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چکیده
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر لنگرهای شغلی بر بهره وری دبیران زن و مرد
تربیت بدنی شهرستان تبریز بود .روش تحقیق برمبنای هدف از نوع کاربردی و برمبنای
روش اجرا توصیفی از نوع تحلیلی بوده و به شکل میدانی اجرا شد .جامعه آماری این
پژوهش شامل کلیه دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز ( 334نفر) بود .نمونه تحقیق شامل
 1۷۹نفر از کلیه دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز که بر اساس جدول مورگان و به صورت
تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های لنگرهای شغلی (ادگارشاین،
 )2006و بهره وری (هرسی بالنچارد وگلدسمیت)1۹۹4،که پس از اعتباریابی بین آزمودنی ها
توزیع شد .نتایج نشان داد شایستگی مدیریتی دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز بر
بهره وری آنان تاثیر مثبت معنی داری دارد .)P<0/01(.همچنین شایستگی فنی کارکردی،
خودمختاری،امنیت،خالقیت ،خدمت،چالش های محض و سبک زندگی دبیران تربیت بدنی
شهرستان تبریز بر بهره وری آنان تاثیری ندارد( .)P>0/0۵
واژههای کلیدی :لنگرهای شغلی ،بهره وری ،دبیران تربیت بدنی.

 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز،گروه تربیت بدنی ،تبریز ،ایرانj.sarbazvatan@gmail.com.
 .2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،گروه تربیت بدنی ،تبریز ،ایران(نویسنده مسؤول) barghi@iaut.ac.ir:
 .3عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،گروه تربیت بدنی ،تبریز ،ایران
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مقدمه
امروزهمدیران،کارمندان ،محققان و قانون گذاران عمومی به بهبود کیفیت زندگی
کاری اهمیت زیادی می دهند .نیـرویکـار مرد و زن و افراد جوان و به خصوص
آن هایی که تحصیالت عالی دارند به شغلهای ﻏنی تر یا شغلهایی که بتوانند در آن
مؤثر باشند توجه بیشتری میکنند .لنگرگاه شغلی یک ترتیﺐ مسیر زندگیکاری مﻄابق با
نگرشها و انگیزه کارکنان است که آنها درنقشهایکاریخود ایفا میکنند .هﻢچنین
مهﻢ است که بدانیﻢ مسیر شغلی شامل مجموعه ای از مشاﻏل است که یک شخﺺ در
طی مسیر زندگیاش در پیش میگیرد و آن شامل آموزش افـراد در نقـشهـای کـاری،
اهـداف و امیـدها ،آرزوهـا ،احساسات و ابهام مﻄابق با این نقش میباشد (هال.)1۹۹6،1
لنگرگاه یا ابعاد مسیر پیشرفت شغلی که توسﻂ ادگارشاین مﻄرﺡ شده است ،الگوهای
مشخصی از استعدادها ،ﻇرفیت ها ،انگیزهها ،نگرشها و ارزش هایتصور شده بهوسیله
فرد است .لنگرهای مسیر شغلی بر پایه مدل ادگار شاین ( )1۹۹6دارای  8لنگر شایستگی
فنی -کارکردی ،شایستگی مدیریتی ،خودمختاری-استقالل امنیت و ثبات ،خالقیت
کارآفرینی ،خدمت و از خود گذشتگی و ایثار ،چالش های محض و سبک زندگی است
(شاین .)1۹۹6،همان طور که مسیر شغلی و زندگی تکامل می یابد اﻏلﺐ افراد درمی یابند
که یکی از این  8مقوله میتواند به عنوان لنگر در نظر گرفته شود(شاین.)1۹8۵،
-1شایستگی فنی–کارکردی :2در این لنگر اصوﻻ فرد بهوسیله محتوای خود کار
برانگیخته میشود .برای استخدام درموقعیتها و مشـاﻏل فنی و تخصصیتمایلدارد.
-2شایستگی مدیریتی :3در این لنگر شخﺺ از طریق فرصت برای تحلیل و حل مسایل
مفهومی پیچیده تحت شرایﻂ نامعین و وجود اطالعات ناقﺺ برانگیخته میشود.

1 .Hall
2.Technical Functional Competence
3.Managerial Competence
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-3امنیت و ثبات :1اصوﻻ در این لنگر شخﺺ از طریق امنیت شـغلی و دلبستگی
بلندمدت به یک سازمان معتبر برانگیخته میشود.
-4خالقیت کارآفرینی:2در این لنگر فرد بوسـیله نیـاز برای سـاخت یا ایجاد پروژههاییکه
متعلق به خود اوست برانگیخته میشود.
-۵استقالل و خود مختاری :3در ایـن لنگر اصوﻻ شخﺺ جویای موقعیتهای کاری
است که برخوردار از حداکثر آزادی از لحاظ قید و بندهای سازمانی باشد و از این
طریق برانگیختهمیشود.
4
-6خدمت و از خود گذشتگی و ایثار  :در این لنگر فرد برای خدمت و دنبال آرمانی
مقدس و نیز رفع نیازهای دیگران برانگیخته میشود .یعنی تنظیﻢ فعالیت های کاری با
ارزش های شخصی درباره کمک به جامعه.
-۷چالش های محض :۵دراین لنگر فرد برای چیرهشدن برموانع عمده ،حل مسایل دشوار
یا برد از رقیبان بسیار سرسخت برانگیخته میشود.
-8سبک زندگی :6افراد با این لنگر ،به ایجاد تعادل میان مسیر شغلی و خـانوادگی فردی
خویش گرایش دارد(شاین .)2006،
بسیاری از افراد ،واژه مسیر شغلی را به معنای پیشرفت در سازمان میدانند ،اما با
دید گستردهتر باید آن را مجموعهی متوالی نگرشها و رفتارهای فرد در زمینهی
فعالیتها و تجربههای مربوط به کار در طول عمر معنا کرد؛" به عبارتی مسیر شغلی یا
کار راهه ،شامل رشته مشاﻏلی است که شخﺺ برای نیل به یک هدف شغلی طی
میکند"(پهلوان .)2002،برنامهریزی مسیر شغلی فرایندی است که در آن فرد در طول
زنـدگی کـاری خـویش ،هـدفهای خـدمتی شخصی خود را روشن میکند و همواره بـه
گونـهای رفتار میکند که بتواند در پایان به همه ایـن اهـداف دست یابد(وزیری.)13۹1،
از آنجایی که تقریبآ همه افراد در همه مشاﻏل و پستها تجربه های منحصر به فردی را
می آموزند بنابراین هر فرد در حقیقت یک مسیر شغلی منحصر به فردی را دنبال می کند
1.Security & Stability
2.Entrepreneurial Creativity
3.Autonomy & Independence
4.Service & Dedication
5.Pure Challenge
6.Life Style
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(مانن .)1۹۷۷ ،1مسیر شغلی زمانی به وجود می آید که شخﺺ تجارب زندگی و شغلی را
به دست می آورد و این میتواند در افکار ،ارزشها و انگیزه ها نفوذ کند و شخﺺ را تسلیﻢ
موانع نکند (شاین .)1۹۹6،2یکسازمان میکوشد با برنامه ریزی مسیر شغلی ،بازدهی
کنونی کارکنان را افزایش دهد و همزمان آنها را برایپذیرش تغییرات آماده نماید (رابینز،3
 .)2006یکی از عوامل مرتبﻂ با لنگرهای شغلی ،میتواند بهرهوری باشد .بهره وری ناﻇر
بر اثر بخشی و کارایی است .همچنین ناﻇر بر مجموعه ای از نتیجه ها و فرآورده ای با
باﻻترین سﻄح عملکرد است (مونگا .)1۹۹۷،4آموزش و پرورش دارای سرمایه عظیﻢ
انسانی در هر کشور است و نحوه فعالیت آن در هر کشور نشان دهنده میزان رشد و
ترقی آن کشور میباشد .برای یک نظام آموزشی پویا و فعال ،وجود یک فرهنﮓ قوی
قابل انعﻄاف و پاسخگو به نیازها ،ﻻزم و ﺿروری میباشد .این نوع فرهنﮓ شامل
عوامل متعددی میباشند و متغیرهای زیادی را تحت تﺄثیر قرار میدهد که بهره وری،
اثربخشی و کارایی از جمله آنها است (پورآرمین .)13۷3،همچنین میتوان اذعان داشت
یکی از عوامل مهﻢ و کلیدی در نظام آموزشی ،معلمان و دبیران میباشند که عملکرد
آنان و میزان کارایی و اثربخشی آنان و به عبارتی میزان بهره وری آنان میبایست
مدنظر قرار گیرد (آقامیری .)13۷۹،از جمله این افراد (منابعانسانی) میتوان به دبیران
تربیت بدنی اشاره نمود چرا که در امر تعلیﻢ و تربیت به رشد و شکوفایی تمام ابعاد انسان
توجه داشته و نقش و جایگاه ویژه ای در زمینه تحقق اهداف آموزش و پرورش دار است.
بنابراین میبایست زمینه را جهت ارتقاء بهره وری دبیران تربیتبدنی فراهﻢ نمود .برنامه
درسی تربیت بدنی بنا به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در دوره های تحصیلی،
فرصت مغتنمی برای رشد و تکامل متعادل و متوازن ابعاد جسمانی ،شناختی و عاطفی
دانش آموزان از طریق فعالیت های بدنی و حرکتی با رعایت استانداردهای تندرستی و
موازین فرهنگی و اخالقی است (ارشاد و همکاران .)13۹1،عملکرد معلمان بهعنوان
عاملی که اثرمستقیﻢ در محتوای فکری و ذهنی و شخصیتی دانشآموزان دارد حاﺋز
اهمیت خاص میباشد لذا برای تحقق این مهﻢ یکی از راههای مؤثر ،بررسی عوامل
مرتبﻂ با بهره وری آنان است تا با شناخت این عوامل زمینه رشد و بهبود این افراد
1.Manen
2.Shine
3.Robbins
4.Monga
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فراهﻢ گردد (آقایی .)13۹1،یکی از چالش های سازمانی در مورد مشاﻏل افراد ،نداشتن
بینش مناسﺐ در رابﻄه با قابلیت ها و مشوق هایی است که موفقیت بالقوه حیﻄه های
شغلی را امکان پذیر می سازد .در حقیقت افراد از لنگرهای شغلی شان درک مناسبی
ندارند .عدم توجه به لنگرهای شغلی از سوی مدیران منجر به کار اجباری در سازمان
می گردد .یعنی مدیران بدون در نظر گرفتن مهارت ،عالیق و انگیزه های افراد آنها را به
کار می گمارند واین سبﺐ می شود که بین اهداف فردی و سازمانی فاصله بیافتد و
احتماآل افراد در شغل شان بی رﻏبتی نشان دهند(مهری .)13۹0 ،طراحی و تحلیل شغل
عالوه بر ایجاد انگیزش و بهبود بهره وری کارکنان ،زمینه ترفیع و ورود به سایر مشاﻏل
را فراهﻢ میکند .عالوه بر این ،لنگرگاهها نشان میدهند که اکثر افراد نمیخواهند
خودشان را در یک زمینه خاص محدود نمایند(کالیج ورومنس .)200۹،1از این رو فلسفه
زیر بنایی لنگرهای مسیر شغلی ،کشف توانایی های نهفته افراد در مسیر ارتقاء شغلی
است و سنجش لنگرهای مسیر شغلی یک فرد ،لنگرهای مسیر شغلی فردی کارکنان را
آشکار می سازد (قالوندی و دیگران .)138۹ ،آموزش و پرورش از این اصل مستثنی
نمی باشد توجه به موﺿوع لنگرهای شغلی و بهره وری در آموزش و پرورش خود نیازمند
توجه و دقت ﻻزم به مهمترین و موثرترین عامل های انسانی آن یعنی معلمان و دبیران
است .برای بهبود بهره وری آموزش و پرورش و بهره وری ملی ،فراهﻢ آوردن زمینه های
بهبود و توسعه بهرهوری آنها گامی موثر خواهد بود .در این میان نقش دبیران تربیت بدنی
در امر تعلیﻢ و تربیت ،رشد و شکوفایی تمامی ابعاد انسانی و تحقق هدفهای نظام
آموزشی با اهمیت است .تربیت بدنی و ورزش ساز و کاری قوی برای تمثیل فعالیت ها،
روابﻂ اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی دارد .همچنین افراد جامعه را تالشگر ،مسئولیت پذیر،
مشارکت جو و با ثبات می سازد .این کارکردها بر تولید ناخالﺺ ملی تاثیر می گذارد ودر
بهره وری ملی نقش بسزایی دارد .از این رو باید زمینه را برای ارتقای بهره وری دبیران
تربیت بدنی فراهﻢ آورد چرا که ترویج فرهنﮓ تربیت بدنی و ورزش در سﻄح جامعه باید
اصولی و بنیادی باشد (خیابان چیان .)1383،توسعه آموزش و پرورش در کشور نیازمند
بهسازی عملکرد معلمان مدارس است؛ و ارزیابی عملکرد معلمان و برقراری مسیر شغلی
مناسﺐ برای آنها گامی به سوی تحقق این هدف است (رﺋوف .)1381،نتایج این تحقیق
می تواند به سازمان و مدیران کمک کند از یک سو شکاف بین آنچه کارکنان از شغل
1.R. Klapwijk&E.Rommes
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خود انتظار دارند و آنچه واقعآ برایشان نمایان می شود کﻢ کندو از سوی دیگر درباره
دگرگونی های مسیر شغلی آنها برنامه ریزی کند .هدف کلی این پژوهش بررسی تاثیر
لنگرهای شغلی بر بهرهوری دبیران زن و مرد تربیتبدنی شهرستان تبریز بود.
ابزار و روش
روش انجام این تحقیق ،توصیفی از نوع همبستگی بود و از نظر هدف از نوع
تحقیقات کاربردی است .جامعه آماری این تحقیق شامل تمام دبیران تربیت بدنی
شهرستان تبریز به تعداد  334نفر بود .نمونه تحقیق شامل  1۷۹نفر از کلیه دبیران تربیت بدنی
شهرستان که براساس جدول مورگان و به صورت تصادفی ساده انتخاب شد .در این
تحقیق از ابزارهای ،پرسش نامه لنگرهای شغلی که این پرسش نامه توسﻂ ادگار شاین
( )2006ساخته شده برای محاسبه پایایی درونی ازروش آلفای کرونباخ استفاده شد که
ﺿریﺐ پایایی درونی برای پرسشنامه لنگرهای شغلی 0/۹0 ،محاسبه شد و پرسش نامه
بهره وری که این پرسش نامه توسﻂ هرسی بالنچارد وگلدسمیت( )1۹۹4ابداع گردید.
ﺿریﺐ پایایی درونی برای پرسشنامه بهره وری  0/۹4به دست آمده است .در این تحقیق از
آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .به منظور سازمان دادن ،خالصه کردن ،طبقه بندی
نمرات خام و توصیف اندازه های نمونه از روش آمار توصیفی شامل (فراوانی ،درصد،
میانگین ،انحراف معیار ،واریانس و )...استفاده شد .در بخش آماراستنباطی با توجه به
اهداف تحقیق برای بررسی نرمال بودن توزیع از آزمون (کولموگروف-اسمیرنوف) استفاده
شد و به منظور بررسی معناداری فرﺿیههای پژوهشی از تحلیل رگرسیونی استفاده شد.
یافته ها
جدول شماره( : )1جدول توصیفی لنگرهای شغلی و بهره وری
شاخﺺ های آماری
متغیر
لنگرهای شغلی
شایستگی فنی-کارکردی
شایستگی مدیریتی
امنیت و ثبات
خالقیت کارآفرینی
استقالل و خودمختاری
خدمت و ازخودگذشتگی
چالش های محض
سبک زندگی
بهره وری

شاخﺺ های گرایش مرکزی
میانگین
میانه
نما
3/42
3/۵1
3/۵8
3/60
3/60
3/40
2/۷4
2/60
2/40
3/۹1
4/00
4/40
3/36
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/63
3/60
3/80
3/21
3/20
3/00
3/۷6
3/80
3/60
3/26
3/20
2/۹۷

شاخﺺ های پراکندگی
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغییرات
0/4۹
0/24
2/۹۷
0/63
0/40
3/20
0/۷6
0/۵8
3/60
0/۷0
0/۵0
3/20
0/86
0/۷4
4/00
0/84
0/۷2
4/00
0/6۵
0/43
3/20
0/86
0/۷4
3/80
0/6۷
0/4۵
3/20
0/4۹
0/24
2/۷3
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برای متغیر لنگر شغلی و مولفه های آن شاخﺺ های گرایش مرکزی و پراکندگی
محاسبه شد .نمرات بین  1تا  ۵هستند و میانگین لنگرهای شغلی برابر  ،3/42شایستگی
فنی-کارکردی برابر  ،3/60شایستگی مدیریتی برابر  ،2/۷4امنیت و ثبات برابر ،3/۹1
خالقیت کارآفرینی برابر  ،3/36استقالل و خود مختاری برابر  ،3/40خدمت و از خود
گذشتگی برابر  ،3/63چالش های محض برابر  3/21و سبک زندگی برابر  3/۷است.
میانگین بهره وری برابر  3/26است.
جدول( : )2نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات
سﻄح معنی داری()p
آماره zکولموگروف  -اسمیرنوف
متغیر
0/266
1/004
لنگرهای شغلی
0/044
1/380
شایستگی فنی-کارکردی
0/021
1/۵12
شایستگی مدیریتی
0/004
1/۷۷۵
امنیت و ثبات
0/121
1/18۵
خالقیت کارآفرینی
0/121
1/184
استقالل و خودمختاری
0/138
1/1۵6
خدمت و ازخودگذشتگی
0/0۵0
1/3۵8
چالش های محض
0/146
1/144
سبک زندگی
0/43۷
0/86۹
بهره وری

برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده
شد .با توجه به سﻄوﺡ معنی داری به دست آمده ( بزرگتر از  ) α=0/0۵و با توجه به این
که تعداد جامعه زیاد و مولفه های درگیر پژوهش بیشتر می باشد در نتیجه متغیرهای
لنگرهای شغلی و بهره وری دارای توزیع نرمال می باشند ،بنابراین می توان از آمار پارامتر
یک و تحلیل رگرسیونی استفاده کرد.
جدول (:)3جدول همبستگی و دوربین-واتسون برای تاثیر لنگرهای شغلی بر بهره وری دبیران
ﺿریﺐ هبستگی
چندگانه
0/480

ﺿریﺐ
تعیین
0/231

ﺿریﺐ تعیین
تعدیل شده
0/1۷4

خﻄای
معیار برآورد
0/44۵۵

دوربین -واتسون
1/802
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با توجه به جدول ( )3از آنجا که مقدار دوربین -واتسون برابر  1/80است چون این
مقدار بین  1/۵و  2/۵قرار دارد در نتیجه متغیر مالک دارای خود همبستگی نبوده و
خﻄاها مستقل از هﻢ می باشد.
جدول شماره( :)4آزمون معنیداری رابطه خطی برای تاثیر لنگرهای شغلی بر بهرهوری دبیران
منبع
تغییرات
اثر رگرسیونی
باقیمانده
کل

درجه
آزادی
8
10۹
11۷

مجموع
مربعات
6/4۹0
21/634
28/123

میانگین
مربعات
0/811
0/1۹8

آماره F
4/08۷

سﻄح
معنی داری
0/000

با توجه به جدول ( )4از آنجا که سﻄح معنی داری بدست آمده کوچکتر از 0/01
است در نتیجه بین لنگرهای شغلی و بهره وری رابﻄه خﻄی معنی داری وجود دارد.
جدول شماره (: )5نتایج تحلیل رگرسیونی برای مولفه های لنگرهای شغلی بر بهره وری
دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز

مقدار ثابت
شایستگی فنی -کارکردی
شایستگی مدیریتی
استقالل و خود مختاری
امنیت وثبات
خالقیت و کارآفرینی
خدمت و ایثار
چالش های محض
سبک زندگی

ﺿرایﺐ استاندارد نشده
B
خﻄای معیار
0/336
1.۹۷1
0/0۹4
0/0۹8
./062
0/1۵4
0/06۹
0/08۹
0/0۷۷
0/12۵
0/0۷1
-0/06۹
0/111
0/022
0/0۷0
0/12۷
0/08۹
-0/124

ﺿرایﺐ استاندارد شده
Beta
----0/126
0/230
0/1۵۷
0/1۷8
-0/11۹
0/028
0/223
-0/161

t

سﻄح معنیداری

۵/864
1/042
2/4۹8
1/284
1/608
-0/۹81
0/1۹۵
1/80۹
-1/3۹1

0/000
0/300
0/014
0/202
0/111
0/32۹
0/84۵
0/0۷3
0/16۷

با توجه به جدول ( )۵و با تاکید بر سﻄح معنی داری ( )P<0/01مولفه شایستگی
مدیریتی دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز تاثیر معنی داری بر بهره وری آنان دارد.
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج تحلیل رگرسیونی برای تاثیر مولفههای لنگرهای شغلی بر بهرهوری
دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز شایستگی مدیریتی ( P<0/01و  )t= 2/4۹دبیران بر
بهره وری آنان تاثیر مثبت معنی داری دارد .همچنین شایستگی مدیریتی با ﺿریﺐ بتای
 0/230بیشترین تاثیر را دارد .دبیران در این لنگرگاه انگیزه باﻻیی برای مدیرشدن دارند
بنابراین داشتن پست مدیریتی دارای مسئولیت زیاد نقش موثری در بهره وری دبیران
دارد .در واقع توانمندشدن در بیش از یک حوزه یا شغل می تواند با افزایش بهره وری
مرتبﻂ باشد .نتایج این تحقیق با یافته های عباس زاده و همکاران ( ،)138۹قالوندی و
همکاران ،کاتریناستیلوجانفرانسیساسمیت ( ،)200۷ام .کونتزی و دی شرودر()2011
همسو می باشد .همچنین با توجه به جدول مولفه های شایستگی فنی-کارکردی،استقالل
و خود مختاری ،امنیت و ثبات ،خالقیت ،خدمت ،چالش های محض و سبک زندگی
دبیران تربیت بدنی بر بهره وری آنان تاثیر معنی داری وجود ندارد .نتایج این تحقیق با
یافته های قالوندی و همکاران ،ام .کونتزی و دی شرودر( )2011همخوانی ندارد .به
عبارتی دیگر ثبات وامنیت شغلی طوﻻنی مدت ،درآمد کافی دبیران ،تاثیری بر بهره وری
آنان ندارد .با توجه به مﻄالﺐ احدی نیا 200۵ ،یکی از عوامل افزایش بهره وری انگیزش
می باشد .مسلماً پول تنها عامل انگیزش افراد نیست .اما اگر حقوق افراد خیلی نازل باشد
باعث از بین رفتن انگیزه آنها می شود .یکی از دﻻیل این ناهمخوانی می تواند ناشی از
تفاوت جامعه آماری باشد .بنابراین پیشنهاد می شود مدیران باید از عوامل انگیزشی
دیگری چون توجه به نیازهای واجﺐ کارکنان ،عدم تبعیض بین کارکنان ،تشخیﺺ و
استفاده از استعدادهای فردی افراد که می تواند به شکل ابزاری قوی در راه افزایش
بهره وری به کارگرفته شود و انگیزه استفاده کنند .بزرگترین ایجاد عامل انگیزه در افراد
این است که به آنها نشان داده شود به نحوی در مالکیت سازمان شریک هستند .مدیران
باید با هدف ایجاد انگیزه در کارکنان و رﺿایتمندی بیشتر آنها از کارشان ،عملکردشان را
ارزیابی کنند .بنابراین ،به قدردانی از موفقیتهای افراد و مهارتهای منحصر به فرد آنان
اهمیت بدهند و آنها را درخصوص شیوه های بهبود عملکردشان در راستای افزایش
بهره وری راهنمایی کنند و با ایجاد نظام مسیر پیشرفت شغلی و توجه به لنگرگاه های
کارکنان زمینه را برای استفاده بهینه از منابع انسانی فراهﻢ کنند نتایج بدست آمده
همچنین نشان داد خالقیت کارآفرینی بر بهره وری دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز
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تاثیر معنی داری ندارد .در واقع دبیران در این لنگر به یک نیاز درونی برای ساختن یا
ایجاد کردن چیزهای که نتیجه نهایی کار خودشان باشند می پردازند .نتایج این تحقیق
با یافته های ام .کونتزی و دی شرودور( ،)2011عباس زاده و همکاران ( ،)138۹مهری
( ،)13۹0قالوندی و همکاران ( )138۹همسو نمی باشد همچنین مولفه استقالل و خود
مختاری بر بهره وری دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز تاثیر معنی داری وجود ندارد.
دبیران در این لنگرجویای موقعیتهای کاری هستند که برخوردار از حداکثر آزادی از
لحاظ قید و بندهای سازمانی باشد ،هر چه قدر عملکرد دبیران از محدودیت های
سازمانی به دور باشد تاثیر بسزایی در بهره وری آنان خواهد داشت .نتایج این تحقیق با
یافته های شاه بندرزاده و همکاران ( ،)13۹0عباس زاده و همکاران ( ،)138۹ام.کونتزی
ودی شرودر( )2011همسو نمی باشد .و خدمت و از خودگذشتگی بر بهره وری دبیران
تربیت بدنی شهرستان تبریز تاثیر معنی داری وجود ندارد .به عبارتی دبیران در این لنگر
فعالیت های کاری خود را با ارزش های شخصی درباره کمک به جامعه تنظیﻢ می کنند،
یعنی انجام کار به خاطر هدفی بزرگتر و نه صرفاً اقتصادی و چیرگی بر موانع که خود
منجر به افزایش بهرهوری میشود.نتایج این تحقیق با یافتههای شاه بندرزاده و همکاران
( ،)13۹0عباس زاده و همکاران ( ،)138۹مهری ( ،)13۹0ام .کونتزی و دی شرودر
( )2011همسو نمی باشد .پیشنهاد می شود اگر سازمان آموزش و پرورش بتواند وﻇایف
خود را در جهت بهبود و هدایت مسیر شغلی دبیران انجام دهد ،گرایش دبیران به خدمت
که انجام کار به خاطر هدفی بزرگتر نه صرفآ اقتصادی است ،باعث افزایش بهره وری
آنان خواهد شد .همچنین در لنگر چالش های محض که دبیران در این لنگر به تنوع
وﻇایف ،حل مشکالت و مسایل و ایفای نقش مهﻢ در کارهای پروژه ای دارند ،لذا
پیشنهاد می شود مسئوﻻن از طریق تغییر و تحول در اهداف سازمانی و شرﺡ وﻇایف
دبیران ،توان رقابتی ،استعدادهای فردی و جمعی دبیران را به چالش وا دارند که امروزه
تغییر مهمترین عامل موثر در مدیریت موفق است .تغییر در سازمان ها راهی برای رشد
افزایش بهره وری است .در مورد افراد فرصتهای به وجود آمده در اثر تغییر و چالش های
ناشی از آن ،موجﺐ ﻏنی سازی زندگی شغلی و خصوصی و بهبود کیفیت زندگی کاری
شده که خود از عوامل تاثیرگزار بر بهره وری منابع انسانی می باشد .لنگرگاه چالش های
محض نشان دهنده اهمیتی است که دبیران در حل مشکالت و مسایل خود در محیﻂ
کاری داشته و با حل هر مشکلی انگیزه ای است برای افزایش بهره وری آنان .نتایج این
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تحقیق با یافته های شاهبندرزاده وهمکاران ( ، )13۹0ام .کونتزی و دی شرودر (، )2011
قالوندی و همکاران ( )2012همسو می باشد و سبک زندگی دبیران بر بهره وری آنان
تاثیر معنی داری ندارد.نتایج این تحقیق با یافته های شاهبندرزاده وهمکاران ()13۹0
همخوانی ندارد .یکی از دﻻیل این ناهمخوانی می تواند ناشی از تفاوت جامعه آماری
باشد با توجه به این که افراد در این لنگر ،به ایجاد تعادل میان مسیر شغلی و خـانوادگی
فردی خویش گرایشدارند .نتایج این تحقیق با یافتههای عباس زاده و همکاران (،)138۹
قالوندی و همکاران ( )2012همخوانی دارد .پیشنهاد می شود مدیران زمینه را برای
توسعه لنگر سبک زندگی در بین دبیران تربیت بدنی فراهﻢ کنند .این عدم ارتباط نشان
دهنده این است که دبیران از لنگرگاه تعیین هویت (سبک زندگی) دوری می جویند ،اگر
افراد خود را متعلق به سازمان بدانند و برای خود یا سازمان هویت سازی کنند در نتیجه
بهره وری آنان نیز افزایش می یابد پس باید اقداماتی صورت گیرد تا دبیران از فعالیت
خود در آموزش و پرورش احساس افتخار کنند و برای هویت خویش ارزش بیشتری قاﺋل
شوند .همچنین در راستای نتایج این تحقیق پیشنهاد می شود که اقدامی که می تواند
باعث افزایش بهره وری دبیران تربیت بدنی گردد ،فراهﻢ کردن زمینه برای شناخت هر
چه بهتر از مسیر شغلی خود و بهبود مسیر شغلی برای افزایش بهره وری می باشد.
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