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چکيده:

در اين تحقيق به بررسي و رتبه بندی شعب بانک کشاورزی تبريز ،بر اساس بهره وری نيروی
انساني وتاثيرآن برعملکرد همان شعب ،با استفاده از تاپسيس فازی و همين طور رتبه بندی آنها از نظر
عملکرد با کاربرد روش تاپسيس کالسيک پرداخته شده است .جامعه مورد بررسي ،کارکنان شعب بانک
کشاورزی تبريز مي باشد ،که تعداد  124نفر به عنوان نمونه تصادفي ،انتخاب و پرسشنامه استاندارد
هرسي که هفت شاخص :توانايي ،وضوح ،حمايت سازماني ،انگيزه ،ارزيابي ،اعتبار و محيط را مي سنجد،
بين آنها توزيع گرديد .برای سنجش عملکرد شعب نيز از پايگاه داده خود بانک در پايان سال  90که در
آن سه شاخص :تجهيز منابع ،وصول مطالبات و تسهيالت اعطايي مدنظر بود ،استفاده شد .نتايج به
دست آمده با استفاده از نرم افزار  Excelتجزيه و تحليل و ضريب همبستگي اسپيرمن  r =0/93حاکي
از آن است که بين رتبه های شعب نمونه ،بر اساس هر دو مبنای عملکرد و بهره وری نيروی انساني،
رابطه مستقيم وجود داشته و افزايش يکي ،موجب افزايش ديگری مي گردد.
واژه های کليدی :بهره وری نيروی انساني ،عملکرد ،تاپسيس فازی
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مقدمه
بخش خدمات يکي از بخش های اصلي اقتصاد هر کشوری است .به گونه ای که
در کشورهای صنعتي  50تا  60درصد توليد ناخالص داخلي از بخش خدمات حاصل
مي شود و اين واقعيت که بخش خدمات در حال تبديل شدن به عامل رقابتي تعيين
کننده در بازارهای جهاني است نيز اهميت اين بخش را بيش از پيش آشکار مي کند .لذا
بهبود بهره وری در بخش خدمات ،تأثير زيادی در رشد و توسعه اقتصادی و همچنين
افزايش توان رقابتي کشورها خواهد داشت (محبوبي .)1382،همواره رسالت مديريت و
هدف اصلي مديران هر سازمان استفاده موثر و بهينه از منابع و امکانات گوناگوني چون
نيروی کار ،سرمايه ،مواد ،انرژی و اطالعات است (اسپين و ليام .)2004 ،1يکي از ارکان
اساسي چرخه اقتصادی هر جامعه را بانکها تشکيل مي دهندو با توجه به شرايط کنوني
کسب و کار که بازار فعاليت بانکها در حال تغييرات و تالطم گسترده و سريع بوده و
آگاهي و انتظارات مشتريان از يک طرف و شدت رقابت بانکها از طرف ديگر در حال
افزايش مي باشد .ماندگاری و موفقيت در بازار به دغدغه اصلي مديران بانکها (علي
الخصوص ،بانک کشاورزی) ،تبديل شده است .چرا که با سرعت گرفتن روند واگذاری
بانکهای دولتي ناشي از اجرای سياستهای کلي اصل  44قانون اساسي و با جدی شدن
اجرای طرح تحول اقتصادی دولت در حوزه بانکي و نيز توسعه چشمگير بانکهای
خصوصي و افزايش سهم آنان از بازار و مشتريان بانکي کشور ،عرصه رقابت برای بانکها
تنگتر شده و لزوم اتخاذ تدابير ويژه برای حضور موفقيت آميز در بازاربيش از پيش روشن
شده است  .با توجه به نقش نيروی انساني و نقش وی در رشد و تحقق اهداف سازماني ،
پرداختن به بحث بهره وری کارکنان بسيار ضروری و راهگشا مي نمايد (آقازاده. )1388،
در اين تحقيق سعي شده است تا با رتبه بندی شعب بانک کشاورزی بر اساس
بهره وری نيروی انساني ،به مديران ارشد بانک اين امکان داده شود تا با پيدا کردن نقاط
قوت شعبي که در مراتب باالتر قرار گرفته اند و يافتن نقاط ضعف شعب در مراتب پايينتر،
تصميمات الزم را برای ارتقای بهره وری نيروی انساني اتخاذ کنند .همچنين با رتبه
بندی همان شعب بر اساس سه شاخص :تجهيز منابع ،وصول مطالبات ،اعطای
تسهيالت ،تأثير بهره وری نيروی انساني بر عملکرد شعبه سنجيده مي شود.

.Aspin & liam
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بهره وری مفهومي است که برای نشان دادن نسبت برون داد بر درون داد يک
فرد ،واحد و سازمان به کار گرفته مي شود .به عقيده کارشناسان مسايل اقتصادی ،حلقه
مفقوده اقتصاد ايران بهره وری نام گرفته که در گذشته همواره نسبت به آن بي توجهي
شده است .در علم اقتصاد مي گويند هر عاملي غير از سرمايه و نيروی کار که بر افزايش
توليد تأثيرگذار است ،بهرهوری محسوب ميشود و يا به "مقدار کاال و يا خدمات توليد
شده در مقايسه با هر واحد از انرژی و يا کار هزينه شده بدون کاهش کيفيت" تعبير
مي شود .به ديگر سخن بهرهوری عبارتست از به دست آوردن حداکثر سود ممکن با
بهره گيری و استفاده بهينه از نيروی کار ،توان ،استعداد و مهارت نيروی انساني ،زمين،
ماشين ،پول ،تجهيزات ،زمان ،مکان وغيره به منظور ارتقای رفاه جامعه (طاهری.)1391،
کارکنان سرمايه های با ارزش هر سازمان مي باشند .دستيابي به هدفهای هر
سازمان در گرو مديريت درست اين منابع با ارزش است .نيروی کار عامل مهم و مؤثر در
بهره وری است؛ چراکه اگر انسان با انگيزه و توانمند باشد ،مي تواند ساير منابع را به نحو
احسن و مطلوب به کار گيرد و انواع بهره وری را محقق سازد .بهره وری نيروی انساني
يعني به حداکثر رساندن استفاده از منابع نيروی انساني به طريق علمي به منظور کاهش
هزينه ها و رضايت کارکنان ،مديران و مصرف کنندگان و نيز يعني حداکثر استفاده
مناسب از نيروی انساني به منظور حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترين زمان و
حداقل هزينه .به عبارت ديگر ،به دست آوردن حداکثر سود ممکن از نيروی کار ،توان،
استعداد و مهارت نيروی انساني ،زمين ،ماشين ،پول ،تجهيزات ،زمان و مکان (مينايي
فرد.)1387،
در مدل هرسي و گلد اسميت که معروف به مدل اچيو است ،عملکرد کارکنان
تابعي از متغيرهايي است که در ذيل آمده است .
)P =f (A.C.H.I.E.V.E

«:Pعملکرد( »1ميزان اهدافي که تحقق يافته اند).
« : Aتوانايي( »2قدرت به انجام رساندن توفيق آميزيک تکليف).
«: Cوضوح( »3وضوح در درک پذيرش نحوه کار،محل و چگونگي انجام آن).
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« : Hحمايت سازماني( »1حمايتي که کارمندان برای تکميل کردن اثر بخشي کار به
آن نياز دارند).
«:Iانگيزه( »2شور و شوق و تمايل به انجام تکليف).
« : Eارزشيابي( »3سازوکار قضاوت در رابطه با چند و چون انجام کار).
« :Vاعتبار( »4متناسب ،قانونمندی و مشروع بودن تصميم مدير).
« : Eمحيط( »5مجموعه عوامل مؤثر بر برون سازماني)(،خاکي.)55 ،1388 ،
عملکرد ،اصطالح گسترده تری است که تمامي جنبه های اقتصادی و اجرايي را
دربر مي گيرد .عملکرد ،تقريبا شامل تمامي اهداف رقابت پذيری و تعالي توليد است و به
هزينه ،انعطاف پذيری ،سرعت ،قابليت اعتماد يا کيفيت مربوط مي شود .بعالوه ،عملکرد
مي تواند به صورت چتری برای همه مفاهيمي که موفقيت و فعاليتهای تمامي شرکتها را
در برمي گيرد ،توضيح داده شود .با اين حال ،انواع عملکردی که يک شرکت خاص
مي کوشد ،با موفقيت به انجام رساند ،بسيار خاص همان شرکت است (توماس و
بارون.)1994،6
ارزيابي عملکرد عبارت است از سنجش سيستماتيک و منظم کار افراد در رابطه با
نحوه انجام وظيفه آنها در مشاغل محوله و تعيين پتانسيل موجود در آنها جهت رشد و
بهبود (ميرسپاسي .)1383،منظور از ارزيابي عملکرد فرايندی است که از طريق آن ،کار
کارمندان در فواصل زماني معين و به طور رسمي مورد بررسي و سنجش قرار مي گيرد
(سعادت .)1391,رو و بيارز 7بيان کردند که ارزيابي عملکردبه ما مي گويد که کارمندان
چگونه کار خود را تعريف مي کنند و نيز فرايند ارتباط و پيشرفت را به وجود مي آورد (رو
و بيارز.)2005،
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سو کي من1و همکاران( )2011در تحقيقي تحت عنوان بررسي عوامل تأثير گذار
بهره وری نيروی انساني بر عملکرد زمان بندی پروژه ها پرداختند و نتايج تحقيق آنها
حاکي از آن است که در شرکت های بزرگ ،عامل تجهيزات نيز تأثير زيادی بر زمان
انجام پروژه ها دارد ،در شرکت های متوسط و کوچک عامل مشاور بسيار مؤثر مي باشد.
نتايج تحقيق همچنين نشان مي دهند که در شرکت های بزرگ ،متوسط و کوچک نيز
بايد به عامل ايمني و سالمت توجه شود زيرا اين عامل مي تواند تا حدودی بر زمان
انجام پروژه ها تأثير گذار باشد .فرناندو گارسيا و همکاران )2010( 2به رتبه بندی
معيارهای بانک پس انداز اسپانيا به وسيله برنامه ريزی آرماني پرداختند .تجزيه و تحليل
بانکهای اسپانيا نشان مي دهد که ريسک اعتباری مهمترين ابعاد عملکرد اين مؤسسات
مالي که به دنبال سود و بهره وری بيشتر هستند ،مي باشد .محمد مصطفي )2007( 3به
بررسي بهره وری در بانکهای عرب با استفاده از دو روش کمّي ،تحليل پوششي داده ها
و شبکه های عصبي مي پردازد .او از شبکه عصبي و روشهای سنتي طبقه بندی آماری
برای طبقه بندی کارايي بانکهای عرب استفاده نموده است .پارادی و استافنيت)2004( 4
به ارزيابي عملکرد شعب يک بانک بزرگ کانادايي با استفاده از  DEAپرداخته اند .آنها
در اين رابطه دو مدل ارئه نموده اند که يک مدل به نام مدل توليد ،که استفاده از منبعي
که بيشترين سود را برای رئيس شعبه دارد ،مدنظر قرار مي دهد و مدل ديگر به نام مدل
استراتژيک مي باشد که نتايج مالي را مدنظر قرار مي دهد که بيشتر برای مدير ارشد
بانک ،مدير عامل ،مهم مي باشد.تانگ و منانهار )2002( 5يک ساختار برای ارزيابي
عملکرد شعب بانکها به کمک روش  DEAارائه نموده اند .آنها معتقدند که در ارزيابي
عملکرد بانکها ،جنبه های نامحسوسي وجود دارند که کمتر مورد توجه قرار مي گيرند.لذا
تالش کردند که ساختاری ارئه دهند که اين جنبه های نامحسوس هم مورد توجه قرار
گيرند .در اين ساختار سه نوع کارايي به شرح زير ر نظر گرفته شده است که عبارتند از :
کارايي عملياتي ،کارايي خدماتي ،کارايي سود بخشي .بهنام ميرزايي ( )1391به بررسي
عوامل موثر بر ارتقای بهره وری نيروی انساني در سازمان صنعت،معدن و تجارت استان
1
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تهران در قالب عوامل سازماني مدل کويمن پرداخته است .بر اساس يافته های تحقيق،
مشارکت کارکنان ،گزينش صحيح کارکنان ،شيوه صحيح رهبری ،برنامه های آموزشي،
سيستم جبران خدمات و در نهايت ساختار سازماني به ترتيب اولويت بيشتری در
بهره وری نيروی انساني داشته اند .عالمه و همکاران( )1390در تحقيقي تحت عنوان
بررسي تأثير تکنولوژی ارتباط اطالعات بر بهره وری نيروی انساني در مجتمع فوالد
مبارکه اصفهان پرداختند .يافته های اين پژوهش نشان مي دهند که ابعاد تکنولوژی
ارتباط اطالعات تأثير قابل توجهي تأثير را بر بهره وری نيروی انساني در مجتمع فوالد
مبارکه اصفهان دارند .و همچنين بعد تکنولوژی اطالعات بيشترين روی بهره وری
نيروی انساني دارد .عباس آقاجاني بزازی( ،)1387در مقاله ای تحت عنوان کاربرد روش
های تصميم گيری چند معياره در انتخاب ماشين های بارگيری و باربری معدن مس
سونگون ،با استفاده از روش تاپسيس فازی به اولويت بندی و انتخاب بهترين ماشين
آالت برای طراحي معادن روباز پرداخته است .محمدرضا نظری ( ،)1387در تحقيقي
تحت عنوان عوامل مؤثر بر بهره وری نيروی انساني در دانشگاه آزاد ،ابتدا از طريق
آزمون تحليل عاملي ،عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان دانشگاه را شناسايي کرده که
عبارتند از :مهارت ،آموزش ،انگيزش ،مشارکت در تصميمات و شناخت شغلي؛ سپس با
استفاده از تحليل رگرسيوني و آزمونهای نرمال بودن ( ،)S-Kرگرسيون تک متغيره
(آزمون فرضيات) و چند متغيره (روش قدم به قدم) ،نوع رابطه بين عوامل شناسايي شده
(متغير های مستقل) و بهره وری کارکنان (متغير وابسته) ،ميزان تاثير هر کدام از اين
عوامل بر بهره وری کارکنان و اولويت بندی تاثير اين عوامل را مورد بررسي قرار داده
است .نتيجه اين آزمونها بيانگر اين است که بين اين عوامل با بهره وری کارکنان رابطه
معنا داری وجود داشته و اين رابطه به صورت خطي مي باشد.محمد جانعلي نژاد (،)1380
عوامل موثر بر بهره وری نيروی انساني را مورد شناسايي قرار داده و تاثيرات آنها را بر
کارکنان دانشگاه تربيت مدرس مورد تحليل قرار داده است  .با توجه به يافته های اين
تحقيق ارتباط معني داری بين عوامل موثر بر بهره وری نيروی انساني کارکنان دانشگاه
(داشتن مهارت الزم ،مشارکت دادن کارکنان ،حمايت مدير از کارکنان ،دادن بازخورد
مستمر ،عالقه به محيط کار و توجيه مستمر کارکنان از سوی مدير) و بهره وری نيروی
انساني وجود دارد .با توجه به مباني نظری و تحقيقات انجام شده هدف از اين مقاله،
بررسي و رتبه بندی شعب بانک کشاورزی تبريز ،بر اساس بهره وری نيروی انساني و
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تاثير آن بر عملکرد شعب با استفاده از تاپسيس فازی و ارائه پيشنهادها برای ارتقای
بهره وری نيروی انساني با استفاده از يافته های تحقيق مي باشد.
ابزار و روش
اين پژوهش از نوع روش کاربردی تجربي مي باشد .اطالعات مورد نياز برای رتبه
بندی بر اساس بهره وری نيروی انساني بطور ميداني و با استفاده از پرسشنامه استاندارد
هرسي با مدل اچيو به دست آمده و برای به دست آوردن اطالعات به منظور اندازه
گيری عملکرد ،از پايگاه داده بانک ،مربوط به پايان سال  1390استفاده شده است.جامعه
مورد مطالعه کليه کارکنان شعب بانک کشاورزی تبريز بوده است ،که تعداد آنها  149نفر
ميباشد .حجم نمونه آماری با توجه به محدود بودن جامعه آماری ،با استفاده از فرمول
کوکران 107 ،نفر برآورد گرديد که اين افراد با استفاده از روش نمونهگيری تصادفي
ساده ،انتخاب شدند.
در اين مقاله برای گردآوری مباني نظری و ادبيات پژوهش از فيش تحقيق استفاده
شده است .همچنين برای گردآوری دادهها جهت آزمون فرضيههای تحقيق از پرسشنامه
استفاده گرديده است .روايي پرسشنامه مورد استفاده به صورت روايي صوری بوده است.
برای سنجش پايايي پرسشنامهها نيز از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شده است؛ بدين
منظور ،پرسشنامه طراحي شده بين  30نفر از اعضای جامعه آماری توزيع و ضريب آلفای
کرونباخ  0/76محاسبه گشته است.
روش تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از روش  TOPSISاست .اين مدل يکي
از بهترين مدل های تصميم گيری چند شاخصه است ،در اين روش  mگزينه به وسيله
 nشاخص ،مورد ارزيابي قرار مي گيرد .
يافته ها
ابتدا شعب منتخب با استفاده از داده هايي که بانک در اختيار ما قرار داده است بر
مبنای شاخص های عملکرد ،رتبه بندی مي گردند.
جدول ( )2شامل داده های اوليه ای است که بانک در اختيار ما قرار داده است.
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جدول  :2ماتريس داده های اوليه
درصد وصولي

تجهيز منابع

اختالف مجاز
پرداختي و اعطای
تسهيالت

درصد وصولي

چهارراه آبرساني

159/32

85/34

1030/96

تجهيز منابع

تراکتورسازی
ابوريحان
صاحب االمر
بلواراستادشهريار
سازمان تعاون
بلوار29بهمن
بلوارراه آهن

157/62
154/00
157/67
161/49
151/70
149/51
157/61

99/57
130/67
20/27
184/03
141/04
53/63
116/84

1205/96
1063/96
14287/96
12517/96
18289/96
3818/96
2149/96

مجتمع
فلزکاران
جهاد
22بهمن
فردوسي
بازارتبريز
خ عباسي
شريعتي
وليعصر
دارايي
تبريز

اختالف مجاز
پرداختي و اعطای
تسهيالت

تبريز

160/01

75/91

273878/96

نام شعبه

نام شعبه

150/58

140/88

907/96

159/63
161/50
154/23
163/57
156/14
163/43
153/74

1/00
115/27
134/33
107/83
130/59
192/34
84/46

7086/96
3175/96
5107/96
4006/96
4860/96
7944/96
4650/96

163/69

139/77

3616/96

ماتريس فوق شامل  18گزينه و سه شاخص ميباشد که دو شاخص درصد وصولي
و تجهيز منابع ،شاخصهای مثبت و اختالف مجاز پرداختي و اعطای تسهيالت ،شاخص
منفي مي باشد که در ادامه شاخص سوم را به اختصار ،اعطای تسهيالت ناميده ايم.
با استفاده از روابط ( )5تا ( ،)9وزن مربوط به هر يک از شاخصها به دست مي آيد
که در جدول ( )3مشاهده مي شود.
جدول :3اوزان عملکرد
وزن
wj

درصد وصولي
0/0002

تجهيز منابع
0/0722

اعطای تسهيالت
0/9276

پس از طي گام به گام مراحل تاپسيس ،فاصله تا راه حل ايده آل مثبت و منفیي
و در نهايت فاصله تا راه حل ايده آل بدست آمده که در جدول ( )4موجود مي باشد .بیه
عنوان مثال برای شعبه تبريز ،پس از بي مقياس سازی مقادير جیدول ( )2بیا اسیتفاده از
رابطه ( ،)4مقادير ،0/24برای درصد وصولي ،0/15 ،بیرای تجهيیز منیابع و  ،0/99بیرای
اعطای تسهيالت به دست مي آيد که پس از ضرب آنها به وزنهای موجود در جدول (،)3
مقادير ،0/00005برای درصد وصولي ،0/011 ،برای تجهيز منابع و  ،0/922برای اعطای
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تسهيالت حاصل مي شود.به همين ترتيب مقادير بي مقياس موزون برای تمیامي شیعب
را يافته و در نهايت راه حل های ايده آل مثبت ( )Vj+و منفي ( )Vj-بدست مي آيند.
} 0/003و0/027و18}={0/00005و...و3و2وV+={Max ai1, Max ai2 , Min ai3 | i = 1
} 0/0921و 0/00014و 18}={ 0/00005و ...و3و2وV ={Min ai1, Min ai2 , Max ai3 | i = 1
-

با استفاده از روابط (1و ،)2فاصله تا راه حل ايده آل مثبت( )di+و منفیي( )di-بیه
طريق زير به دست مي آيد.

و همچنين مقدار نزديکي به راه حل ايده آل برای شعبه تبريیز از رابطیه ( ،)3بیه
صورت زير حاصل مي گردد.

ديگر مقادير برای ساير شعب نيز به روش مشابه به دست مي آيند که در جدول
( ،)4مشاهده مي گردند.
جدول :4ميزان نزديکی به راه حل ايده آل
نام شعبه
تبريز
تراکتورسازی
ابوريحان
صاحب االمر
بلواراستادشهريار
سازمان تعاون
بلوار29بهمن
بلوارراه آهن
چهارراه آبرساني

di+
0/92
0/01
0/01
0/05
0/04
0/06
0/02
0/01
0/02

di0/01
0/92
0/92
0/87
0/88
0/86
0/91
0/91
0/92

Cli
0/012
0/986
0/990
0/945
0/957
0/936
0/976
0/987
0/984

نام شعبه
مجتمع فلزکاران
جهاد
22بهمن
فردوسي
بازارتبريز
عباسي
شريعتي
وليعصر
دارايي تبريز

di+
0/01
0/03
0/01
0/02
0/02
0/02
0/02
0/02
0/01

di0/92
0/90
0/91
0/90
0/91
0/91
0/90
0/91
0/91

Cli
0/992
0/963
0/985
0/982
0/983
0/983
0/974
0/978
0/987

برای رتبه بندی شعب بر مبنای بهره وری نيروی انساني،ابتدا بايد ماتريس
تصميم گيری را تشکيل داد .بدين منظور ميانگين اعداد به دست آمده از پرسشنامه،
برای هر يک از شعب ،با استفاده از جدول ( )1به اعداد فازی تبديل مي گردد که در
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جدول ( ) 6آورده شده است .با توجه به اين که تمام شاخص های مورد بررسي در مدل
هرسي ،مثبت هستند ،برای بي مقياس کردن ماتريس تصميم گيری از رابطه ()16
استفاده شده است .همين طور برای به دست آوردن اوزان هر يک از شاخصها ،پرسشنامه
ای در طيف پنج گانه ليکرت ترتيب داده شد و در اختيار استادان و برخي از روسای شعب
قرار گرفت تا اهميت نسبي شاخصها مشخص گردد .سپس با استفاده از جدول ()1
ميانگين هندسي پاسخها برای هر شاخص به عدد فازی مثلثي تبديل گشت و به عنوان
وزن هر شاخص در نظر گرفته شد .جدول ( )5شامل اوزان فازی مي باشد.
جدول  :5اوزان فازی شاخص های بهره وری نيروی انسانی
توانايي
وضوح
حمايت سازماني
انگيزه
ارزيابي
اعتبار
محيط

( 1و 0,96و)0,86
( 0,93و 0,85و)0,75
( 0,97و 0,89و)0,79
( 0,97و 0,89و)0,79
( 0,89و 0,81و)0,70
( 0,85و 0,77و)0,67
( 0,80و 0,71و)0,60

پس از به دست آوردن اوزان هر يک از شعب آنها را در قطر اصلي يک ماتريس
قرار داده و ماتريس بي مقياس شده را طبق رابطه ( )18به آن ضرب مي کنيم .حاصل
ماتريس بي مقياش شده موزوني مي شود.
برای شناختن آوردن ميزان نزديکي هر يک از شعب به راه حل ايده آل ،ابتدا
بايد فاصله هر يک از شاخص ها ،در هر شعبه با استفاده از رابطه( ،)10از راه حل ايده
آل مثبت و راه حل ايده آل منفي مشخص گردد؛ که ( ،Vj+راه حل ايده آل مثبت) و، Vj-
(راه حل ايده آل منفي) با استفاده از روابط ( )20و ( )21به دست مي آيند .بعد فاصلههای
مشخص شده برای هر شاخص جمع شده و فاصله تا ايده آل مثبت يا منفي برای هر
شعبه مشخص مي شود .سپس از رابطه ( )3بهره مي جويم تا ميزان نزديکي شعبه به راه
حل ايده آل را به دست آوريم .جدول ( )7تلخيص شده عمليات انجام گرفته شده است.
جدول: 6ماتريس تصميم گيری فازی
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عباسی

آبرسان

راه آهن

 22بهمن

تعاون

فلزکاران

تراکتورسازی

جهاد

ابوريحان

فردوسی

شريعتی

صاحب االمر

دارائی

بازار

تبريز

 29بهمن

شهريار

وليعصر

توانايي

( 3/42و  2/94و )2/61

( 2/4و 1/96و )1/68

( 2/65و  2/13و )1/79

( 2/75و  2/21و )1/9

( 2/71و  2/16و )1/85

( 3/19و  2/7و )2/24

( 2/71و  2/19و )1/76

( 2/24و  1/7و )1/47

( 4/36و  4/05و )3/53

( 2/69و  2/18و )1/79

( 2/88و  2/38و )2/02

( 2/46و  1/93و )1/58

( 2/9و  2/37و )2/1

( 2/33و  1/8و )1/51

( 2/63و  2/08و )1/86

( 2/73و  2/2و )1/79

( 2/24و  1/71و )1/46

( 2/17و  1/64و )1/41

وضوح

( 3/44و  2/97و )2/64

( 2/93و  2/42و )2/09

( 2/97و  2/44و )2/05

( 3/42و  2/88و )2/51

( 2/62و  2/06و )1/83

( 2/82و  2/31و )1/85

( 3/59و  3/17و )2/68

( 2/87و  2/33و )1/98

( 4/26و  3/86و )3/41

( 2/87و  2/34و )1/88

( 3/12و  2/63و )2/22

( 2/79و  2/25و )1/86

( 2/56و  2/02و )1/71

( 2/89و  2/37و )1/94

( 2/65و  2/11و )1/77

( 2/62و  2/09و )1/7

( 2/65و  2/11و )1/81

( 2/46و  1/94و )1/58

حمايت سازماني

( 3/09و  2/56و )2/22

( 2/57و  2/03و )1/69

( 2/55و  1/99و )1/75

( 3/61و  3/17و )2/64

( 2/52و  1/97و )1/67

( 3/7و  3/24و )2/75

( 3/29و  2/83و )2/29

( 2/76و  2/22و )1/93

( 4/23و  3/87و )3/41

( 3/46و  2/99و )2/46

( 3/32و  2/82و )2/35

( 2/97و  2/43و )2/09

( 3/12و  2/61و )2/18

( 3/45و  2/93و )2/47

( 2/94و  2/42و )2/07

( 3/06و  2/54و )2/09

( 3/16و  2/64و )2/18

( 2/2و  1/67و )1/41

انگيزه

( 2/61و  2/06و )1/81

( 3/04و  2/52و )2/06

( 2/53و  1/99و)1/69

( 3/71و  3/3و )2/76

( 2/9و  2/38و )1/99

( 3/68و  3/21و )2/73

( 3/49و  3/04و )2/51

( 3/77و  3و )2/42

( 3/93و  3/5و )3/12

( 3/67و  3/18و )2/7

( 2/72و  2/18و )1/81

( 3/39و  2/86و )2/39

( 2/88و  2/31و )2/01

( 3/04و  2/51و )2/06

( 3/37و  2/88و )2/45

( 2/3و  1/76و )1/53

( 3/45و  2/95و )2/46

( 2/78و  2/25و )1/79

( 3/06و  2/32و )1/87

( 4/38و  4/06و )3/54

( 3/24و  2/74و )2/27

( 2/83و  2/33و)1/88

( 3/32و  2/82و )2/34

( 4/08و  3/7و )3/17

( 3/68و  3/2و )2/68

( 4/12و  3/74و )3/22

( 2/84و  2/3و )2/01

( 2/62و ½ و )1/69

( 4/31و  4/04و )3/63

( 3/62و  3/11و )2/59

( 2/32و  1/78و )1/59

( 3/26و  2/73و )2/26

( 3/41و  2/89و )2/54

( 3/7و  3/16و )2/74

( 3/07و  2/55و )2/16

( 2/93و  2/41و )2/18

( 2/21و  1/67و )1/48

( 2/32و  1/77و )1/56

( 3/37و  2/9و )2/54

( 2/71و  2/16و )1/82

( 3/45و  2/96و )2/57

( 2/61و ½ و )1/77

( 2/55و  1/99و )1/74

( 3/8و  3/37و )2/94

( 2/54و  1/99و )1/7

( 2/62و  2/08و )1/82

( 2/68و  2/12و )1/83

( 3/42و  2/92و )2/55

( 2/49و  1/94و )1/69

( 2/61وم  2/07و )1/78

( 3/71و  3/24و )2/8

( 2/38و  1/84و )1/59

( 2/97و  2/44و )2/07

( 3/65و  3/18و )2/75

( 2/559و  2/06و )1/7

( 3/29و  2/8و )2/39

( 2/84و  2/3و )1/95

( 2/91و  2/37و )1/94

( 2/84و  2/32و )2/08

( 2/76و  2/21و )1/88

( 2/63و  2/08و )1/76

( 2/96و  2/42و )1/99

( 2/76و  2/22و )1/9

( 2/75و  2/21و )1/87

( 2/57و  2/04و )1/73

( 3/53و  3/05و )2/52

( 3/22و  2/72و )2/24

( 2/84و  2/31و )1/89

( 2/39و  1/85و )1/58

ارزيابي
( 2/76و  2/23و )1/8

اعتبار

( 2/28و  1/74و )1/47

محيط

( 1/99و  1/46و )1/28

جدول  : 7رتبه بندی شعب بر مبنای بهره وری نيروی انسانی
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نام شعبه
وليعصر
شهريار
29بهمن
تبريز
بازار
دارائي
صاحب االمر
شريعتي
فردوسي

di+
1/24
1/43
0/78
1/30
1/03
0/58
1/23
1/10
1/38

d i1/25
1/19
0/67
0/99
1/20
0/73
0/93
1/16
1/38

cl
0/5028
0/4534
0/4595
0/4328
0/5396
0/5584
0/4310
0/5124
0/5242

نام شعبه
ابوريحان
جهاد
تراکتورسازی
فلزکاران
تعاون
22بهمن
راه آهن
آبرسان
عباسي

di+
1/02
1/71
1/06
0/63
1/14
0/63
0/67
1/16
1/11

d i1/24
0/86
1/25
0/90
0/70
0/78
1/22
1/28
1/00

cl
0/5489
0/3349
0/5392
0/5862
0/3804
0/5530
0/6444
0/5252
0/4730

برای مقايسه مراتب شعب بر اساس دو مبنای عملکرد و بهره وری نيروی
انساني ،رتبه های هر يک از شعب ،در جدول ( )8در کنار هم آورده شده است.
جدول : 8رتبه هر شعبه در بهره وری و عملکرد
نام شعبه
فلزکاران
ابوريحان
راه آهن
دارايي
تراکتورسازی
22بهمن
آبرسان
بازار
عباسي

رتبه بهره وری
1
2
3
4
5
6
7
8
9

رتبه عملکرد
2
5
1
3
6
4
8
7
12

نام شعبه
فردوسي
وليعصر
 29بهمن
شريعتي
جهاد
شهريار
صاحب االمر
تعاون
تبريز

رتبه بهره وری
10
11
12
13
14
15
16
17
18

رتبه عملکرد
9
11
13
10
18
14
16
17
15

برای تعيين ميزان و نوع رابطه بين دو متغير از ضريب همبستگي اسپيرمن
استفاده گشته است.

ضريب همبستگي اسپيرمن ،با استفاده از نرم افزار  Excelبرای داده های به
دست آمده ،عدد  r= 0/93مي باشد که بسيار به عدد يک نزديک است .بنابراين مي توان
گفت که اين دو متغير ،يعني بهره وری نيروی انساني و عملکرد ،رابطه مستقيمي با هم
دارند و با افزايش و کاهشي يک متغير ،ديگری نيز متناسب با آن افزايش يا کاهش
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مي يابد .البته سطح معني داری نيز کمتر از  0/05بوده است که معني دار بودن رابطه را
بين بهره وری نيروی انساني و عملکرد تأييد مي کند.
برای اين که ثابت کنيم که ضريب همبستگي به دست آمده ناشي از شانس و
تصادف نبوده است از    x nاستفاده مي شود)عادل آذر.)1389،324،
2

فرضها:

H0 :   0
آماره آزمون:

H1 :   0
 0.476

0.05
2 18





و چون  0,93بين  0,476 قرار ندارد ،پس فرض صفر رد مي شود و مي توان
گفت که بين بهره وری نيروی انساني و عملکرد ،همبستگي معني داری وجود دارد.
بحث و نتيجه گيری
يکي از مهم ترين اهداف در هر سازمان ارتقای سطح بهره وری آن است و
انسان در ايجاد بهره وری نقشي محوری دارد .مشارکت کارکنان در امور و تالش های
هوشيارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاری مي تواند بر ميزان بهره وری به ويژه در
يک محيط متالطم و توأم با ناامني تأثير گذارد .عنصر اساسي در ايجاد و بهبود
بهره وری ،نيروی ان ساني است و نيروی انساني راحت ترين داده قابل اندازه گيری است
(داتا و راجاگوپاالن .) 1998 ،1رتبه بندی شعب به مديران ارشد بانک کمک مي کند که با
بررسي و يافتن نقاط قوت شعبي که در مراتب باالتر جداول قرار دارند و نقاط ضعف
شعب پايين جداول ،راهکارهای مناسبي برای رفع کمبودها و کاستي ها و برطرف سازی
موانع موجود بر باالبردن بهره وری و همچنين تشويق و سرمايه گذاری مادی و معنوی
بر موارد مثبت و تاثير گذار بر افزايش بهره وری کارکنان خود ،عملکرد کلي بانک را
باالتر برند .همان طور که ذکر شد ،از نتايج پژوهش چنين بر ميآيد که ،چنانچه بتوان
بهره وری نيروی انساني را در بين کارکنان شعب افزايش داد ،عملکرد آن شعبه نيز ازتقا
خواهد يافت .پس با توجه به اين که برای بررسي بهره وری نيروی انساني در اين
تحقيق از مدل  Achieveهرسي ،بهره برده ايم ،مي توان نتيجه گرفت که اگر مديران
.Datta&Rajagopalan
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ارشد بانک کشاورزی ،در پي افزايش هر يک از شاخص های هفت گانه ،توانايي ،وضوح،
حمايت سازماني ،انگيزه ،ارزيابي ،اعتبار و محيط ،در بين کارکنان باشند ،بهره وری
نيروی انساني و به تبع آن عملکرد شعبه و در نهايت عملکرد کلي بانک ارتقا خواهد
يافت و مي توان از اين مزيت رقابتي ،يعني نيروی انساني ،برای حفظ و تداوم سازمان
خود در محيط رقابتي امروز به بهترين نحو بهره مند گشت .به عنوان مثال،با اقدامات زير
مي توان شاخص محيط را افزايش داد :با برگزاری کالسهای آموزش عمومي و
تخصصي در جهت افزايش کارايي کارکنان و استخدام کارکنان با تحصيالت مرتبط،
شاخص توانايي ،تعيين دقيق و اصولي فعاليت های مورد نظر و شرح شغل کارکنان،
شاخص وضوح ،در نظر گرفتن امکانات رفاهي و انگيزشي ،شاخص انگيزه ،شفاف سازی
مولفه های مورد ارزيابي برای تشويقات و ترفيعات و ارزيابي مستمر و همه جانبه و آگاه
سازی کارکنان از نتايج بدست آمده،شاخص ارزيابي،اتخاذ تصميمات مستحکم و مبتني
بر اطالعات جامع و صحيح توسط مدير و تاکيد بر اجرای درست آن توسط کارکنان،
شاخص اعتبارو همچنين ايجاد محيطي آرام و متناسب با مهندسي فاکتورهای انساني.
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