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مقاله تحقیقاتی

آموزش و ارتقای بهره وری درمراکز پژوهشی علوم انسانی
*غالمرضا ویسی1، صفر سفیدرو2

چكیده
سابقه و اهداف:  اگر چه بسیاری از مدیران خواهان ارتقای بهره وری در سازمان خود هستند، ولی اغلب این سازمان ها 
در انتخاب فنون و تکنیک هایی که منجر به بهبود وضعیت این سازمان ها و ارتقای بهره وری می  شوند با این مشکل جدی 
مواجه اند که کدام یک از عوامل بر افزایش بهره وری در ســازمان آنان تاثیر به ســزایی دارد که با بهبود، اصالح و تغییر؛ بر 
بهره وری ســازمان خود بیفزایند و متناســب با نیازهای خود در ایفای ماموریت خطیر خود، اهداف ســازمانی خود را به 

گونه ای مطلوب محقق نمایند.
مواد و روش ها: دراین پژوهش با هدف تعیین مهمترین علل ارتقاء بهره وری در سازمان های پژوهشی به دنبال پاسخ به این 
سوال هستیم که: علل و عوامل اصلی موثر بر ارتقای بهره وری مراکز پژوهشی علوم انسانی کدام اند؟ نوع تحقیق از شیوه 
پیمایشی وروش تجزیه و تحلیل در دو سطح تحلیل وتوصیف با استفاده از آزمون های آمار استنباطی انجام گرفته است.
یافته ها:  با توجه به اطالعات بدســت آمده و الویت بندی صورت گرفته آموزش در ارتقای بهره وری اولین اولویت را به 

خود اختصاص داده است.
كلمات كلیدی: آموزش، بهره وری، ارتقاء بهره وری، مراکز پژوهشی

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق )ع(، مسئول مطالعات فرهنگی- اجتماعی )*نویسنده مسئول( 1ـ 
کارشناس ارشد مدیریت و تحقیقات، پژوهشگر پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق )ع( 2ـ 

بیانمسئله
ارتقای بهره وری سازمان ها از سویی شعار و سرلوحه برنامه 
مدیران است و از سوی دیگر دست یابی به آن یک دغدغه برای 
آنان به شمار می رود، به ویژه در سازمان های علمی و پژوهشی؛ 
بیستمی،  قرن  سازمان  یک  دارایی های  ارزشمند ترین  زیرا 
تجهیزات و منابع مادی آن بود در حالی که ارزشمند ترین 
دارایی یک سازمان قرن بیست ویکمی کارکنان علمی آن و 
بهره وری کارکنان علمی خواهد بود )1(. البته پرواضح است 
که ارتقای بهره وری کارکنان علمی بسی دشوارتر از کارکنان 
یدی است و چالش های متعددی رودر روی خود دارد. به 

همین دلیل است که ارتقای بهره وری سازمان هایی با کارکنان 
برای مدیران آن  علمی و ماموریت های پژوهش و تحقیق 
امری پردغدغه و حتی مخاطره آمیز قلمداد می  شود. بنابر این 
سازمان های علمی پژوهشی برای ارتقای بهره وری خود از 
سویی با مشکل به کارگیری درست و مناسب تجهییزات و 
منابع مادی دست و پنجه نرم می  کنند و از سوی دیگر با مشکل 

جدی ارتقای بهره وری دانشکاران رو به رو هستند.
در واقع اگر علل و عوامل ارتقای کیفیت به کارگیری، ترکیب و 
هدایت منابع انسانی و مادی سازمان های پژوهشی علوم انسانی 
و اسالمی شناسایی، استخراج، اولویت بندی و در اختیار این 
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سازمان ها قرار گیرد؛ آنان می  توانند پژوهش ها و پروژه های 
تحقیقاتی خود را با کیفیتی بهتر، زمان و هزینه مناسب تر و 
ضایعات کمتر، مطابق و در راستای اهداف، ماموریت ها و 

وظایف انجام دهند.
بنابر این، در این تحقیق در صدد پاسخ به این سوال اصلی 
هستیم که علل و عوامل اصلی موثر بر ارتقای بهره وری مراکز 

پژوهشی علوم انسانی کدام اند؟

بررسیآثار
1ـ  آثار و کتب منتشره در بهره وری بیشتر ناظر به بهره وری 
شرکت های صنعتی و بنگاه های اقتصادی و تجاری است، 
همچون این آثار: دبلیورو. لسلی؛ ال.بایرز لوید، سرپرستی 
تاکا  هیرو  ایزدی؛  داوود  ترجمه:  باالتر،  بهره وری  رمز 
تاکوچی، مدیریت در ژاپن، ترجمه: حسین افشین منش؛ 
جوزف ام پوتی، مدیریت بهره وری و راه های بهبود آن، 
ترجمه: عین اهلل عالء؛ جوزف پروپنکو، مدیریت بهره وری، 
ترجمه: محمد رضا اراهیمی مهر؛ احمد افروز، بررسی 
نامه  پایان  ایران،،  صنایع  در  انسانی  نیروی  بهره وری 

کارشناسی ارشد )دانشگاه عالمه طباطبایی(.
2ـ  بخش زیادی از منابع موجود درباره بهره وری به ابعاد وعلل 
و عوامل بهره وری نیروی انسانی آن هم در بخش صنعت، 
اقتصاد و تجارت پرداخته اند؛ در حالی که بهره وری نیروی 
انسانی با همه اهمیتی که دارد تنها یکی از جنیه های بهره وری 
در یک سازمان به شمار می رود، البته شمار اندکی از نظریه 
پردازان به بهره وری کارکنان دانشی نیز پرداخته اند.در حالی 
که به اعتقاد صاحب نظران برجسته مدیریت، هنر مدیران 
در قرن بیست و یک افزایش بهره وری کارکنان دانشی 
است، بر خالف مدیریت در قرن بیستم که هنر مدیران 
ارتقای بهره وری کارگران یدی بود.مانند این آثار: داوود 
محب علی، بهره وری نیروی انسان؛ جالل صادقی شریف، 
عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی، پایان کارشناسی 

ارشد )دانشگاه تهران(؛ عباس پوریوسف، چگونه می  توان 
بهره وری نیروی انسانی را افزایش داد )مجله زمینه شماره 

.)2
آثار و منابع موجود در باره شاخه های جدید دانش، مانند  3ـ 
مدیرت دانش، مدیرت تحول، مهندسی مجدد، هر کدام 
به فراخور خود موضوع بهره وری در سازمان را بررسی 
بررسی  درباره  ارزشمندی  نظری  پایه های  که  کرده اند 
عوامل موثر بر بهره وری سازمان های پژوهشی به شمار 
می روند، مانند: محمد رضا حمیدی، مدیریت دانش و 
دانایی؛ محمد سعید تسلیمی، مدیریت تحول سازمانی؛ 
مایکل همر، جیمز شامپی، مهندسی دو باره شرکت ها، 

ترجمه: عبدالرضا رضایی نژاد.

اهداف تحقیق
با توجه به عنوان و موضوع تحقیق، یعنی علل و عوامل موثر بر 
ارتقای بهره وری مراکز پژوهشی علوم انسانی، اهداف تحقیق 

عبارتند از:

اهداف علمی
مهم ترین اهداف علمی این پروژه شامل این موارد است:

شناسایی مهم ترین عوامل موثر بر ارتقای بهره وری مراکز  1ـ 
پژوهشی علوم انسانی.

بر  شده  شناسایی  عوامل  از  هرکدام  تاثیر  میزان  تعیین  2ـ 
بهره وری این مراکز.

تعیین اولویت عوامل شناسایی شده. 3ـ 

اهداف كاربردی
این پژوهش اهداف مهم کاربردی زیر را دنبال می  کند:

1ـ  توصیه های دانشی یافته های تحقیق به مسئوالن، سیاست 
گذاران و مدیران جهت بهبود و ارتقای بهره وری این مراکز.
ایجاد زمینه مناسب برای شناسایی و استخراج موضوعات  2ـ 
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جدید پژوهشی در حوزه بهره وری مراکز پژوهشی علوم 
انسانی با استفاده نتایج و داده های تحقیق.

متغیر های دخیل
داریم.  مداخله گر  و  دخیل  متغیر  نوع  دو  پژوهش  این  در 
متغیر های دخیل عبارتند از: سابقه کار، سطح تحصیالت، شغل 

)پژوهشگری؛ آموزشی و پژوهشی؛ مدیریت و سرپرستی(.
متغیر های اصلی یا مداخله گر نیز عبارتند از: سبک سرپرستی 
و شیوه مدیریت، آموزش وتوان افزایی، رضایت شغلی، فناوری 

وارزیابی عملکرد.

فرضیه های تحقیق
برای تعیین فرضیه اصلی تحقیق، ابتدا عوامل مؤثر بربهره وری 
سازمان ها در مدل های مختلف استخراج شد. این عوامل به 
نه نفر از اساتید و پژوهشگران ارائه شد. ایشان از میان عوامل 
ارائه شده، پنج عامل مدیریت، آموزش، رضایت شغلی، ارزیابی 
عملکرد و فناوری را دارای اهمیت بیشتری برای بررسی و 
اساس فرضیه اصلی تحقیق  براین  دادند.  تحقیق تشخیص 
عبارت است از: سبک سرپرستی و شیوه مدیریت، آموزش 
و توان افزایی، رضایت شغلی، فناوری و ارزیابی عملکرد در 

ارتقای بهره وری مراکز پژوهشی علوم انسانی تاثیر دارد.
بر اساس فرضیه اصلی تحقیق، فرضیه های فرعی شامل این 

موارد هستند:
سبک سرپرستی و شیوه مدیریت به ارتقای بهره وری در  1ـ 

مراکز پژوهشی علوم انسانی کمک می  کند.
آموزش و توان افزایی به ارتقای بهره وری در مراکز پژوهشی  2ـ 

علوم انسانی منجر می  شود.
رضایت شغلی در ارتقای بهره وری مراکز پژوهشی علوم  3 ـ 

انسانی موثر است.
4ـ  ارزشیابی عملکرد کارکنان علمی در افزایش بهره وری 

مراکز پژوهشی علوم انسانی تاثیر دارد

به کارگیری و ارتقای فناوری در افزایش بهره وری مراکز  5ـ 
پژوهشی علوم انسانی موثر است.

البته نظر به محدویت حجمی مقاله وبر اساس اولویت بندی 
که در نتایج تحقیق صورت گرفت و آموزش وتوان افزایی 
به عنوان اولویت اول در ارتقائ بهره وری مراکز پژوهشی 
شناخته شد، در این نوشتار صرفا به طرح وارائه نتایج مربوط 
به فرضیه دوم می پردازیم ودیگر فرضیه ها را به مجالی دیگر 

وا می گذاریم.

نوع،روشتحقیقوآزمونفرضیهها
نوع تحقیق

از آنجایی که در این پژوهش، علل و عوامل موثر بر ارتقای 
بهره وری مراکز پژوهشی علوم انسانی، با توجه به نظرات 
کارکنان علمی و مدیران این مراکز شناسایی و اولویت بندی 

می  شود، از شیوه پیمایشی استفاده می  شود.

روش تجزیه و تحلیل
تجزیه و تحلیل در دو سطح انجام می گیرد:

توصیف 1ـ 
در توصیف داده ها از آمار توصیفی استفاده می  شود، مانند: 

میانگین، فراوانی، و نمودارهای مختلف.
تحلیل 2ـ 

در تحلیل داده ها از آمار استباطی استفاده می  شود، مانند: آزمون 
فرضیه، رتبه بندی عوامل بر حسب تاثیر و تعمیم نتیجه 

نمونه آماری به جامعه آماری.

آزمون فرضیه ها
  T (One-Sample برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون
(T Test و برای رتبه بندی عوامل از مقایسه میانگین عامل ها 

استفاده می  شود. در آزمون T Test نیز فرضیه ها با توجه به 
سطح معنا داری آن یا Significant سنجیده می  شوند. به این 
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ترتیب که اگر sig>/05 باشد، فرض صفر یا فرض خالف تایید 
 sig</05 و ادعا یا همان فرضیه پژوهش رد می  شود ولی اگر
باشد و t مثبت باشد ادعا یا همان فرضیه تحقیق تایید می  شود

چارچوب نظری
با توجه به مالحظات پیش گفته و در نظر گرفتن وظایف قانونی 
و انقالبی، منظور از بهره وری مراکز پژوشی علوم انسانی و 

اسالمی عبارت است از:
»چگونگی به کارگیری، ترکیب و هدایت منابع انسانی و مادی 
سازمان و استفاده بهینه از آن ها دراجرای تحقیق و پژوهش با 
کیفیت عالی، زمان و هزینه مناسب و ضایعات کمتر در راستای 

تحقق اهداف سازمان«.

مدل بهبود بهره وری مراكز پژوهشی
مدل  انسانی  علوم  پژوهشی  مراکز  بهره وری  ارتقای  برای 
به نظر می رسد؛ زیرا  پبشنهادی »هرشاور و راش« مناسب 
این مدل مولفه های بهبود ارتقای بهره وری چنین مراکزی را 
دربردارد و می توان متناسب با شرایط سازمانی و نیز بهره گیری 
از مدل »گودوین« و مدل «crest» اصالحاتی در مدل انجام 
داد. از این رو مدل هرشاور و راش را برای ارتقای بهره وری 
مراکز پیش گفته پایه قرار داده ایم و متناسب با شرایط سازمان 
و نیز گزینش شاخصه های هر مولفه، مدل را اصالح و در واقع 
آن را بومی کرده ایم. در مدل هرشاور و راش مولفه های اصلی 
عبارتند از: فناوری، روش انجام کار، توانایی و مهارت، تغییر 
اختیارات و دستورالعمل ها، روش های نظارت، اندازه گیری 
عملکرد، شرایط کار، پاداش کمی، پاداش کیفی، طرح تسهیم 

سود.
عوامل موثر بر بهبود بهره وری مدل گودوین نیز عبارتند از: 
آموزش، مشارکت، صفا و آرامش، روش انجام کار، ارتباطات، 
برنامه ریزی و کنترل. مدل «crest» نیز برای بهبود بهره وری 
احترام،  و  امنیت  آموزش،  می کند:  پیشنهاد  را  مولفه ها  این 

جدیت، تعهد و ارتباطات.
با توجه به مدل انتخابی و کمک از دو مدل دیگر یعنی گودوین 
و crest عوامل موثر بر بهبود بهره وری در پنج مولفه سازماندهی 
می شود: مدیریت، آموزش، رضایت شغلی، ارزیابی عملکرد 

و فناوری.

یافته های جمعیت شناختی
جداول داده های جمعیت شناختی نشان می دهند، از 103 نفر 
جامعه نمونه آماری، 11نفر معادل 10/7 درصد دارای مدرک 
کارشناسی؛ 58 نفر معادل 56/4 درصد دارای کارشناسی ارشد؛ 
19 نفر معادل 18/4درصد دارای تحصیالت دکتری و 39 نفر 
معادل 28/1 درصد دارای تحصیالت حوزوی هستند. هم چنین 
14/6 درصد پاسخگویان از 1 تا 9 سال، 46/6 درصد از 10 
تا 19 سال و 38/8 درصد از 20 سال به باال سابقه کار دارند. 
51/5 درصد پاسخگویان پژوهشگر، 34 درصد دارای مشاغل 

 درصد فراواني سطح تحصيالت رديف

 7/10 11 كارشناسي 1

 7/44 46 كارشناسي ارشد 2

 5/16 17 دكتري 3

 9/1 2 2سطح 4

 9/3 4 3سطح 5

 7/8 9 خارج 6

 7/11 12 كارشناسي ارشد و خارج 7

 9/1 2 دكتري و خارج 8

 100 103 جمع 9

 

جدول داده های جمیت شناختی )تحصیالت(

 درصد فراواني سابقه كار رديف

 6/14 15 سال 9تا  1از  1

 6/46 48 سال 19تا  10از  2

 8/38 40 سال به باال 20از  3

 100 103 جمع 4

 

جدول داده های جمیت شناختی )سابقه كار(
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مدیریتی، 7/8 درصد دارای جایگاه های مدیریتی و پژوهشگری 
و6/8 درصد نیز دارای مشاغل آموزشی و پژوهشی می باشند

داده  های فرضیه تاثیر آموزش
دومین فرضیه پژوهش عبارت است از: آموزش و توان افزایی 
به ارتقای بهره وری در مراکز پژوهشی علوم انسانی منجر 

می شود. فرضیه شامل شش مولفه زیر می باشد:
شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان )پژوهشی - اداری(. 1ـ 

2ـ  شیوه اجرای آموزش دانشکاران )مانند استاد- شاگردی، 

غیرحضوری...(.
حمایت مدیران ارشد سازمان از برنامه های آموزشی. 3ـ 

ارتباط و تناسب آموزش با مشاغل کارکنان. 4ـ 
تشویق به آموزش و یادگیری از سوی مدیران ارشد سازمان. 5ـ 
توانمند سازی پژوهشگران برای انجام کارهای مختلف  6ـ 

پژوهشی )پروژه های میدانی، مطالعاتی....(.

یافته های فرضیه تاثیر آموزش
با توجه به اینکه sig  آزمون فرضیه تاثیر آموزش بر میزان 
بهره ورری کمتر از0/05 می باشد، از نظر پاسخ گویان، آموزش 
و توان افزایی در مراکز پژوهشی به ارتقای بهره وری مراکز 

پژوهشی علوم انسانی منجر می شود.
هم چنین جدول داده های آزمون مولفه های فرضیه تاثیر آموزش 
به تفکیک عوامل، نشان می دهد sig شش مولفه فرضیه، کمتر 
از 0/05 می باشد. میانگین به دست آمده پاسخ ها در باره هر 
مولفه نشان می دهد، مولفه ها به ترتیب زیر بر بهره وری مراکز 

 

 درصد فراواني شغل رديف

 5/51 53 پژوهشگر 1

 34 35 مدير 2

 8/7 8 مدير و پژوهشگر 3

 8/6 7 و پژوهشيآموزشي 4

 100 103 جمع 5

جدول داده های جمیت شناختی )شغل(

 مولفهرديف

خيلي كم كممتوسط زيادخيلي زياد
جمع  فراوانيفراوانيفراوانيفراواني فراواني

 درصددرصددرصددرصد درصد

 اداري)-هاي آموزشي كاركنان (پژوهشي شناسايي نياز 1
46 45 9 3 0 103

7/44 7/43 7/8 9/2 0 100

 شاگردي، غير حضوري...)- شيوه اجراي آموزش در سازمان(مانند:استاد 2
37 38 24 4 0 103

9/35 9/36 3/23 9/3 0 100

 هاي آموزشيحمايت مديران ارشد سازمان از برنامه 3
29 54 19 0 1 103

2/28 4/52 4/18 0 1 100

 ارتباط و تناسب آموزش با مشاغل كاركنان 4
28 52 19 2 1 103

2/27 5/50 4/18 9/1 1 100

 تشويق به آموزش و يادگيري از سوي مديران ارشد سازمان 5
38 52 11 1 1 103

9/36 5/50 7/10 1 1 100

6 
 توانمندسازي پژوهشگران براي انجام كارهاي مختلف پژوهشي

 (پروژه هاي ميداني، مطالعاتي...)
48 49 4 2 0 103

6/46 6/47 9/3 9/1 0 100
 

جدول توزیع فراوانی و درصد تأثیر آموزش به تفکیک، بر میزان بهره وری
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مورد نظر پژوهش تاثیر دارد:
)با  کارکنان  مشاغل  با  آموزش  تناسب  و  ارتباط  1ـ  
میانگین4/5146 و 77/7 درصد فراوانی زیاد و خیلی زیاد(.
توانمندسازی پژوهشگران برای کارهای مختلف پژوهشی  2ـ 
)با میانگین 4/3883 و 84/2 درصد فراوانی زیاد و خیلی 

زیاد(.
3ـ  شیوه اجرای آموزش های ضمن خدمت دانشکاران )مانند: 
استاد – شاگردی، غیر حضوری( )با میانگین4/3010 و 

62/8 درصد فراوانی زیاد و خیلی زیاد(.
تشویق به آموزش و یادگیری از سوی مدیران ارشد سازمان  4ـ 
)پژوهشی -اداری( )با میانگین 4/2136 و88/4 درصد 

فراوانی زیاد و خیلی زیاد(.
حمایت مدیران ارشد سازمان از برنامه های آموزشی )با  5ـ 
میانگین 4/0680 و 80/6 درصد فراوانی زیاد و خیلی زیاد(.

6ـ  شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان )پژوهشی - اداری( 

)با میانگین4/0485 و 88/4 درصد فراوانی زیاد و خیلی 
زیاد(.

می دهد،  نشان  آموزش  فرضیه  داده های  جدول  هم چنین 
بیشترین اثر از آن مولفه ارتباط و تناسب آموزش با مشاغل 
کارکنان و کمترین اثر از آن مولفه شناسایی نیازهای آموزشی 

کارکنان است.

نتایجوراهكارهایفرضیهتاثیرآموزش
دومین فرضیه یا همان ادعای (H1) پژوهش عبارت بود از:

آموزش و توان افزایی به ارتقای بهره وری در مراکز پژوهشی 
علوم انسانی منجر می  شود.

فرض خالف آن نیز )H0( عبارت بود از:
 آموزش و توان افزایی در ارتقای بهره وری مراکز پژوهشی 

علوم انسانی موثر نیست.
با توجه به این که سطح معناداری فرضیه کمتر از 0/05 بوده 

 

 ميانگين مولفه رديف

 5146/4 فراهم كردن امكانات آموزشي 1

 3883/4 توانمندسازي پژوهشگران براي كارهاي مختلف پژوهشي 2

 3010/4 شاگردي، غير حضوري...)-شيوه اجراي آموزش هاي ضمن خدمت دانشكاران(مانند: استاد 3

 2136/4 تشويق به آموزش و يادگيري از سوي مديران ارشد 4

 0485/4 اداري) -شناسايي نيازهاي آموزشي كاركنان(پژوهشي  5

 0680/4 حمايت مديران ارشد سازمان از برنامه هاي آموزشي 6

جدول رتبه بندی مولفه های فرضیه تاثیرآموزش در بهره وری

 t sig ميانگين مولفهرديف

 000/0 559/17 0485/4 اداري) -شناسايي نيازهاي آموزشي كاركنان(پژوهشي  1

 000/0 267/12 3010/4شاگردي، غير حضوري...)-شيوه اجراي آموزش هاي ضمن خدمت دانشكاران(مانند: استاد 2

 000/0 560/14 0680/4 حمايت مديران ارشد سازمان از برنامه هاي آموزشي 3

 003/0 023/3 5146/4 فراهم كردن امكانات آموزشي 4

 000/0 433/16 2136/4 تشويق به آموزش و يادگيري از سوي مديران ارشد 5

 000/0 340/21 3883/4 توانمندسازي پژوهشگران براي كارهاي مختلف پژوهشي 6

 

جدول آزمون فرضیه تأثیر آموزش به تفکیک، بر میزان بهره وری
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بنابر این به نظر پاسخ  نیز مثبت است.    t و  (sig<0/05)

دهندگان، ادعا یا همان فرضیه تحقیق یعنی تاثیر آموزش بر 
ارتقای بهره وری مراکز مورد نظر تاییدشده و فرض خالف 

آن یعنی عدم تاثیر آموزش رد شده است.
با توجه به تایید فرضیه تاثیر آموزش بر بهره وری و مولفه های 
پیش بینی شده آن در پژوهش، به منظور ارتقای بهره وری 
مراکز پژوهشی مورد نظر در حوزه آموزش به ترتیب اولویت، 

پیشنهادات زیر ارائه می شود:
آموزش با مشاغل کارکنان ارتباط و تناسب داشته باشد. 1ـ 

از طریق آموزش در پژوهشگران و کارکنان علمی توانایی  2ـ 
الزم برای کارهای مختلف پژوهشی ایجاد شود.

شیوه اجرای آموزش های ضمن خدمت دانشکاران متناسب  3ـ 
با فراگیران و مواد آموزشی برگزار شود. )مانند: استاد – 

شاگردی، غیر حضوری(.
مدیران ارشد پیوسته کارکنان را به آموزش های مورد نیاز  4ـ 

و یادگیری تشویق کنند.
برنامه های  از  به گونه ای شایسته  ارشد سازمان  مدیران  5ـ 

آموزشی حمایت کنند.
6ـ  پیش از اجرای هر برنامه آموزشی الزم است نیازهای 

آموزشی کارکنان شناسایی شود.

رتبه بندی تاثیر فرضیه ها
مقایسه میانگین فرضیه ها نشان می دهد، ترتیب تاثیر پنج فرضیه 

موثر بر ارتقای بهره وری مراکز پژوهشی مورد نظر در این 
تحقیق، به ترتیب زیر است:
آموزش و توانمندسازی 1ـ 

سبک مدیریت و سرپرستی 2ـ 
رضایت شغلی 3ـ 

ارزیابی عملکرد 4ـ 
فناوری 5ـ 

بحثونتیجهگیری
یک  اساس  بر  دارند.  تاثیر  بهره وری  در  مختلفی  عوامل 
نظرخواهی از اساتید و صاحب نظران از میان عوامل مؤثر بر 
بهره وری پنج عامل اثرگذاری بیشتری در ارتقای بهره وری 
مراکز پژوهشی و تحقیاتی علوم انسانی داشتند. بر این اساس، 
پنج فرضیه در پژوهش در نظر گرفته شد با مؤلفه های مختلف 
که از به منظور تعیین تاثیرگذاری و میزان تاثیر از دست اندکاران 
امر پژوهش نظر سنجی به عمل آمد. نتیجه نهایی این شد که پنج 
عامل به این ترتیب در ارتقای بهره وری این مراکز تاثیر دارند.

آموزش و توانمندسازی با 56 /20 درصد. 1ـ 
سبک مدیریت و سرپرستی با 20/25 درصد. 2ـ 

رضایت شغلی با 20/03 درصد. 3ـ 
ارزیابی عملکرد با 19/70درصد. 4ـ 
فناوری- فناوری 19/46 درصد. 5ـ 

 ميانگين فرضيهرديف

5340/25 شودآموزش و توان افزايي  به ارتقاي بهره وري در مراكز پژوهشي علوم انساني سپاه منجر مي 1
2913/25 كندسبك سرپرستي و شيوه مديريت  به ارتقاي بهره وري در مراكز پژوهشي علوم انساني سپاه كمك مي 2
 9126/24 رضايت شغلي در ارتقاي بهره وري مراكز پژوهشي علوم انساني سپاه موثر است 3

 8932/24 ارزشيابي عملكرد كاركنان علمي در افزايش  بهره وري  مراكز پژوهشي علوم انساني سپاه تاثير دارد 4

5437/24 فناوري در ارتقاي بهره وري مراكز پژوهشي علوم انساني سپاه موثر است 5
 

جدول رتبه بندی فرضیه ها
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