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مقدمه
از آنجا که افزایش بهرهوری یکی از اساسیتریﻦ راههای دستیابی به تولید بیشتر و
به دنبال آن تأمیﻦ رفاه و بهزیستی افراد در جوامع است ،شناخت عوامل مؤثر بر افزایش
بهرهوری از آرمان های محققان و پژوهشگران در ایﻦ زمینه بوده و هست ( اعتمادی،
 .)1379،81عوامل زیادی ازجمله قابلیتها و نگرشهای کارمندان بر بهرهوری آنان اثر
میگذارد .الزم است که هر کارفرمایی همۀ تالش خود را به کار گیرد تا بهرهوری را به
سطح مطلوبی برساند ،که متناسب با هزینههای منطقی منابعی چون کادر (نیروی انسانی)،
تجهیزات و تسهیالت برای هر فعالیت باشد .کارمندانی که دارای انگیزه ،ابزار و محیط
مناسبی هستند ،دو تا سه برابر کارمندانی که به آنها انگیزه الزم داده نمیشود و یا برای
انجام مؤثر کارهایشان با موانع سازمانی دست به گریبان هستند ،بازدهی دارند (بﻦ
هریسون .)4 ،1383، 1به هر حال ،کوشش در جهت ارتقای بهرهوری سازمان ،با توجه به
ساختار و تشکیالت سازمان ،امکان کشف نارسایی ها ساختاری نهفته در آن را فراهم
ساخته ،کارکنان را برای انجام مؤثر وظایف و اداره بهتر امور آماده میسازد .پس ایجاد
ساختار مناسب با موقعیت کنونی ،که محیط همواره در حال تغییر مداوم است ،میتواند
تأثیر بسزایی در ارتقای بهرهوری داشته باشد .در نتیجه بیﻦ بهرهوری ،هماهنگی ،تقسیم
کار دقیق ،گروهبندی صحیح وظایف و ساختار سازمانی مناسب با شرایط موجود ،که در
نهایت موجب به کارگیری تواناییهای بالقوه و بالفعل افراد و کارکنان میشود ،یک
رابطه مستقیم وجود دارد .هرچه با انتخاب صحیح و مناسب ساختار سازمانی بتوان درصد
بیشتری از ایﻦ تواناییها را به کارگرفت ،به همان نسبت میتوان بهبود بیشتری را انتظار
داشت .اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر به ایﻦ دلیل میباشد که امروزه بهرهوری یکی
از مهمتریﻦ راهکارهای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملل مختلف است ،توفیق و تسریع
روند بهبود بهرهوری یکی از شرایط اصلی دستیابی به جایگاه مناسب در صحنۀ رقابت
جهانی و افزایش رفاه زندگی مردم میباشد و اگر شرکتی از بهرهوری باال و مطلوب
برخوردار باشد ،همۀ افراد و مؤسساتی که به نوعی با آن سروکار دارند ،مستفید خواهند
شد .بنابرایﻦ هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل سازمانی ،فردی و محیطی مؤثر
بر ارتقای بهرهوری نیروی انسانی و اولویتبندی آنها با استفاده از نظر خبرگان میباشد.
.Benjamin Harrson.C
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بهرهوری :1واژۀ بهرهوری به معنی سودمندی و استعداد تولیدی میباشد .اولیﻦ بار
ایﻦ واژه در مقالهای از کاسنی 2در سال  1766در حدود  249سال پیش به کار برده
شد .بهرهوری ،استفادۀ مطلوب ،مؤثر و بهینه از مجموعه امکانات ،ظرفیتها ،سرمایهها،
منابع و فرصتها تعریف شده است .به عبارت دیگر بهرهوری ،استفاده مؤثر و بهینه از
زمان و ارزش حاصل از سرمایه ،عمر ،فکر ،اندیشه و توانها و استعدادها در یک واحد
زمان و استفادۀ مطلوب از همه لحظات است (شیرازی)76 :1392 ،
بهرهوری به طور کلی به عنوان یک معیار اندازهگیری میزان خروجی تولید به
نسبت هر واحد از ورودی تعریف میشود (لینا و همکاران .)301 ،2010،3بهرهوری عبارت
است از نسبت بیﻦ کلیه ستاده های محسوس به نهادههای محسوب (پرویزیان و صارمی،
.)107 ،1384
بهرهوری نیروی انسانی :به طور کلی ،بهرهوری نسبت واحد خروجی به ورودی
است .بنابرایﻦ ،مقدار بهرهوری نیروی کار را میتوان اساساً به عنوان مدت زمان مورد
نیاز در روز برای تکمیل مقدار واحد یک فعالیت تعریف کرد (یولوبیلی و همکاران،2014،4
 .)14بهرهوری نیروی کار ،به شدت فرایند تولید و هزینههای تولید را تحت تأثیر قرار
میدهد و بهرهوری کار و رشد اقتصادی عوامل کلیدی برای حفظ و بهبود رقابتپذیری
کشورهای در بازار جهانی هستند (اوزینا.)317 ،2014،5
عوامل اثرگذار بر افزایش بهرهوری نیروی انسانی :در تعییﻦ عوامل مؤثر بر
بهرهوری نظرات متفاوتی وجود دارد و هر یک از دانشمندان و صاحبنظران عواملی را به
مشخص کردهاند .به طور اجمال عواملی چون آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان،
ارتقاء انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر ،ایجاد زمینههای مناسب به طور
ابتکار و خالقیت مدیران و کارکنان ،برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و
برقراری نظام تنبیه و تشویق ،وجدان کاری و انضباط اجتماعی تحول در سیستم و
روشها ،تقویت حاکمیت و تسلط سیاستهای سازمان بر امور و صرفهجویی به عنوان
1

. Productivity
. Quesnay
3
. Linna. P, et al
4
. Ulubeylia. S et al
5
. Auzina-Emsina, A
2
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وظیفه ملی در بهرهوری مؤثر میباشد(استادزاده .)1387 ،نتایج نشان داده که محیط با
درجه حرارت باال ،استرسهای زیادی بر روی بدن انسان تحمیل میکند و باعث کاهش
بهرهوری نیروی کار در صنعت ساختوساز میشود(لی و همکاران .)42 ،2015،1افزایش
تعداد افراد با تحصیالت باالتر دارای اثر مثبت بر روی بهرهوری نیروی کار میباشد
(جانگ.)18 ،2015،2
فرایند تحلیل شبکه ( :)ANPدر فرایند تحلیل سلسله مراتبی (،)AHP3
وابستگیها بهصورت خطی (از باال به پاییﻦ و یا بلعکس) است .حال اگر وابستگیها
دوطرفه باشد یعنی شاخصها به گزینهها و وزن گزینهها به شاخصها وابسته باشد،
مسأله از حالت سلسله مراتبی خارجشده ،تشکیل یک شبکه یا سیستم غیرخطی را
میدهد ،در ایﻦ صورت نمیتوان از قوانیﻦ و فرمولهای  AHPاستفاده کرد .در ایﻦ
حالت برای محاسبۀ وزن عناصر باید از ( ANPفرایند تحلیل شبکهای) استفاده کرد که
توسط ساعتی در سال  1994ارائه شد .تکنیک  ANPبا چارچوب جامع و فراگیر ،تمامی
تعامالت و روابط میان سطوح تصمیمگیری را که تشکیل یک ساختار شبکهای میدهند،
میتواند در نظر گیرد.

شکل  - 1ساختار سلسله مراتبی و ساختار شبکهای

1

. Li, X., Chow, K. H., Zhu, Y., & Lin
. Jung, D. B
3
. Analytical Hierarchy process
2
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ارتباطات موجود میان عواملی که با یکدیگر در بک خوشه قرار میگیرند ،وابستگی
درونی نامیده میشود ،درحالیکه روابط موجود میان یک عامل مستقر در یک خوشه با
عواملی که در خوشهای دیگری استقراریافته ،وابستگی بیرونی نام دارد .چنانچه میان دو
خوشه در هر دو جهت ،روابط بیرونی برقرار باشد ،ایﻦ ارتباط بازخورد خوانده میشود.
کاربرد وابستگیهای درونی و بیرونی در حقیقت بهتریﻦ روشی است که میتوان در
شناسایی و معرفی مفاهیم تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در میان خوشهها و عوامل با توجه
به یک عامل خاص مورداستفاده قرارداد (سیتی .)2005،352،1فرایند تحلیل شبکه بیشتر
چارچوب اجرایی برای تحلیل عمومی ،حکومتی و همکاری در تصمیمگیری ارائه میکند
و به تصمیم سازنده اجازه میدهد که عوامل و معیارهای ملموس و غیرملموس را
بهحساب آورد که تأثیر معنیداری در ساخت بهتریﻦ تصمیم دارد و درنهایت اولویتهای
الزم را به منظور تصمیمگیری فراهم میکند (توزکایا و همکاران.)2007،2
حافظ و همکاران )2014( 3در تحقیقی با عنوان « عوامل مهم مؤثر بر بهرهوری
نیروی کار ساختوساز در مصر» مهمتریﻦ عوامل مؤثر بر بهرهوری را  :الف) تأخیر در
پرداخت و انگیزه کار ب) مهارتهای نیروی کار و کمبود نیروی کار با تجربه پ) عدم
نظارت بر نیروی کار تشخیص دادهاند.
تحقیق چانی و همکاران)2013( 4نشان میدهد که افزایش در اندازه بازار ،باعث
تقسیم کار عمیقتر میان اعضای یک تیم و افزایش بهرهوری شرکت میشود.
طالقانی و همکاران( ،)1390در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر افزایش
بهرهوری به ایﻦ نتیجه رسیدند که توجه به نیازهای اساسی کارکنان ،مشارکت کارکنان
در تصمیمگیریها و سبک رهبری مشارکتی مدیر موجب افزایش بهرهوری کارکنان در
محیط کار میشود.
طواری و همکاران  ،1389به دنبال شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر
بهرهوری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک های TOPSIS،SAW ،AHPو
 ELECTREدر شرکتهای تولیدی پوشاك جیﻦ در استان یزد بوده است .نتایج بر
Saaty, T
Tuzkaya, G et all
Hafez et all
Chaney, T., & Ossa, R
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اساس اولویت عوامل به ترتیب عبارت بودند از :عامل مدیریتی دارای بیشتریﻦ اهمیت
در اولویت است و در ردههای بعدی عوامل فردی ،فرهنگی ،اجتماعی -روانی و در
نهایت عامل محیطی است که دارای کمتریﻦ میزان اهمیت بود.
متکیایی و همکاران  1389به دنبال اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی
انسانی با استفاده از مدل  MCDMفازی-غیرفازی(مطالعه موردی :شرکت برق منطقهای
غرب) بود که با استفاده از روشهای  FUZZY AHP ،AHP ،FUZZYو TOPSIS
به ایﻦ نتیجه رسیدند که معیارهای با اهمیت در سیاستگذاری بهره وری نیروی انسانی،
از بیﻦ عوامل مدیریت ،نیروی انسانی و مشتری ،عوامل مدیریتی با تفکیک شاخص
سیستم اطالعات مدیریت به عنوان مهمتریﻦ عامل شناخته گردید.
اهلل وردی و همکاران 1388 ،در تحقیقی به دنبال اولویتبندی عوامل مؤثر بر
بهرهوری منابع انسانی با استفاده از روشهای آماری از دید مدیران میانی دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان بودهاند .نتیجهای که از آن به دست آمده ایﻦ است که اصالح نظامهای
استخدامی و ساختارهای تشکیالتی،غنیسازی شغل ،برنامهریزی آموزشی طبق نیاز،
تفویض اختیار به مدیران سطوح میانی و سرپرستی جهت تصمیمگیری ،اجرای
برنامههای تشویقی میتواند در جهت افزایش بهرهوری نیروی انسانی و در نتیجه ارتقای
سالمت مؤثر باشد.
در راستای هدف تحقیق سؤاالت زیر مطرح میشود:
 .1عوامل سازمانی ،فردی و محیطی مؤثر بر ارتقای بهرهوری نیروی انسانی ،از نظر
مدیران و سرپرستان کدامند؟
 .2اولویت هر کدام از عوامل سازمانی ،فردی و محیطی و زیر معیارهای آنها که بر
ارتقای بهرهوری نیروی انسانی مؤثر میباشند با استفاده از نظر مدیران و
سرپرستان در تکنیک  ANPچگونه میباشد؟
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ابزار و روش
ایﻦ تحقیق از لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار میگیرد .از نظر روش،
تحقیق حاضر یک نوع تحقیق توصیفی میباشد اطالعات توصیفی معموالً از طریق
پرسشنامه ،مصاحبه یا مشاهده جمعآوری میشوند (خاکی .)1391 ،در ایﻦ تحقیق جامعه
آماری ،عبارتند از " مدیران و سرپرستان شرکت سیمان شهرستان درود " .ساعتی و
وارگاس 1بیان می کنند که برای پاسخگویی پرسشنامه های تصمیم گیری چندشاخصه
تعداد  5تا  7نفر کارشناس متخصص در حوزه مربوط به تصمیم گیری ،کفایت می کند،
حتی از آنجا که در روشهای تصمیم گیری چند معیاره ،از خبرگان نظر خواهی میشود،
استفاده از نظر تنها یک خبره مسلط بر موضوع نیز اعتبار تحقیق را تضمیﻦ میکند
(ساعتی و وارگاس .)1982،20 ،بنابرایﻦ نمونه انتخاب شده بر اساس روش گلوله برفی و
روش تحلیل دادهها در سه مرحله صورت گرفته است .به ایﻦ صورت که برای پرسشنامه
اول (پرسشنامه غربالگری عوامل) تعداد 20نفر برای پرسشنامه دوم (پرسشنامه ماتریس
همبستگی) تعداد  10نفر انتخاب شدند .در مرحله پایانی با توجه تخصصی بودن تکنیک
 ANPو وقت زیاد مورد نیاز برای پاسخگویی به پرسشنامه ،برای نمونه سوم (پرسشنامه
 )ANPتعداد  5نفر از آگاهتریﻦ افراد بیﻦ نمونههای قبلی در نظر گرفته شد .و ابزار
گردآوری دادهها هم به سه صورت بوده است:
پرسشنامه مرحله اول ،پرسشنامه غربالگری عوامل مؤثر بر ارتقای بهرهوری نیروی
انسانی :در ایﻦ مرحله از پرسشنامه غربالگری برای شناسایی و پاالیش عوامل
مؤثر بر ارتقای بهرهوری نیروی انسانی استفاده شد .به ایﻦ صورت که در ایﻦ
پرسشنامه از مدیران و سرپرستان خواسته شد تا میزان اهمیت هریک از عوامل و
نوع خوشه (فردی ,سازمانی و محیطی) هر کدام از آنها را تعییﻦ کنند.
پرسشنامه مرحله دوم ،پرسشنامه ماتریس همبستگی عوامل مؤثر بر ارتقای بهرهوری
نیروی انسانی :بعد از شناسایی و پاالیش عوامل مؤثر بر ارتقای بهرهوری نیروی
انسانی ،از پرسشنامه ماتریس همبستگی برای تعییﻦ میزان رابطه و تأثیرپذیری
عوامل فرعی داخل هر خوشه با هم و همچنیﻦ تعییﻦ میزان رابطه و تأثیرپذیری

. Saaty & Vargas
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عوامل فرعی داخل هر خوشه با سایر عوامل فرعی در خوشههای دیگر و در آخر
تعییﻦ رابطه هر خوشه با خوشه دیگر استفاده شد.
پرسشنامه مرحله سوم ،پرسشنامه زوجی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهرهوری نیروی انسانی:
در مرحله سوم بر اساس روابط درونی شناسایی شده از عوامل با استفاده از ماتریس
همبستگی ،پرسشنامه زوجی جهت تعییﻦ میزان ارجحیت و رتبه هر کدام از عوامل
طراحی و مورد استفاده قرار گرفت.
در ایﻦ تحقیق از آنجایی که گویههای مربوط به پرسشنامه و تعییﻦ میزان اهمیت
و صحت آنها توسط صاحب نظران آگاه مورد تأیید قرار گرفته است ،پرسشنامه از روایی
الزم برخوردار میباشد .در ایﻦ تحقیق نرخ سازگاری جهت تأیید پایایی برای تمامی
مقایسات کوچکتر از  0/1میباشد؛ و بنابرایﻦ میتوان گفت پرسشنامه مقایسات زوجی
از قابلیت اعتماد برخوردار است .تحلیل دادهها بر اساس روش ( )ANPمیباشد که
توسط نرمافزار  Super Decisionصورت گرفته است.
یافتهها
در گام نخست عوامل مؤثر بر ارتقای بهرهوری نیروی انسانی ،در قالب پرسشنامه
غربالگری با طیف پنج گزینهای لیکرت قرار گرفت .پرسشنامههای طراحی شده میان
صاحب نظران توزیع و پس از تکمیل توسط آنها جمعآوری گردید .در ایﻦ پرسشنامهها از
آنها خواسته شده بود که عوامل فرعی را در قالب سه دسته اصلی (فردی ،سازمانی و
محیطی) قرار دهند و اینکه میزان اهمیت هر یک از عوامل فرعی مؤثر بر ارتقای
بهرهوری نیروی انسانی را ارزیابی نمایند.
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محیطی

سازمانی

فردی

موانع اصلی

جدول -1مرحلۀ غربالگری برای عوامل مؤثر بر ارتقای بهرهوری نیروی انسانی

موانع فرعی

میانگین هر

حد وسط

وضعیت

یک از موانع

طیف

موانع

توانایی انجام کار
تجربه کاری
دانش کاری مربوط به شغل
ابتکار و خالقیت
ارتباط با کارمندان
تعهد
تمایل به انجام کار
وجدان کاری
سطح تحصیالت

4/217
4/017
4/433
2/833
2/55
2/917
3/873
3/833
2/717

تأیید
تأیید
تأیید
رد
رد
رد
تأیید
تأیید
رد

کیفیت زندگی کاری
ساختار سازمان
تسلط سیاستهای سازمان بر امور
تحول در سیستم و روشها
آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان
برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد

3/75
4/033
2/267
2/967
4
3/85

تأیید
تأیید
رد
رد
تأیید
تأیید

توانمندسازی کارکنان

4/05

تأیید

نظام انگیزشی
صرفهجوئی
نظام تنبیه و تشویق

4/083
2/8
2/15

تأیید
رد
رد

عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی
جو سازمان
سازگاری محیطی
فناوری
عوامل فرهنگی

3/95
3/967
2/57
3/95
3/85
3/767

تأیید
تأیید
رد
تأیید
تأیید
تأیید

3
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نتایج پرسشنامه به ایﻦ صورت تحلیل شد که ابتدا بر اساس فراوانی مطلق نظر
پاسخدهندگان در مورد قرار گرفتﻦ عوامل فرعی در هر یک از دستههای فردی ،سازمانی
و محیطی ،موانع در قالب ایﻦ سه دسته قرار گرفتند .در قسمت دیگر با میانگیﻦگیری
ساده از نظر پاسخدهندگان در مورد میزان اهمیت هر یک از عوامل ،عواملی که میانگیﻦ
آنها از حد وسط طیف یعنی عدد ( )3بیشتر بود در قالب سه دستهی مذکور قرار گرفتند و
عواملی که میانگیﻦ آنها کمتر از عدد ( )3بود ،عوامل کم اهمیت تلقی شده و از لیست
عوامل فرعی حذف گردیدند.
پرسشنامۀ مرحله دوم در قالب یک ماتریس همبستگی طراحی شد که عوامل
شناسایی شده مؤثر بر ارتقای بهرهوری نیروی انسانی در آن قرار گرفت و در مورد وجود
رابطه میان آنها از مدیران و سرپرستان سؤال شد .برای تشخیص وجود رابطه میان دو
عامل از فراوانی مطلق استفاده شد و در صورتی که نظر بیش از نیمی از پاسخدهندگان
مبتنی بر وجود رابطه میان دو عامل باشد؛ نتیجه گرفته میشود دو عامل با هم رابطه
دارند .به ایﻦ ترتیب کلیه روابط میان عوامل تعییﻦ و مشخص شد هر عامل بر کدام
یک عامل یا عوامل تأثیرگذار است و متقابالً از کدام عامل یا عوامل تأثیر میپذیرد.
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جدول - 2ماتریس همبستگی میان شاخصهای شناساییشده برای عوامل مؤثر بر ارتقاء
بهرهوری نیروی انسانی
موانع فردی

موانع سازمانی

موانع فردی

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1
1

0
1

0
0

0
0

1
1

1
1

0
0

0
1

0
0

0
1

0
0

0
0

1
1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0
1

1
1

0
0

1
0

0
0

0
1

0
0

0
1

0
1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

تمایل به انجام کار

1
1

1

دانش کاری مربوط به

1

0

1

وجدان کاری

1

1

1

0

ساختار سازمان

1
1

0
1

0
1

1
1

0
1

1

کیفیت زندگی کاری

1

1

1

1

1

1

0

برقراری نظام مناسب

1

0

1

1

1

1

1

توانایی انجام کار

شغل

آموزش شغلی مستمر

موانع سازمانی

کیفیت زندگی کاری

توانمندسازی کارکنان

فناوری

تجربه کاری

تمایل به انجام کار

توانایی انجام کار

دانش کاری مربوط به شغل

وجدان کاری

ساختار سازمان

آموزش شغلی مستمر ...

برقراری نظام مناسب پرداخت ...

نظام انگیزشی

عوامل اقتصادی

عوامل اجتماعی

سازگاری محیطی

عوامل فرهنگی

تجربه کار ی

پرداخت

موانع محیطی

1

موانع محیطی

توانمندسازی کارکنان

1

1

0

1

1

0

1

1

1

نظام انگیزشی

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

عوامل اقتصادی

1
1

0
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

0
1

1
1

1
1

1
1

1

سازگاری محیطی

1

0

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

1

فناوری

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

عوامل فرهنگی

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

عوامل اجتماعی

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0
1

1
1

1
1

1

1
1

0
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در روش ،ANPعوامل به صورت دو به دو نسبت به یک عامل باالسری به نام
معیار کنترل ،با یکدیگر مقایسه میگردند .مقایسه دو به دو مطابق طیف ذیل ،با استفاده
از مقیاسی که از ترجیح یکسان تا بیاندازه مرجح طراحی شده است ،انجام میگیرد (در
ایﻦ طیف میزان ترجیح اعداد  6 ،4 ،2و  8بینابیﻦ بوده و به عنوان مثال میزان ترجیح
عدد  4مابیﻦ اعداد  3و  5میباشد که نشان دهندۀ میزان ترجیح نسبتاً مرجح تا قویاً
مرجح است).
جدول - 3ترجیحات و مقادیر عددی آنها
عدد

4 3 2 1

5

6

7

8

9

میزان ترجیح

ترجیح یکسان

نسبتاً مرجح

قویاً مرجح

ترجیح بسیار قوی

بیاندازه مرجح

در ادامه (مرحله سوم) با توجه به روابط شناسایی شده در مرحله دوم تجزیه و
تحلیل دادهها ،عوامل مؤثر بر ارتقای بهرهوری نیروی انسانی از لحاظ ارجحیت و اهمیت
به صورت دو به دو مورد مقایسه قرار گرفتند .در ایﻦ مرحله بعد از جمعآوری دادههای
حاصل از پرسشنامه زوجی توسط نرمافزار Super Decisionsتحلیل شدند .برای یکی
کردن دادهها در ایﻦ مرحله از میانگیﻦ هندسی استفاده شد.
تحقیق حاضر به دنبال شناسایی عوامل(سازمانی ،فردی و محیطی) مؤثر بر ارتقای
بهرهوری نیروی انسانی از نظر مدیران و سرپرستان و رتبهبندی آنها با استفاده از تکنیک
 ANPاست که ایﻦ هدف در قالب دو سؤال اصلی بیان شد .پس از طراحی شبکه مسأله
تحقیق دادهها به صورت زیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
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عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی

نظام انگیزشی

کیفیت زندگی کاری

برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی برعملکرد

توانمندسازی کارکنان

ساختار سازمان

آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان

تمایل به انجام کار

توانایی انجام کار

وجدان کاری

تجربه کاری

دانش کاری مربوط به شغل
عوامل اقتصادی

عوامل فرهنگی

عوامل اجتماعی

فناوری

سازگاری محیطی

شکل - 2شبکه مسئله تحقیق

پاسخ به سؤال اول تحقیق :سؤال اول تحقیق به ایﻦ صورت طرح شده بود که
عوامل سازمانی ،فردی و محیطی مؤثر بر ارتقای بهرهوری نیروی انسانی ،از نظر مدیران
و سرپرستان کدامند؟
بر اساس نتایج حاصل از مرحله غربالگری بعد از تقلیل عوامل از  25عامل به 16
عامل ،عوامل باقیمانده به صورت زیر در قالب سه دسته اصلی قرار گرفتند:
عوامل فردی :تمایل به انجام کار ،توانایی انجام کار .وجدان کاری ،تجربه کاری،
دانش کاری مربوط به شغل؛
عوامل سازمانی :نظام انگیزشی ،کیفیت زندگی کاری ،برقراری نظام مناسب پرداخت
مبتنی بر عملکرد ،توانمندسازی کارکنان ،ساختار سازمان ،آموزش شغلی مستمر
مدیران و کارکنان؛
عوامل محیطی :عوامل اقتصادی ،عوامل فرهنگی ،عوامل اجتماعی ،فناوری،
سازگاری محیطی.
پاسخ به سؤال دوم تحقیق :حال باید دید کدام یک از عوامل اصلی و فرعی در
مقایسه با یکدیگر از رتبۀ باالتری برخوردار است .بر اساس تحقیق حاضر برای تعییﻦ
وزن خوشهها و زیر معیارها از تکنیک تحلیل شبکهای ( )ANPاستفاده شد .برای انجام
تحلیل شبکهای ابتدا بر اساس روابط به دست آمده از ماتریس همبستگی زیرمعیارهای
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هر خوشه با زیر معیارهای داخل همان خوشه و خوشههای دیگر به صورت زوجی
مقایسه و در نهایت خوشهها دو به دو با هم مقایسه شدند .میزان سازگاری محاسبه شده
برای تمامی مقایسات کوچکتر از ( )0,1به دست آمد؛ بنابرایﻦ ،میتوان به مقایسه انجام
شده اعتماد کرد .بر اساس نتایج به دست آمده رتبۀ خوشهها به ترتیب برابر است با:
جدول - 4رتبههای بهدستآمده برای زیر معیارهای درون خوشههای سهگانه مدل
رتبه کلی

رتبه کلی

0,514892
0,261074

ساختار سازمان
آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان
کیفیت زندگی کاری
برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی برعملکرد
توانمندسازی کارکنان
نظام انگیزشی
تجربه کاری
تمایل به انجام کار
توانایی انجام کار
دانش کاری مربوط به شغل
وجدان کاری
عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی
سازگاری محیطی
فناوری
عوامل فرهنگی

0,17254
0,16107
0,18075
0,13721
0,13729
0,21314
0,21317
0,19754
0,22723
0,18692
0,17514
0,23721
0,21495
0,179
0,20742
0,16142

3
4
2
5
6
1
2
3
1
4
5
1
2
4
3
5

0,072543
0,070077
0,097533
0,055214
0,039211
0,180314
0,061171
0,05154
0,088723
0,035392
0,024248
0,072141
0,048952
0,038742
0,042779
0,02142

4
6
2
8
12
1
7
9
3
14
15
5
10
13
11
16

0,224036

عوامل محیطی

عوامل فرعی

عوامل سازمانی

ارتقاء بهرهوری نیروی انسانی

مجموع وزن

رتبهبندی عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر

وزن محلی

وزن کلی

بر اساس نتایج بهدستآمده رتبهبندی خوشهها بر اساس نظر خبرگان به ترتیب
برابر است با:
 .1عوامل سازمانی؛
 .2عوامل فردی ؛
 .3عوامل محیطی.
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میتوان نتیجه گرفت که با استفاده از نظر مدیران وسرپرستان شرکت سیمان درود
و با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای ،عوامل سازمانی در مقایسه با هدف مسأله با عدد
ارجحیت  ،0/514892از اهمیت بیشتری نسبت به سایر عوامل برخوردار است ،پس از آن
عوامل فردی با میزان  0/261074و نهایتاً عوامل محیطی با اختالف اندکی نسبت به
عوامل فردی  ،با مقدار  0/224036در رتبههای بعدی قرار دارند.
بر اساس مدل تحلیل شبکهای عوامل فرعی در کل بهصورت زیر نسبت به هم
رتبهبندی شدهاند:
جدول - 5رتبههای کلی بهدستآمده برای زیر معیارها
رتبهبندی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهرهوری نیروی انسانی

وزن کلی

رتبه کلی

نظام انگیزشی
کیفیت زندگی کاری
توانایی انجام کار
ساختار سازمان
عوامل اقتصادی
آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان
تجربه کاری
برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد
تمایل به انجام کار
عوامل اجتماعی
فناوری
توانمندسازی کارکنان
سازگاری محیطی
دانش کاری مربوط به شغل
وجدان کاری
عوامل فرهنگی

0,180314
0,097533
0,088723
0,072543
0,072141
0,070077
0,061171
0,055214
0,05154
0,048952
0,042779
0,039211
0,038742
0,035392
0,024248
0,02141

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

همچنیﻦ بر اساس مدل تحلیل شبکهای عوامل فرعی مربوط به هرکدام از خوشه
بهصورت زیر نسبت به همرتبه بندی شدهاند:
 )1عوامل فرعی خوشۀ سازمانی مؤثر بر ارتقای بهرهوری نیروی انسانی و رتبهبندی آنها
در جدول( )4-6بیانشده است.
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جدول - 6عوامل سازمانی و میزان ارجحیت بهدستآمده برای آنها

عوامل سازمانی

عوامل فرعی

نظام انگیزشی
کیفیت زندگی کاری
ساختار سازمان
آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان
برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد
توانمندسازی کارکنان

وزن محلی

رتبه محلی

0,21314
0,18075
0,17254
0,16107
0,13521
0,13729

1
2
3
4
5
6

 )2عوامل فرعی خوشۀ فردی مؤثر بر ارتقای بهرهوری نیروی انسانی و رتبهبندی آنها در
جدول ( )4-7بیانشده است.
جدول - 7عوامل فرعی خوشۀ فردی و میزان ارجحیت بهدستآمده برای آنها
عوامل فرعی

عوامل فردی

توانایی انجام کار

وزن محلی

رتبه محلی

0,22723

1
2
3
4
5

تجربه کاری

0,21317

تمایل به انجام کار

0,19754

دانش کاری مربوط به شغل

0,18692

وجدان کاری

0,17514

 )3عوامل فرعی خوشۀ محیطی مؤثر بر ارتقای بهرهوری نیروی انسانی و رتبهبندی
آنها در جدول ( )4-8بیانشده است.

عوامل محیطی

جدول - 8عوامل فرعی خوشۀ محیطی و میزان ارجحیت بهدستآمده برای آنها
عوامل فرعی

وزن محلی

رتبه محلی

عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی
فناوری
سازگاری محیطی
عوامل فرهنگی

0,23721
0,21495
0,20742
0,179
0,16142

1
2
3
4
5
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بحث و نتیجه گیری
قبل از هرگونه اقدامی در جهت افزایش بهرهوری ،بر روی شناخت کافی از وضع
موجود و اولویت بندی صحیح راهکارها تأکید میشود .برای آگاهی از میزان افزایش
بهرهوری میبایست آن را در قالب شاخصهای مختلف و در دورههای معینی اندازهگیری
کرد .تالش بشر همواره در راستای ایجاد امکانات بهبود زندگی ،بهرهمندی از وضع
عادی ،فرهنگی و اجتماعی بهتر و بیشتر بوده و برای رسیدن به آن تولید بیشتر و بهینه
را هدف اساسی خود قرار داده است .بنابرایﻦ ،میتوان گفت که افزایش بهرهوری بهتریﻦ
ابزار برای افزایش بهبود سطح زندگی مردم و ایجاد ثروت ملی است.
بر اساس نتایج به دست آمده از ایﻦ تحقیق مهمتریﻦ عوامل مؤثر بر بهرهوری
نیروی کار عبارتند از .1 :بهبود نظام انگیزش  .2بهبود کیفیت زندگی کاری  .3توانایی
انجام کار به عنوان معیارهای فرعی .به صورت کلی میتوان گفت عوامل سازمانی در
اولویت باالتری نسبت به سایر عوامل قرار دارند و عوامل فردی و محیطی رتبههای
بعدی را در اختیار دارند .در نتیجه ،اعتقاد بر ایﻦ است که نتایج ایﻦ مقاله میتواند با
تمرکز و اقدام بر مهمتریﻦ عوامل در دستیابی به بهرهوری نیروی کار باال کمک کند.
انگیزش نمایانگر فرایندهای روان شناختی است که سبب برانگیختگی،هدایت و
مستحکم شدن فعالیتهای هدفدار افراد میگردد .مسلماً پول تنها عامل انگیزش افراد
نیست .اما اگر حقوق افراد خیلی نازل باشد باعث از بیﻦ رفتﻦ انگیزه آنها میشود.
درنتیجه پاداش مالی همچنان به صورت یک انگیزش قوی برای آنها باقی میماند .از
ایﻦ رو ،سعی کنید از پاداشهای تشویقی به عنوان راهی برای سهیم کردن کارکنان در
موفقیتهای سازمان و بهرهوری حاصل از آن استفاده کنید نه به عنوان عامل ایجاد
انگیزه .به عبارتی برای کارکنان تفهیم شود در بهرهوری کاری که انجام میدهند
سهیماند.
بزرگتریﻦ عامل انگیزه ایجاد در افراد ایﻦ است که به آنها نشان داده شود به نحوی
در مالکیت سازمان شریک هستند و ایﻦ همان سهیم کردن کارگران در بهرهوری حاصل
از کارشان است که به نوبه خود موجب افزایش بهرهوری میگردد .از طرفی پاداشهای
پرداختی یا سهیم کردن کارگران در بهرهوری کارشان باید عادالنه باشد ،در غیراینصورت
ممکﻦ است نتیجه عکس بدهد .به عبارتی ساده باید گفت ثمرات و مزایای حاصل از
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بهرهوری باید به طور عادالنه بیﻦ مدیریت و کارگران تقسیم شود .بهرهوری بسیار باالی
افراد بیش از پرداختهای اضافی به آنها ارزش دارد .ولی همه افراد پاداش عادالنه را
دوست دارند .افراد مایلند پاداشی که دریافت میکنند متناسب با تالش آنها باشد .در ایﻦ
صورت آنها تعهد بیشتری نسبت به شیوههای جدید کار از خود نشان خواهند داد .در غیر
ایﻦ صورت ،آنها در مقابل پرداختهای ناعادالنه و افکار شما مقاومت نشان خواهند داد و
ممکﻦ است ایﻦ مقاومت به صورت منفعل بوده و موجب کاهش بهرهوری گردد.
کیفیت زندگی کار به عنوان " شیوههای ترکیب متوازن زندگی کاری و زندگی
فردی" مطرح شده است .از جمله مفاهیم کلیدی مرتبط با کیفیت زندگی کاری ،میتوان
به امنیت شغلی ،سیستم پاداشدهی ،پرداخت ،فرصت رشد اشاره کرد .بنابرایﻦ از جمله
تأثیرات مثبت اجرای برنامههای مرتبط با کیفیت زندگی کاری ،کاهش غیبت ،جابجایی
کمتر و ارتقای رضایت شغلی میباشد .کیفیت زندگی کاری نه تنها توانایی سازمان را
برای جذب افراد کارآمد افزایش می¬دهد بلکه باعث افزایش بهرهوری و افزایش
راندمان کاری میشود.
مهمتریﻦ و حیاتیتریﻦ دارایی هر سازمان ،نیروی انسانی آن سازمان است.
کیفیت و توانمندی نیروی انسانی ،مهمتریﻦ عامل بقاء و حیات سازمان است .نیروی
انسانی توانمند ،سازمان توانمند را به وجود میآورد .سازمان توانمند محیطی است که
کارکنان در گروههای مختلف ،در انجام فعالیتها با یکدیگر همکاری میکنند.
توانمندسازی کارکنان ،محوریتریﻦ تالش مدیران در نوآفرینی ،تمرکززدایی و حذف
دیوانساالری در سازمانها میباشد .توانمند کردن افراد موجب میشود تا مدیران و
سازمان سریعتر و بدون اتالف منابع به اهداف خود نائل شوند .توانمندسازی موجب
میشود که کارکنان ،سازمان و شغل را از آن خود بدانند و از کار کردن در آن به خود
ببالند .بدون توانمندسازی ،نه مدیران و نه سازمانها نمیتوانند در درازمدت کامیاب
باشند .مدیر سازمان ،مهمتریﻦ عامل در تواناسازی کارکنان میباشد .زیرا مدیر بطور
مستقیم و غیرمستقیم ،تمام عوامل محیط سازمانی را تحت تأثیر قرار میدهد .مدیر با
تفویض اختیار و قدرت بیشتر به کارکنان ،دادن استقالل و آزادی عمل به آنان ،فراهم
نمودن جو مشارکتی ،ایجاد فرهنگ کار گروهی و با حذف شرایطی که موجب بی قدرتی
کارکنان شده است ،بستر الزم را برای توانمندی افراد فراهم میکند.
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پیشنهادها
بر اساس ایﻦ تحقیق و دیدگاه صاحب نظران دانشگاهی پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
 .1در نظر گرفتﻦ عوامل سازمانی بهعنوان گزینههای اول تصمیم جهت افزایش
بهرهوری و افزایش راندمان کاری؛
 .2ارزیابی کارکنان و رضایتمندی بیشتر آنها از کار و عملکردشان با هدف ایجاد انگیزه
در آنها .برای قدردانی از موفقیتهای افراد و مهارتهای منحصربهفرد آنان باید
اهمیت داده شود و آنها در خصوص شیوههای بهبود عملکردشان در راستای افزایش
بهرهوری راهنمایی شوند.
 .3تجربه نشان داده است که یک سازمان فقط با اتکا به کارکنان خود میتواند موفق
باشد .از ایﻦ رو سازمانهای نیکاندیش همواره بر بهبود مستمر کیفیت کاری
کارکنان خود توجه خاصی میکنند و ایﻦ الگوی رفتاری در مدیران سازمانها،
کاهش ضایعات و بهبود کیفیت محصول را به همراه دارد که نتیجه نهایی آن نیز
افزایش بهرهوری است.
 .4ایجاد محیط کاری جذاب و بانشاط و روشﻦ بودن اهداف ،برگزاری گردهماییهای
دورهای ،سخنرانیهای پرجاذبه و شاد نگهداشتﻦ جوسازمانی و سرمایهگذاری در
زمینۀ بعضی از اصول از قبیل اهداف و مقاصد روشﻦ ،خود مدیریتی ،دادن امتیاز و
بازخورد که باعث هیجان میشوند ،به توانمند شدن کارکنان کمک کنند.
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