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 چکیده
ورت می باشد که به ص يزد استان زيرزمینی آب منابع حفظبررسی توسعه مديريت بهروری منابع انسانی پايدار در راستايی دف اين تحقیق ه

مورد مطالعه واقع شده است. روش تحقیق در اين پژوهش توصیفی می باشد جامعه  يزد 1منطقه مشترکین شرکت آب و فاضالب موردی در 

. چارچوب نظری تحقیق با استفاده از نظريه های انجام گرفته استنفر بوده  35 يزد 1مشترکین منطقه آماری در اين پژوهش کلیه کارکنان 

ی و مهارت مورد بررس دانش و آگاهیدر بعد توانايی و استعداد، و  منابع انسانیدر اين مدل . مندان اين حوزه می باشدترکیبی و تلفیقی دانش

و  نواقع شده و برای بهره وری منابع انسانی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. جهت تجزيه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسو

است. در آزمون فرضیه ها با توجه به تايید فرضیه فرعی و بدست آمدن تاثیر مستقیم فرضیه اصلی تحقیق نیز تايید است.  رگرسیون استفاده شده

 در و دانش و مهارت بر بهره وری منابع انسانی آگاهیدر اين پژوهش، همچنین مشخص گرديد سه متغییر فرعی شامل توانايی و استعداد، و 

 .ثیر دارد و در نهايت نتیجه گیری و پیشنهاد ارائه شده استتا حفظ منابع آب زير زمینی

 مديريت بهروری، منابع انسانی و مالی، منابع آب زيرزمینی. :کلیدواژه

 

 

 مقدمه  -1
 

ترين عامل توسعه هر کشوری محسوب می شود. مطالعه در اين زمینه نشن داده است  منابع انسانی با ارزش ترين و مهم

توجه به  .خالص ملی باال معموالً دارای نیروی انسانی آموزش ديده و تعلیم يافته تر هستندکه کشورهای دارای تولید 

هـا يکـی از راهکارهای اساسی در افزايش کارآيی و  نیروی انسانی به عنوان زيربنای تولید و ارائه خـدمات در سـازمان

نگهـداری نیـروی انسـانی و در کـل منابع انسانی در تمامی  (  ,2009Bertschek) رود بهرهوری سازمان به شمار می

ها نظیرگزينش، استخدام مديريت منابع انسانی يکی از مواردی اسـت کـه دور انديشـی، نـوآوری سـازمانی و  حوزه
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 منابع ای کـه در قلمـرو مديريت های ريشـه های تازه و دگرگونی دهد. انديشه تحـول آفرينی را تحت تأثیر قرار می

انسانی پديد آمده است، بی آنکه با ايستادگی يا مقـاومتی روبـرو گـردد، بـه آرامی و آسانی پذيرفته شده و راه را برای 

های کنونی که در قالب نامتمرکز  اند. بسیاری از تحوالت سال بهره گیری باالتر از توان تخصصی کارکنان همـوار کرده

های سازمانی، مشارکت کارکنان در فرايند تصمیم گیری و اموری از ايـن  اهش اليهکـردن نظـام مـديريت و رهبری، ک

هـا نسـبت بـه نیـروی کـار دگرگون شده و کارکنان  اند، جملگی بدان دلیل است که نگرش سازمان دست پديد آمده

و با (  Friedman,2008شـوند) ها از تعريف کهنه و نارسای دوره پس از انقالب صنعتی رها شـناخته مـی سازمان

 های صنعتی، بازرگانی و حتی خدماتی بیش از پیش برای باال بردن درجـه بهـره تعريف تـازه منـابع پـر ارزش سازمان

د وری را با بهبو بهرهو  انـد وری خود به افزايش توان تخصصـی، رضـايت و دلبسـتگی منـابع انسـانی خـود روی آورده

ينف  که مديريت منابع انسانی جزء ال داده شده استاند. تحقیقات نشان  ری مرتبط ساختهبخشیدن به کیفیت زندگی کا

 .ها به دنبال خواهد داشت ها وجوامع است که عدم توجه به اين مهـم آثـار مخرب جبران ناپذيری در سازمان سازمان
 ،1382باشد )بهرامزاده،  اد آن میها، موضوع روابط انسانی و بررسی تـاثیرات و ابعـ امروزه يکی از مباحث جدی سازمان

دهد و بخش قابل توجهی از وقت مديريت  مناسـبات انسـانی اعضـاء، کارکردهـای سـازمان را تحت تاثیر قرار می(. 10ص

هر مجموعه صـرف اداره ايـن مناسبات خواهد شد. بنابراين پر واضح است که هیچ پیشرفت و بهبودی جـز بـا تمرکـز 

در باب اهمیت نیروی . نمايد انسانی سازمان بدست نخواهد آمد و اين خود ضرورتی است که ايجاب می بـر بهبود منابع

. گذارد، سخن بسـیار اسـت وری بر جای می صـورت مسـتقیم بـر توسـعه يـافتگی و بهره انسانی و تـأثیری کـه بـه

ژوهشگران متعدد هـر يـ  از يـ  منظـر بـه هـای صـورت پذيرفته در اين رابطه نیز بسیار و پ تحقیقـات و پـژوهش

 (. 70،ص 1382؛ سـلطانی، 2،ص 1388اند )امامی میبـدی،  تحقیـق و بررسی موضوع پرداخته
ی ی توسعه انسان در دنیای جهانی شده امروز، در مباحث توسعه و پیشرفت، آنچه از مقبولیتی عام برخوردار است، مقوله

 بعنوان عامل اساسی تولید در سازمان منابع انسانیوسعه و ضامن پايداری توسعه است. انسان هدف توسعه، ابزار ت .است

شود و تعامل و هماهنگی اين عوامل در راستای اهداف سازمان می تواند منجر به بهره وری و کیفیت  ها مطرح می

ید، بارور و مولد بودن است و بهره وری به معنای قدرت تول(. 1391گودرزوندچگینی و يوسفی، )ها گردد عملکرد سازمان

آن ي  ابزار تعیین کننده مهم برای .   کشور مورد استناد قرار می گیردبه عنوان شاخصی برای تعیین سطح ثروت ي

در . همچنین میزان بهره وری کشورها شاخصی برای توسعه يافتگی و عقب ماندگی آن هاست .استاندارد زندگی است

از طريق تولید خروجی  باالبرای ايفای نقش فعال می باشد و بهره وری  الزم، شرط باالی دوره جهانی شدن بهر ه وری مل

از ديدگاه سازمان همکاری اقتصادی (. 1383می و فیضی،الاس) های ثابت يا کم تر حاصل می گردد بیش تر با ورودی

 ارزش يکی از عوامل تولید بدست میاروپا بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار يا ارزش محصول بر مقدار يا 

بدين لحاظ می توان ازبهره وری سرمايه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد. سازمان بین المللی کار، بهره وری را . آيد

ا کند. از نظر آژانس بهره وری اروپ تعريف می (زمین، سرمايه، نیروی کار و مديريت)نسبت ستاده به يکی از عوامل تولید

در تعريف اين سازمان همچنین به اين نکته . موثر از هر ي  از عوامل تولیدوری عبارتست از درجه و شدت استفاده بهره 

 راشاره شده است که بهره وری ي  نوع طرز تفکر و ديدگاه است که بر اساس آن هر فرد می تواند کارها و وظايفش را ه
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(. 1394کريمی و سلیمی،) ره وری به عنوان ي  فرهنگ تلقی می شوداز اين ديدگاه به. روز بهتر از روز قبل انجام دهد

ترين سطح بهره وری ممکن يا بهره وری بهینه است. عوامل مؤثر بر بهره المهمترين هدف هر سازمان، دستیابی به با

ین اين عواملی، های انجام دادن کار، ساختمان و نیروی انسانی است. در ب وری، عبارت از: سرمايه، ابزار و وسائل، روش

منابع انسانی مهمترين نقش را در افزايش يا کاهش بهره وری سازمان ايفا می کند. و سهم مديران نیز، بیش از عوامل 

که بهره وری در  هنگامی(. 1382ساعتچی،) انسانی ديگر است. مديران براساس باورها و ديدگاه های خود عمل می کنند

 حد بهینه نرسد امکانات موجود برای رشد و ترقی کشور در ابعاد مختلف اقتصادی،های فعال در کشور به  همه سازمان

چون نیروی انسانی فعال در سازمانه را متخصصان و انديشمندان کشور تشکیل  سیاسی و اجتماعی فراهم نخواهد آمد،

به اين  گذارد و کل کشور میمی دهند بنابراين افزايش بهره وری اين نیروی عظیم بیشترين اثر را بر نیروهای انسانی 

برخوردار است. معیارهای تشخیص میزان بهره وری  بااليیلحاظ کارآيی و اثربخشی نیروی کار در بخش دولتی از اهمیت 

تعداد  میزان استقبال ارباب رجوع، تعداد خطاهای نیروی انسانی در کار، ي  سازمان عبارتند از رضايت ارباب رجوع،

غیبت کارکنان، سطح  ساعات کار سازمان، سود خالص بازده ت  ت  کارکنان و کل سازمان،ت فروخته شده، المحصو

صحت و درستی کارکنان، رضايت شغلی کارکنان، تعداد موارد  مهارت کارکنان، میزان اشتباهات،حجم معامالت سازمان،

امی به حد بهینه خواهد رسید هره وری هر بخش از سازمان يا کل آن هنگ(. ب1394آستن،)باشد استعفا و ترك شغل می

 وری فردی کارکنان در سازمان و خارج از آن همانند اجزای ي  نظام جاندار، که همه عوامل و اجزای مؤثر در بهره

اثربخش عمل کنند و اين عوامل يا اجزاء اثر مقابل بر هم دارند. بر اساس اين نظريه مدل نظام دار انتخاب و بکارگیری 

نی در سازمانهای کشور طراحی شده است. اساس مدل نظام دار پیشنهادی را چند اصل بنیادی اثربخش نیروی انسا

 (.1394آستن،)تشکیل میدهد. هر ي  از اين اصول به عنوان جزئی از مدل نظامدار محسوب میشوند

آمد رگسترش نفوس و جمعیت در سطح کشور از ي  طرف و تالش بی وفقه در جهت رهايی از وابستگی به سیاست د

ت  محصولی نفت از طرف ديگر، تمامی افکار را متوجه رشد بخش کشاورزی نموده است. ما اگر روزی دنبال افزايش 

سطوح زير کشت آبی بوديم ، امروزه به جهت جوابگويی به اين مسائل بايد همزمان دنبال افزايش عملکرد در واحد سطح 

صحیح در برنامه های آب و آبیاری. در بیشتر محافل عمومی بحث  باشیم و اين کار میسر نیست مگر با کاربرد مديريت

کمبود آب و عدم دسترسی به منابع آبی را دلیل رکود کاری در تولیدات اين بخش عنوان می کنند، در حالی که اندکی 

 و تعمق و تفحص روشن می سازد که مشکل آب و آبیاری را در جای ديگر بايد جستجو نمود. نبودن مديريت صحیح

درصد  75های نامطلوب سبب گرديده که از منابع آبی نتوانیم استفاده بهینه و مطلوب نمايیم، لذا  اتخاذ شیوه ها و روش

در امر کشاورزی به هدر می رود. اين رقم نشان می دهد که بدون دسترسی به منابع جديد  یسرهای قابل دست از آب

را سد و کنترل نمايیم و راندمان آبیاری را بدين ترتیب افزايش دهیم، آب اگر با مديريتی صحیح، راه های هدر رفت آب 

به مثابه آن است که ما سطح کشت آبی خود را بین سه تا چهار برابر افزايش داده ايم )کشاورز، ع. و صادق زاده، ك. 

رژيم آبیاری است  درصد از اراضی کشور تحت 32( امروزه آخرين آمار نشان می دهد که با آبهای موجود، حدود 1380

(. اما چرا در اين کار موفق هستیم بحثی است که در اين مقاله به ذکر مختصری از اين سوء 1372)غالمرضا زهتابیان،

مديريت و يا مديريت نامطلوب در زمینه های مختلف آب و آبیاری اشاره خواهیم نمود و در نهايت نشان خواهیم داد که 

يده که نتوانیم استعدادهای نهفته و بالقوه امکانات موجود آب و آبیاری را به امکانات نابسامانی در اين بخش سبب گرد
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ای کشاورزی ه بالفعل تبديل کنیم و از آب به گونه مطلوب و بهینه استفاده کنیم، در حالی که بیشتر اوقات علت نارسايی

است که کشور ما از کمبود آب رنج نمی برد در سطح کشور ناشی از کمبود آب گزارش می گردد، واقعیت امر نشانگر اين 

حدی است که اگر با مديريت  رها و امکانات ابی د ها نشان می دهد که بارندگی و در خشکترين مناطق نیز بررسی

صحیح،کنترل، هدايت، استحصال و بهره برداری شود گام بلندی در خودکفايی کشور برداشته است. نیاز فزاينده به آب 

برداری فشرده و گسترده از منابع موجود تامین گردد. استفاده سعه کشاورزی است ممکن است از طريق بهرهکه ناشی از تو

های هاست. حال آن که استفاده گسترده، جنبهفشرده مربوط به مواردی از قبیل آبیاری در سطح کوچ  يا به وسیله چاه

ز آمیعت در زمین خش  و بدون انجام آبیاری، عملی مخاطرهشود. زراای آبیاری مانند آبیاری کانالی را شامل میمنطقه

کننده بوده و استقرار کشاورزی و غیراقتصادی است و در اين چنین شرايطی در دسترس بودن آب تنها عامل جبران

شود. ذخیره مطمئن و منظم آب کشاورزی نشات گرفته از آب سطحی و برداری از منابع آب، آغاز میپررونق با بهره

ريزی آتی آبیاری بدان بستگی داشته و امر آبیاری در مناطقی که کمبود يا يرزمینی بعد اصلی و اساسی است که برنامهز

های زيرزمینی در رشد و توسعه کشاورزی که رشد اقتصادی ناحیه را  عدم وجود جريان سطحی وجود دارد، اهمیت آب

 (. 158 -159:1999باشد )جاسبرسینگ، به دنبال دارد، بسیار مهم می

شود که تقاضای آب در نتیجه رشد جمعیت، افزايش کمبود آب ي  مسئله جهانی است، اين مشکل زمانی حادتر می

استانداردهای زندگی و همچنین تغییرات جوی افزايش پیدا کند. تنها راه ممکن برای حل اين مسئله استفاده کاراتر از 

 چندين در آب وریبهره و  باشد. اخیراً، افزايش کارايی آبیاریمحدود میوری اين منابع آب کشاورزی و افزايش بهره

 آزايز و هاواری ،1999 کومار و راجو ،1997 همکاران و ماينودين ،1991 همکاران و اونتا)  است شده بررسی مطالعه

 ساهو ،2006 همکاران و ستی ،2006 اسپیلوتیس و تیساکیريس ،2003 کودال و بنلی ،2002 همکاران و ستی ،2001

 وجود عقیده اين همچنین(. 2010 همکاران و منتظر و  2010، کیلیچ و آناك 2009، لیو و همکاران 2006و همکاران 

 همکاران و شانگون) شد خواهد جويیصرفه موجود آب درصد 50 از بیش آب منابع مديريت صحیح ريزی برنامه با که دارد

-ابع آب مناسب بايستی معیارهای کشاورزی، محیطی و اجتماعیمن مديريت و کشت الگوی کردن پیدا برای اما،(. 2002

اقتصادی در نظر گرفته شود. اين معیارها عموماً ناسازگار و متناقض هستند، به عنوان مثال، حداکثر سود خالص مزرعه 

 کاهش مصرف آب است. که پايداری سیستم مستلزمباشد، در حالینیازمند استفاده بیشتر از منابع آب می

 آلترناتیوها در کرمان استان کشاورزی بخش در پايداری برای هايیشاخص ایمطالعه در( 1383) يزدانی و نژاد بريم     

 و است شده تقسیم ناحیه سه به هوايی و آب نظر از کرمان مطالعه آن در. اند آورده دست به مختلف هایسیاست و

درصد محاسبه شده است. به عنوان نمونه، در ناحیه اول  75و  35 راندمان دو در و ناحیه سه اين برای پايداری شاخص

درصد اين عدد  75باشد و در راندمان می 15درصد شاخص پايداری برابر  35بدون هیچ گونه اعمال سیاست در راندمان 

 و محاسبه شده است. های مختلف تغییر کردهرسد. سپس اين شاخص با توجه به اعمال سیاستمی 2/32به 

دهند که از معیار کمی پايداری در ( در مطالعه ای ديگر، روش جديدی را نشان می1384نژاد و صدر االشرافی )بريم      

ر نمايند و دکند. سپس اين مدل را به صورت موردی برای شهرستان کرمان آزمون میي  مدل بهینه يابی استفاده می

دهد که با ادامه روند فعلی استفاده از آب کنند. نتايج حاصله نشان میپايدار محاسبه می هايی برای توسعهآخر شاخص



 نب و فاضالب ایراآ ومین کنگره علوم و مهندسیس

 شیرازدانشگاه 

9139ماه ذرآ 6الی  4                                 

 

 5

 درصد افزايش شاهد دور چندان نه ایآينده در کشور در آب امر در فعلی مديريتی شیوۀ ادامه با همچنین در کشور و 

 .بود خواهیم کشور در آبی تنش تحت نواحی

آب کشاورزی شهرستان مرودشت رامحاسبه کردند. روش  پايداری های شاخص ای مطالعه در( 1388)قرقانی و موسوی 

به کار رفته در مورد مسايل مربوط به پايداری سیستم های کشاورزی، برنامه ريزی غیرخطی با مدل برنامه ريزی کسری 

به دلیل اهمیت میزان  چند هدفی است که شاخص های مختلف را با فرض وزن های مساوی، مقايسه و بررسی می کند.

( و نسبت اشتغال به 53/0و  06/3آب مصرفی کشاورزی، شاخص های پايداری نسبت درآمد ناخالص به استفاده از آب )

 ( شهرستان مرودشت به دست آمد.1385-86( در دو سناريو در سال زراعی )072/0و  265/0استفاده از آب )

الگوی بهینه کشت شهرستان پیرانشهر در استان آذربايجان غربی را با استفاده  ای مطالعه در( 1389)همکاران و زمانی    

با اهداف کشاورزی پايدار  1386-1387از برنامه ريزی کسری چندمعیاره فازی بر اساس داده های مقطعی سال زراعی 

يابی به  دفه فازی برای دستتعیین کردند. نتايج نشان داد که الگوی بهینه کشت با استفاده از برنامه ريزی کسری چنده

پايداری با الگوی فعلی کشت اختالف زيادی دارد. افزون بر اين نتايج حاصل از شاخص های پايداری )نسبت درآمد 

ناخالص به استفاده از کودهای شیمیايی و سموم مختلف( نشان از اهمیت هدف و يا حداقل کردن اين نهاده در جهت 

 پايداری داشت.

د، باش( در دشت شمالی چین که يکی از نواحی بسیار مهم تولیدات کشاورزی در چین می2010همکاران ) و هو،مويوو     

وانگ ژجیهای زير زمینی در محدوده آبیاری شیهايی برای صرفه جويی آب کشاورزی و مديريت پايدار آببه بررسی روش

 پذير پیشنهاد شده است.بع آب پايدار و انعطافپرداختند. برای مشخص کردن نظريه کمبود آب، ي  روش مديريت منا

های زير زمینی را در دشت تواند تخلیه آبمتر کاهش در آبیاری میمیلی 7/15درصد يا  2/29نتايج مدل نشان دادکه

های متر( بازيابی آبمیلی 1/182درصد يا  2/39درصد کاهش در پمپاژ آب برای آبیاری )در کل  10متوقف کند. به عالوه 

دهد. بنابراين زير زمینی را تحري  خواهد کرد. نحوه آبیاری فعلی کشاورزان ناکاراست و منابع محدود آب را به هدر می

درصد  10درصد آب کشاورزی کمتر از  2/39جويی های مناسب آبیاری، کاهش عملکرد دانه در نتیجه صرفهدر طرح

 خواهد بود.

های های نادرست، سنتی و استفاده نکردن از روشی به دلیل آبیاریزکشاور آب درصد 59 قوچان شهرستان در     

 بخش برای قوچان شهرستان  میلیون متر مکعب آب از منابع زير زمینی 238رود.ساالنه حدود آبیاری نوين هدر می

 یزمین زير منابع آب سطح متوسط افت و کاهش باعث گذشته سال چند هایخشکسالی. شودمی استحصال کشاورزی

سانتی متر شده است که ضرورت توجه کشاورزان به نحوه بهره برداری درست از اين منابع را بیش از  90شهرستان تا 

 کشاورزان استفاده صورت در که رودمی هدر آن بقیه و است درصد 41 حدود شهرستان در آبیاری راندمان. طلبدمی پیش

درصد افزايش خواهد يافت که تولید و درآمد بیشتری را برای  80 تا نمیزا اين آبیاری نوين هایروش از باغداران و

 (1387و جهاد کشاورزی قوچان، 1389کشاورزان در بر دارد.)زمانی و همکاران،
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 روش تحقیق-2

است. تحقیق پیمايشی آن  2و روش تحقیق مورد استفاده پیمايشی توصیفی 1نوع تحقیق، کاربردی پژوهش، ايندر 

 هایپردازند. و در پی پاسخ به سوالهايی است که به بررسی توزيع ويژگی های ي  جامعه آماری میدسته از تحقیق

(. 1385چگونگی ماهیت شرايط موجود، نوع رابطه میان رويدادها و چگونگی وضعیت موجود هستند )سرمد و ديگران، 

اطالعات است. اين مطالعه به شیوه  در واقع پژوهش پیمايشی، هنر و علم پرسش و مشاهده رفتارها به منظور کسب

های مربوط به متغیر وابسته از نوع کمی با پیمايشی انجام شده و از زمره تحقیقات تحقیقات کاربردی است. چنانچه داده

بندی از نوع کیفی با مقیاس )اسمی يا ترتیبی( باشد برای های متغیر مستقل يا گروهای يا نسبی( و دادهمقیاس )فاصله

رد ها را موها موجود بین طبقات يا گروهدار بودن تفاوتها پرداخت و معنیتوان به مقايسه میانگینها میتفاوت بررسی

جمع آوری اطالعات با استفاده مشاهد و مصاحبه ساختارمند برای استخراج اطالعات مورد نیاز جهت  بررسی قرار داد.

و  های تحقیق تهیهامه مورد استفاده بر اساس پیش نگاشتهطراحی پرسشنامه استفاده شده است. و همچنین پرسشن

روائی صوری و پايای آن بررسی گرديده و و آلفای کرونباخ آن بدست آمده است. عالوه بر اين مصاحبه نیمه ساختارمند 

 جهت آگاهی بیشتر انجام گرفته است.  يزدکارکنان شرکت اب و فاضالب با 

، و من ويت نی( و ضرايب همبستگی )فی الندا، اسپیرمن، tقايسه میانگین ها )آزمونبرای بررسی فرضیه های تحقیق از م

 ای يا نسبی( وهای مربوط به متغیر وابسته از نوع کمی با مقیاس )فاصلهکرامر و ...( استفاده شده است. چنانچه داده

توان به ها میباشد برای بررسی تفاوتبندی از نوع کیفی با مقیاس )اسمی يا ترتیبی( های متغیر مستقل يا گروهداده

ها را مورد بررسی قرار داد. برای اين ها موجود بین طبقات يا گروهدار بودن تفاوتها پرداخت و معنیمقايسه میانگین

 (.1387وجود دارد )کالنتری،  Fو آزمون  tمنظور دو روش پر کاربرد تحت عنوان آزمون 

تأثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته اسمی دو وجهی )عضو بودن،  تحلیل رگرسیون لوجستی  برای بررسی
گردد. يکی از اين راهبردها، روش غیر عضو( مورد بررسی قرار گرفته است. رگرسیون لوجستی  به چند روش محاسبه می

ترين در آن قویاست که در اين پژوهش از آن بهره گرفته شده است. روش گام به گام روشی است که  3گام به گام
درصد برسد  5داری به يابد که خطای آزمون معنیشوند و اين کار تا زمانی ادامه میمتغیرها ي  به ي  وارد معادله می

 Excel و افزار، نرم18SPSS آماری افزارنرم:  تحقیق در استفاده مورد آماری هایتکنی  و ها(. روش1387)کالنتری، 

 دهیوزن و هاداده توصیف جداول فراوانی، جداول بررسی به ها،داده تحلیل و تجزيه در SPSS افزارنرم طريق از. باشدمی

 .است شده پرداخته تحقیق نتايج دادن نشان برای 4رادار نمودار رسم به Excelافزار نرم طريق از چنینهم و

 
 

                                                 
1 . Applied research 
2 . Descriptive survey 
3 -Stepwise 
1- Radar  
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 یافته های تحقیق-3

می گیرد. در اين راستا به جهت منطقی بودن روند تحلیل با  در اين قسمت مهمترين يافته های تحقیق مورد بحث قرار

 :توجه به ترتیب فرضیه ها تحلیل آنها صورت می گیرد

زیر  منابع آبحفظ در توسعه پایدار  (ماتریس همبستگی ماتریس همبستگی کاربرد شاخص سرمایه انسانی با بهره وری1)جدول 

 زمینی

 مهارت توانايی دانش و آگاهی سرمايه انسانی بهره وری 

     1 بهره وری

    1 0.521 سرمايه انسانی

   1 0.410 0.634 دانش و آگاهی

  1 0.343 0.321 0.417 توانايی

 1 0.218 0.241 0.246 0.310 مهارت

 

 0.521کارکنان در حفظ منابع آب زير زمینی با بهره وری  منابع انسانیمشاهده می شود همبستگی بین ( 1)در جدول
r =  0.634  کارکناندر حفظ منابع آب زير زمینی  با بهره وری کارکنان منابع انسانیاست ، همبستگی توانايی  r= 

همبستگی در  ، = 0.417r کارکناندر حفظ منابع آب زير زمینی  با بهره وری کارکنان آگاهیهمبستگی در دانش و 

داده ها نشان می دهد رابطه معناداری   = r 0.310 کارکناندر حفظ منابع آب زير زمینی  مهارت با بهره وری کارکنان

 .بین متغیرها وجود دارد
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به عنوان متغیر پیش بین نقش تعیین کننده تری در  منابع انسانیبه منظور تعیین اينکه کدامی  از کاربرد شاخص 

دارد از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتايج رگرسیون  کارکناندر حفظ منابع آب زير زمینی  (بهره وری) متغیر مال 

 به عنوان متغیر پیش (و مهارت آگاهیتوانايی و استعداد، دانش ) منابع انسانیگام به گام نشان می دهد از میان شاخص 

از واريانس بهره  0.18کند. مهارت از تغییرات متغیر مال  يعنی پیشرفت تحصیلی را تبیین می 0.18 آگاهیدانش و  بین

در بهره  0.42مقدار بتا بیانگر اين است که با هر واحد تغییر در باور هوشی افزايشی به میزان  .کند وری را پیش بینی می

بنابراين از بین متغیرهای پیش بین مهارت بیشترين رابطه را از نظر آماری با بهره وری  .شود وری تغییر ايجاد می

 .است 0.216ارت دارد.مقدار بتا برای مه
 کارکناندر حفظ منابع آب زیر زمینی  (رگرسیون گام به گام آگاهی کاربرد شاخص سرمایه انسانی با بهره وری ۲)جدول

 سطح معنی داری بتا R R2 F مدل

 0.000 0.421 23.51 0.132 0.410 دانش و آگاهی

 0.001 0.209 17.36 0.149 0.513 مهارت

 

 نتیجه گیری-4

نبع به عنوان م نه تنها منابع انسانیر پژوهش های حاضر ارتباط بین شاخصه های مذکور قابل درك و تبیین می باشد. د

ت نیز مهم است. لذا سازمان ابتدا بر اساس مديري منابع انسانیو ترکیب  منابع انسانیمزيت رقابتی اهمیت دارد، بلکه نوع 

يا  یمنابع انسانراهبردی را تعیین نمايد و سپس نحوه جذب و ترکیب اين  منابع انسانیراهبردی منابع انسانی بايد 

شتر هايی که تمايل بی را شناسايی کند و به اجرا درآورد. در اين تحقیق تأيید شد سازمان منابع انسانیمعماری راهبردی 

د، زيرا از طريق ارتقاء و جابجايی را بايد از درون سازمان جذب نماين منابع انسانیويژه دارند،  منابع انسانیبه داشتن 

کنند که دارای سابقه و  ، اين منصب ها را کارکنانی پر می(سازمانی جذب درون) به منصب های محوری منابع انسانی

 .سازمانی فراوان هستند های درون و آموزش باالتجربه کاری 

 انسانی منابعهايی که تمايل به داشتن  . سازمان، منحصر به فرد سازمان و منبع بالقوه تمايز استمنابع انسانیاين نوع 

ع مناب. های محوری را بايد بیرون از سازمان استخدام و جذب نمايند مورد نیاز برای منصب منابع انسانیضروری دارند، 

دی بر، ارزش راهمنابع انسانیاين نوع  های تخصصی برون سازمانی هستند. و آموزش باالضروری، دارای تحصیالت  انسانی

های مختلف مؤثر باشد. البته  ها و شرکت دارد، اما منحصر به فرد و مخصوص به ي  سازمان نیست و میتواند در سازمان

رای ب منابع انسانیهای  ها و مهارت يابد، برخی از دانش افزايش می باالهنگامی که سابقه تأسیس شرکت با فناوری 

به عنوان مثال، سابقه کار کارکنان افزايش می يابد ولی تأثیر  يابد. ای، فزونی میتصدی منصب های محوری، تا اندازه

 ، بسیار بیشتر از تأثیرمنابع انسانیهای انواع  سازمانی يا برون سازمانی بر افزايش دانش و مهارت های جذب درون روش

 .سابقه تأسیس است
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 جعامر -5
 

 چند گیریتصمیم هایتکنی  از استفاده با آب منابع در پايداری بندیمدل ،1384 م،.س  نژاد و و صدراالشرافی بريم

 ؟28-14 های صفحه. 4 شماره يازدهم، سال کشاورزی، علوم پژوهشی -علمی مجله معیاره،
  

ری، ريزی کس، تحلیل پايداری در مديريت منابع آب در بخش کشاورزی با استفاده از برنامه1383نژاد و و يزدانی س،  بريم

 ،63مطالعة موردی استان کرمان، مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره 

 .2-16  هایصفحه
ريزی در جهت کشاورزی پايدار، با استفاده از برنامه ،تعیین الگوی زارعی1389زمانی ا ،صبوحی صابونی م و نادر ه،  

، 4شماره  20کسری فازی با اهداف چندگانه )مطالعه موردی: شهرستان پیرانشهر(، مجله دانش کشاورزی و تولید پايدار،

 103-115های صفحه. 2جلد 
 راسان رضوی.. سیمای اقتصادی و کشاورزی استان خ1387سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی. 

  
 . سیمای اقتصادی و کشاورزی شهرستان قوچان.1387سازمان جهاد کشاورزی شهرستان قوچان، 
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Abstract 
The purpose of this study is to develop sustainable human resource productivity management in order to 

maintain groundwater resources in Yazd province, which has been studied on a case-by-case basis in Yazd 

Region 1 Water and Sewerage Company. The research method in this study is descriptive. The statistical 

population in this study was 35 employees of all subscribers in region 1 of Yazd. The theoretical framework 

of the research is using the combined theories of scientists in this field. In this model, human resources in 

terms of ability and talent, and knowledge and awareness and skills are examined and a standard 

questionnaire is used for human resource productivity. Pearson correlation and regression tests were used 

to analyze the data. In testing the hypotheses, according to the confirmation of the sub-hypothesis and 

obtaining the direct effect of the main hypothesis of the research, it is also confirmed. In this study, it was 

also found that three sub-variables including ability and talent, and knowledge and knowledge and skills 

affect the productivity of human resources in conserving groundwater resources, and finally a conclusion 

and proposal is presented. 
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