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بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی مطالعه موردی مجموعه شرکت های )صنایع پارس 

 فوالد ، فوالد گستر و صنایع نکا فوالد (

 

           1،مهدی دهقان نژاد

 

 چکیده 

 

انسانی به عنوان اساس و محور  می شود و اهمیت دادن به منابع امروزه رسمیت و عینیت سازمان ها با منابع انسانی آن ها شناخته

 سازمانی،  اهداف تحقق  و در رشد  آنو نقش  منابع انسانی در سازمان    اهمیت  با توجه به    .باشد کار مدیریت سازمان ها می

این پژو هش با هدف بررسی امروزی است   مدیران ترین دغدغه های مهم  یکی از  بهره وری کارکنان  مبحث  به پرداختن 

امل موثر بر بهره وری نیروی انسانی مطالعه موردی مجموعه شرکت های )صنایع پارس فوالد ، فوالد گستر و صنایع نکا فوالد عو

( انجام شده ، پس از تجزه و تحلیل پرسشنامه اول ، معیارهای نهایی شناسایی شد و پرسشنامه دوم تهیه گردید که شامل جداول 

استفاده    TOPSISو   AHP ه های حاصل از آن به منظور رتبه بندی معیارها در روش های مقایسات زوجی معیارها بود و داد

رابطه بین عوامل ) کار بهداشت و ایمنی شغلی ، بهبود مستمر ، کار تیمی و مدیریت  T-TESTهمچنین با استفاده از آزمون شد 

حاصل نشان از معنی دار بودن رابطه این عوامل با بهره وری .که نتایج فرایند( و بهره وری نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفت 

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ها نشان داد که الویت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی به همچنین نیروی انسانی داشت .

اولویت عالوه براین باشد .  عوامل کار بهداشت و ایمنی شغلی ، بهبود مستمر ، کار تیمی و مدیریت فرایند می ترتیب بصورت :

 . عوامل موثر در شرکت ها  به ترتیب اهمیت : پارس فوالد ،  فوالد گستر ، و نکا فوالد می باشد

 
 AHP ، TOPSISبهره وری نیروی انسانی ،  کلمات کلیدی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی
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 مقدمه
  بقه  پقرداختن   سقازمانی،   افاهقد  تحققق   و در رشد  آنو نقش  منابع انسانی در سازمان    اهمیت  با توجه به      

وری در درجقه اول یق     بهقره   امروزی اسقت .   مدیران   ترین دغدغه های مهم  یکی از  بهره وری کارکنان  مبحث

بهره وری مبتنی بقر ایقن    .آنچه که در حال حاضر موجود است بهبود بخشد سعی دارد  دیدگاه فکری است که همواره

  بهره وری  عالوه بر آن .رساند  انجام  از روز پیش به رها و وظایفش را هر روز بهترمی تواند کا عقیده است که انسان 

عصقر   (3).جدید انجام گیقرد  های و روش  هایی برای به کارگیری نظریه ها مستلزم آن است که به طور پیوسته تالش

نه ها این افزایش ممکن است از آتی نگرانی بیش تری برای بهبود روش های افزایش بهره وری می طلبد . در برخی زمی

طریق مشارکت و همکاری بدست آید.در حالی که در برخی زمینه های دیگر ، افزایش بهره وری با تضاد قابل توجه و 

ممارست طاقت فرسا و خالقیت های مدیریتی که عدم وجود رضایت و توافق را نشان می دهد حاصقل شقود . بقرای    

لگوی خاصی از روابط مدیریت و کارکنان وجود ندارد و هر سازمان می بایست خقود  افزایش بهره وری احتماالً هیچ ا

 (5)راساً به الگوسازی متناسب با فرهنگ و جو سازمانی خود اقدام نماید.

بحث  به وری، بهره بهبود طریق از سوددهی و پذیری رقابت افزایش چگونگی به افزون روز توجه اخیر های دهه طی

 از بسیاری . است شده مبدل بزرگ بسیار اقتصادی بنگاههای حتی و کوچ  سازمانها،شرکتهای رد موضوع انگیزترین

 فعالیتهای بر گذار تاثیر عوامل ترین حیاتی از یکی وری بهره که حقیقت این رغم علی اذعان دارند، پژوهشگران

 تاثیر تولید فرایندهای بر که هاییآن و نیست سازمانها اولویت ،مهمترین است شده شناخته پذیری بت رقا و اقتصادی

 (2)اند سپرده فراموشی دست به را دارند،آن

 طرح مساله :

تواند کم  مؤثری به ای از عوامل قرار دارد. شناخت این عوامل میهای هر سازمان تحت تأثیر مجموعهفعالیت

رتقاء کیفیت است، که در شرایط های مهم هر سازمان اها و تحقق اهداف سازمانی کند. یکی از هدفبهبود فعالیت

ها به هنگام رویارویی با سازمان(6)وری مد نظر قرار دهند ها باید ارتقاء کیفیت را با افزایش بهرهرقابتی امروز سازمان

شان ای جز جلب حمایت، مشارکت و تعهد کارکنانوری باال، چارههای آینده به منظور دستیابی به نرخ بهرهچالش

وری ی  سازمان ترین عامل در بهرهنظران نیروی انسانی مهمرغم آنکه به اعتقاد اغلب صاحبت. علینخواهند داش

ی جدید توجه بوده و حیات خود را تنها در دستیابی به تکنولوها نسبت به این امر بیباشد متأسفانه بسیاری سازمانمی

کارایی منابع انسانی به پارامترها و متغییرهای گوناگون  کنند از آنجایی که افزایشو یا منابع مالی بیشتر جستجو می

های تولیدی مورد مطالعه در وری کارکنان شرکتبستگی دارد، از این رو بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر بهره

انی، نفر نیروی انس 222ترین واحدهای تولیدی منطقه با حدود وری سازمان به عنوان یکی از موفقراستای افزایش بهره

 باشد.مسئله محوری این تحقیق می
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دار مسئولیت تولید در زمینه قطعات فوالدی است. پس از های پارسی فوالد، فوالدگستر و نکا فوالد عهدهشرکت

نفر مسائل مربوط به امور  222نفر به  52و با افزایش نیروی کار خود از  88گسترش فعالیت تولیدی خود از سال 

وری نیروی انسانی مواجه شده است. شرکت به دلیل با مشکالت انگیزشی و کاهش بهره کارکنان در این شرکت

های اجتماعی نهایت به مسائل تولیدی کمتر توانسته به سرمایهنداشتن واحد منابع انسانی و توجه و معطوف شدن بی

ی در سازمان به مسائل نیروی توجهوری نیروی انسانی دستاورد کمخود به صورت علمی و اساسی بپردازد و عدم بهره

وری انسانی بوده است. در جهت برون رفت از وضعیت موجود محقق به آن شده است به بررسی عوامل مؤثر به بهره

 نیروی انسانی در شرکت بپردازد.

ر های تولیدی مورد مطالعه مورد بررسی قراوری نیروی انسانی در شرکتدر این تحقیق موضوع عوامل مؤثر بر بهره

وری کارکنان تولیدی سازمان در راستای دستیابی به گیرد و عوامل مختلفی که به میزان موفقیت و ارتقای بهرهمی

ای شناسایی اهداف سازمانی و کسب نتایج مطلوب عملکردی مؤثر است با استفاده از منابع مختلف و مطالعات کتابخانه

 شده است.

 ادبیات تحقیق : 

ایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیقروی انسقانی بقا اسقتفاده از تکنیق  هقای       تحقیقی تحت عنوان شناس

MADM  توسط مجتبی  7381) مطالعه موردی : یکی از شرکت های تولیدی پوشاک جین در استان یزد ( که در سال

محققان نشان داد کقه    طواری و همکارانش انجام و در نشریه مدیریت صنعتی به چاپ رسید . نتایج حاصل از تحقیقات

عوامل مدیریتی مهمترین عامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی بوده و سقپس بقه ترتیقب عوامقل فقردی ، فرهنگقی ،       

 روانی و در انتها عوامل محیطی می باشد. –اجتماعی 

ی انسانی در سارا سبزی علی آبادی  تحقیقی را تحت عنوان اولویت بندی عوامل سازمانی موثر در بهره وری نیرو

صنایع کوچ   به انجام رساند که نتایج حاصل از آن نشان داد که بهبود کیفیت زندگی کاری یکی از مهمترین عوامل 

سازمانی موثر بر بهره وری نیروی انسانی بوده و سپس به ترتیب توانمندسازی کارکنان ،انگیزش کارکنان بر ارتقای 

 .ند  نیروی انسانی سازمان تاثیر گذار می باش

 

بررسی عوامل موثر در ارتقای بهره وری » تحقیقی تحت عنوان  7311شهرام سعادتمند مشهدی در سال 

عوامل و انگیزه مالی که به  به این نتایج دست یافت :انجام داده « نیروی انسانی در کارخانجات خودرو سازی 

کنند بیشترین سهم و نقش را در بهره وری کارکنان صورت مستقیم و یا غیر مستقیم نیازهای مالی کارکنان را تامین می 

درصد انگیزه های مادی این نقش را ایفا می کند و انگیزه های عیر مادی و عوامل آموزشی رویهم رفته  52و در حدود 

کاسته و به سهم انگیزه های غیر مادی افزوده می شود و فقدان حاکمیت ضابطه در کلیه امور باعث شده است تا 

و انصاف به یکی از اصلی ترین عوامل موثر بر بهره وری تبدیل گردد و با این عوامل سه عامل دیگر در ارتباط عدالت 
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نزدی  هستند  که اولین آن ها پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد و یا به عبارتی ضابطه مند بودن حقوق و عامل دوم 

عامل سوم ، عادالنه بودن پاداشها ست که همگی تاثیر  ،رقابت حقوق افراد در مقایسه با افراد مشابه در سازمان و

 فراوان بر بهره وری افراد در سازمان دارند .

 

فازی این تحقیق با ایجاد اولویت هایی در FAHPارزیابی بهبود بهره وری کارگران با استفاده از (2221)مینگ دائو

ط با ارتقای بهره وری کارگران در فرایند شفاف سازی ،سازمان دهی و یکپارچه سازی اصطالحات و مفاهیم مرتب

کاهش هزینه های هر واحد نشان داد که شرکتها ،مدل نظری بهبود بهره وری کارگران را ایجاد می کند ، نتیجه تحقیق 

 کننده می باشند.مهم تعیین  واملشرایط فیزیکی کاری برای ارتقای بهره وری کارگران ع و

 

 بهره وری 

( در ی  مجله کشاورزی استفاده شد از آن زمان تا کنون ، از این لغت 7166لین بار توسط کویزنی )وازه بهره وری او

در جدول ی  برخی از تعاریف و تعابیر گوناگونی در سطوح مختلف در سیستم های اقتصادی ارائه شده است .

 (2)تعاریف بهره وری آورده شده است .

 تعاریف بهره وری-7جدول 

 :ندهده  ارایه تعریف

 (7883)لیتر  ، تولید توانایی =وری بهره

 طور به باید که است نگرشی.است فردی رفتار ی  اساسا. آورد بدست فناوری و خام،سرمایه مواد با تواند می انسان آنچه از عبارتست وری بهره

 .بخشیم بهبود را دارد قرار ما پیرامون آنچه و خود مستمر

 بیجورکمن،از نقل به ژاپن وری بهره )مرکز

(1991 

 (1988 )چو، درونداد تعداد/برونداد تعداد=وری بهره

 (1996 توتل، و )سین  .گیرد قرار استفاده مورد رود می انتظار که منابعی/واقعی برونداد=وری بهره

 (7997)اسپن و دیگران، .تولید دروندادعوامل/افزوده ارزش =وری بهره

 همچقون  برونقدادهایی  میقان  رابطقه  وری بهقره . دارد وجقود  آنهقا  تولید به نیاز که است محصوالتی به شده تولید محصوالت نسبت وری بهره

 .است منابع ودیگر خام کار،مواد نیروی همچون دروندادهایی شده،با تولید خدمات و محصوالت

 (7993)هیل ،

 (7993)ثورو ، .کند می معین را کشورها همه یزندگ سطح که است مدت-بلند و ضروری عاملی(کار ساعت هر به برونداد نسبت)وری بهره

 (1993 لویس و )کاس ) .است تولیدانبوه یا چشمگیر نتایج ثمردهی،تولید،ایجاد چگونگی یا کیفیت =وری بهره

 

  .است تولیدی واحد ی  ملموس بروندادهای با ملموس دروندادهای مقایسه وری بهره

 (7998)کاپالن و کوپر ،

 

 .تولید زمان کل/افزوده ایجادارزش برای الزم زمان=اثربخشی*کارایی =وری بهره

 (7999)جکسون و پیترسون ،

 

 کیفیت*برداری )صرف( بهره*کارایی =کیفیت*)درونداد/وری=)برونداد بهره

 (2222)ال .دارب ، 

 

 .است کل منابع حداقل مصرف با خدمات یا کاالها به بازار نیازهای برآوردن توانایی وری بهره

 (2227زنگ و رولستاندر ،)مو
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 روش تحقیق 

رویه انجام تحقیق بر سه گام اساسی استوار بوده است ، در گام نخست برای درک کامل مفاهیم و شناسایی ابعاد و 

مولفه های مسئله تحقیق ، با اساتید و نیز مدیران و کارشناسان سطوح مختلف شرکت های مورد مطالعه بعمل آمده و 

ه ادبیات تحقیق و بررسی وضعیت موجود شرکت ها ، معیارها و شاخص های مهم در بهبود بهره وری سپس با توجه ب

معیار  در زیر مجموعه ، بهداشت و ایمنی شغلی ، بهبود  79نیروی انسانی مشخص شد که حاصل این مرحله انتخاب 

 مستمر ، مدیریت فرایند و کار تیمی بود

 

 
 معیار فرعی معیار اصلی 

ره
به

ی )
سان

ی ان
رو

 نی
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ر (
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P
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es
o
u
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 بهداشت و ایمنی شغلی

Occupational Health 
Andsofety 

 . طراحی محل کار مناسب و مطلوب1
 . طراحی ارگونومیكی و ایجاد وضعیت راحت کاری2
 ریزی شغلی، توسعه و گردش شغلی (. طراحی شغلی ) برنامه3
 طح درآمد، پاداش، امنیت شغلی و ایجاد شرایط مناسب . رضایت شغلی ) س4

 جهت رشد و ارتقای شغلی (    
 بینی های فشرده تولید، تعمیرات پیشهای شغلی ) برنامه. کاهش استرس5

 نشده، کار در شیفت، خستگی ناشی از کار و مسائل زندگی و... (    

 طراحی دستگاه و امكانات ابزاری مناسب -6

 مربهبود مست

Continuous Improvement 

 تحلیل سیستماتیك حل مسأله(و. پیشرفت مداوم بر مبنای حل مشكالت )تجزیه1
 . بررسی درباره کارها و حذف کارهای زائد سازمان2
 . برقراری نظام پیشنهادات3
 . اصالح و بازنگری در فرآیندهای موجود )در صورت ضعف در ارتباطات 4
 احدها، فرآیندهای موجود بازنگری و اصالح شوند(ای بین وکاری و وظیفه  
 ریزی آموزشی کارکنان ) توسعه منابع انسانی (. برنامه5

 مدیریت فرآیند

Process Management 

 ها ) مجهز کردن سازمان به تكنولوژی . تالش در جهت ارتقای سطح دارائی1
 مان و سیستم نظیر تكنولوژی اطالعات، نظام کامپیوتری در اداره، ساز    
 تعمیرات و نگهداری تجهیزات و ماشین آالت (    

 ریزی و کنترل تولید (های تولیدی هر واحد محصول ) از نظر برنامه. کاهش هزینه2
 . دستیابی به بهترین شیوه انجام کار ) کار علمی و اصولی در فرآیند تولید (3
 ةای شفاف و بدون شبهه و اجرای آن. دستورالعمل4

 ار تیمیک

Team Work 

 . کار تیمی ) داشتن روحیه کار گروهی (1
 . ایجاد حس مشارکت در کارکنان ) فراهم بودن زمینه مشارکت در 2

 گیری (تصمیم     
 ها در کار سازمانی. حذف ناهماهنگی3
 . وجود جو صفا و صمیمیت بین کارکنان4
 . تقویت وجدان کاری در کارکنان5

 مراتب معیارهای اولیه بهره وری نیروی انسانی درخت سلسله-1نمودار 
 

پس از آنکه مهمترین معیارهای اولیه شناسایی شد توسط پرسشنامه ای از افراد شرکت کننده در تحقیق خواسته شد 

تا به آنها بر اساس نگاره لیکرت ) گزینه های خیلی کم تا خیلی زیاد ( امتیاز بدهند .جهت تلفیق نظرات و الویت بندی 

میانگین حسابی و هندسی اهمیت معیارها محاسبه گردید و به ترتیب  EXCEL عیارها های نهایی از طریق نرم افزار م

 زیر معیارهای نهایی مشخص گردید

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

                 

                                                                              6                 

دستگاه و امکانات ابزاری مناسب بدلیل اینکه کمترین امتیاز و میانگین را  طراحی بهداشت و ایمنی زیر معیار  در مولفه 

های تولیدی هر واحد است.در مولفه مدیریت فرایند )کاهش هزینه  حذف شده معیارهای دیگر دارا بوددر مقابل زیر 

ریزی تولید( ، در معیار بهبود مستمر )پیشرفت مداوم بر مبنای حل مشکالت )تجزیه و محصول )از نظر کنترل و برنامه

( دارای کمترین امتیاز و در نتیجه حذف  در کار تحلیل سیستماتی  حل مسأله( و در معیار کار تیمی )حذف ناهماهنگی

 شده اند.

 

 

 شدند :  شناسایی به صورت زیر   نیروی  انسانی وری  بهره  بر ارتقای  موثرنهایی   عوامل در نتیجه 

 
 معیار فرعی معیار اصلی 

ره
به

ی )
سان

ی ان
رو

 نی
ی

ور
ر (

کا
 

P
ro

d
u

ct
iv

it
y
 H

u
m

an
 R

es
o
u

rc
e

 

 یبهداشت و ایمنی شغل

Occupational Health 

Andsofety 

 . طراحی محل کار مناسب و مطلوب1
 . طراحی ارگونومیكی و ایجاد وضعیت راحت کاری2
 ریزی شغلی، توسعه و گردش شغلی (. طراحی شغلی ) برنامه3
 . رضایت شغلی ) سطح درآمد، پاداش، امنیت شغلی و ایجاد شرایط مناسب 4

 جهت رشد و ارتقای شغلی (    
 بینی های فشرده تولید، تعمیرات پیشهای شغلی ) برنامه. کاهش استرس5

 نشده، کار در شیفت، خستگی ناشی از کار و مسائل زندگی و... (    

 بهبود مستمر

Continuous Improvement 

 . بررسی درباره کارها و حذف کارهای زائد سازمان1
 . برقراری نظام پیشنهادات2
 . اصالح و بازنگری در فرآیندهای موجود )در صورت ضعف در ارتباطات 3
 ای بین واحدها، فرآیندهای موجود بازنگری و اصالح شوند(کاری و وظیفه  
 ریزی آموزشی کارکنان ) توسعه منابع انسانی (. برنامه4

 مدیریت فرآیند

Process Management 

 مجهز کردن سازمان به تكنولوژی  ها ). تالش در جهت ارتقای سطح دارائی1
 نظیر تكنولوژی اطالعات، نظام کامپیوتری در اداره، سازمان و سیستم     
 تعمیرات و نگهداری تجهیزات و ماشین آالت (    

 دستیابی به بهترین شیوه انجام کار ) کار علمی و اصولی در فرآیند تولید ( 2
 ای آنةای شفاف و بدون شبهه و اجر. دستورالعمل3

 کار تیمی

Team Work 

 . کار تیمی ) داشتن روحیه کار گروهی (1
 . ایجاد حس مشارکت در کارکنان ) فراهم بودن زمینه مشارکت در 2

 گیری (تصمیم     
 وجود جو صفا و صمیمیت بین کارکنان 3
 . تقویت وجدان کاری در کارکنان4

 

 وری نیروی انسانی درخت سلسله مراتب معیارهای نهایی بهره-2نمودار 

 

 جامعه آماری 

باشد که در در این تحقیق جامعه آماری شامل مدیران، سرپرستان و تعداد بیشتری از کارکنان خطوط تولیدی می

باشد. با نفر می 222باشند. تعداد این افراد های پارس فوالد، فوالدگستر و صنایع نکا فوالد مشغول به خدمت میشرکت

 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید 12نفر بودند تعداد  222مورگان از میان جامعه آماری که استفاده از جدول 
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 نتایج و یافته های پژوهش :

بهداشت و ایمنی شغلی ،بهبود مستمر ،کار تیمی و )در بخش اول تحلیل داده ها ابتدا به بررسی رابطه مولفه های 

زمون تی تست آنتایج حاصل از که در شرکت های مورد مطالعه پرداخته  هره وری نیروی انسانیمدیریت فرایند( با ب

هری  از عوامل مورد نظر  TOPSISو  AHPو در ادامه با استفاده از تکنی  آورده شده است . 7در جدول شماره 

 .در شرکت های مورد مطالعه رتبه بندی می گردد

 

 

 بهره وری نیروی انسانی (مدیریت فرایندو ،کار تیمی هبود مستمر،ببررسی رابطه مولفه های)بهداشت وایمنی شغلی -1جدول 

 tآماره  اریسطح معنی د انحراف استاندارد میانگین تعداد عوامل

 223621 13111 1366221 4334 121 بهداشت و ایمنی شغلی

 143662 13111 1346455 4323 121 بهبود مستمر

 123515 13111 1382448 4312 121 کار تیمی

 23254 13111 1383222 57.3 121 ریت فرایندمدی

 

 > sigکه   نتیجه تحقیق با استفاده از آزمون تی ست در فرض اول نشان می دهد که با توجه به اینکه  فرض اول :

وری نیروی یعنی بهداشت و ایمنی شغلی با بهره ، بنابراین فرض صفر رد و فرض ی  تاًیید می گردد  است 0.05

 داردانسانی رابطه 

، بنابراین فرض صفر رد   است sig < 0.05فرض دوم: نتیجه تحقیق در فرض دوم نشان می دهد که با توجه به اینکه 

 وری نیروی انسانی رابطه داردیعنی عوامل بهبود مستمر در بهره و فرض ی  تاًیید می گردد

 

، بنابراین فرض صفر   است sig < 0.05   فرض سوم : نتیجه تحقیق در فرض سوم نشان می دهد که با توجه به اینکه

 وری نیروی انسانی رابطه دارد.یعنی عوامل کار تیمی با بهره رد و فرض ی  تاًیید می گردد

، بنابراین فرض   است sig < 0.05که فرض چهارم: نتیجه تحقیق در سوال چهارم نشان می دهد که با توجه به اینکه  

 وری نیروی انسانی رابطه دارد.یعنی عوامل مدیریت فرآیند با بهره صفر رد و فرض ی  تاًیید می گردد

 تعیین عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی 

 1جدول مقایسه زوجی )  5معیار برگزیده شد ، پرسشنامه دوم را با  22معیار از 76با توجه به اینکه در نهایت 

نفر از  72  جدول نیز مقایسه زوجی گروه ها ( تهیه شد و بین جدول برای مقایسه معیارها در زیر گروه مربوطه و ی

وزن هری  از معیارها و زیر معیارها و  AHPافراد شرکت های مورد مطالعه توزیع گردید.و سپس با استفاده از تکنی  

 در نتیجه اولویت آنان مشخص گردید .
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 فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

( اولین بار توسط ساعتی ، جهت تخصیص منابع کمیاب و نیز جهت نیازهای  AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی )

 برنامه ریزی برای ارتش معرفی شد 

 مرحله اساسی است  6شامل  AHPرویه  
 

 مساله بدون ساختار را تعریف نموده ، اهداف و پیامدها را براحتی بیان کنید -7

 ه ها ( به ی  ساختار سلسله مراتبی تبدیل نمایید .تصمیم ) معیارها و گزینمساله پیچیده را بوسیله عناصر  -2

 توسط مقیاسهای مقایسه ای ی  مقایسه زوجی بین عناصر تصمیم انجام دهید  -3

 از مقادیر ویژه ماتریس مقایسات ، برای تخمین زدن وزن های نسبی عناصر تصمیم استفاده کنید . -1

 ضوت های تصمیم گیرندگان منسجم است معیار سازگاری معیارها را چ  کنید تا اطمینان یابید که ق -5

 (7)وزن های نسبی عناصر تصمیم را جمع بزنید تا وزن نهایی گزینه ها  را بدست آورید. -6

 

 AHPمعیار بهره وری نیروی انسانی بر اساس تكنیك 16اوزان نهایی -2جدول 

 رتبه  ایی  وزن نه       وزن زیر معیار در زیر گروه معیارها       وزن عامل        عوامل 

 

 عوامل 

 بهداشت و

 ایمنی  

 

 

0.45 

 5 0.082 0.184 طراحی محل کار و شرایط فیزیکی مطلوب
 1 0.063 0.141 طراحی شغلی ) برنامه ریزی ، توسعه و گردش شغلی (
 72 0.043 0.097 طراحی ارگونومیکی و ایجاد وضعیت راحت کاری

 7 0.152 0.339 ایط جهت رشد و ارتقای شغلی (رضایت شغلی )درآمد ، پاداش و ایجاد شر
 2 0.107 0.239 کاهش استرس های شغلی )برنامه های فشرده تولید ، تعمیرات پیش بینی نشده (

 

 عوامل 

 مدیریت 

 فرایند 

 

0.23 

 76 0.019 0.159 تالش در جهت ارتقای سطح دارائیها

 73 0.030 0.252 وجود دستورالعمل های شفاف و بدون شبهه
 6 0.070 0.589 دستیابی به بهترین روش انجام کار ) کار عملی و اصولی در فرایند تولید(

 

 عوامل

 بهبود مستمر 

 

 

0.20 

 77 0.039 0.17 اصالح فرایند های موجود

 71 0.025 0.11 بررسی دوباره کاریها و خذف کارهای ذائد

 3 0.10 0.45 برنامه ریزی آموزشی کارکنان
 8 0.062 0.27 برقرار ی نظام پیشنهادات 

 

 عوامل

 کار تیمی  

 

 

0.12 

 9 0.051 0.258 کار تیمی ) داشتن روحیه گروهی (
 1 0.090 0.454 ایجاد حس مشارکت در کارکنان )فراهم بودن زمینه مشارکت در تصمیم گیری (

 75 0.022 0.119 تقویت وجدان کاری

 72 0.034 0.17 کنانوجود صفا و صمیمیت در کار
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 TOPSISروش  رتبه بندی بر اساس

تجزیه و تحلیل شد   AHP پس از آنکه داده های حاصل از نظرات افراد مربوط به پرسشنامه دوم با استفاده از روش 

و وزن معیارها که حاصل از نظرات افراد است ، به صورت جداگانه محاسبه شد در مرحله بعد برای تعیین اولویت 

 ت های مورد مطالعه از روش تاپسیس استفاده می گردد.شرک
 

 تاپسیس روش

 

های ، پیشنهاد شد. این مدل یکی از بهترین مدل7987توسط هوانگ ویون در سال  TOPSISمدل تاپسیس 

شاخص مورد  Nگزینه به وسیله  Mشود. در این روش نیز گیری چند شاخصه است و از آن، استفاده زیادی میتصمیم

حل گیرد. اساس این تکنی ، بر این مفهوم استوار است که گزینه انتخابی، باید کمترین فاصله را با راهبی قرار میارزیا

آل منفی ) بدترین حالت ممکن ( داشته باشد. حل ایدهایده آل مثبت ) بهترین حالت ممکن ( و بیشترین فاصله را با راه

   .یکنواخت افزایشی یا کاهشی است فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص، به طور

 

 مراحل این روش عبارتند از 
 

الف : تعیین ماتریس مقایسه عوامل : در این مرحله ، ماتریسی رسم خواهد شد که در سطر آن  عوامل و در ستون آن 

از عوامل قائل افراد نظر دهنده آورده می شود و در تالقی سطر و ستون ، میزان اهمیتی که هر پاسخگو برای هر کدام 

.                                                                                             شده است ، آورده می شود 

 
n

n

m mn

a aa

a a...
A

a a...

 
 
 
 
 
 

11 112

21 2

1

 

 

تصمیم ب:بهنجار کردن ماتریس تصمیم گیری : به منظور قابل مقایسه شدن ، مقیاس های مختلف اندازه گیری ماتریس 

 گیری به ماتریس بهنجارشده ، ماتریس بی مقیاس موزون تبدیل می شود .

 

ij
ij

m

i

a
n

a ij





2

1

 

در این مرحله باید عواملی که از نظر پاسخ دهندگان به عنوان       ج: تعیین عامل ایده آل مثبت و ایده آل منفی :

 اسایی شوند .مهمترین عامل و کم اهمیت ترین عوامل مشخص شده اند ، شن
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n

D n,n

m mn

v v v

V N W :

v ... v

 
 

  
 
  

11 12 1

1

 

 د: محاسبه میزان نزدیکی هری  از عوامل به عامل ایده آل مثبت و ایده آل منفی

 

  k nA v ,v ,...v ,..., v      1  آل مثبتایده گزینه 2

k ik
i

s.t v max v , i m   1 

 k nA v ,v ,..., v ,..., v      1  آل منفیگزینه ایده 2

k ik
i

s.t v min v , i m   1 

هرچه  Ci. به عبارت دیگر  Ciبر اساس فرمول و دسته بندی عوامل  بر اساس ترتیب نزولی   Ci ه: محاسبه مقدار 

 باالتر باشد درجه اهمیت عامل باالتر است 

 

 

 

 
n

i ij j
j

d v v 



  
   

  


1
22

1
 آل مثبتام از ایده iفاصله گزینه  

 
n

i ij j
j

d v v 



  
   

  


1
22

1
 آل منفیز ایدهام ا iفاصله گزینه  

i , ,...,n1 2 
آل منفی ( را که هر مؤلفه آن از تقسیم ایدهm1)ماتریس  C:ابتدا ماتریس ستونی  هابندی گزینهو: رتبه

ها براساس بندی گزینهآید به دست آورده و سپس رتبهآل منفی و مثبت به دست میبر مجموع ایده

 (1) گیرد.نزولی انجام میترتیب 

 
i

i

i i

m

c

c d
C s.t : c

: d d

c



 

 
 
  
  
 
 

1

2
 

 

 TOPSIS تعیین اولویت شرکت های مورد مطالعه با استفاده از روش -3جدول 
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 نام شرکت فاصله یا ایده آل مثبت فاصله یا ایده آل منفی ci رتبه

 نكا گستر 0.071 0.02 0.219 3

 پارس فوالد 0.006 0.073 0.921 1

 فوالد گستر 0.022 0.071 0.765 2

 

 دارای باالترین رتبه و سپس به ترتیب فوالد گستر و نكا گستر می باشد. فوالدجدول فوق نشان میدهد که شرکت پارس 

 

 و پیشنهادات : نتیجه گیری 
 

ت در این تحقیق  مهمترین عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی شناسایی شد که بر اساس نتایج حاصل عوامل بهداش

بهبود مستمر ، کار گروهی و مدیریت فرایند می و ایمنی شغلی دارای باالترین اهمیت و بعد از آن به ترتیب عوامل 

باشد.همچنین  در الویت بندی شرکت ها ، شرکت پارس فوالد دارای باالترین رتبه و بعد از ان به ترتیب شرکت های 

بهبود بهره وری نیروی انسانی در شرکت های مذکور پیشنهادات زیر بنابراین برای  فوالد گستر و نکا گستر می باشند .

 ارائه می گردد.
 

 

داشتن روحیه جمعی و مشارکت در انجام کارها برای سریعتر و دقیق تر انجام  پیشنهادات مربوط به معیار کار تیمی :-7

کارکنان باید در مشارکت نمی کنند دادن وظایف در سازمان و انتقاد مدیران از کارکنانی که در فعالیت های سازمان

در مورد مسائل مربوط به خود دخالت داشته و پیشنهادات الزم را ارائه نمایند.  تصمیم گیریهای  سازمان مشارکت و

رتباط خوب و همچنین ا . مدیران نیز باید از نظرات کارکنان استقبال و از آن در پیشبرد اهداف سازمان استفاده کنند

و ارائه نظرات و انتقادات کارکنان بدور از هرگونه ترس به مدیران و به وجود آوردن محیطی  زیردستان مداوم مدیر با

که در آن کارکنان با یکدیگر روابط صمیمانه و دوستانه ای داشته . عالوه براین تشکیل گروههای غیر رسمی در 

 فتاری و مشکالت.سازمان و همکاری و کم  رسانی همکاران نسبت به یکدیگر در مواقع گر
 

طراحی مناسب محل کار و ایجاد شرایط فیزیکی مناسب و پیشنهادات مربوط به معیار کار بهداشت و ایمنی شغل :-2

وضعیت راحت کاری برای کارکنان . کاهش استرس های شغلی با تصمیمات و برنامه ریزی های  درست و جلوگیری 

یش بینی نشده برای افزایش آرامش کارکنان در محیط کار.همچنین از هرگونه فشار و استرس ناشی از برنامه های پ

 هکاری ک با  دریافتی  پاداش  ودستمزد و حقوق بین فراهم آوردن شرایط رضایت شغلی از طریق برقراری تناسب 

ه  و بتواند  ها   به  شکلی که  برای  رفع  نیازهای خانواده کارکنان کافی  بودو ارائه دستمزد می دهند  کارکنان انجام

سبب  ایجاد  انگیزه  در کارکنان  و حضور و فعالیت آنها در سازمان  گردد و برای افرادی که فعالیت بیشتری از خود 
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ه  بهر افزایش ساز زمینه سازمان عناصر زحمات به نهادن ارج و دادن بها نشان می دهند پاداش در نظر گرفته شود.

 مربوطه می باشد.  پرسنل وری
 

استقرار نظام پیشنهادات در سازمان و استفاده از نظرات تمامی افراد در  شنهادات مربوط به معیار بهبود مستمر  :پی -3

مسائل و مشکالت سازمان و ارائه راه حل های درست بدلیل اینکه آنها با مسائل حوزه خود بیشتر درارتباط  بوده و با 

زنگری بسیاری از فرایندهای موجود در سازمان موثر بوده و از انجام ارائه پیشنهادات دقیق می توانند در اصالح و با

دوباره کاریها و کارهای ذائد در سازمان جلوگیری کرده در عین حال آموزش درست کارکنان و تنظیم برنامه های 

 .آموزشی برای آنان برای تقویت مهارت ها و استعداد های کارکنان می تواند در این امر یاری رسان باشد
 

انجام کارها به شکلی علمی و اصولی و استفاده از  بهترین شیوه ها پیشنهادات مربوط به معیار مدیریت فرایند   :  -4

گردآوری و فراهم آوردن امکانات و در انجام کارها با استفاده از دستور العمل های شفاف و بدون شبهه.همچنین 

ورد نیاز در شرکت انجام وظایف و کارها با استفاده از فن آوری تکنولوژیهای جدید  و استاندارد سازی تجهیزات م

اطالعات بدون دخالت ذهن انسان و کاهش اشتباهات و فراهم آوردن امکانات برای دسترسی آسان کارکنان به اینترنت 

 برای انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی.
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