور و شوق و تمايل به انجام تكليف = 

Eارزيابي. سازه و كار قضاوت در رابطه با چند و چون انجام كار = 

Vاعتبار. مناسبت، قانونمندي و مشروع بودن تامي  مدير = 

Eاني= محيط. مجموعه عوامل موثر برون سازم  

 

در مورد عوامل موثر بر ارتقائ بهره وري تحقيقاتي صورت پذيرفته است و لديكن تحقيقداتي كده بدا بررسدي مددل       

ACHIEVE .صورت پذيرفته باشد محدود و اندک مي باشد 

بهره وري نيروي انساني را مورد شناسايي قرار داده و تاثيرات آنها را  عوامل موثر بر محمد جانعلي نيادآقاي  -1-2

داري  ط معندي اتوجه به يافته هاي اين تحقيق ارتبد  . باداده است دانشگاه تربيت مدر  مورد تحليل قرار  بر كاركنان

ن كاركندان، حمايدت   انساني كاركنان دانشگاه )داشتن مهارت الزم، مشاركت داد بين عوامل موثر بر بهره وري نيروي

مددير( و بهدره وري    كاركنان، دادن بارخورد مستمر، عالقه به محيط كار، و توجيه مستمر كاركندان از سدوي   مدير از

مديران دانشگاه تربيت مددر  مدورد حمايدت و     نيروي انساني وجود دارد. به تعبير ديگرهر چه اين عوامل از سوي

ساني كاركنان دانشگاه افزايش پيدا مي كند و برعكس هر چه ايدن عوامدل   ان توجه بيشتر قرار گيرد بهره وري نيروي

پيشدنهادهاي ارائده    بالطبع كاركنان بي انگيزه تر و كارايي آنان كاهش پيدا خواهدد كدرد.از مهمتدرين    كمتر توجه شود

 (1791،جانعلي نياد .)نام برد  شده مي توان به سبك مشاركتي مديران و حمايت آنها از كاركنان را

كده  بده    دانشدگاه تربيدت مددر     ارشدد كارشناسدي  پايدان نامده   در قالب 1714آقاي مهدي اعتمادي درسال -2-2

 وري مديران در بخدش صدنعت اسدتان    بررسي عوامل مديريتي مؤثر در ارتقاء بهرهراهنمائي استاد مهدي الواني  به 

وري مدديران در بخدش   ثر در ارتقداء بهدره  عنوان بررسي عومل مديريتي مدؤ  اين تحقيق تحتپرداخته است . بوشهر 

بررسدي   وري مدديران مدورد  سعي گرديده تا عوامل مديريتي از بعد رفتاري مؤثر در ارتقاء بهره صنعت استان بوشهر،

بدازخور مسدتمر، آگداهي مددير از      اين عوامل در قالب پنج متغير توجيه مستمر، حمايت سازماني، دادن گيرد وقرار 

هاي تحقيق قرار داده و سپس با استفاده از روشدهاي  فرضيه و مشاركت كاركنان مبناي تدوين محيط خارجي سازمان
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سدازماني،   حمايدت  ه و نتيجده گرفتده اسدت كده     هر يك از فرضيات بناشدده، پرداختد   موجود در عل  آمار به آزمون

خور مسدتمر، بده ترتيدب از    دادن بداز  مشاركت ، آگاهي مدير از محيط خارجي و انطباق مؤثر با آن، توجيه مستمر و

 (1714)اعتمادي ،باشند. وري مديران برخوردار ميبهره اولويت اول تا پنج  از نظر تاثير در ارتقاء

در پايان نامه كارشناسي ارشد خدود را بده بررسدي مدديران و كارشناسدان       1791آقاي حسن رهگذر در سال -7-2

تيجه گيري كرده است كه بين ميزان توانائي ،شناخت شغل ،انگيدزه  نسبت به  عوامل موثر بر كارشناسان قرار داده و ن

،اعتبار قوانين و مقررات سازمان به ميزان بهره وري كارشناسان رابطه معناداري وجود دارد و لي بين ميزان بدازخورد  

مشداهده  ،سن،جنس،سابقه خدمت ،ميزان تحايالت و نوع استخدام كارشناسان با بهره وري آنهدا رابطده معنداداري    

 (1791نگديده است.)رهگذر،

تحقيقي تحت عنوان تاثير خالقيت و نو آوري بر افزايش بهره   مسعود محمدي و مرضيه نوري فردآقاي دكتر -4-2

 به چاپ رسانده اند. 11در شماره   91وري را در نشريه ستبران در اسفند 

بر بهره وري نيروي انساني در دانشدگاه آزاد  آقاي محمد رضا نظري نيز در تحقيقي تحت عنوان  عوامل موثر -1-2

در اين راستا ابتدا از طريق آزمون تحليل عاملي، عوامل اصلي مدوثر بدر بهدره وري كاركندان      به انجام رسانده است .

كه عبارتنداز: مهارت،آموزش ،انگيزش، مشاركت در تاميمات و شدناخت شدغلي. سدپس    ه دانشگاه شناسايي گرديد

(، رگرسيون تدك متغيدره )آزمدون فرضديات( و چندد      K- Sيل رگرسيوني و آزمونهاي نرمال بودن)با استفاده از تحل

متغيره )روش قدم به قدم( نوع رابطده بدين عوامدل شناسدايي شدده)متغيرهاي مسدتقل(و بهدره وري كاركندان)متغير         

تاثير اين عوامل مورد بررسدي   وابسته(،ميزان تاثير هر كدام از اين عوامل بر بهره وري كاركنان و تعيين اولويت بندي

.نتيجه اين آزمونها بيانگر اين است كه بين اين عوامل با بهره وري كاركنان رابطه معني داري وجود است . داده  قرار

 (1791.)نظري،داشته و اين رابطه باورت خطي مي باشد

 

 

 مشخصات اجرايي طرح
 ش تيقیق و علت انتخاب  ت() بیات نوع رونوع موانعه، روش و نيوه اجرای تيقیق:  -1

روش تحقيق به عنوان يك فرآيند نظامند براي يافتن پاسخ يك پرسش راه حل يك مسئله مي باشد . بده عبدارت      

ديگر روش تحقيق مجموعه اي از قواعد، ابزار و راههاي معتبر )قابل اطمينان( و نظدام يافتده بررسدي واقعيدت هدا ،      

 (.211،و1799ل مشكالت است )خاكي ،والت و دستيابي  به راه حهكشف مج

روش تحقيق بكار گرفته شده ،روش توصيفي از شاخه پيمايشي است .به گونه اي كه هدف توصيف نمودن شدرايط  

 با پديده هاي مورد نظر بررسي و ارائه راهكارها بر اا  يافته هاي تحقيق مي باشد.

اسا  ماهيت و روش تحقيق از نوع هميستگي مدي  از سوي ديگر ،نوع تحقيق بر اسا  هدف ،كاربردي است و بر 

 باشد.

 

 )چنانچه در اجرای تيقیق اع پرسشنامه استفاده می رود، العص است پرسشنامه مورد نظر ضمیمه گردد( ها:ابزار گردآوري داده -2
 وهش از روشهاي زير براي جمع آوري داده ها استفاده خواهد شد:يدر اين پ

 ي كه پيرامون بهره وري ،عملكرد ،و ساير عوامل تحقيق نگاشته شده است.بررسي و مطالعه كتابها ئ-1

 استفاده از مقاالت داخلي و خارجي و پايان نامه هائي كه مرتبط با موضوع تحقيق نگاشته شده است.-2



 9 

 استفاده از پرسشنامه به عنوان مهمترين ابزار جمع آوري داده ها-7

آوري اطالعات شامل :روشهاي كتابخانه اي و ميدداني مدي باشدد .در    به طور كلي در اين پيوهش روش هاي جمع 

روش كتابخانه اي بت مراجعه به كتب و مقاالت فارسي و التين ،بخشي از اطالعات الزم جمع آوري گرديدده و بده   

فاده عالوه از اينترنت به عنوان منبع اطالعات روز علمي استفاده به عمل آمده و مقاالت معتبدر پيوهشدي مدورد اسدت    

 قرار خواهد گرفت.

زات  يد ، تجه بدرداري ، نمونده  ، جددول  شي، ف ، آزمون ، مشاهده ، مااحبه ) پرسشنامه ابزار گردآوري اطالعات.    

 : ( رهيغ اي ووتري و ماهوارهيهاي كامپشبكه هاي اطالعاتي وبانك شگاهي ويآزما

   پرسشنامه 

 جدول و نمودار 

  تجربي و ميداني استفاده مي شود وري داده هايآيش برداري جهت جمع 

 گليسي مرتبط با موضوعنمطالعه و بررسي مقاالت معتبر فارسي و ا 

 شبكه كامپيوتري ،اينترنت و سايتهاي معتبر 

 

 
) باه ترتیاب باا  اار چياونيی       هرا: گيري و شيوه تجربه و تحلير  داده جامعه آماري، حجم نمونه، روش نمونه -3

 های مورد نظر و منابع مورد استفاده(انتخاب، نيوه مياسبه، تكنیك 
 

ي جامعده تعريدف شدده    گيري هر يك از اعضادر اين نوع نمونهگيري تاادفي كه، در اين تحقيق از روش نمونه

منظور از مستقل بودن اين است كه انتخاب يدك عضدو    .براي قرار گرفتن در نمونه دارند  شانس برابر و مستقلي

 .استفاده خواهد شد.اعضاي جامعه تاثيري نداردبه هيچ شكل در انتخاب ساير 

 

و این  به منظور تعیین حجم کلی نمونه ای که باید از جامعه مور  مطالعه انتخاب گر     

 می شو افرا  پاسخگوی پرسشنامهء تحقیق باشند از فرمول کوکران به شرح ذیل استفا ه 
 pاحتمال  اشتن صفت مور  نظر:  sواریانس جامعه:    Nحجم جامعه:    nحجم نمونه :

می  69/0برابر   %5 ر سطح  021تی استیو نت که برای جامعه باالتراز      qاحتمال نداشتن صفت مور  نظر:

 باشد:
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در اين پيوهش به منظور تجزيه و تحليل و بررسي داده ها از روشهاي آمار توصيفي و آمار اسدتنباطي اسدتفاده مدي    

 گردد.

 روش هاي توصيفي كه مورد استفاده خواهند گرفت عبارتند از:



 8 

 ندارد ها ،جداول و نمودارهاآزمونهاي فراواني مانند ميانگين ها،در صدها فانحراف استا

روش هادي كه در آمار استنباطي مورد استفاده خواهند بود عبارتند از:اعمدال آزمدون رتبده بنددي فريددمن بدراي       

 و ساير مولفه هاي ماري مورد نياز, t.testعوامل بهره وري و استفاده از آزمون 
     
 هاي تحقيق:محدوديت-4

 
از ابزار جمع آوري ديگري مانند  توانو اينكه مي   مي باشدديتهاي اين تحقيق استفاده از پرسشنامه يكي از محدو

مااحبه و مشاهده  و همينطور روش اسنادي و يا تركيب هر چهدار مولفده بده جمدع آوري داده و در نتيجده بده        

امكان  بر بودن تحقيق و همچنين در دستر  نبودن اطالعات اسنادي آزمون فرضيه ها پرداخت كه به جهت زمان

 نمي گردد.

كه شايد بعضي از شاخاهاي الزمه مي باشد  شاخص سازي براي هر يك از ابعاد عوامل موثر محدوديت ديگري

 در قالب مدل نگنجيد.

 با وجود تالش بسيار محقق موفق به پيدا كردن پيوهشي كه به طور مستقي  به اين موضوع پرداخته باشد، نشد.

 مينه نبود هيچ كار مشابهي در اين ز
 


