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  وري نیروي انسانیبندي عوامل مؤثر بر ارتقاي بهرهشناسایی و رتبه

  ANPبا استفاده از تکنیک 
  )مدیران و سرپرستان شرکت سیمان شهرستان درود: مطالعه موردي(

   
  1دکتر سید احمد حسینی
  *2سلمان کدخدایی
  3مجید طوالبی

  

 چکیده
وري به خصوص در وامل مؤثر بر افزایش بهرهپژوهش سعی بر آن است تا با شناسایی عین ا در

بر این اساس با . بندي آنها نتایجی سودمندي ارائه شودو رتبه) سازمانی، فردي و محیطی( سه جنبۀ کلی
 عامل شناسایی شد که با قرار گرفتن در 25 تعداد "مدیران و سرپرستان شرکت سیمان"استفاده از نظر 

روابط داخلی این عوامل توسط پرسش .  عامل تقلیل یافتند16عداد قالب یک پرسش نامه غربالگري به ت
 )ANP( این روابط، یک پرسش نامه زوجیبر اساسنامه ماتریس همبستگی عوامل شناسایی و 

این تحقیق از نظر هدف، از نوع .  تحلیل شدندSuper Decisions افزار نرمي و توسط زیر طرح
 از صاحب نظران آگاه براي تعیین میزان که  ییآنجا از. شودکاربردي و از نظر روش توصیفی محسوب می

ه است، لذا پرسشنامه از روایی الزم برخوردار شد  استفادههاي مربوط به پرسشنامه اهمیت و صحت گویه
در نهایت با تحلیل .  شددأییتبود، ) 1/0(پایایی پرسشنامه با توجه به نرخ سازگاري که کمتر از . باشدمی
ي دیگر رو به خود اختصاص ها رتبهعوامل سازمانی رتبه اول و عوامل فردي و محیطی به ترتیب ها، داده
  .دادند

 ANP وري نیروي انسانی، مدیران و سرپرستان ، تکنیک بهره :واژه هاي کلیدي

                                                           
 )sa_hosseini951@yahoo.com( دانشگاه شاهدت،یری مدارگروهی استاد-1
  kadkhodaees@yahoo.com  )نویسنده مسؤول(اه شاهددانشگکارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش نیروي انسانی، -2
 )gmail.com62toolabi@(، دانشگاه عالمه طباطباییتیری مدی اطالعاتيها ستمیسارشد مدیریت  دولتی گرایش  کارشناسی-3

 » بهره وريمدیریت«
  1395 تابستان _37 شماره _ دهمسال 

  29 - 50 ص ص
  9/08/94: تاریخ دریافت مقاله

 20/02/95: تاریخ پذیرش نهایی مقاله
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  مقدمه
هاي دستیابی به تولید بیشتر و ترین راهوري یکی از اساسیاز آنجا که افزایش بهره

 رفاه و بهزیستی افراد در جوامع است، شناخت عوامل مؤثر بر افزایش نیتأمن به دنبال آ
 اعتمادي،( هاي محققان و پژوهشگران در این زمینه بوده و هست  ي از آرمانور بهره

وري آنان اثر ي کارمندان بر بهرهها نگرش و ها تیقابلعوامل زیادي ازجمله ). 1379،81
وري را به مایی همۀ تالش خود را به کار گیرد تا بهرهالزم است که هر کارفر. گذاردمی

، )نیروي انسانی( کادر چون منابعی منطقی هايسطح مطلوبی برساند، که متناسب با هزینه
کارمندانی که داراي انگیزه، ابزار و محیط  .تجهیزات و تسهیالت براي هر فعالیت باشد

شود و یا براي نها انگیزه الزم داده نمیمناسبی هستند، دو تا سه برابر کارمندانی که به آ
بن (انجام مؤثر کارهایشان با موانع سازمانی دست به گریبان هستند، بازدهی دارند 

 به با توجه سازمان، وريبهره ارتقاي در جهت کوشش ،هر حال به). 4 ،1383 ،1هریسون
 را فراهم نآ در نهفته کشف نارسایی ها ساختاري امکان سازمان، تشکیالت و ساختار
 پس ایجاد .سازدمی آماده امور بهتر اداره و وظایف مؤثر انجام براي را کارکنان ساخته،

 تواندمی است، مداوم تغییر در حال همواره محیط که کنونی، موقعیت با ساختار مناسب
 هماهنگی، تقسیم وري،بهره بین در نتیجه. باشد داشته وريبهره ارتقاي در بسزایی ریتأث
در  موجود، که شرایط با مناسب سازمانی ساختار و وظایف صحیح بنديگروه دقیق، کار

یک  ،شود یم کارکنان و افراد بالفعل و بالقوه يها ییتوانا کارگیري به موجب نهایت
درصد  بتوان سازمانی ساختار مناسب و انتخاب صحیح با هرچه .دارد وجود مستقیم رابطه

را انتظار  بیشتري بهبود توان یم نسبت همان به کارگرفت، به را ها ییتوانا این از بیشتري
وري یکی باشد که امروزه بهرهاهمیت و ضرورت پژوهش حاضر به این دلیل می. داشت

 عیو تسر راهکارهاي توسعه اقتصادي و اجتماعی ملل مختلف است، توفیق نیتر مهماز 
یگاه مناسب در صحنۀ رقابت وري یکی از شرایط اصلی دستیابی به جاروند بهبود بهره

 و مطلوبي باال ور بهره و اگر شرکتی از باشد یمجهانی و افزایش رفاه زندگی مردم 
برخوردار باشد، همۀ افراد و مؤسساتی که به نوعی با آن سروکار دارند، مستفید خواهند 

بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل سازمانی، فردي و محیطی مؤثر . شد
 . باشد با استفاده از نظر خبرگان میها آني بند تیاولووري نیروي انسانی و ر ارتقاي بهرهب

                                                           
1.Benjamin Harrson.C  
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اولین بار . باشدوري به معنی سودمندي و استعداد تولیدي میواژة بهره: 1وريبهره
 سال پیش به کار برده 249 در حدود 1766در سال  2نیاي از کاساین واژه در مقاله

ها، ها، سرمایهفادة مطلوب، مؤثر و بهینه از مجموعه امکانات، ظرفیتوري، استبهره. شد
وري، استفاده مؤثر و بهینه از به عبارت دیگر بهره. ها تعریف شده استمنابع و فرصت

 در یک واحد استعدادهاها و زمان و ارزش حاصل از سرمایه، عمر، فکر، اندیشه و توان
  )76: 1392شیرازي، (است زمان و استفادة مطلوب از همه لحظات 

به  دی تولی خروجزانی ميریگ اندازهمعیار  کی به عنوان ی به طور کليوربهره
وري عبارت بهره). 301 ،3،2010لینا و همکاران(شود  میفی تعري هر واحد از ورودنسبت

پرویزیان و صارمی، ( هاي محسوبهاي محسوس به نهاده است از نسبت بین کلیه ستاده
1384، 107(.  

 ي به ورودی نسبت واحد خروجيور  بهره،یبه طور کل :وري نیروي انسانیبهره
 اساساً به عنوان مدت زمان مورد توان ی کار را ميروی نيور مقدار بهرهن،یبنابرا. است
 ،4،2014یولوبیلی و همکاران(کرد  فی تعرتی فعالکی مقدار واحد لی تکمي در روز براازین

  قرارری را تحت تأثدی توليها نهی و هزدی تولندی به شدت فرا،ار کيروی نيور بهره ).14
 يریپذ  حفظ و بهبود رقابتي برايدی عوامل کلي کار و رشد اقتصاديور  بهرهدهد ومی

   ).317 ،5،2014اوزینا ( هستندی در بازار جهانيکشورها
ر در تعیین عوامل مؤثر ب: وري نیروي انسانیعوامل اثرگذار بر افزایش بهره

نظران عواملی را به   نظرات متفاوتی وجود دارد و هر یک از دانشمندان و صاحبيور بهره
به طور اجمال عواملی چون آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، . اند مشخص کرده

طور ه  مناسب بيها نهیارتقاء انگیزش میان کارکنان براي کار بهتر و بیشتر، ایجاد زم
ن و کارکنان، برقراري نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و ابتکار و خالقیت مدیرا

برقراري نظام تنبیه و تشویق، وجدان کاري و انضباط اجتماعی تحول در سیستم و 
 به عنوان ییجو  صرفه و سازمان بر اموريها استی، تقویت حاکمیت و تسلط ساه روش

                                                           
1 . Productivity 
2. Quesnay 
3.  Linna. P, et al 
4.  Ulubeylia. S et al 
5. Auzina-Emsina, A 
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 با طی که محه نشان دادجینتا). 1387زاده، استاد(باشد ی مؤثر ميور وظیفه ملی در بهره
 کاهش  باعثوکند می لی بدن انسان تحمي بر روزیادي يها  استرس،درجه حرارت باال

 شیافزا .)42 ،1،2015لی و همکاران(شود میوساز  کار در صنعت ساختيروی نيور بهره
 باشدمی  کاريروی نيور بهرهي اثر مثبت بر روي باالتر داراالتیتعداد افراد با تحص

  ).18 ،2،2015جانگ(
، )3AHP( در فرایند تحلیل سلسله مراتبی :)ANP(فرایند تحلیل شبکه 

ها حال اگر وابستگی. است) از باال به پایین و یا بلعکس(صورت خطی  ها بهوابستگی
ها وابسته باشد، ها به شاخصها و وزن گزینهها به گزینهدوطرفه باشد یعنی شاخص

    شبکه یا سیستم غیرخطی را تشکیل یکشده،  اتبی خارج از حالت سلسله مرلهأمس
در این .  استفاده کردAHPهاي توان از قوانین و فرمولدر این صورت نمیدهد، می

استفاده کرد که ) ايفرایند تحلیل شبکه( ANP وزن عناصر باید از ۀحالت براي محاسب
جامع و فراگیر، تمامی با چارچوب  ANPتکنیک .  ارائه شد1994توسط ساعتی در سال 

دهند، اي میگیري را که تشکیل یک ساختار شبکهتعامالت و روابط میان سطوح تصمیم
  .تواند در نظر گیردمی

  

 
  اي ساختار سلسله مراتبی و ساختار شبکه-  1شکل 

                                                           
1.  Li, X., Chow, K. H., Zhu, Y., & Lin 
2. Jung, D. B 
3. Analytical Hierarchy process 
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گیرند، وابستگی ارتباطات موجود میان عواملی که با یکدیگر در بک خوشه قرار می
که روابط موجود میان یک عامل مستقر در یک خوشه با  شود، درحالیدرونی نامیده می

چنانچه میان دو . اي دیگري استقراریافته، وابستگی بیرونی نام داردعواملی که در خوشه
. شودخوشه در هر دو جهت، روابط بیرونی برقرار باشد، این ارتباط بازخورد خوانده می

توان در ر حقیقت بهترین روشی است که میهاي درونی و بیرونی دکاربرد وابستگی
ها و عوامل با توجه میان خوشه شناسایی و معرفی مفاهیم تأثیرگذاري و تأثیرپذیري در

فرایند تحلیل شبکه بیشتر ). 1،2005،352سیتی(به یک عامل خاص مورداستفاده قرارداد 
کند  ارائه میگیري چارچوب اجرایی براي تحلیل عمومی، حکومتی و همکاري در تصمیم

دهد که عوامل و معیارهاي ملموس و غیرملموس را و به تصمیم سازنده اجازه می
هاي  داري در ساخت بهترین تصمیم دارد و درنهایت اولویتحساب آورد که تأثیر معنی به

 ).2،2007 و همکارانایتوزکا(کند گیري فراهم می تصمیممنظور  بهالزم را 
ي ور بهره بر مؤثرعوامل مهم  «در تحقیقی با عنوان  )2014( 3حافظ و همکاران

 در ریتأخ )الف:  ي راور بهره عوامل مؤثر بر نیتر مهم» مصر در وساز ساختنیروي کار 
عدم ) پ  کار با تجربهيروی کار و کمبود نيروی نيها مهارت )ب  کارزهیپرداخت و انگ

 .اند تشخیص داده کاريروی ن برنظارت
 باعث ، در اندازه بازارشی که افزادهد ینشان م)2013( 4رانتحقیق چانی و همکا

 .شود می شرکتيور  بهرهشیافزا و می تیک اعضاي انی متر قی کار عممیتقس
، در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر افزایش )1390(طالقانی و همکاران

مشارکت کارکنان ي به این نتیجه رسیدند که توجه به نیازهاي اساسی کارکنان، ور بهره
وري کارکنان در  و سبک رهبري مشارکتی مدیر موجب افزایش بهرهها يریگ میتصمدر 

  . شودمحیط کار می
 بر مؤثر عوامل يبند تیاولو و ، به دنبال شناسایی1389طواري و همکاران 

و AHP ،SAW،TOPSISهاي  از تکنیک استفاده با نیروي انسانی يور بهره
ELECTRE بر  نتایج. یزد بوده است استان در جین پوشاك تولیدي يها شرکت در

                                                           
1.  Saaty, T 
2.  Tuzkaya, G et all 
3.  Hafez et all 
4.  Chaney, T., & Ossa, R 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


www.SID.ir

 1395 تابستان  –37  شماره–  بهره وريمدیریت

 

34

اهمیت  بیشترین داراي مدیریتی عامل: از عبارت بودند ترتیب به عوامل اولویت اساس
در  و روانی -اجتماعی فرهنگی، فردي، عوامل بعدي يها رده در و است در اولویت
  .اهمیت بود میزان کمترین داراي که است محیطی عامل نهایت

اولویت بندي عوامل مؤثر بر بهره وري نیروي  به دنبال 1389یی و همکاران ایمتک
اي  منطقه برق شرکت :مطالعه موردي(فازيغیر - فازيMCDMانسانی با استفاده از مدل 

 TOPSIS  وFUZZY ،AHP  ،FUZZY AHP بود که با استفاده از روشهاي)غرب
ستگذاري بهره وري نیروي انسانی، معیارهاي با اهمیت در سیابه این نتیجه رسیدند که 

انسانی و مشتري، عوامل مدیریتی با تفکیک شاخص  از بین عوامل مدیریت، نیروي
 .سیستم اطالعات مدیریت به عنوان مهمترین عامل شناخته گردید

بندي عوامل مؤثر بر  در تحقیقی به دنبال اولویت1388 وردي و همکاران، اهللا
ستفاده از روشهاي آماري از دید مدیران میانی دانشگاه علوم وري منابع انسانی با ابهره

ي ها نظامي که از آن به دست آمده این است که اصالح ا جهینت. اندبوده پزشکی اصفهان
ي آموزشی طبق نیاز، زیر برنامهي شغل، ساز یغني تشکیالتی،و ساختارهااستخدامی 

ي، اجراي ریگ میتصمی جهت و سرپرستتفویض اختیار به مدیران سطوح میانی 
ي نیروي انسانی و در نتیجه ارتقاي ور بهره در جهت افزایش تواند یمي تشویقی ها برنامه

  .باشدسالمت مؤثر 
  

  :شود مطرح میت زیرسؤاال  تحقیقدر راستاي هدف
وري نیروي انسانی، از نظر  بهرهيعوامل سازمانی، فردي و محیطی مؤثر بر ارتقا .1

 مند؟کدامدیران و سرپرستان 
بر و زیر معیارهاي آنها که اولویت هر کدام از عوامل سازمانی، فردي و محیطی  .2

مدیران و با استفاده از نظر باشند میوري نیروي انسانی مؤثر  بهرهيارتقا
 باشد؟چگونه می ANPدر تکنیک  سرپرستان
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  ابزار و روش
نظر روش،  از .گیردمیقرار کاربردي لحاظ هدف در زمره تحقیقات  ازاین تحقیق 

طریق  باشد اطالعات توصیفی معموالً ازتحقیق حاضر یک نوع تحقیق توصیفی می
در این تحقیق جامعه ). 1391خاکی، (شوند آوري میپرسشنامه، مصاحبه یا مشاهده جمع

 و یساعت. "  شهرستان درودمانی و سرپرستان شرکت سرانیمد "آماري، عبارتند از 
 چندشاخصه يری گمی تصمي پرسشنامه هایی پاسخگويکه برا کنند ی مانی ب 1وارگاس

 کند، ی متی کفا،يری گمی نفر کارشناس متخصص در حوزه مربوط به تصم7 تا 5تعداد 
 شود، ی می از خبرگان نظر خواهاره،یمع  چنديری گمی تصميها  از آنجا که در روشیحت

 کند ی منی را تضمقیق اعتبار تحزی خبره مسلط بر موضوع نکیاستفاده از نظر تنها 
 بر اساس روش گلوله برفی ونمونه انتخاب شده بنابراین ). 1982،20 و وارگاس، یساعت(

به این صورت که براي پرسشنامه  .در سه مرحله صورت گرفته استها داده لیتحلروش 
پرسشنامه ماتریس ( نفر براي پرسشنامه دوم 20تعداد) پرسشنامه غربالگري عوامل( اول

در مرحله پایانی با توجه تخصصی بودن تکنیک .  نفر انتخاب شدند10تعداد ) یهمبستگ
ANP پرسشنامه (سوم نمونه و وقت زیاد مورد نیاز براي پاسخگویی به پرسشنامه، براي 
ANP(و ابزار .  در نظر گرفته شدهاي قبلیترین افراد بین نمونهآگاه  از نفر5  تعداد
  : بوده استها هم به سه صورتي دادهگردآور

وري نیروي  مؤثر بر ارتقاي بهرهعواملپرسشنامه مرحله اول، پرسشنامه غربالگري 
 عواملگري براي شناسایی و پاالیش در این مرحله از پرسشنامه غربال: انسانی

به این صورت که در این . وري نیروي انسانی استفاده شد بهرهيمؤثر بر ارتقا
 خواسته شد تا میزان اهمیت هریک از عوامل و پرسشنامه از مدیران و سرپرستان

  .هر کدام از آنها را تعیین کنند) سازمانی و محیطی, فردي(نوع خوشه 
وري  مؤثر بر ارتقاي بهرهعواملی  همبستگسیماترپرسشنامه مرحله دوم، پرسشنامه 

وري نیروي  بهرهي مؤثر بر ارتقاعواملبعد از شناسایی و پاالیش : نیروي انسانی
 يریرپذی رابطه و تأثزانی منیی تعي برای همبستگسیپرسشنامه ماترسانی، از ان

 يریرپذی رابطه و تأثزانی منیی تعنیهم و همچن  داخل هر خوشه بای فرععوامل

                                                           
1.  Saaty & Vargas 
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 و در آخر گری دهاي در خوشهی فرععوامل ری داخل هر خوشه با سای فرععوامل
  . استفاده شدگری رابطه هر خوشه با خوشه دنییتع
: وري نیروي انسانی مؤثر بر ارتقاء بهرهعواملشنامه مرحله سوم، پرسشنامه زوجی پرس

در مرحله سوم بر اساس روابط درونی شناسایی شده از عوامل با استفاده از ماتریس 
از عوامل   و رتبه هر کدامتیارجحهمبستگی، پرسشنامه زوجی جهت تعیین میزان 

  . طراحی و مورد استفاده قرار گرفت
  
 اهمیت میزان تعیین و پرسشنامه به مربوط هايگویه که  آنجایی از تحقیق این در

 روایی از پرسشنامه ،است قرار گرفته تأیید موردصاحب نظران آگاه  توسط ها آن صحت و
در این تحقیق نرخ سازگاري جهت تأیید پایایی براي تمامی . باشدمی برخوردار الزم

توان گفت پرسشنامه مقایسات زوجی  بنابراین می؛ وباشد می1/0 از تر کوچکمقایسات 
باشد که  می)ANP(روش اساس  بر هاتحلیل داده. از قابلیت اعتماد برخوردار است

  .صورت گرفته است Super Decision افزار نرمتوسط 
  

  ها یافته
 پرسشنامه قالب در ،وري نیروي انسانی بهرهي مؤثر بر ارتقاعوامل نخست گام در
 میان شده طراحی  هايپرسشنامه. گرفت قرار لیکرت ايگزینه پنج طیف با گريغربال

 از هاپرسشنامه این در. گردید آوريجمع آنها توسط تکمیل از پس و توزیع صاحب نظران
 و سازمانی فردي، (اصلی دسته سه قالب در را فرعی عوامل که بود شده خواسته  آنها

    يمؤثر بر ارتقا فرعی عوامل از هر یک اهمیت میزان اینکه و دهند قرار) محیطی
  .نمایند ارزیابی راوري نیروي انسانی بهره
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  ی انسانيروی نوري بهرهيعوامل مؤثر بر ارتقاگري براي غرباللۀ  مرح- 1جدول

  

موانع
 

اصلی
  

  میانگین هر  موانع فرعی
  یک از موانع

  وسط حد
  طیف

  وضعیت
  موانع

  تأیید  217/4  انجام کارییتوانا
  تأیید  017/4  يتجربه کار

  تأیید  433/4  شغل مربوط به ي کاردانش
  رد  833/2  ابتکار و خالقیت
  رد  55/2 ارتباط با کارمندان

  رد  917/2 تعهد
  تأیید  873/3  به انجام کارلیتما

  تأیید  833/3 ي کاروجدان

فردي
  

  رد  717/2  سطح تحصیالت
  تأیید  75/3  ي کاری زندگتیفیک

  تأیید  033/4  ساختار سازمان
  رد  267/2  اي سازمان بر امورتسلط سیاسته

  رد  967/2 تحول در سیستم و روشها
  تأیید  4  و کارکنانرانی مستمر مدیآموزش شغل

  تأیید  85/3  بر عملکردی نظام مناسب پرداخت مبتنيبرقرار
  تأیید  05/4  کارکنانيتوانمندساز

  تأیید  083/4 یزشی انگنظام
  رد  8/2  یجوئ صرفه

سازمانی
  

  رد  15/2  ه و تشویقنظام تنبی
  تأیید  95/3 يعوامل اقتصاد

  تأیید  967/3 ی اجتماععوامل
  رد  57/2  جو سازمان 

  تأیید  95/3 یطی محيسازگار
  تأیید  85/3 يفناور

محیطی
  

  767/3 ی فرهنگعوامل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
3  

  
  
  
  
  

  تأیید
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 نظر مطلق فراوانی اساس بر ابتدا که شد تحلیل صورت این به پرسشنامه یجنتا
 سازمانی فردي، هايدسته از یک هر در فرعی عوامل گرفتن قرار مورد در دهندگانپاسخ
 گیريمیانگین با دیگر قسمت در. گرفتند قرار دسته سه این قالب در موانع محیطی، و

 میانگین که عواملی عوامل، از یک هر اهمیت یزانم مورد در دهندگان پاسخ نظر از ساده
 و گرفتند قرار مذکور يدسته سه قالب در بود بیشتر) 3 (عدد یعنی طیف وسط حد از آنها

 لیست از و شده تلقی اهمیت  عوامل کم بود،) 3 (عدد از کمتر آنها میانگین که عواملی
  .گردیدند حذف فرعی عوامل

 که عوامل  شدیطراح یک ماتریس همبستگی پرسشنامۀ مرحله دوم در قالب
 در آن قرار گرفت و در مورد وجود وري نیروي انسانی بهرهيمؤثر بر ارتقا شده  شناسایی

براي تشخیص وجود رابطه میان دو . شد رابطه میان آنها از مدیران و سرپرستان سؤال 
دهندگان  می از پاسخ که نظر بیش از نی شد و در صورتی عامل از فراوانی مطلق استفاده 

شود دو عامل با هم رابطه  مبتنی بر وجود رابطه میان دو عامل باشد؛ نتیجه گرفته می
و مشخص شد هر عامل بر کدام   ترتیب کلیه روابط میان عوامل تعیین  این  به. دارند

  .پذیرد یک عامل یا عوامل تأثیرگذار است و متقابالً از کدام عامل یا عوامل تأثیر می
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عوامل مؤثر بر ارتقاء ي  براشده یی شناسايها  شاخصانی می همبستگسیماتر - 2لجدو
  ی انسانيروی نوريبهره

  

  

 موانع محیطی موانع سازمانی   وانع فرديم

  

ري
ه کا

جرب
ت

  
کار

جام 
ه ان
ل ب
تمای

  
کار

جام 
ی ان
وانای
ت

  
غل
ه ش
ط ب
ربو
ي م

کار
ش 
دان

  
ري
ن کا

جدا
و

مان  
ساز

تار 
ساخ

 
مر 
مست

لی 
 شغ
زش
آمو

... 
ري
ی کا

ندگ
ت ز

کیفی
 

ت 
داخ
ب پر

ناس
م م
نظا

ي 
قرار
بر

... 
ساز
مند
توان

نان
ارک
ي ک

 
شی
گیز
م ان
نظا

دي 
تصا
ل اق

عوام
  

مل 
عوا

عی
جتما

ا
طی  
محی

ي 
زگار
سا

 
ري
فناو

 
  

گی
رهن
ل ف
عوام

  

  0  1  0  1  0  0  0  0  0 0  0  1  0  1  0   يتجربه کار
  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  1  1    1  به انجام کارلیتما
  1  0  0  1  0  1  0  1  1  0  0  1  1    1  1  انجام کارییتوانا

 مربوط به ي کاردانش
دي  0  1  0  1  0  0  1  1  0  0  1  1    1  0  1 شغل

ع فر
موان

  

  0  1  1  1  0  0  0  0  1  1  1    0  1  1  1 ي کاروجدان
  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0    0  1  0  0  1 ساختار سازمان

  1  1  0  1  0  0  0  1  1    1  1  1  1  1  1  مستمریآموزش شغل
  1  1  1  1  0  0  1  1    0  1  1  1  1  1  1 ي کاری زندگتیفیک

 نظام مناسب يبرقرار
  1  1  1  1  0  0  1    1  1  1  1  1  1  0  1 پرداخت 

  1  0  1  1  1  0    1  1  1  0  1  1  0  1  1  کارکنانيتوانمندساز
انی
سازم

انع 
مو

  

  1  1  0  1  1    1  1  1  1  1  0  0  1  0  1 یزشی انگنظام
  1  1  0  1    1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1 يعوامل اقتصاد

  1  1  1    1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ی اجتماععوامل
  1  1    1  0  1  1  1  0  0  0  0  1  1  0  1 یطی محيسازگار
طی  1    0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1 يفناور

محی
انع 
مو
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  دو نسبت به یک عامل باالسري به نام صورت دو به ، عوامل به ANPروش در
 دو مطابق طیف ذیل، با استفاده  مقایسه دو به. گردند معیار کنترل، با یکدیگر مقایسه می

در (گیرد   شده است، انجام می اندازه مرجح طراحی از مقیاسی که از ترجیح یکسان تا بی
عنوان مثال میزان ترجیح   بینابین بوده و به 8 و 6، 4، 2این طیف میزان ترجیح اعداد 

باشد که نشان دهندة میزان ترجیح نسبتاً مرجح تا قویاً   می5 و 3ین اعداد  ماب4عدد 
  ).مرجح است

 

  ها  ترجیحات و مقادیر عددي آن- 3جدول
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عدد

جیح
ن تر

میزا
سان 

 یک
جیح

تر
 

 
جح
ً مر
سبتا

ن
 

 

جح
ً مر
قویا

 
 

وي
ار ق
بسی

یح 
ترج

 
 

 بی
جح
 مر
دازه
ان

 

  

 و  هیتجز شده در مرحله دوم   روابط شناساییبا توجه به) مرحله سوم(در ادامه 
لحاظ ارجحیت و اهمیت   ازوري نیروي انسانی بهرهمؤثر بر ارتقايها، عوامل   دادهلیتحل
ي ها  دادهآوريدر این مرحله بعد از جمع. دو مورد مقایسه قرار گرفتند صورت دو به  به 

براي یکی . تحلیل شدند Super Decisionsافزار نرمی توسط زوجحاصل از پرسشنامه 
  .ها در این مرحله از میانگین هندسی استفاده شدکردن داده

 ي مؤثر بر ارتقا)سازمانی، فردي و محیطی( عواملییشناساتحقیق حاضر به دنبال 
بندي آنها با استفاده از تکنیک و رتبه مدیران و سرپرستان از نظر ی انسانيروی نوريبهره

ANP لهأمسپس از طراحی شبکه . قالب دو سؤال اصلی بیان شد است که این هدف در 
 .  قرار گرفتندلیتحل و  هیتجزها به صورت زیر مورد بررسی و تحقیق داده
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  قیشبکه مسئله تحق -  2شکل
  

سؤال اول تحقیق به این صورت طرح شده بود که : سؤال اول تحقیق به پاسخ
مدیران  از نظر ،ی انسانيروی نوري بهرهيمؤثر بر ارتقا یطی و محي فرد،یعوامل سازمان
   کدامند؟و سرپرستان

 16 عامل به 25بر اساس نتایج حاصل از مرحله غربالگري بعد از تقلیل عوامل از 
  : زیر در قالب سه دسته اصلی قرار گرفتندصورت  بهعامل، عوامل باقیمانده 

وجدان کاري، تجربه کاري، . ام کارتمایل به انجام کار، توانایی انج: عوامل فردي
 دانش کاري مربوط به شغل؛

نظام انگیزشی، کیفیت زندگی کاري، برقراري نظام مناسب پرداخت : عوامل سازمانی
ي کارکنان، ساختار سازمان، آموزش شغلی مستمر توانمندسازمبتنی بر عملکرد، 
 مدیران و کارکنان؛

ی، عوامل اجتماعی، فناوري، اقتصادي، عوامل فرهنگ عوامل: عوامل محیطی
  .سازگاري محیطی

  
 یک از عوامل اصلی و فرعی در  حال باید دید کدام: تحقیق  دومسؤالپاسخ به 

بر اساس تحقیق حاضر براي تعیین . مقایسه با یکدیگر از رتبۀ باالتري برخوردار است
براي انجام .  استفاده شد)ANP (ايها و زیر معیارها از تکنیک تحلیل شبکهوزن خوشه
معیارهاي آمده از ماتریس همبستگی زیر  دست  اي ابتدا بر اساس روابط بهتحلیل شبکه

  عوامل موثر بر ارتقاء بهره وري نیروي انسانی

  به شغلدانش کاري مربوط

 سازگاري محیطی

 آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان

 نظام انگیزشی کیفیت زندگی کاري
 برقراري نظام مناسب پرداخت مبتنی برعملکرد

 ساختار سازمان توانمندسازي کارکنان

 توانایی انجام کار
 به کاريتجر

 تمایل به انجام کار
 وجدان کاري

 عوامل اقتصادي عوامل فرهنگی
 عوامل اجتماعی فناوري
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صورت زوجی   هاي دیگر به هر خوشه با زیر معیارهاي داخل همان خوشه و خوشه
 شده میزان سازگاري محاسبه. دو با هم مقایسه شدند ها دو به مقایسه و در نهایت خوشه

توان به مقایسه انجام دست آمد؛ بنابراین، می  به)0,1(تر از  سات کوچکبراي تمامی مقای
  :ها به ترتیب برابر است باآمده رتبۀ خوشه دست  بر اساس نتایج به . شده اعتماد کرد 

  
                گانه مدل هاي سه آمده براي زیر معیارهاي درون خوشه دست هاي به  رتبه- 4جدول

  
مؤثر بر ی و فرعی اصلعوامل بندي  رتبه

  وزن محلی  ی انسانيروی نوريارتقاء بهره

لی
ه ک

رتب
  

 وزن کلی

لی
ه ک

رتب
زن 

ع و
مو
مج

  

 4 0,072543 3 0,17254 ساختار سازمان
 6 0,070077 4 0,16107 آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان

 2 0,097533 2 0,18075 کیفیت زندگی کاري
 8 0,055214 5 0,13721 ري نظام مناسب پرداخت مبتنی برعملکردبرقرا

 12 0,039211 6 0,13729 ي کارکنانتوانمندساز

عوامل سازمانی
  

 1 0,180314 1 0,21314 نظام انگیزشی

0,5
148

92
  

 7 0,061171 2 0,21317 تجربه کاري
 9 0,05154 3 0,19754 تمایل به انجام کار
 3 0,088723 1 0,22723 توانایی انجام کار

 14 0,035392 4 0,18692 دانش کاري مربوط به شغل

عوامل فرعی
  

 15 0,024248 5 0,17514 وجدان کاري

0,2
610

74
  

 5 0,072141 1 0,23721 عوامل اقتصادي
 10 0,048952 2 0,21495 عوامل اجتماعی
 13 0,038742 4 0,179 سازگاري محیطی

 11 0,042779 3 0,20742 فناوري

عوامل محیطی
  

 16 0,02142 5 0,16142 عوامل فرهنگی

0,2
240

36
  

  
ها بر اساس نظر خبرگان به ترتیب  بندي خوشهآمده رتبه دست بر اساس نتایج به

  :برابر است با
  عوامل سازمانی؛. 1
  عوامل فردي ؛. 2
  .عوامل محیطی. 3 
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ن درود توان نتیجه گرفت که با استفاده از نظر مدیران وسرپرستان شرکت سیمامی
اي، عوامل سازمانی در مقایسه با هدف مسأله با عدد  و با استفاده از فرایند تحلیل شبکه

از آن  ، از اهمیت بیشتري نسبت به سایر عوامل برخوردار است، پس 514892/0ارجحیت 
و نهایتاً عوامل محیطی با اختالف اندکی نسبت به  261074/0عوامل فردي با میزان 

  .هاي بعدي قرار دارند در رتبه 224036/0مقدار عوامل فردي ، با 
  صورت زیر نسبت به هم اي عوامل فرعی در کل بهبر اساس مدل تحلیل شبکه

  :اند بندي شدهرتبه
  آمده براي زیر معیارها دست هاي کلی به  رتبه- 5جدول

 رتبه کلی  وزن کلی ی انسانيروی نوريعوامل مؤثر بر ارتقاء بهرهبندي  رتبه
 1 0,180314 انگیزشینظام 

 2 0,097533  کیفیت زندگی کاري
 3 0,088723 توانایی انجام کار

 4 0,072543 ساختار سازمان
 5 0,072141  عوامل اقتصادي

 6 0,070077 آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان
 7 0,061171 تجربه کاري

 8 0,055214 برقراري نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد
 9 0,05154 ایل به انجام کارتم

 10 0,048952 عوامل اجتماعی
 11 0,042779 فناوري

 12 0,039211 ي کارکنانتوانمندساز
 13 0,038742 سازگاري محیطی

 14 0,035392 دانش کاري مربوط به شغل
 15 0,024248 وجدان کاري

 16 0,02141 عوامل فرهنگی
  

امل فرعی مربوط به هرکدام از خوشه اي عوهمچنین بر اساس مدل تحلیل شبکه
  :اند رتبه بندي شده صورت زیر نسبت به هم به
 نهابندي آ ی و رتبه انسانيروی نوري بهرهيمؤثر بر ارتقاعوامل فرعی خوشۀ سازمانی  )1

  .شده است بیان) 6-4(در جدول
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  ها آمده براي آن دست  عوامل سازمانی و میزان ارجحیت به- 6جدول

محلی رتبه  محلیوزن عوامل فرعی    

 1 0,21314 نظام انگیزشی
 2 0,18075 کیفیت زندگی کاري

 3 0,17254 ساختار سازمان
 4 0,16107 آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان

 5 0,13521 برقراري نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد

عوامل 
 

سازمانی
  

 6 0,13729 ي کارکنانتوانمندساز

  

ا در نهبندي آ ی و رتبه انسانيروی نوري بهرهيمؤثر بر ارتقاوشۀ فردي عوامل فرعی خ )2
 .شده است بیان) 7-4(جدول 

 
  ها آمده براي آن دست  عوامل فرعی خوشۀ فردي و میزان ارجحیت به- 7جدول

محلی رتبه وزن محلی عوامل فرعی    

 1 0,22723 توانایی انجام کار
 2 0,21317 تجربه کاري

 3 0,19754 مایل به انجام کارت
 4 0,18692 دانش کاري مربوط به شغل

عوامل
 

فردي
  

 5 0,17514 وجدان کاري

 
بندي  ی و رتبه انسانيروی نوري بهرهيمؤثر بر ارتقاعوامل فرعی خوشۀ محیطی  )3

 .شده است بیان) 8-4(ها در جدول  آن
  

  آنهاآمده براي  دست  عوامل فرعی خوشۀ محیطی و میزان ارجحیت به- 8جدول
  

  

  

محلی رتبه وزن محلی  عوامل فرعی    
 1 0,23721 عوامل اقتصادي
 2 0,21495 عوامل اجتماعی

  3 0,20742 فناوري
 4  0,179 سازگاري محیطی

عوامل 
 

محیطی
  

 5 0,16142 عوامل فرهنگی
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  بحث و نتیجه گیري
 وضع وري، بر روي شناخت کافی ازقبل از هرگونه اقدامی در جهت افزایش بهره

براي آگاهی از میزان افزایش . شود میدیتأکموجود و اولویت بندي صحیح راهکارها 
ي ریگ اندازهي معینی ها دورههاي مختلف و در بایست آن را در قالب شاخصي میور بهره
وضع  از يمند  بهره،ی امکانات بهبود زندگجادی اي تالش بشر همواره در راستا.کرد
 نهی و بهشتری بدی به آن تولدنی رسي بوده و براشتری بهتر و بی و اجتماعی فرهنگ،يعاد

 نی بهتريور  بهرهشی گفت که افزاتوان ی من،یبنابرا.  خود قرار داده استیرا هدف اساس
  .  استی ثروت ملجادی مردم و ای بهبود سطح زندگشی افزايابزار برا

وري ؤثر بر بهرهبر اساس  نتایج به دست آمده  از این تحقیق مهمترین عوامل م
توانایی . 3بهبود کیفیت زندگی کاري .  2بهبود نظام انگیزش .  1: نیروي کار عبارتند از

توان گفت عوامل سازمانی در به صورت کلی می. انجام کار به عنوان معیارهاي فرعی
ي ها رتبهاولویت باالتري نسبت به سایر عوامل قرار دارند و عوامل فردي و محیطی 

 با تواند ی مقاله منی اجی است که نتانی اعتقاد بر اجه،یدر نت. در اختیار دارندبعدي را 
  . کار باال کمک کنديروی نيور  به بهرهیابی عوامل در دستنیترتمرکز و اقدام بر مهم

 و تی،هدایختگی است که سبب برانگیشناخت  روانيندهای فراانگری نمازشیانگ
 افراد زشیمسلماً پول تنها عامل انگ .گرددید م هدفدار افرايها تیمستحکم شدن فعال

. شود یا منه آزهی رفتن انگنی نازل باشد باعث از بیلیاما اگر حقوق افراد خ. ستین
از . ماند ی میا باقنه آي براي قوزشی انگکی همچنان به صورت ی پاداش مالجهیدرنت
 در کارکنان کردن می سهي برای به عنوان راهیقی تشويها  از پاداشدی کنی رو، سعنیا

 جادی نه به عنوان عامل ادی حاصل از آن استفاده کنيور  سازمان و بهرهيها تیموفق
 دهند ی که انجام مي کاريور  شود در بهرهمی کارکنان تفهي برایبه عبارت. زهیانگ
  .اند میسه

 يا نشان داده شود به نحونه است که به آنی در افراد ا ایجادزهی عامل انگنیبزرگتر
 حاصل يور  کردن کارگران در بهرهمی همان سهنی هستند و اکی سازمان شرتیدر مالک

 يها  پاداشیاز طرف. گردد ی ميور  بهرهشیاز کارشان است که به نوبه خود موجب افزا
صورت نیاری عادالنه باشد، در غدی کارشان بايور  بهرهدر کردن کارگران می سهای یپرداخت

 حاصل از يای گفت ثمرات و مزادی ساده بای به عبارت. عکس بدهدجهیممکن است نت
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 ي باالاری بسيور بهره.  شودمی و کارگران تقستیری مدنی به طور عادالنه بدی بايور بهره
 همه افراد پاداش عادالنه را یلو. ا ارزش داردنه به آی اضافيها  از پرداختشیافراد ب

 نیدر ا. ا باشدنه متناسب با تالش آنندک ی مافتی که دری پاداشلندیافراد ما. دوست دارند
 ریغ در.  کار از خود نشان خواهند داددی جديها وهی نسبت به شيشتریا تعهد بنهصورت آ

 خواهند داد و ان ناعادالنه و افکار شما مقاومت نشيها ا در مقابل پرداختنه صورت، آنیا
  .  گردديور  مقاومت به صورت منفعل بوده و موجب کاهش بهرهنیممکن است ا

ي ترکیب متوازن  زندگی کاري و زندگی ها وهیش "کیفیت زندگی کار به عنوان 
 توان ی م،ي کاری زندگتیفی مرتبط با کيدی کلمی از جمله مفاه. استشده  مطرح "فردي
 از جمله نیبنابرا.  پرداخت، فرصت رشد اشاره کرد،یده  پاداشستمی س،ی شغلتیبه امن
 یی جابجابت،ی کاهش غ،ي کاری زندگتیفی مرتبط با کيها ه برنامي مثبت اجراراتیتأث

 سازمان را یی نه تنها تواناير کای زندگتیفیک. باشدی می شغلتی رضايکمتر و ارتقا
 شی و افزايور  بهرهشی بلکه باعث افزادهد¬ی مشی جذب افراد کارآمد افزايبرا

     .شودی ميراندمان کار
. سازمان، نیروي انسانی آن سازمان است دارایی هر نیتر یاتی و حنیتر مهم 

نیروي .  عامل بقاء و حیات سازمان استنیتر کیفیت و توانمندي نیروي انسانی، مهم
سازمان توانمند محیطی است که . آورد یانسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود م

. کنند با یکدیگر همکاري میها تیهاي مختلف، در انجام فعالکارکنان در گروه
 تالش مدیران در نوآفرینی، تمرکززدایی و حذف نیتر يتوانمندسازي کارکنان، محور

 تا مدیران و شود یتوانمند کردن افراد موجب م. باشد یها م  در سازمانيساالر وانید
توانمندسازي موجب .  و بدون اتالف منابع به اهداف خود نائل شوندتر عیسازمان سر

ان و شغل را از آن خود بدانند و از کار کردن در آن به خود  که کارکنان، سازمشود یم
 در درازمدت کامیاب توانند یها نم بدون توانمندسازي، نه مدیران و نه سازمان. ببالند
زیرا مدیر بطور . باشد ی عامل در تواناسازي کارکنان منیتر مدیر سازمان، مهم. باشند

مدیر با . دهد ی قرار مرینی را تحت تأثمستقیم و غیرمستقیم، تمام عوامل محیط سازما
تفویض اختیار و قدرت بیشتر به کارکنان، دادن استقالل و آزادي عمل به آنان، فراهم 
نمودن جو مشارکتی، ایجاد فرهنگ کار گروهی و با حذف شرایطی که موجب بی قدرتی 

  .کند یکارکنان شده است، بستر الزم را براي توانمندي افراد فراهم م
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  هاهادپیشن
  :بر اساس این تحقیق و دیدگاه صاحب نظران دانشگاهی پیشنهادهاي زیر ارائه می شود

 شی جهت افزامیتصم  اوليها نهیعنوان گز  بهیدر نظر گرفتن عوامل سازمان .1
  ؛ي راندمان کارشی و افزايور بهره

زه با هدف ایجاد انگیعملکردشان  و ا از کارنه آشتری بيتمندی کارکنان و رضاارزیابی .2
  بایدفرد آنان  منحصربهيها  افراد و مهارتيها تی از موفقی قدردانبراي. در آنها
 شی افزاي بهبود عملکردشان در راستايها وهیدر خصوص ش انه و آداده شود تیاهم
 . شوند یی راهنمايور بهره

 موفق تواند ی سازمان فقط با اتکا به کارکنان خود مکیتجربه نشان داده است که  .3
 ي کارتیفی همواره بر بهبود مستمر کشیاند کی نيها  رو سازماننیاز ا. باشد

ها،   سازمانرانی در مدي رفتاري الگونی و اکنند ی میکارکنان خود توجه خاص
 زی آن نیی نهاجهی که نتدارد محصول را به همراه تیفی و بهبود کعاتیکاهش ضا

  . استيور  بهرهشیافزا
 هاي و روشن بودن اهداف، برگزاري گردهماییایجاد محیط کاري جذاب و بانشاط .4

در  يگذار هی سرماو یداشتن جوسازمان  نگهشاد و پرجاذبه يها ی سخنراني،ا دوره
، دادن امتیاز و یتیری خود مدروشن، مقاصد و اهداف قبیل از اصول از بعضی زمینۀ

  . کارکنان کمک کننددن، به توانمند ششوند یبازخورد که باعث هیجان م
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  :نابعم

، مجله داش "وري در بخش صنعتعوامل مؤثر در ارتقاي بهره"، )1379( اعتمادي، مهدي -
 98-80، صص49مدیریت، سال سیزدهم،شماره

- اولویت"،)1389(محمداحسان و سجادي، حانیه الساداتي، سیدآباد فرحي، مصطفی؛ ورد اهللا -
انی دانشگاه علوم پزشکی وري منابع انسانی از دید مدیران میبندي عوامل مؤثر بر بهره

 85-77، صص 4 و 3، فصلنامه بیمارستان، سال نهم، شماره "اصفهان
 میرزایی،: ترجمه")با رویکرد سیستمی(ي کارکنانور بهرهبهبود " ،)1383(بن هریسون، کارتر  -

 ترمه ، انتشاراتانیشاهقل و  زادهیاصل
مطالعه :  اطالعات در ایرانوري و فناوري بهره"،)1384(پرویزیان، کوروش، صارمی محمود  -

 نامه مدیریت، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه"سطح صنعت
، چاپ سوم، "نامه نویسی روش تحقیق با رویکردي به پایان" ،)1391(خاکی، غالمرضا  -

 انتشارات بازتاب: تهران
هاي گونه شناسی نقش سیاست"، )1392(شیرازي،علی؛ الجوردي،سمانه؛ الجوردي، مهناز  -

 104-75، صص 14، مطالعات مدیریت راهبردي، شماره "وري منابع انسانیرهبه
 "، )1390(محمدجعفر و زرین نگار اکبر یعلي، فرهنگی محمدمهدطالقانی غالمرضا، تنعمی  -

، صص 7، شماره3 مجله مدیریت دولتی، دوره"يور بهرهبررسی عوامل مؤثر بر افزایش 
115-130 

 و شناسایی" مقاله،)1387(ی علدیسی و میرنژاد، سوخکیان، محمدعل ،طواري، مجتبی -
 MADMي ها کیتکن از استفاده با نیروي انسانی يور بهره بر مؤثر عوامل يبند تیاولو

  88- 71،صص1شماره ،1دوره صنعتی، مدیریت ،نشریه"
 اولویت بندي عوامل موثر "،)1389( رضا ، سهراب و هاشمی، رسول؛ دل انگیزان،متکیایی -

:  غیرفازي مطالعه موردي- فازي MCDM نیروي انسانی با استفاده از مدلبر بهره وري 
، هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، گروه "شرکت برق منطقه اي غرب

 http://www.civilica.com/Paper-IRIMC08-IRIMC08_018.htmlپژوهشی آریانا، 
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