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رابطه تناسب شغل و شاغل (رشته تحصيلي) و ميزان بهرهوري کارکنان در
شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب (معاونت فني) اهواز
مهناز آهکي 1ـ عبدالعزيز هدايتي دزفولي 2ـ عبدالکاظم نيسي

3

چکيده
بين بهرهوري نيروي انساني و ميزان بکارگيري توانهاي بالقوه و بالفعل افراد رابطه مستقيم وجوود دارد هو ا ا
اين تحقيق بررسي رابطه تناسب شغل و شاغل (رشته تحصيلي) و ميزان بهرهوري کارکنان شورک
خيز جنوب (معاون
کاربردي اس

ملوي منواقق نفو

فني) اهوا ميباش روش تحقيوق ا نوو توصويفي – علوي – مقايسوهاي مويباشو و هو ف

ابزار گردآوري اقالعات ،پرسشنامه اس

که پس ا تايي روايي آن ا قريق متخصصان و تعيين پايايي

ا قريق آلفاي کرونباخ و تنصيف ضرايب حاصل براي تمامي بخ هاي پرسشنامه باالي  %07محاسبه ش
آ مون فرضيههاي (آ مون تي مستقل و برا ش نکويي خي دو و آناليز واريانس يک راهه) ا قريق نرم افزار spss

بر نمونهاي  632نفر ا جامعه آماري  7770نفر که بر اساس ج ول مورگان به دس

آم ه انجوام شو ه اسو

کوه بور

اساس مشخصات جامعه روش نمونه گيري قبقهاي متناسب انتخاب ش يافتههاي آماري رابطه ميان فرضيهها را تايي
کرده و نتايج نشان داده رابطه مثب

و معناداري بين تناسب رشته تحصيلي با رشته شغلي و ميوزان بهورهوري کارکنوان

وجود دارد همچنين نتايج تحقيق نشان داد که بين سطح تحصيالت ،سابقه خ م  ،وضعي

تأهل و ديگر ويژگيهاي

فردي در گروهي که تناسب رشته تحصيلي با رشته شغلي را دارا بودن در ميزان بهرهوري تفاوتي وجود ن اش
واژگان كليدي :بهرهوري کارکنان ،توانايي (دان  ،مهارت) ،شناخ

شغل ،انگيزه (شوق ،تمايل)

 1کارشناس ارشد مدیریت دولتی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر (مسئول مکاتبات)
 2دکتری مدیریت رفتار سازمانی .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر
 3دکتری روانشناسی صنعتی .مدرس دانشگاه شهید چمران اهواز
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تصميمات مهم را به گونهاي بهينه اتخاذ نمود و ا

مقدمه
ا

و سا مان در اوائل سال

ماني که علم م يري

اجراي درس

آنها مطمئن بود

و

بنابراين با توجه به اينکه کارکنان متخصص هر

وظيفه سا مانها و معيار اثربخشي و عملکرد سا ماني

سا مان مهمترين دارائي آن محسوب ميشون باي به

و

و توانايي آنها استفاده شود که ضمن

 7077به سرع

بسط ياف  ،تکاملي درباره ماهي

پ ي ار گش  ،دنياي امرو دنياي سا مان هاس

گونهاي ا دان

نيروي انساني به عنوان باار شترين منابع سا ماني،

ارج نهادن به ار شهاي واالي انساني ،به گونهاي

متوليان آن محسوب ميشون (بيكر و برنج 7)6776،گر

اثربخ

اه اا سا مان را محقق سا ن (موسوي،

چه سا مانها به شكلهاي مختلف و بر پايه ه فهاي

)7336

گوناگون تاسيس و سا مان دهي مي شون  ،اما ب ون

انسان ا ديربا در ان يشه استفاده مفي و کارا و

تردي تمامي آنها بر پايه تالشهاي رواني و جسماني

ثمربخ

ا تواناييها ،امکانات و منابع در دسترس

نيروي انساني که ارکان اصلي آن به حساب ميآي ،

خود بوده اس

اداره و ه اي

ميگردن

ا اين رو ،ن گي افراد در

در عرصهي کنوني اين امر بي

ا هر

مان ديگري مورد توجه ج ي قرار گرفته اس
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نفوذ هستي و رفتار

بهرهوري ،فراتر ا يک معيار ،به عنوان يک فرهنگ با

سا مانها قرار دارد و همين دليل به تنهايي سعي در

کار و ن گي مطرح ش ه و بهبود آن منشاء اصلي

و روابط

عوامل بيشماري در ارتقاء و

جوامع نوين به ش ت تح
شناخ

هر چه بيشتر ،بهتر و علمي تر ماهي

توسعه اقتصادي اس

متقابل آنها و نيروي انساني را توجيه و ضروري

بهبود بهرهوري و عملکرد نق

ميسا د

صاحب نظران منابع انساني با ار شترين و

دستيابي به اه اا و استراتژيهاي هر سا مان يا
موسسهاي مستلزم برخورداري ا

نيروي انساني

دارن  ،اما به نظر اکثر

برجستهترين عامل دستيابي به ه اهاي سا ماني
محسوب ميشود (معمار اده)07 ،7330 ،

و اين ميسر نخواه ش  ،مگر

در عصر حاضر نميتوان ب ون توجه به ميزان

اينکه هر يک ا افراد ،متناسب با رشته تحصيلي و

بهرهوري در تولي و ب ون آگاهي ا سا وکارها و

امرو ه

آن به سوي توسعه پاي ار گام

متخصص و کارآم اس

تخصصي خود به کار گمارده شون

سا مانهاي مختلف و دول ها ساالنه هزينههاي کالني
را باب

تربي

نيروي انساني ماهر صرا مينماين ،تا

آثار و منافع آن را در بلن م ت ا قريق افزاي
ران مان ،کاه
افراد تربي

هزينهها ،ايجاد خالقي
ش ه ،شاه

باشن

کنوني پ ي هاي دشوار و پيچي ه اس

عوامل موثر بر افزاي
برداش

م يران سا مانها (اعم ا دولتي و خصوصي)

و دانشمن ان ا ديربا و به ويژه در ابت اي قرن بيستم
در کشورهاي صنعتي و در حال توسعه به علم و عمل

و ابتکار توسط

م يري

به قور ج ي و دقيق و علمي توجه وافر

در دنياي

نمودن

يرا اين رويکرد ج ي به آنان در رويارويي با

م يري

مسائل روياروي

مشکالت و مسائل پيچي ه و بحرانهاي بزرگ

ما در جامعه و سا مانها بسيار پيچي ه تر ا آن هستن

اجتماعي عصر حاضر کمک شايان نموده اس

که توسط افراد غيرمتخصص قابل حل باشن امرو ه ،با

مقولهي بسيار مهم در اين علم و فراين  ،منابع

فني و

که ا اين عامل هم ،نيروي

رش جمعي  ،کاه

منابع قبيعي ،رش دان

استراتژيک انساني اس

يک

اقالعات ،سا مانها تخصصي تر گردي ه ان و ب ون

انساني و بهرهوري جايگاه مهمتري دارن  ،در اين بين

کارکنان و کارشناسان متخصص نميتوان

بسيار موثري در تأمين

مشارک

تناسب شغل و شاغل بخ

کارآم ي مطلوب نيروي انساني ميباش

رابطه تناسب شغل و شاغل (رشته تحصيلي) و ميزان بهرهوري کارکنان در شرک

ملي مناقق
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نيروي انساني ماهر و آمو ش دي ه به عنوان

استفاده بهينه ا دان  ،تخصص و تواناييهاي

مهمترين عامل رش و توسعه اقتصادي ،اجتماعي و

خيز جنوب

علمي کارکنان شرک

مناقق نف

نف

فرهنگي هر کشوري محسوب ميشود ا قرفي تقسيم

(معاون

کار علمي و تخصصي کردن مشاغل که ا آغا نهض

تعيين ش ه (بهرهوري) ا قريق ارتباط شغلي آنان با

م يري

علمي آغا ش ه اس

گسترش اس

فني) به منظور تسريع در دستيابي به اه اا

رو به رو در حال

رشته تحصيلي در اين تحقيق بررسي ش ه در واقع

و ب ون شک امرو ه سا مان هايي موفق

آثار و نتايج

ترن که بهتر و بيشتر به سم

تخصص گرايي حرک

بکارگيري نيروي متخصص در اين شرک

مثبتي دارد که ا آن جمله ميتوان به اين موارد اشاره

کرده باشن

يرا توسعه تکنولوژي فناوري اقالعات و

نمود ،افزاي

ايجاد رقاب

ش ي در ابعاد مختلف اقتصادي ،اجتماعي

کارايي موسسه و سا مان افزاي

و فرهنگي در جهان به ح ي گسترش يافته اس

کارايي گروه کاري و در نتيجه افزاي
بهرهوري نهايي عامل

که

سرمايه به دليل استفاده بهينه ا تجهيزات و تاسيسات،

ادامه حيات سا ماني با توجه به توانايي و تخصص

افزاي

تولي و در

آنها امکان پذير خواه بود (ابطحي)6 ،7334 ،

نتيجه رش اقتصاد ملي و تخصيص منابع که همگي به

سطح تکنولوژي سا مان ،افزاي

حفظ ارتباط ميان تحصيالت عاليه يا تخصص و

صورت بهرهوري متجلي ميشون

يرا هر ک ام به

و يربناي توسعه

تولي در واح

مان توسط نيروي

شغل ،ال مهي هر جامعهاي اس

تشکيل ميده و در واقع منشاء و مب ا توسعه و
پيشرف

و کاربرد تخصصي آن در

جوامع ،دان

مشاغل مربوقه اس  ،به همين جه

جوامعي که ا

نظر استفاده صحيح ا تخصصها کوتاهي نماين ،
محکوم به عقب افتادگي ا پيشرف

و تم ن خواهن

بود (رادنسب)6 ،7333 ،

کار ميشون اما اثرات نيروي متخصص شرک
در افزاي

بهرهوري وقتي حاصل ميشود که نيروي

متخصص در شغل متناسب با نو تخصص و رشتهي
تحصيلي خود قرار گرفته باشن

با شغل و ميزان بهرهوري آنها بررسي ميشود در
واقع سوال اصلي تحقيق اين اس

که آيا بين تناسب

در غير اينصورت

چنانچه نيروي متخصص در غير ا جايگاه شغلي
متناسب با تخصص خود قرار گرفته باشن همه داليل
و آثاري که به عنوان افزاي

در اين تحقيق رابطه تناسب رشته تحصيلي شاغل

نف

بهرهوري مطرح ش ه

غيرقابل توجيه ميگردن
ه ا اصلي اين پژوه

بررسي رابطه تناسب بين

رشته تحصيلي و شغل کارکنان شرک

ملي مناقق نف

فني) و ميزان بهرهوري آنها و

رشته تحصيلي شاغل با شغل و بهرهوري رابطه

خيز جنوب (معاون

معناداري وجود دارد؟

پي بردن به اين نکته که آيا کارکنان در مشاغل متناسب

افراد ا لحاظ استع ادها ،عاليق ،تواناييها و ديگر

با رشتهي تحصيلي خود به کار اشتغال دارن يا خير و

انجام کار

ان رکار جذب و

خصوصيات با يک يگر متفاوتن  ،موفقي
مستلزم توانايي و استع اد خاصي اس

انعکاس آن به مسئولين دس

که برنامه ريزي

بکارگيري نيروي انساني و همين قور ارائهي

دقيق و منظم جه

ه اي

شغل افراد ،نه تنها کمک

پيشنهادهايي متناسب با موضو در واقع اين تحقيق بنا

ار ن هاي در جه

با دهي و رونق اقتصادي جامعه

به درخواس

م ير محترم آمو ش و بهبود منابع

بيشتر در

انساني شرک

خيز جنوب براي پي بردن

اس

بلکه سبب افزاي

کارايي فرد ميشود

بهرهوري و موفقي

مناقق نف

به اين نکته که آيا کارکنان اين قسم

ا شرک

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و اقتصادي آن جامعه را

نوعي سبب افزاي
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متناسب با رشته تحصيلي خود به کار اشتغال دارن يا
خير انجام گرفته اس

ا جمله سن ،سابقه ،تحصيالت و
بسته براي سنج
ش ه اس

حاوي  37سوال

متغيرهاي بهرهوري کارکنان استفاده

بر اساس مطالعات ،شاخصهاي بهره وري

بكار گرفته ش ه در اين پرسشنامه شامل توانايي،

روش تحقيق
با توجه به اينکه اين تحقيق در محيط واقعي و

شناخ

شغل و انگيزه (شوق ،تمايل) مي باشن كه هر

براي مطالعه رفتار افراد صورت گرفته ا نو توصيفي

ك ام ا اين شاخصها داراي بخ هاي فرعي مربوط

و روش تحقيق علي -مقايسه اي انجام ش ه اس

به خود هستن
براي تعيين اعتبار پرسشنامه ا روش اعتبار محتوا

جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه کارکنان
فني يکي ا م يري هاي شرک

معاون

مناقق نف

استفاده ش ه اس

به منظور اينکه پرسشنامه بتوان

خيز جنوب شهرستان اهوا ميباش که تع اد آنها

صالحي

 7770نفر ميباش

دقيقي ا منابع مختلف موجود و در دسترس مرتبط با

قلمرو موضوعي اين تحقيق ،مباحثي چون م يري
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منابع انساني ،م يري
کارکنان ميباش

رفتار سا ماني و

تحقيق حاضر ا منظر مکاني در

شهرستان اهوا  ،در شرک
جنوب (معاون

بهرهوري

ملي مناقق نف

فني) به انجام رسي ه اس

خيز
نهايتا ا

منظر ماني ،اين تحقيق درباره ماني آذر  30تا
ارديبهش

مطالعات

ال م ا نظر روايي را پي ا کن

موضو صورت گرفته و مولفهها و گويه هايي که ا
جامعي
ان

نسبي برخوردار بوده ،انتخاب و تعيين ش ه

سپس با توجه به معيارهاي اعتبار محتوا ،اين

پرسشنامه در اختيار خبرگان موضو ا جمله استاد
محترم راهنما و همچنين برخي ا کارشناسان و چن ي
ا اساتي محترم شرک

ملي مناقق نف

خيز جنوب ا

جمله استاد محترم مشاور صنعتي قرار گرف

 7307انجام ش

ا  7770نفر کل جامعه  000نفر تناسب رشته
تحصيلي با رشته شغلي را ن اشتن و تع اد  637نفر

و با

توجه به نظرات ايشان تغييرات ال م اعمال گردي
در اين تحقيق ،به منظور تعيين پايايي پرسشنامه ا

داراي تناسب رشته تحصيلي با رشته شغلي بودن لذا

روش آلفاي کرونباخ و تنصيف استفاده ش ه اس

ابت ا به روش ج ول مورگان ا کل تع اد جامعه يعني

قبق قاع ه کلي پذيرفته ش ه در ميان محققان ،ضرايب

 7770نفر تع اد  600نفر به روش نمونه گيري تصادفي

باالي  %07براي آلفاي کرونباخ و تنصيف بيانگر پايايي

ساده نمونه گيري سپس به روش نمونه گيري قبقهاي

ابزار ميباش  ،خروجيهاي ضرايب پايايي متغييرها در

متناسب براي هر گروه نمونه گيري ش که براي گروه

اعتماد باالي ابزار ان ا ه

اول تع اد  670به دس

آم و براي گروه دوم تع اد

 24نفر نمونه به دس

آم ه و سپس به صورت

تصادفي ساده پرسشنامهها بين افراد تو يع گردي
بر اساس مطالعات نظري ،تصميم بر اين ش که

ج ول  -7نشانگر قابلي

گيري دادههاي مربوط به متغيرها اس

که

يرا ضرايب

سا گاري ،همگي باالتر ا مق ار ح اقل  %07اس
به منظور تجزيه و تحليل دادهها در اين تحقيق ا
روشهاي آماري ير با استفاده ا نرم افزار

spss

دادههاي مورد نيا براي تجزيه و تحليل ا قريق

استفاده ش ه اس

پرسشنامه گردآوري شود يرا اوالً اين تحقيق ا نو

 )7روشهاي آمار توصيفي مانن ج ول فراواني و

کمي ،توصيفي بوده و ثانياً يکي ا ابزارهاي رايج

درص و نمودار ستوني ،ميانگين و انحراا معيار

پژوهشي و روش مستقيم براي کسب دادههاي تحقيق

 )6آمار استنباقي شامل آ مون تي مستقل و برا ش

اس

پرسشنامه اين تحقيق عالوه بر اقالعات شخصي

نکويي خي دو و آناليز واريانس يک راهه ميباشن

رابطه تناسب شغل و شاغل (رشته تحصيلي) و ميزان بهرهوري کارکنان در شرک

ضمناً براي کليه فرضيهها سطح معني داري (خطا)
= /70

ملي مناقق

م ل ،چارچوب نظري ،الگويي اس
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که فرد

پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بين عواملي که در

در نظر گرفته ش ه اس

براي تعيين معنادار بودن تفاوت بين نمرههاي دو

ايجاد مسئله مهم تشخيص داده ش ه اس  ،نظريه

گروه ا آ مون  tبراي گروههاي مستقل استفاده ميشود

پردا ي ميکن

ضرورتاً سخن

و همچنين ماني ا آ مون مجذور خي دو استفاده

پژوهشگر نباش و به قور منطقي ا نتايج قبلي پيرامون

ميشود که دادهها به صورت فراواني باش و آنها را

مسئله نشأت بگيرد ادغام باورهاي منطقي فرد

بتوان به صورت دو يا چن قبقه تقسيم بن ي کرد

پژوهشگر و تحقيقات مرتبط منتشر ش ه مسئله تحقيق

بنابراين در روش علي -مقايسهاي ابت ا باي
مشخص کرد که تفاوتهاي مشاه ه ش ه ا نظر آماري

اين نظريه ميتوان

در ايجاد مبنايي براي بررسي موضو تحقيق نق
محوري دارد (خاکي)73 ،7334 ،

معنادار هستن يا خير در صورتي که تفاوت معناداري
به دس

آي ميتوان ضريب همبستگي را به کمک

مدل مفهومي تحقيق

يکي ا روشهاي آماري محاسبه کرد

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

شکل ( :)1اقتباس از مدل بهره وری هرسی و گلد اسمیت
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م ل مورد استفاده در اين تحقيق با استفاده ا

يافتهها

در

 H 0بين تناسب رشته تحصيلي و توانايي (دان ،

قبقه بن ي مشاغل و به کار گماردن نيروي انساني دو

خيز جنوب

دي گاه سيستمي محقق به موضو ارائه ش ه اس

نظريه کلي وجود دارد که يکي تطبيق فرد با شغل و

مهارت) کارکنان شرک
(معاون

ملي مناقق نف

فني) رابطه معناداري وجود ن ارد

در تطبيق فرد با شغل

 H 1بين تناسب رشته تحصيلي و توانايي (دان ،

ب ون توجه به تنو استع ادها مشخص ميگردد و

خيز جنوب

ديگري تطبيق شغل با فرد اس

سپس شرايط احرا مشاغل به تناسب وظايف تنظيم

مهارت) کارکنان شرک
(معاون

ميگردد

ملي مناقق نف

فني) رابطه معناداري وجود دارد

نتايج آ مون  tمحاسبه ش ه براي فرضيه فرعي اول

در نظريه تطبيق شغل با فرد به عکس حال

فوق

برابر با  0/37با سطح معناداري  ،7/777کوچکتر ا

نيروي انساني موجود مورد بررسي قرار ميگيرد به هر

سطح خطاي  7/70اس  ،لذا فرض صفر رد ميشود و

کس بنا بر تواناييها و استع اد ،وظايف مختلف محول

که

ميگردد لذا ممکن اس

براي مجمو وظايفي که
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توسط يک شخص انجام ميشود عنواني قائل ش که
مجمو اين عناوين مشاغل سا ماني را تشکيل ميده
و تغيير

در اين صورت آنچه که باعث تغيير ماهي

وظايف هر شغل ميشود مهارتها و استع اد شاغل آن
شغل اس

مطالعات اخير در حو ه م يري

منابع

آ مون منادار ميباش

بين ميانگين نمرات توانايي کارکنان (دان

و مهارت)

متناسب با رشته تحصيل و نامتناسب رشته تحصيلي
تفاوت معناداري وجود داشته اس
نشان دهن ه باال بودن توانايي (دان
کارکناني اس

که اين تفاوت
و مهارت)

که رشته تحصيلي آنان متناسب با

شغلشان اس

انساني پنج ويژگي فردي داوقلبين کار را که تا ح
يادي موفقي

ميتوان چنين نتيجه گرف

ا سوي ديگر نتايج آ مون برا ش نکويي خي دو

آنان را در پيشبرد اه اا سا مانها و

نشان ميده مق ار آ مون خي دو درباره اين فرضيه

هم چنين ايجاد بهرهوري بيشتر در مسير خ متي آنان

برابر با  46/60و درجه آ ادي  7در سطح معناداري

تأمين ميکن مورد تاکي قرار داده ان اين ويژگيها

 7/777ا سطح خطاي  7/70کمتر اس

پس تفاوت

عبارتن ا شخصي  ،استع اد ،عالقه ،هوش و مهارت

بين فراواني مشاه ه ش ه و فراواني قابل انتظار را

(تخصص) اين ويژگيها در تناسب شغل افراد موثر
هستن (ميرسپاسي)740 ،7334 ،
ج ول  :7ميانگين انحراا معيار ،آ مودنيهاي مولفههاي ميزان بهرهوري کارکنان
متناسب و نامتناسب بودن شغل با رشته تحصيلي
آمار توصيفي

متناسب بودن شغل با رشته تحصيلي
تعداد

ميانگين

آمار توصيفي

انحراف معيار

نامتناسب بودن شغل با رشته تحصيلي
تعداد

ميانگين

انحراف معيار

توانايي

24

07/03

2/3

توانايي

706

46/00

0/6

شناخ

24

30/34

0/3

شناخ

706

34/26

0/3

انگيزش

24

62/40

3/3

انگيزش

706

67/70

0/6

بهرهوري

24

770/03

74/7

بهرهوري

706

03/00

70/0

رابطه تناسب شغل و شاغل (رشته تحصيلي) و ميزان بهرهوري کارکنان در شرک

ملي مناقق
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ج ول  :6نتايج آ مون  tگروههاي مستقل براي معناداري تفاوت ميانگينها براي آ مون فرضيه ها
فرضيه

آزمون tگروههاي مستقل

سطح معناداري

توضيحات

7

0/37

7/777

بين ميانگين نمرات توانايي کارکنان متناسب با رشته تحصيلي و نامتناسب

6

3/30

7/777

3

0/32

7/777

بين ميانگين نمرات انگيزه دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد

اصلي

2/00

7/777

بين ميانگين نمرات ميزان بهرهوري کارکنان متناسب با رشته تحصيلي و

بودن با رشته تحصيلي تفاوت معناداري وجود دارد
شغل دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد

بين ميانگين نمرات شناخ

نامتناسب بودن با رشته تحصيلي تفاوت معناداري وجود دارد

ميپذيريم و آ مون را معنادار ميدانيم ا اين
آ مون نتيجه ميگيريم که متناسب بودن شغل با رشته

شغل کارکناني اس

که رشته تحصيلي آنان متناسب با

شغلشان اس
ا سوي ديگر نتايج آ مون برا ش نکويي خي دو

تحصيلي ميتوان در باال بودن توانايي کارکنان نق
موثري داشته باش پس وجود رابطه بين توانايي در

نشان ميده که مق ار آ مون خي دو برابر با  34/00و

شغل و تناسب رشته تحصيلي را ميپذيريم و فرضيه

درجه آ ادي  6در سطح معناداري  7/777ا سطح

فرعي اول پژوه

خطاي  7/70کمتر اس

تايي ميشود

کارکنان شرک

ملي مناقق نف

خيز جنوب (معاون

مشاه ه ش ه و فراواني قابل انتظار را ميپذيريم و
آ مون را معنادار ميدانيم
نتيجه ميگيريم متناسب بودن شغل با رشته

فني) رابطه معناداري وجود ن ارد
 H 1بين تناسب رشته تحصيلي و شناخ
کارکنان شرک

ملي مناقق نف

شغل

خيز جنوب (معاون

فني) رابطه معناداري وجود دارد

صفر رد ميشود و آ مون معنادار ميباش
چنين نتيجه گرف

نق
پژوه

تايي ميشود

لذا فرض
 H 0بين تناسب رشته تحصيلي و انگيزه (شوق،

ميتوان

که بين ميانگين نمرات شناخ

شغل کارکنان متناسب با رشته تحصيلي و نامتناسب

تمايل) کارکنان شرک
(معاون

که اين تفاوت نشان دهن ه باال بودن شناخ

ملي مناقق نف

خيز جنوب

فني) رابطه معناداري وجود ن ارد

 H 1بين تناسب رشته تحصيلي و انگيزه (شوق،

بودن با رشته تحصيلي تفاوت معناداري وجود داشته
اس

موثري داشته باش پس وجود رابطه بين شناخ

شغل و تناسب رشته تحصيلي را ميپذيريم و فرضيه 6

نتايج آ مون  tمحاسبه ش ه  3/30با قرح معناداري
 7/777کوچکتر ا سطح خطاي  7/70اس

تحصيلي ميتوان در باال بودن شناخ

شغل کارکنان

تمايل) کارکنان شرک
(معاون

ملي مناقق نف

خيز جنوب

فني) رابطه معناداري وجود دارد

ج ول -3آ مون برا ش نکويي خي دو براي آ مون فرضيهها در گروه متناسب بودن رشته تحصيلي با رشته شغلي
فرضيه

آزمون خي دو

توضيحات

سطح معناداري

وجود رابطه بين توانايي و متناسب بودن رشته تحصيلي را ميپذيريم

7

46/60

7/777

6

34/00

7/777

وجود رابطه بين شناخ

3

46/60

7/777

وجود رابطه بين انگيزش و متناسب بودن رشته تحصيلي را ميپذيريم

اصلي

46/60

7/777

وجود رابطه بين بهرهوري و متناسب بودن رشته تحصيلي را ميپذيريم

شغل و متناسب بودن رشته تحصيلي را ميپذيريم

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

 H 0بين تناسب رشته تحصيلي و شناخ

شغل

پس تفاوت بين فراواني
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نتايج آ مون  tنشان ميده  ،چون آ مون  tمحاسبه

که اين تفاوت

تفاوت معناداري وجود داشته اس

 0/32با سطح معناداري  7/777کوچکتر ا سطح

نشان دهن ه باال بودن ميزان بهرهوري کارکناني اس

خطاي  7/70اس  ،لذا فرض صفر رد ميشود و آ مون

رشته تحصيلي آنان متناسب با شغلشان اس

معنادار ميباش

که

ا سوي ديگر با توجه به ج ول آ مون برا ش
که بين ميانگين نمرات

نکويي خي دو که نشان ميده مق ار آ مون خي دو

ميتوان چنين نتيجه گرف

انگيزش (شوق ،تمايل) کارکنان متناسب با رشته

برابر با  46/60و درجه آ ادي  7در سطح معناداري

تحصيلي و نامتناسب بودن با رشته تحصيلي تفاوت

پس تفاوت

معناداري وجود داشته اس

که اين تفاوت نشان

دهن ه باال بودن انگيزش (شوق ،تمايل) کارکناني اس

 7/777ا سطح خطاي  7/70کمتر اس

بين فراواني مشاه ه ش ه و فراواني قابل انتظار را
ميپذيريم و آ مون را معنادار ميدانيم
نتيجه ميگيريم متناسب بودن شغل با رشته

که رشته تحصيلي آنان متناسب با شغلشان اس
همچنين نتايج آ مون برا ش نکويي خي دو نشان

تحصيلي ميتوان در باال بردن بهرهوري کارکنان نق
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ميده که مق ار آ مون برابر با  46/60و درجه آ ادي

موثري داشته باش پس وجود رابطه بين تناسب شغل و

 7در سطح معناداري  7/777ا سطح خطاي 7/70

تناسب رشته تحصيلي را ميپذيريم و فرضيه اصلي

کمتر اس

پس تفاوت بين فراواني مشاه ه ش ه و

فراواني قابل انتظار را ميپذيريم و آ مون را معنادار
ميدانيم

پژوه

تايي ميشود

براساس نتايجي که ا فرضيههاي جانبي ب س
آم ه ميتوان نتيجه گرف  ،عامل مهمي که در بهرهوري

نتيجه ميگيريم متناسب بودن شغل با رشته

کارکنان تاثيرگذار اس  ،به کارگيري آنها در شغلهاي

تحصيلي ميتوان در باال بردن انگيزش (شوق ،تمايل)

و عواملي مانن سن،

کارکنان نق

موثري داشته باش پس وجود رابطه بين

انگيزش (شوق ،تمايل) شغل و تناسب رشته تحصيلي
را ميپذيريم و فرضيه فرعي  3پژوه
کارکنان شرک

خيز جنوب (معاون

بحث و نتيجه گيري
ماهر به عنوان مهمترين عامل پويايي جوامع و

 H 1بين تناسب رشته تحصيلي و رشته شغلي
کارکنان شرک

در بهرهوري آنها تلقي نميگردد

امرو ه با توجه به اينکه نيروي انساني متخصص و

فني) و بهره وري آنها رابطه معناداري وجود ن ارد
ملي مناقق نف

سابقه خ م  ،ميزان تحصيالت به عنوان عوامل موثر

تايي ميشود

 H 0بين تناسب رشته تحصيلي و رشته شغلي
ملي مناقق نف

متناسب با رشته تحصيلي اس

خيز جنوب (معاون

سا مانها به شمار ميرود ا اين رو سا مانها به سبب
توسعه و گسترش فعالي هاي خود ناگزير به ت ارک و

فني) و بهره وري آنها رابطه معناداري وجود دارد

اداره نيروي انساني فعال و کارآم ميباشن

م يري

T

منابع انساني وظيفه خطيري را در بکارگيري و

محاسبه ش ه  2/00با سطح معناداري  7/777کوچکتر

چگونگي استفاده ا خ مات اعضاء سا مان بر عه ه

ا سطح خطاي  7/70اس  ،لذا فرض صفر رد ميشود

دارد

با توجه به نتايج ب س

آم ه  ،چون آ مون

و آ مون معنادار ميباش
ميتوان چنين اظهار نمود و نتيجه گرف

هيچ برنامهاي نميتوان به قور موفق به مرحله
که بين

اجرا درآي مگر آنکه افرادي حائز تخصص و مهارت

ميانگين نمرات ميزان بهرهوري کارکنان متناسب با

ملي

رشته تحصيلي و نامتناسب بودن با رشته تحصيلي

ال م در انجام آن وظيفه ايفاي نق
مناقق نف

کنن شرک

خيز جنوب ،عظيمترين و باسابقهترين

رابطه تناسب شغل و شاغل (رشته تحصيلي) و ميزان بهرهوري کارکنان در شرک

تولي کنن ه نف

و گا  ،تأمين کنن ه اصلي نف

تمام مولفهها در گروهي که داراي تناسب رشته شغل

صادراتي و منبع اصلي درآم ار ي کشور ميباش و
م يري

ملي مناقق
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با رشته تحصيلي بودن معنادار ب س

آم ه بود که

امور فني که يکي ا م يري هاي اين سا مان

نتيجه ميگيريم متناسب بودن شغل با رشته تحصيلي

بزرگ ميباش و پشتوانه يک قرن تجربه در عرصه

موثري

صنع

ملي نف

را دارا ميباش لذا با توجه به اهمي

داشته باش پس وجود رابطه بين بهرهوري در شغل ا

اين مساله و نقشي که نيروي انساني متخصص در اين
صنع

حياتي و استراتژيکي ايفا ميکن

ميتوان در باال بردن بهرهوري کارکنان نق

نتيجه

ميگيريم که م يران منابع انساني اين سا مان باي

قريق تناسب رشته تحصيلي با رشته شغلي را
ميپذيريم و فرضيههاي فرعي و اصلي پژوه

تايي

ميشون

م يراني قوي و آين ه نگر باشن و سيستم جذب نيرو

با توجه به نتايج حاصل ا تجزيه و تحليل دادهها،

بصورتي قراحي شود که نيروي انساني متخصص و

بهرهوري کارکنان ميتوان پيشنهادات

متناسب با شغل خود وارد شرک

شود و در پس هاي

به منظور تقوي

ذيل را مورد توجه قرار داد:

اعمال سفارشات و اقوام گرايي در انجام اين فراين

پروفايل شايستگي مشاغل اين اس

که تمامي

جلوگيري شود در واقع چي مان غير صحيح نيروهاي

دان ها ،مهارتها ،رفتارها ،ار شها و خصوصيات

انساني عالوه بر رسان ن ضرر و يان به سا مان باعث

موردنيا براي انجام مشاغل سا مان شناسايي شود،

ناکارآم ش ن نيرو و به حاشيه رفتن فرد نيز ميشود

با اين کار سا مان نيا هاي مشاغل را با جزئيات

در اين تحقيق قيف مورد استفاده در ساخ

کامل مشخص ميسا د اين کار توسط واح منابع

پرسشنامه ا نو ليکرت و فاصلهاي در نظر گرفته ش ه

انساني ا قريق روش هايي همچون مصاحبه با

بود و به دليل اينکه حجم نمونه بزرگ ميباش فرض

افرادي که نيا هاي شغلي را به خوبي درک

را بر نرمال بودن جامعه گذاشته و ا آ مونهاي تي و

ميکنن  ،استفاده ميشود پروفايل شايستگي،

برا ش نکويي خي دو و آناليز واريانس يک راهه
استفاده ش ه اس

جه

تجزيه و تحليل دادههاي

جمع آوري ش ه ا نرم افزار کامپيوتري ()SPSS
استفاده ش ه اس

ضمناً براي کليه فرضيهها سطح

مرجعي براي واح منابع انساني اس

براي انتصاب ،استخ ام ،آمو ش و توسعه افراد در
پس هاي مشخص به کار رود
 -استفاده ا شيوه هايي که مراحل کارمن يابي،

معني داري    0 / 05در نظر گرفته ش ه اس

انتخاب ،گزين

نتايج آ مون  tگروههاي مستقل براي فرضيههاي فرعي

تخصص گرايي انجام ده

و اصلي معنادار ب س
گرف

آم ه بود و ميتوان نتيجه

که بين ميانگين نمرات توانايي ،شناخ

که ميتوان

را با دق

و بر اساس استراتژي

 -برگزاري آ مونها و مصاحبههاي استخ امي که ا

شغل و

ح اکثر روايي و پايايي برخوردار باش و تبعيض

انگيزه کارکنان داراي تناسب رشته تحصيلي با رشتهي

تس ها و مصاحبهها در مورد قبقات خاص حذا

شغلي و نامتناسب بودن رشتهي تحصيلي با رشتهي

گردد

شغلي تفاوت معناداري وجود داشته که اين تفاوت
نشان دهن ه باال بودن اين مولفهها در کارکناني اس

که

رشته تحصيلي آنان متناسب با رشتهي شغلي آنان
اس

ا سوي ديگر نتايج آ مون نکويي خي دو در

 اجراي اصل تناسب شغل و شاغل -تربي

و پرورش نيروهاي تحصيل کرده و

متخصص و جايگزيني آنها به جاي افرادي که

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

مرتبط با خصوصيات خود مشغول بکار شون و ا

 -تهيه نماي شايستگي مشاغل راهبردي ه ا ا تهيه
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کارايي پايين براي سا مان دارن و جايگاه آنان
متناسب با دان

 پيشنهاد ميشود در تحقيقات آتي تاثير اين تناسببر تعه سا ماني و رفتار شهرون ي سا ماني و

فني و سواد کاري آنها نيس

 بکاربردن شيوه معرفي شغل و شاغل :معرفي واعالن شغل روشي اس

که ا

ساير متغيرهاي نگرش مطمح نظر قرار گيرد

قريق آن

 -پيشنهاد ميشود در تحقيقات آتي موضو تناسب

پس هاي خالي به همه همکاران اعالم ميشود

شغل و شاغل را ا لحاظ ديگر شاخصهاي آن

ب ين ترتيب که م يران نيروي انساني ،پس هاي

مانن ويژگيهاي شخصيتي ،تواناييهاي فکري و

خالي را شناسايي کرده و سپس مکتوب آن را به

ذهني و تواناييهاي فيزيکي مورد بررسي قرار

تمامي سرپرستان واح ها ارسال ميدارن که روش

دهن

موثري براي يافتن نيروهاي خبره در سا مان اس

 -پيشنهاد ميشود در تحقيقات آين ه موضو اينکه
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 -شايسته ساالري ا قريق ار يابي توانمن يها و

چرا بهرهوري در گروههاي استخ امي ا لحاظ باال

قابلي هاي نامزدهاي معرفي ش ه براي تص ي

بودن مع ل و بورسيه ممتا و عادي در گروهي که

مشاغل سا ماني و پس هاي م يريتي و انتخاب

تناسب رشته تحصيلي با رشتهي شغلي داشتن

افراد اصلح و شايسته تر

تفاوت معناداري ن ارد ،مورد بررسي قرار گيرد

 متناسب با هريک ا توانمن يها و قابلي هاياحصا ش ه ،ابزار ان ا ه گيري و سنج

آنها

با توجه به اهمي
عناي

مح ودي هاي تحقيق و با

به اينکه تشخيص مح ودي هاي تحقيق و بيان

مشتمل بر مجموعهاي ا آ مونهاي معتبر نظير

آن در قرح تحقيق بر ار ش داخلي و خارجي تحقيق

آ مونهاي روان شناختي ،هوش و استع اد،

ميافزاي (نادري ،سيف عرافي)674 ،7303 ،

آ مونهاي تعاملي و کتبي مانن مصاحبه ،ايفاي

هايي که در اين تحقيق براي محقق

اهم مح ودي

نق  ،کار گروهي ،ار يابي  327درجه مورد

بسيار قابل لمس و محسوس بوده ان را ميتوان به

سنجي

شرح ذيل بيان کرد:

 -در مورد گروههاي استخ امي چون بين سهميه

 -مح ودي

عادي و ممتا در گروهي که داراي تناسب رشته

 -مح ودي

ذاتي پرسشنامه و مح ودي هاي ماني
هايي که به دليل استمرار تحقيقات

تحصيلي با رشته شغلي بودن در ميزان بهرهوري

متع دي که اخيراً در شکرت مورد تحقيق انجام

تفاوت معناداري وجود ن ارد پيشنهاد ميشود

ش ه بود کارکنان را به نوعي خسته نموده و آنها ا

سا مان ا

قرا هزينههاي اضافي که جه

پذيرفتن پرسشنامهها امتنا کرده و يا باعث ش که

استخ ام بورسيه ممتا ميشود جلوگيري کن و اين

برگش

هزينه را صرا استخ ام افراد داراي تناسب رشته

بينجام

تحصيلي با رشته شغلي و ديگر شرايط تناسب
شغل با شاغل نماي

پرسشنامهها ح ود يک ماه و نيم به قول

 کمبود منابع ال م راجع به موضو تحقيقا جناب آقاي دکتر ه ايتي به پاس راهنماييهاي

با توجه به تجزيه و تحليل دادهها و همچنين ادبيات

دلسو انه ايشان تشکر و ق رداني مينمايم و آر وي

تحقيق محقق پيشنهادهايي را براي انجام

سالمتي و کاميابي براي جناب آقاي دکتر نيسي استاد

پژوه هاي آتي ارائه نموده اس :

مشاور را دارم همچنين سپاسگذاري ميکنم ا جناب

 پيشنهاد ميشود يک چنين تحقيقاتي در ديگرسا مانها و نهادهاي کشور صورت پذيرد

آقاي عطايي رئيس محترم پژوه
ملي مناقق نف

و فناوري شرک

خيز جنوب بخاقر کمک و مساع ت
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اينجانب و کمال تشکر و امتنان را ا جناب آقاي
ساع ي نيا مشاور صنعتي و جناب آقاي مصاحب
به خاقر

رئيس مطالعات نيروي انساني شرک

همکاريهاي صميمانه و به پاس مساع ت و حساسي
داشته ان دارم و براي

به هنگام که در اين پژوه

ايشان آر وي سالمتي و سربلن ي در تمام شئون
ن گي دارم
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