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چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش مهندسی سرمایه انسانی در نگرش های مثبت کاری و کیفیت آموزشی (جامعه آماری :معلمان دبستانهای
دخترانه شهر رشت) صورت گرفته است .نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت ،توصیفی پیمایشی است .جامعه آماری در این تحقیق
شامل معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت از بهمن ماه سال  1398تا تیر ماه سال  1399بوده است .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان
 234نفر با استفاده از روش طبقهای تصادفی با تخصیص متناسب تعداد از میان جامعه مذکور بدست آمده است .برای تعیین روایی محتوایی
پرسشنامه از نظرات صاحبنظران و خبرگان و برای تعیین پایایی ابزار ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آلفا برابر با  0/859بدست آمده
است .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است .در بخش آمار توصیفی به خالصه کردن دادهها و
تهیه جدول و رسم نمودار اقدام شده و از شاخصهای مرکزی از قبیل میانگین ،از شاخصهای پراکندگی نظیر انحراف معیار استفاده شده است.
در سطح آمار استنباطی ،پس از انجام آزمون نرمالیتی دادهها از آزمونهای  Tتک متغیره استفاده شده است .یافتههای تحقیق نشان داد که
مهندسی سرمایه انسانی در نگرش های مثبت کاری و کارایی معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنیداری دارد ،هشت
فرضیه فرعی تحقیق نیز با انجام آزمون فوق مورد تأیید قرار گرفت .در پایان تحقیق براساس یافتههای آن پیشنهادهایی اجرایی و همچنین
پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده ارائه گردید.

کلید واژهها:

مهندسی سرمایه انسانی ،نگرش های مثبت کاری ،کیفیت آموزشی ،دبستانهای دخترانه شهر رشت

 1دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا ،آستارا ،ایران.
 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا ،آستارا ،ایران.
ایمیل نویسنده مسئولmasoud_em@yahoo.com:
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مقدمه
کاری اندک و فعالیت بسیار نادری را میتوان یافت که عاری از هر گونه عامل تهدید کنندهای باشد؛ از اینرو حفاظت و صیانت از نیروی انسانی به عنوان
رسالتی مهم به عهده سازمانها میباشد .زیرا در محیط کار بخش عمدهای از مواردی که سالمت جسمی و روحی کارکنان را به خطر میاندازد مربوط به
شرایط مهندسی سرمایه انسانی یا ارگونومی محیطهای کاری میباشد .ارگونومی در لغت به معنای قانون کار (در حقیقت  Ergoبه معنی کار و
 Nomosبه معنی قوانین و اصول میباشند) و در عمل به مفهوم تطابق و سازگاری محیط کار ،ابزار کار و شرایط کار با تواناییهای جسمی و روانی
انسانهاست (بینام .)1392
ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی دانشی است کاربردی مرکب از علوم پایه مختلف از جمله فیزیولوژی ،روانشناسی ،فیزیک ،مكانیک ،طراحی،
آمار ،ریاضی ،جامعهشناختی ،مدیریت و بسیاری موارد دیگر؛ که در کنار هم اصول ارگونومی را شكل داده و به طراحی بهتر سازمان در جهت نگرش های
مثبت کاری ،کیفیت آموزشی و بهرهور بودن کمک نموده و میزان رفاه و سازگاری انسانها را با محیط کار را به طرز چشمگیری افزایش میدهند
(تدبیری.)1386 ،
مهندسی سرمایه انسانی (ارگونومی) با ارزیابی قابلیتها و محدودیتهای انسان (بیومكانیک و آنتروپومتری) ،استرسهای کاری و محیطی (فیزیولوژی کار و
روانشناسی صنعتی) ،نیروهای استاتیک و دینامیک روی بدن انسان (بیومكانیک) ،احتیاط (روانشناسی صنعتی) ،خستگی (فیزیولوژی کار و روانشناسی
صنعتی) ،طراحی و آموزش و طراحی ایستگاه کاری و ابزارها (آنتروپومتری و مهندسی) سر و کار دارد (کارزار جدیوند.)1381 ،
روانشناسان در سالهای اخیر به تعریف هایی از یادگیری تمایل نشان دادهاند که به تغییر در رفتار مشاهده پذیر اشاره میكند .معروفترین این تعریف ها،
تعریفی است که به وسیله کیمبل پیشنهاد شده است؛ به زعم کیمبل یادگیری تغییر نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه (توان رفتاری) است که در نتیجه تمرین
تقویت شده رخ میدهد .اگر چه این تعریف بسیار معروف است ولی به هیچ وجه مورد پذیرش همه روانشناسان نیست (نیکپور و زارع کاسب .)1390
در این تعریف چند نكته قابل بحث است ،نخست اینكه ،یادگیری تغییر در رفتار است .به عبارتی نتایج یادگیری همواره باید قابل انتقال به رفتار مشاهده
پذیر باشند .پس از یادگیری یادگیرنده قادر به انجام کاری خواهد بود که پیش از یادگیری نمیتوانست آن را انجام دهد .دوم اینكه ،این تغییر رفتاری نسبتا
پایدار است؛ یعنی نه موقتی است نه ثابت .سوم اینكه ،تغییر در رفتار الزاماً نباید بالفاصله پس از تجربه یادگیری رخ دهد .اگر چه در نتیجه یادگیری در
یادگیرنده توانایی بالقوه متفاوت عمل کردن ایجاد میشود ،این توانایی ممكن است بالفاصله در رفتار او ظاهر نگردد .چهارم اینكه ،تغییر در رفتار (یا رفتار
بالقوه) از تجربه یا تمرین ناشی میشود .پنجم اینكه ،تجربه یا تمرین باید تقویت شود .امروزه ،سؤال در مورد ماهیت و چیستی یادگیری تقریباً در تمام
زمینههای روانشناسی مطرح است .اما تعجب آور است که محققان به ندرت در مورد معنی صریح و روشن اصطالح یادگیری صحبت کردهاند .حتی
کتابهای درسی مهم در مورد یادگیری معموالً تعریف موضوع یادگیری را به خوبی پوشش نمیدهد شاید نتیجه این واقعیت است که هیچ توافق عمومی
در مورد تعریف یادگیری وجود ندارد .تعریف مفاهیم به شیوهای رضایت بخش ،به ویژه مفاهیم گسترده و انتزاعی مثل مفهوم یادگیری دشوار است
(تدبیری.)1386 ،
دبستانهای دخترانه شهر رشت نیز مثل سایر سازمانها با توجه به امكانات مادی ،فضای کاری ،ویژگیها و نیازهای کارکنان ،خصوصیات و تواناییهای
معلمان به عنوان تربیت کنندگان آینده سازان این مرز و بوم و روند اجرای برنامههای ارائه خدمات مستلزم مدیریت خاصی است .زیرا امروزه یكی از
مسایل اساسی مدیریت سازمانها ،رویارویی با تغییر و تحوالت و حفظ سالمتی ،نگرش های مثبت کاری و افزایش کیفیت آموزشی آنان در کنار کیفیت
سازمان میباشد .با توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق ،مطالعه نقش مهندسی سرمایه انسانی (ارگونومی) در نگرش های مثبت کاری و کارایی
معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت است ،این فصل از تحقیق با بیان مساله شروع گردیده ،در ادامه به اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق و چارچوب
نظری پرداخته و در نهایت با ارائه مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق ،تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییرها و قلمرو تحقیق به پایان رسیده است؟

چارچوب نظری پژوهش
امروز با پیچیدهتر شدن ساختار و عملكرد سازمانها ،سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام و بهرهور در سازمانها طوری که منجر به فعال شدن بیشتر
نیروی انسانی ،شادابی آنها ،کاهش خطرات احتمالی ،افزایش کیفیت در کار ،کاهش افسردگیها ،رشد خدمات و در نهایت دستیابی به بهرهوری مورد نظر
شود ،از دغدغههای مدیران اجرایی و سرپرستان سازمانها است .نتایج حاصل از مطالعات مربوط به نیروهای انسانی ،نشان میدهد که توسعه نیروهای
انسانی بهره ور به طور مستقیم در دستیابی به بسیاری از اهداف سازمانی نقش به سزایی دارد .یک محیط خوب ،میتواند بر رشد ارزشهای پرسنل و
افزایش توان و بهرهوری آنان اثرگذار باشد به همین دلیل علم مهندسی منابع انسانی یا ارگونومی برای رهبران و مدیران سازمانها از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار میباشد (چو و تسینگ.)2009 1
ارگونومی یا همان مهندسی سرمایه انسانی ،علمی ترکیبی است که سعی دارد ابزارها ،دستگاهها ،محیط کار و مشاغل را با توجه به تواناییهایی جسمی
فكری و محدودیتها و عالئق انسانها ،طراحی نماید .این علم با هدف افزایش بهرهوری ،با عنایت بر سالمتی ،ایمنی و رفاه انسان در محیط کار ،شكل
گرفته است .همچنین این علم در تالش است به جای متناسبسازی انسان با محیط ،محیط را با انسان متناسب سازد .در این راستا ،سازمان بین المللی
Chou and Tising, 2009
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کار ( ،)ILOواژه ارگونومی را به معنای متناسب کردن کار و شغل برای انسان تعریف کرده است .باید اشاره کرد که در نظر گرفتن اصول ارگونومی در
کار ،نه تنها باعث حفظ سالمت نیروی انسانی و کارآمد در جوامع بشری میشود ،بلكه مانع تحمیل بسیاری از هزینههای مالی بر اقتصاد کشورها و
کاهش بهرهوری سازمانهای آن خواهد شد (نیکپور و زارع کاسب .)1390
مهندسی منابع و عوامل انسانی عبارت است از فناوری و طراحی کاری ،که براساس علوم بیولوژیكی ،انسانی ،آناتومی ،فیزیولوژی و روانشناسی پایهریزی
شده است و دانش میان رشتهای است که ارتباط ما بین انسان و محیط پیرامون را بررسی میکند .همچنین عبارت است از علم به کارگیری بهینه از ابزار
کار در محیط کاری ،به نحوی که حداکثر بازدهی در تولیداتی که انسان در آن نقش دارد ،به دست آید ،در حالی که کارگر یا کاربر حداکثر رضایت را از
کاربرد ابزار مزبور و همچنین از محیط کاری دارد و میزان ایمنی الزم در کار برای کارگران و کاربران فراهم شده است .ارگونومی عبارتست از کاربرد
اطالعات علمی موجود درباره انسان و روشهای علمی کسب چنین اطالعاتی برای حل مشكالت طراحی در محیط کار و تالش .ارگونومی یک علم چند
رشتهای است که ارتباط متقابل تكنولوژی ،محیط و نیازهای روحی و جسمانی انسان را برقرار میسازد (کارزار جدی.)13۷9 ،
نیکپور و زارع کاسب ( )1390در تحقیق خود برای مهندسی سرمایه انسانی یا ارگونومی ابعاد چهارگانه فیزیولوژی کار ،بیومكانیک شغلی ،روانشناسی
مهندسی و آنتروپومتری را در نظر گرفته و کار خود را انجام دادهاند.
مطالعه تاریخی – فلسفی مفهوم یادگیری نشان میدهد که مفهوم و نظریه یادگیری از یک میراث غنی و متنوع برخوردار است .در نتیجه امروزه
دیدگاههای فراوانی درباره فرایند یادگیری وجود دارند .شماری از دانشمندان از این میراث غنی و دیدگاههای فراوانی که درباره فرایند یادگیری وجود دارد،
به عنوان یک پارادایم حمایت میكنند .که دست کم چهار پارادایم را میتوان در میان نظریههای نوین یادگیری شناسایی کرد .یكی از این پارادایمها
داروینیسم را منعكس میكند ،زیرا بر رابطه بین یادگیری و سازگاری با محیط تأکید میورزد .دومین پارادایم تداعی گرایی است ،زیرا فرایند یادگیری را بر
حسب قوانین تداعی مطالعه میكند .این پارادایم را ابتدا ارسطو ابداع کرد و بعدها به وسیله الک ،برکلی ،و هیوم ابقا گردید و به آن بسط داده شد .سومین
پارادایم ،پارادایم شناختی است؛ زیرا ماهیت شناختی یادگیری را مورد تأکید قرار میدهد .این پارادایم را افالطون ابداع کرد و از طریق دکارت ،کانت ،و
روانشناسان قوای ذهنی به ما رسیده است .چهارمین پارادایم عصبی -فیزیولوژیكی است ،زیرا در آن کوشش میشود تا وابستههای عصبی – فیزیولوژیكی
پدیدههایی چون یادگیری ،ادراک ،تفكر ،و هوش مشخص گردند .یافتن یک نظریه یادگیری که به طور آشكار در یک پارادایم قرار بگیرد دشوار است .اما
میتوان بر اساس تأکید عمده هر نظریه آنرا در پارادایم معینی قرار داد (چو و تسینگ .)2009
امروزه آموزش و پرورش همگانی به عنوان یكی از ارکان توسعه پایدار شناخته شده است هر کشوری در جهان بخش بزرگی از در آمد ملی خود را برای
گسترش ،بهبود و کارآیی آن اختصاص می دهد .در واقع آموزش و پرورش رکن اساسی جامعه انسانی است و یكی از اهداف عمده آن پرورش و آموزش
کودکان و نوجوانان توسط معلمان و مدیران است .اغلب صاحب نظران و متفكران مسایل تربیتی بر این نظرند که معلمان ،بزرگترین و مهمترین عامل
موثر در جریان تعلیم و تربیت هستند .بنابراین بی راه نیست اگر گفته شود شالوده و اساس یک سیستم آموزشی موفق را معلمان تشكیل می دهند .اولین
قدم در جهت رسیدن به کادر آموزشی موفق درک عوامل و سالمت عمومی است که بر کیفیت فعالیت معلمان موثر است .یكی از عوامل ،نگرش های
مثبت کاری معلمین است ،چرا که رابطه مستقیمی بین نگرش های مثبت کاری افراد با عملكرد آنان وجود دارد و کسانی که رضایت داشته باشند ،کار
خود را بهتر انجام می دهند .بنابراین الزم است آموزش و پرورش به موضوع نگرش ،تنظیم هیجان و سالمت عمومی معلمان ،بیش از پیش توجه نشان
دهد.از نظر روانی معلم فردی بالغ به حساب می آید و رفتارهای او همه ممكن است الگوی فراگیرندگان قرار گیرد(سیف.)1394 ،ممكن است معلم بدون
آگاهی مسئول تقویت و تشویق رفتارهایی باشد که قصد از میان بردن آنها را دارد .بدیهی است که معلم افسرده ،مضطرب ،مأیوس ،ستیزه جو و تندخو
نمی تواند نشاط ،امنیت خاطر و ثبات را در کالس درس و محیط آموزشی و پرورشی به وجود آورد (بینام .)1392
با در نظر گرفتن موضوع تحقیق ،از آنجائیكه بنظر میرسید مهندسی سرمایه انسانی در نگرش های مثبت کاری و کیفیت آموزشی میتواند نقش مهمی
داشته باشد ،مهندسی سرمایه انسانی متغییر مستقل و نگرش های مثبت کاری با کیفیت آموزشی متغییر وابسته تحقیق در نظر گرفته شدهاند
ارزیابی هایی که نیاز به تغییر دادن یا حل مسئله دارند ،ممكن است به بعد درک بپیوندد .چنین اشكال ارزشیابی بیشتر چالش برانگیز است ،عمدتاً به این
دلیل که برای ارزیابی بسیار کارآمد هستند .اهداف یادگیری ممكن است بلند پروازانه تر باشد ،به گونه ای که دانش و مهارت ها در استفاده فعال استفاده
می شود .برای ارزیابی این سطح از یادگیری نیاز به موقعیت های مشكل واقعی یا شبیه سازی شده است ،چیزی که بدیهی است ترتیب آن چالش
برانگیز است .برخی این تفاوت ها را در انواع یادگیری صرفاً به عنوان سطح در مقابل یادگیری عمیق توصیف می کنند (ویگل .)2001 ،این نوع یا سطح
یادگیری از مدت ها قبل اذعان شده است ،اما در مدارس ،آموزش عالی و آموزش های شرکتی برای توجه بیشتر به سطح استفاده فعال ،تقاضای
فزاینده ای مشاهده شده است .به طور فزاینده ای درک می شود که زمان و هزینه های صرف شده برای تحریک و ارزیابی "دانش بی اثر" اساساً هدر
می رود .اگر زبان آموزان از دانش ،مهارت ها و نگرش های خارج از کالس استفاده نمی کنند ،هدف از آموزش آنها چیست؟ بنابراین امروزه وقتی
مربیان در مورد پیگیری یادگیری صحبت می کنند ،معموالً به معنای یادگیری عمیق ،پرکاربرد و فعال است .پیگیری یادگیری عمیق ،رویكردهای
آموزشی و ارزیابی متفاوتی را نسبت به یادگیری سطح نشان می دهد ،بنابراین این تغییر در مفهوم پیامدهای عمیقی برای آنچه "فرایندها و منابع"
مناسب هستند ،دارد (فرزانه ،سهرابی و رئیسی وانانی.)1390 ،
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امامینژاد و لقائیاستانه

با عنایت به اینكه که همه مطالب اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را به اثبات میرساند ،و عالوه بر دالیل ذکر شده فوق ،عالقه شخصی پژوهشگر
باعث انتخاب موضوع تحقیق گردیده است.
لذا در این پژوهش محقق به دنبال اثبات فرضیه های ذیل میباشد:
مهندسی سرمایه انسانی بر کیفیت آموزشی معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
فرضیه اصلی اول
مهندسی سرمایه انسانی بر نگرش های مثبت کاری معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
فرضیه اصلی دوم
بعد فیزیولوژی کار بر کیفیت آموزشی معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
فرضیه فرعی اول
بعد بیومكانیک شغلی بر کیفیت آموزشی معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
فرضیه فرعی دوم:
فرضیه فرعی سوم :بعد روانشناسی مهندسی بر کیفیت آموزشی معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
فرضیه فرعی چهارم :بعد آنتروپومتری هوش بر کیفیت آموزشی معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
فرضیه فرعی پنجم :بعد فیزیولوژی کار بر نگرش های مثبت کاری معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
فرضیه فرعی ششم :بعد بیومكانیک شغلی بر نگرش های مثبت کاری معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
فرضیه فرعی هفتم :بعد روانشناسی مهندسی بر نگرش های مثبت کاری معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
فرضیه فرعی هشتم :بعد آنتروپومتری بر نگرش های مثبت کاری معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
جدول  .1فرضیه های پژوهش
در ادامه مدل مفهومی پژوهش که روابط متغیرها را نشان می دهد ارائه شده است:

متغیر ومستقل

فيزيولوژی کار

مهندسی
سرمایه
انسانی

بيومکانيک شغلي
روانشناسي مهندسي

متغیرهای وابسته

کیفیت
آموزشی

آنتروپومتری

نگرش های
مثبت کاری
شكل  .1مدل مفهومی تحقیق
منبع :الهام از (افضلی( ،)1391 ،جمالدینی و همكاران )139۷ ،و (ملک زاده و همكاران ،)1395 ،

روش شناسی پژوهش
تحقیقات علمی را بر اساس هدف تحقیق به چهار دسته تحقیق بنیادی ،تحقیق نظری ،تحقیق کاربردی و تحقیق علمی تقسیم میکنند .تحقیق بنیادی،
پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء ،پدیدهها و روابط بین متغیرها ،اصول ،قوانین و ساخت یا آزمایش تئوریها و نظریهها میپردازد و به توسعه
مرزهای دانش رشتة علمی کمک مینماید .تحقیق نظری ،نوعی پژوهش بنیادی است و از روشهای استدالل و تحلیل عقالنی استفاده میکند و بر پایة
مطالعات کتابخانهای انجام میشود .تحقیق کاربردی ،پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها،
روشها ،ابزارها ،وسایل ،تولیدات ،ساختار و الگوهای مورد استفادة جوامع انسانی انجام میشود .هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن درک یا دانش
الزم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد .تحقیق علمی ،پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات
بنیادی و با هدف رفع مسائل و مشكالت انسانی انجام میشود (سرمد ،بازرگان و حجازی.)1381 ،
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این تحقیق ،از نظر هدف ،یک تحقیق کاربردی است .از نظر روششناسی از نوع تحقیقات علمی میباشد .از سوی دیگر این تحقیق از نظر طبقـهبندی
تحقیقات با توجه به اهداف آنها ،در زمره تحقیقات با ماهیت توصیفی قرار دارد .هدف هر مطالعه توصیفی عبارت است از تشریح جنـبههایی از پدیده
مورد نظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی ،سازمانی ،صنعتی و نظایرآن .از لحاظ نوع نظارت و درجـه کنترل این تحقیق در زمره تحقیقات میدانی قرار دارد.
بطور کـلی میتوان گفت مطالعات میدانی بررسیهای علمی غیر آزمایشی هستند که هدفشان کشف روابط یا چگونگی تعامل بین متغیرهای ساختار
واقعی در شرایط مورد بررسی است (سِكاران.)1389 ،
در این پژوهش جامعه آماری معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت در سال  1399برآورد گردیده است .روش نمونهگیری در این پژوهش روش
تصادفی بوده و در محاسبه تعداد نمونه از جدول مورگان استفاده شده و به تعداد 108نفر تعیین شده است و  108پرسشنامه توزیع شده در جامعه آماری
تعداد  84نسخه آن جمعآوری گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در این تحقیق از روش روایی محتوا استفاده شده است .روایی محتوا اطمینان میدهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای
اندازهگیری مفهوم مورد سنجش را در بردارد .یعنی ،روایی محتوا نشان میدهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته
است .در این تحقیق سواالت پرسشنامه متناسب با مبانی نظری و بر مبنای تحقیقات مشابه دیگر و با توجه به جزییات هر کدام از متغیرها تعریف شده و
با متخصصان امر ،اساتید مدیریت ،در رابطه با سواالت پرسشنامه تبادل نظر و بررسی صورت گرفته است و پرسشنامهی اصلی بعد از مرحله تدوین توزیع
شده است .لذا روایی سواالت از نظر محتوای آنها مورد تأیید قرار گرفته است .اصوالً بعد از بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها ،نوبت به تعیین نوع
آزمون آماری مورد استفاده برای فرضیات تحقیق است .از آنجائیكه توزیع دادههای تحقیق ،نرمال و مقیاس متغیرها فاصله¬ای بوده است لذا برای
بررسی نقش متغییر مستقل در پیش بینی متغیرهای وابسته از آزمون تی تک متغییره استفاده شده است.
بخش آمار توصیفی در این تحقیق ،به خالصه کردن دادهها ،تهیه جدول و رسم نمودار پرداخته اقدام و از شاخصهای مرکزی از قبیل میانگین ،از
شاخصهای پراکندگی نظیر انحراف معیار استفاده شده است.

یافته های پژوهش
تجزیه و تحلیل آماری آزمون تی تک متغیره برای آزمونهای آماری فرضیهها به شرح زیر انجام شده است.
فرضیه اصلی  1تحقیق :مهندسی سرمایه انسانی بر کیفیت آموزشی معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
در جدول  2با استفاده از آزمون تی تک متغیره به بررسی فرضیه اصلی تحقیق پرداخته شد .بر اساس میانگین ( )3/51و سطح معنیداری بدست
آمده ( )0/000از آنجائیكه میانگین از مقدار تعیین ( )3بیشتر بوده و همچنین سطح معنیداری در حد قابل قبولی است ( .)sig ≤ 0/05لذا میتوان
نتیجه گرفت که مهندسی سرمایه انسانی بر کیفیت آموزشی معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
جدول  2تحلیل  tتک نمونهای یا تی تک گروهی برای فرضیه اصلی  1تحقیق
فرضیه اصلی 1

مهندسی سرمایه انسانی بر کیفیت آموزشی معلمان دبستانهای دخترانه
شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.

تعداد میانگین

84

3/51

انحراف
معیار

مقدار آزمون
تی

درجه
آزادی

سطح معنی
داری

0/512

3۷/05

83

0/000

فرضیه اصلی  2تحقیق :مهندسی سرمایه انسانی بر نگرش های مثبت کاری معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
در جدول  3با استفاده از آزمون تی تک متغیره به بررسی فرضیه اصلی تحقیق پرداخته شد .بر اساس میانگین ( )3/51و سطح معنیداری بدست
آمده ( )0/000از آنجائیكه میانگین از مقدار تعیین ( )3بیشتر بوده و همچنین سطح معنیداری در حد قابل قبولی است ( .)sig ≤ 0/05لذا میتوان
نتیجه گرفت که مهندسی سرمایه انسانی بر نگرش های مثبت کاری معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
جدول  .3تحلیل  tتک نمونهای یا تی تک گروهی برای فرضیه اصلی  2تحقیق
فرضیه اصلی 2
مهندسی سرمایه انسانی بر نگرش های مثبت کاری معلمان دبستانهای
دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.

تعداد میانگین
84

3/51

انحراف
معیار

مقدار
آزمون تی

درجه
آزادی

سطح معنی
داری

0/512

3۷/05

83

0/000
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فرضیههای فرعی تحقیق:
فرضیه فرعی اول :بعد فیزیولوژی کار بر کیفیت آموزشی معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
در جدول  4با استفاده از آزمون تی تک متغیره به بررسی فرضیه فرعی اول تحقیق پرداخته شد .بر اساس میانگین ( )3/۷1و سطح معنیداری بدست
آمده ( )0/000از آنجائیكه میانگین از مقدار تعیین ( )3بیشتر بوده و همچنین سطح معنیداری در حد قابل قبولی است ( .)sig ≤ 0/05لذا میتوان
نتیجه گرفت که بعد فیزیولوژی کار بر کیفیت آموزشی معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
جدول  .4تحلیل  tتک نمونهای یا تی تک گروهی برای فرضیه فرعی اول تحقیق
مقدار آزمون
تعداد میانگین انحراف
فرضیه فرعی1
تی
معیار
بعد فیزیولوژی کار بر کیفیت آموزشی معلمان دبستانهای دخترانه شهر
رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.

84

3/۷1

0/612

39/90

درجه
آزادی

سطح معنی
داری

83

0/000

فرضیه فرعی دوم :بعد بیومكانیک شغلی بر کیفیت آموزشی معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
در جدول  5با استفاده از آزمون تی تک متغیره به بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق پرداخته شد .بر اساس میانگین ( )4/02و سطح معنیداری بدست
آمده ( )0/000از آنجائیكه میانگین از مقدار تعیین ( )3بیشتر بوده و همچنین سطح معنیداری در حد قابل قبولی است ( .)sig ≤ 0/05لذا میتوان
نتیجه گرفت که بعد بیومكانیک شغلی بر کیفیت آموزشی معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
جدول  .5تحلیل  tتک نمونهای یا تی تک گروهی برای فرضیه فرعی دوم تحقیق
تعداد میانگین انحراف مقدار آزمون
فرضیه فرعی2
تی
معیار
بعد بیومكانیک شغلی بر کیفیت آموزشی معلمان دبستانهای دخترانه
شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.

84

4/02

0/۷60

درجه
آزادی

سطح معنی
داری

83

0/000

40/48

فرضیه فرعی سوم :بعد روانشناسی مهندسی بر کیفیت آموزشی معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
در جدول  6با استفاده از آزمون تی تک متغیره به بررسی فرضیه فرعی سوم تحقیق پرداخته شد .بر اساس میانگین ( )3/1۷و سطح معنیداری
بدست آمده ( )0/000از آنجائیكه میانگین از مقدار تعیین( )3بیشتر بوده و همچنین سطح معنیداری در حد قابل قبولی است ( .)sig ≤ 0/05لذا
میتوان نتیجه گرفت که بعد روانشناسی مهندسی بر کیفیت آموزشی معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
جدول  .6تحلیل  tتک نمونهای یا تی تک گروهی برای فرضیه فرعی سوم تحقیق
مقدار
تعداد میانگین انحراف
فرضیه فرعی3
آزمون تی
معیار
بعد روانشناسی مهندسی بر کیفیت آموزشی معلمان دبستانهای
دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.

84

3/1۷

0/5۷5

29/16

درجه
آزادی

سطح معنی
داری

83

0/000

فرضیه فرعی چهارم :بعد آنتروپومتری هوش بر کیفیت آموزشی معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
در جدول  ۷با استفاده از آزمون تی تک متغیره به بررسی فرضیه فرعی چهارم تحقیق پرداخته شد .بر اساس میانگین ( )3/22و سطح معنیداری
بدست آمده ( )0/000از آنجائیكه میانگین از مقدار تعیین( )3بیشتر بوده و همچنین سطح معنیداری در حد قابل قبولی است ( .)sig≤0/05لذا میتوان
نتیجه گرفت که بعد آنتروپومتری هوش بر کیفیت آموزشی معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
جدول  .۷تحلیل  tتک نمونهای یا تی تک گروهی برای فرضیه فرعی چهارم تحقیق
تعداد میانگین انحراف مقدار آزمون
فرضیه فرعی4
تی
معیار
بعد آنتروپومتری هوش بر کیفیت آموزشی معلمان دبستانهای دخترانه
شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
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84

3/22

0/۷92

40/20

درجه
آزادی

سطح معنی
داری

83

0/000
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امامینژاد و لقائیاستانه

فرضیه فرعی پنجم :بعد فیزیولوژی کار بر نگرش های مثبت کاری معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
در جدول  8با استفاده از آزمون تی تک متغیره به بررسی فرضیه فرعی پنجم تحقیق پرداخته شد .بر اساس میانگین ( )4/03و سطح معنیداری
بدست آمده ( )0/000از آنجائیكه میانگین از مقدار تعیین( )3بیشتر بوده و همچنین سطح معنیداری در حد قابل قبولی است ( .)sig ≤ 0/05لذا
میتوان نتیجه گرفت که بعد فیزیولوژی کار بر نگرش های مثبت کاری معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
جدول  .8تحلیل  tتک نمونهای یا تی تک گروهی برای فرضیه فرعی پنجم تحقیق
درجه
مقدار
تعداد میانگین انحراف
فرضیه فرعی5
آزادی
آزمون تی
معیار
بعد فیزیولوژی کار بر نگرش های مثبت کاری معلمان
دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.

84

4/03

0/532

3۷/54

سطح معنی داری
0/000

83

فرضیه فرعی ششم :بعد بیومكانیک شغلی بر نگرش های مثبت کاری معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
در جدول  9با استفاده از آزمون تی تک متغیره به بررسی فرضیه فرعی ششم تحقیق پرداخته شد .بر اساس میانگین ( )4/01و سطح معنیداری
بدست آمده ( )0/000از آنجائیكه میانگین از مقدار تعیین( )3بیشتر بوده و همچنین سطح معنیداری در حد قابل قبولی است ( .)sig ≤ 0/05لذا
میتوان نتیجه گرفت که بعد بیومكانیک شغلی بر نگرش های مثبت کاری معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
جدول  .9تحلیل  tتک نمونهای یا تی تک گروهی برای فرضیه فرعی ششم تحقیق
مقدار
تعداد میانگین انحراف
فرضیه فرعی6
آزمون تی
معیار
بعد بیومكانیک شغلی بر نگرش های مثبت کاری معلمان دبستانهای
دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.

84

4/01

0/583

32/85

درجه
آزادی

سطح معنی
داری

83

0/000

فرضیه فرعی هفتم :بعد روانشناسی مهندسی بر نگرش های مثبت کاری معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
در جدول  10با استفاده از آزمون تی تک متغیره به بررسی فرضیه فرعی هفتم تحقیق پرداخته شد .بر اساس میانگین ( )4/25و سطح معنیداری
بدست آمده ( )0/000از آنجائیكه میانگین از مقدار تعیین( )3بیشتر بوده و همچنین سطح معنیداری در حد قابل قبولی است ( .)sig ≤ 0/05لذا
میتوان نتیجه گرفت که بعد روانشناسی مهندسی بر نگرش های مثبت کاری معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
جدول  .10تحلیل  tتک نمونهای یا تی تک گروهی برای فرضیه فرعی هفتم تحقیق
مقدار
تعداد میانگین انحراف
فرضیه فرعی۷
آزمون تی
معیار
بعد روانشناسی مهندسی بر نگرش های مثبت کاری معلمان دبستانهای
دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.

84

4/25

0/633

30/49

درجه
آزادی

سطح معنی
داری

83

0/000

فرضیه فرعی هشتم :بعد آنتروپومتری بر نگرش های مثبت کاری معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
در جدول  11با استفاده از آزمون تی تک متغیره به بررسی فرضیه فرعی هشتم تحقیق پرداخته شد .بر اساس میانگین ( )3/48و سطح معنیداری بدست
آمده ( )0/000از آنجائیكه میانگین از مقدار تعیین( )3بیشتر بوده و همچنین سطح معنیداری در حد قابل قبولی است ( .)sig ≤ 0/05لذا میتوان نتیجه
گرفت که بعد آنتروپومتری بر نگرش های مثبت کاری معلمان دبستانهای دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.
جدول  .11تحلیل  tتک نمونهای یا تی تک گروهی برای فرضیه فرعی هشتم تحقیق
تعداد میانگین انحراف مقدار آزمون
فرضیه فرعی8
تی
معیار
بعد آنتروپومتری بر نگرش های مثبت کاری معلمان دبستانهای دخترانه
شهر رشت نقش مثبت و معنی داری دارد.

84

3/48

0/540

3۷/۷2

درجه
آزادی

سطح معنی
داری

83

0/000
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بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات پژوهشی ،پیشنهاداتی هستند که از نتیجه پژوهش حاصل گردیدهاند .با توجه به تأیید شدن فرضیهها و نتیجهگیریهای صورت گرفته
پیشنهادهای ذیل ارائه میگردد:
• الف) پیشنهاد کلی بر مبنای فرضیه اصلی :1
• با توجه به تأئید شدن فرضه اصلی ،مسئولین و مدیران دبستانهای دخترانه شهر رشت توجه نمایند ،برای باال بردن نگرش های مثبت کاری
و کیفیت آموزشی به مهندسی سرمایه انسانی اهمیت بیشتری بدهند .زیرا مهندسی سرمایه انسانی با ارگونومی علمی ترکیبی است که سعی
دارد ابزارها ،دستگاهها ،محیط کار و مشاغل را با توجه به توانائیهایی جسمی-فكری و محدودیتها و عالئق انسانها ،طراحی نماید .در
محیط کار طرز تلقیهای فرد میتواند عاملی برای ایجاد انگیزه و رضایت باشد .لذا با دانستن مفاهیم فوق برای افزایش نگرش های مثبت
کاری نیاز به درک درست مهندسی سرمایه انسانی احساس میگردد.
• ب) پیشنهاد کلی بر مبنای فرضیه اصلی :2
• با توجه به تأئید شدن فرضه اصلی ،مسئولین و مدیران دبستانهای دخترانه شهر رشت توجه نمایند ،برای باال بردن نگرش های مثبت کاری
و کیفیت آموزشی به مهندسی سرمایه انسانی اهمیت بیشتری بدهند .زیرا مهندسی سرمایه انسانی با ارگونومی علمی ترکیبی است که سعی
دارد ابزارها ،دستگاهها ،محیط کار و مشاغل را با توجه به توانائیهایی جسمی-فكری و محدودیتها و عالئق انسانها ،طراحی نماید .کارایی
به معنای کمترین زمان یا انرژی مصرفی برای بیشترین کاری که انجام شده است .لذا با دانستن مفاهیم فوق برای افزایش کارایی نیاز به
درک درست مهندسی سرمایه انسانی احساس میگردد.
• ج) پیشنهاده بر مبنای فرضیههای فرعی:
•  )1مسئولین و مدیران دبستانهای دخترانه شهر رشت توجه نمایند برای افزایش نگرش های مثبت کاری ،تطبیق انسان با کار را در مصرف
انرژی و همچنین تغییرات پارامترهای فیزیولوژیكی بدن در حین انجام کار مورد توجه قرار دهند تا با مقایسه شرایط واقعی کار با انتظارات از
کار و بخش دیگر از طرز تلقی افراد نسبت به کار حاصل میشود .پس در محیط کار طرز تلقیهای فرد میتواند عاملی برای ایجاد انگیزه و
رضایت باشد.
•  )2مسئولین و مدیران دبستانهای دخترانه شهر رشت بایستی توجه نمایند با استفاده از قوانین فیزیكی مكانیک برای بدن استفاده میشود .با
به کارگیری این قوانین ،این امكان به وجود می آید که در هنگام یک وضعیت خاص در بدن و حرکت آن ،میزان فشار مكانیكی موضعی
اعمال شده بر عضالت و مفصل ها محاسبه شود تا انتظارات از کار و بخش دیگر از طرز تلقی افراد نسبت به کار حاصل میشود.
•  )3مسئولین و مدیران دبستانهای دخترانه شهر رشت بایستی توجه نمایند با توجه به فاکتورهای محیطی فیزیكی و شیمیایی مانند سر و
صدا ،ارتعاش ،روشنایی ،آب و هوا و مواد شیمیایی که میتوانند بر روی ایمنی ،سالمتی و آسایش افراد تأثیر بگذارند ،پس در محیط کار طرز
تلقیهای فرد میتواند عاملی برای ایجاد انگیزه و رضایت باشد.
•  )4مسئولین و مدیران دبستانهای دخترانه شهر رشت بایستی توجه نمایند با جمعآوری و تفسیر دادههای مربوط به شكل و اندازه ابعاد بدن
انسان (ابعاد طولی ،عرضی ،محیطی و وزن) میتوانند محیطی مناسب برای کار فرد و در نتیجه نگرش های مثبت کاری را برای کارکنان
فراهم آورند.
•  )5مسئولین و مدیران دبستانهای دخترانه شهر رشت بایستی با تطبیق انسان با کار را در مصرف انرژی و همچنین تغییرات پارامترهای
فیزیولوژیكی بدن در حین انجام کار مورد توجه قرار دهند تا با مقایسه خروجیها بدست آمده با ورودیهای مصرف شده میزان کارایی را
مشخص کنند.
•  )6مسئولین و مدیران دبستانهای دخترانه شهر رشت بایستی نمایند با استفاده از قوانین فیزیكی مكانیک برای بدن استفاده میشود .با به
کارگیری این قوانین ،این امكان به وجود می آید که در هنگام یک وضعیت خاص در بدن و حرکت آن ،میزان فشار مكانیكی موضعی اعمال
شده بر عضالت و مفصل ها محاسبه شود تا با کمترین زمان یا انرژی مصرفی برای بیشترین کار انجام شود.
•  )۷مسئولین و مدیران دبستانهای دخترانه شهر رشت بایستی توجه نمایند با توجه به فاکتورهای محیطی فیزیكی و شیمیایی مانند سر و
صدا ،ارتعاش ،روشنایی ،آب و هوا و مواد شیمیایی که میتوانند بر روی ایمنی ،سالمتی و آسایش افراد تأثیر بگذارند ،تا با افزایش کارایی که
موجب ارتقاء بهروری و کمک موثر در نیل به اهداف سازمانی خواهد بود سازمانی موفق داشته باشید.
•  )8مسئولین و مدیران دبستانهای دخترانه شهر رشت بایستی توجه نمایند با جمعآوری و تفسیر دادههای مربوط به شكل و اندازه ابعاد بدن
انسان (ابعاد طولی ،عرضی ،محیطی و وزن) میتوانند ،هزینه منابع صرف شده در فرایند کسب هدف را ارزیابی کنند و کارایی را افزایش
دهند..
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منابع
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