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چهارم و ویژگی سازمانی در رتبه پنجم قرار گرفته است .از  36عامل فرعی و زیرمعیار نیز ،عامل مناسب بودن واژگان کلیدی:
سطح حقوق و دستمزد و پرداختیهای سازمان در رتبه اول ،عامل وجود مدیری توانا ،کارآمد و دارای شایستگی بهرهوری ،اثربخشی ،کارایی ،بهرهوری
علمی و فنی در رتبه دوم ،ارتقاء و انتصاب کارکنان براساس شایسته ساالری در رتبه سوم ،وجود فرهنگ سالم و نیروی انسانی ،تکنیک تحلیل شبکه،

و  5اولویت برتر در افزایش بهره وری کارکنان شناخته شدهاند.
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سالمت اداری در سازمان در رتبه چهارم و عدم تبعیض و رعایت عدالت بین کارکنان در رتبه پنجم دارای اهمیت سازمان ملی استاندارد ایران

 .1مقدمه

بهرهوری منابع انسانی در راستای برنامهی راهبردی
سازمانهای دولتی مفهومی جامع و کلی است که افزایش

آن بهعنوان یک ضرورت برای ارتقاء سطح عملکرد در مسیر

موفقیت این سازمانها میتواند به هدفی اساسی مبدل شود

(کشاورز و همکاران  )-1394سازمانها مجموعهای از عوامل
انسانی ،تکنولوژی ،فنی ،ساختاری ،فرهنگی و دیگر عناصر

محیطی هستند که در راستای تحقق مجموعه هدفهای از
پیش تعیین شده و مشترک در تعامل هستند .بدون شک با
توجه به اینکه این هدفها و منافع افراد لزوما بر هم انطباق

نداشته ،شیوه مواجه مدیران در ایجاد تعادل ،کاهش تعارض و

استفاده بهینه از تواناییهای بالقوه افراد و عناصر ،حائز اهمیت
است .در این راستا کارکنان هر سازمان مهمترین جزء سازمان

محسوب میشوند که بی توجهی به خواست و تأمین نیازهای

موردنظر آنها ،غیرقابل اجتناب است .مجموعه دستاوردهای

علمی نشان میدهد از سادهترین لوازم گرفته تا پیشرفتهترین
فناوریهای پیچیده ،محصول خالقیت و نوآوری اندیشمندانی

بوده که طی سالهای متمادی براساس دانش و ارتقاء فکری
انسان خلق شده است؛ بنابراین پایه اصلی ثروت هرکشور را

منابع انسانی تشکیل میدهد که از آن بهعنوان عامل اصلی

یاد میشود (یاراحمدی .)1394-منابع انسانی اعم از کارکنان

و مدیران با ارزشترین سرمایههای هر سازمانی محسوب

میشوند و رسالت سازمان باید دادن فرصت مناسب برای رشد
و افزایش بهرهوری آنان باشد.

در کشور ما تالش برای بهبود و ارتقای بهرهوری از یک انتخاب
فراتر رفته و عم ً
ال به یک ضرورت تبدیل شده است .با درك این
واقعیت بود که در برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور

بهطور مستقیم در قالب تبصره  ،35مسئله افزایش بهرهوری

مورد توجه خاص سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی قرار
گرفت و به دستگاههای دولتی اجازه داده شد بخشی از اعتبارات

جاری خود را به امر بهبود بهرهوری اختصاص دهند (میبدی،

برساند.

عملکرد دستگاههای اجرایی براساس شاخصهای بهرهوری

نسبت به اندازهگیری کارایی و بهرهوری دستگاههای اجرایی

درصد پیشبینی شده بود که  2/5درصد آن باید از طریق

گزارش آنرا به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

شاخص بهرهوری کل عوامل تولید بهطور متوسط ساالنه 0/1

ماده ذکرشده و نقش منابع انسانی بهعنوان یک عامل ذیشعور

 .)1379در برنامه چهارم توسعه پیشبینی شده بود که ارزیابی
آنها انجام شود .طی برنامه چهارم توسعه نیز نرخ رشد 8

بهرهوری بهدست میآمد؛ اما در طول برنامه چهارم توسعه،

ب) در راستای ارتقای شاخص بهرهوری ،دولت مکلف است

و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه ،اقدام و

لذا باتوجه به تکلیف قانونی تمامی دستگاههای اجرایی طبق

اقتصادی کشور نداشته است .بهطوریکه کشور ما در مقایسه

و مأموریتهای بسیار حساس و مهم در سطح ملی و بینالمللی

 1996تا  2008رتبه سیزدهم را بین بیست کشور کسب

را به انجام میرساند توجه به شاخص بهرهوری منابع انسانی

به  3/5درصد برسد و در پایان برنامه پنجم باتوجه به رشد

ویژه قرار گرفته است.

با کشورهای عضو سازمان بهرهوری آسیایی در فاصله سالهای
نموده است .توسعه متوسط شاخص بهرهوری نیروی کار باید

اقتصادی  8درصدی ،سهم بهرهوری باید به  2/7درصد برسد

(مرکز بهرهوری ایران  .)1385بر این اساس تمام دستگاههای

که با همراهی و همکاری کلیه کارکنان متخصص این وظایف
و عوامل مؤثر بر آن نیز در سازمان ملی استاندارد مورد توجه

 2بهرهوري 1چيست؟

اجرایی موظف شدهاند بهطور مستمر تغییرات بهرهوری و اثر

بهرهوري را ميتوان از دو منظر تعريف کرد:

سیاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهرهوری را شناسایی

واژة  Productivityواژهاي انگليسي و در لغت به معناي
«قدرت توليد ،باروري و مولد بودن» است .مث ً
ال زميني که

آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را منتشر کرده و

به استناد ماده  5برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ()1396-1400

الف) دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )۵قانون مدیریت
خدمات کشوری با رعایت ماده ( )١١٧اصالحی آن قانون
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استعداد زراعت دارد و بذر در آن نشو و نما ميکند اصطالحاً

زميني ( Productiveيعني زميني مولد و بارآور) گفته ميشود.
مث ً
ال افرادي در اجتماع که ضمن داشتن توان انجام کار ،فاقد
شغل هستند و اصطالحاً بيکار محسوب ميشوند ،افرادي

مصوب  ١٣٨۶و ماده ( )۵قانون محاسبات عمومی کشور و

 Non- Productiveيعني افراد غير مولد خوانده ميشوند.

در اقتصاد ،ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهرهوری در

قدرت توليد و بارور بودن کسي يا چيزي گفته ميشود .در

نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد به رهوری
مجموعه خود ،تمهیدات الزم را برای عملیاتی نمودن این

چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان

ملی بهرهوری ایران فراهم نموده و گزارش ساالنه آن را به

سازمان ملی بهرهوری ایران ارائه نمایند .دستگاههای اجرایی

پس واژه  Productivityدر قاموس زبان انگليسي به داشتن
زبان فارسي کلمه «بهرهوري» بهعنوان معاد ل

�Productiv

 ityمطرح شده است .لغت بهرهوري که از نظر ادبي حاصل
مصدر است از واژه بهرهوري مشتق شده و کلمة بهرهور به

مکلفند در ششماه نخست اجرای قانون برنامه ،برنامههای

استناد فرهنگ فارسي معين به «معناي بهرهبرد ،سودبرنده و
کامياب» است و نتيجتاً بهرهوري در ادبيات فارسي به بهرهبري،

فعالیتهای غیردولتی در حوزههای مربوط را به تأیید سازمان

مالحظه ميشود بين معناي لغوي کلمهی  Productivityدر

عملیاتی خود برای ارتقای بهرهوری از طریق تسهیل و تشویق

ملی بهرهوری رسانده و این سازمان نیز بیشینه ظرف مدت

یکسال ،مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیئتوزیران

با فايده بودن ،سود برندگي و کاميابي معنا شده است .چنانچه

زبان انگليسي و معناي لغوي کلمة بهرهوري در ادبيات فارسي
تفاوت وجود دارد و برگزيدن واژه فارسي بهرهوري بهجاي
1. Productivity

اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء بهرهوری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ()ANP

کنند (رضایان.)1391 ،

 1-2تعريف لغوي بهرهوری
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طی سالهای برنامه چهارم توسعه ،بهرهوری نقشی در رشد

ملی استاندارد یک دستگاه حاکمیتی است با اهداف ،چشمانداز

متوسط ساالنه  1/3درصد کاهش یافته است؛ به عبارت دیگر

بهبود بهرهوری دستگاهها ایفا میکنند و از آنجا که سازمان
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درصد کاهش یافت .بهرهوری سرمایه در سالهای برنامه بهطور

و با ارزشترین سرمایههای هر سازمان که جایگاه ویژهای را در

کلمهی  Productivityاز نظر معني معادل مناسبي بهنظر

وجود داشته است اما بهعنوان يک مفهوم از کارآيي و بهمعناي

به تعريف کاربردي 4آن رسيد .در برخي از متون براي واژه

است .مهمترین عاملی که در کلیه تعاریف بهرهوری در جدول

اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء بهرهوری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ()ANP

نميرسد؛ بنابراين از معناي لغوي کلمهی بهرهوري نميتوان
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بهبود استاندارد زندگي مردم در قرن اخير موردتوجه قرار گرفته

 Productivityمعادلهاي ديگري مانند راندمان ،بازدهي،

( )1وجود دارد تعیین نسبت آنچه که برای تولید بهکار رفته

جملگي همين مفهوم و معنا را دارند و هر يک ميتوانند هم

براي اولين بار در سال  1766توسط فرانسوآکنه مطرح شد .او

 2-2تعاریف تشريحي بهرهوری

بخش کشاورزی است .سیر تکمیلی واژه بهرهوری را در جدول

قدرت توليد ،قابليت ،باروري و کارآمدي برگزيده شده است که
معنا با بهرهوري بهکار روند(خاکي.)1392 ،

بهرهوري بهعنوان يک حقيقت زندگي از زمانهاي بسيار دور

بهآنچه که از فرایند تولید بهدست آمده است .لغت بهرهوري
اعتقاد داشت اقتدار هر دولتی منوط به افزایش بهرهوری در

( )1مشاهده می کنید.

جدول  :1تاریخچه تعاریف بهرهوری (احمدی )1380
ﺳﺎل
1766

ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﻬﺮهوري

ﻧﺎم ﻣﺤﻘﻖ

ﻟﻐﺖ ﺑﻬﺮهوري ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻋﻨﻮان ﺷﺪ و اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ اﻗﺘﺪار ﻫﺮ دوﻟﺘـﯽ ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي اﺳﺖ.

5

ﻓﺮاﻧﺴﻮآﮐﻨﻪ
6

ﺑﻬﺮهوري را داﻧﺶ ﻓﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.

1883

ﻟﯿﺘﺮه

1900

ﺗﯿﻠﻮر و ﮔﯿﻠﺒﺮت

ﺑﻬﺮهوري را در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﮐـﺎرﮔﺮان ﻣـﯽ داﻧﺴـﺘﻨﺪ درﺧﺼـﻮص اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐـﺎراﯾﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ،ﺑﻬﺒﻮد روشﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.

7

8

ﺑﻬﺮهوري را ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺎزده و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ.

1900

ارﻟﯽ

1950

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎري اﻗﺘﺼﺎدي اروﭘﺎ

ﺑﻬﺮهوري ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺴﺮي از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻘﺪار ﯾﺎ ارزش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﯾﺎ ارزش ﯾﮑـﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ

1955

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺮهوري ژاﭘﻦ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﻪ روشﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﯽ
ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوري ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ
ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ آﺣﺎد ﻣﻠﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

9

1955

دﯾﻮﯾﺲ

1962

ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﺎﻧﺖ

1958
1965

آژاﻧﺲ ﺑﻬﺮهوري اروﭘﺎ EPA
11

ﮐﻨﺪرﯾﮏ و ﮐﺮﯾﻤﺮ

1976

13

اﺳﺘﯿﮕﻞ

1979

ﺳﻮﻣﺎﻧﺚ

14

12

15

1980

ﻣﺎﻧﺪل

1995

اﺳﺘﺎﯾﻨﺮ

16

14. somanch
15. Mundel
16. P.O. Stenier

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺼﻮل در ازاي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮفﺷﺪه

10

ﺑﻬﺮهوري را درﺟﻪ و ﺷﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺘﺎده ﺑﻪ ﻧﻬﺎده

ﺑﻬﺮهوري را ﻧﮕﺮش اﻗﺘﺼـﺎدي ﯾﻌﻨـﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﺮاﻧﻪ ﯾـﺎ ﻣﯿـﺰان ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ
ﻧﻔﺮﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﯽداﻧﻨﺪ
ﺑﻬﺮهوري را ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزده ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﺳﺖ.

ﺑﻬﺮهوري ﮐﻞ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺘﺎده ﻫﺎي ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻠﻤـﻮس
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻬﺮهوري ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﭘﺎﯾـﻪ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻌﯿﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﺎ ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت.

9. Davis
10. European productivity agency
11. Fabricant
12. Kendrick – Creamer
13. Stigel

4. Applied definition
5. Fransvaknh
6. Lytrh
7. Taylor and Gilbert
8. Early

دارد ،دو مقوله اثربخشی و کارایی است .براساس تعاریف

بهرهوری ارتباط بین محصول تولید شده یا خدمات ارائه شده

استانداردهای مدیریت کیفیت :

را با عوامل بهکار رفته در تولید آن محصول یا خدمت بیان

اثربخشی:18

ت ستاد ه (كاال يا خدمت
ت از نسب 
ت اس 
ي عبار 
میکند .بهر ه ور 

اثربخشی از درجه و ميزان نيل به اهداف تعيين شده است.

ل يا عوامل
ي از كاالها وخدمات) ب ه دادهها (عام 
و يا مجموعها 

اثربخشي نشان ميدهد که با چه ميزان از تالشهاي انجام

توليد) .اگر از امکانات ،خوب استفاده شود بهرهوری نیز افزایش

شده ،نتايج موردنظر حاصل شده است.

مییابد؛ بنابراین در صورتی که از نیروی انسانی بهعنوان یکی

کارایی:19

از عوامل تولید به خوبی استفاده شود ،بهرهوری نیروی انسانی

کارایی به اجرای درست کارها در سازمان مربوط میشود .رابطه

نیز افزایش خواهد یافت (امامی میبدی.)1387 ،

ستانده به داده (خروجی ها به ورودیها) تعریف نموده است یا

واقعی به بازدهی استاندارد است .یا در واقع نسبت مقدار کاری

بهینه از منابع) و اثربخشی (انجام کارهای درست) بهره وری

که انجام میشود به مقدار کاری که باید انجام شود.

است.

استاندارد ایزو 9001و ایزو  9000استانداردهای بینالمللی

سازمانهای پیشرو همواره توجه ویژهای به هر دو شاخص

میکنند .تمامی سازمانها از این استانداردها در جهت ارتقای

شاخص اندازهگیری شود .زمانی میتوانیم بگوییم بهرهوری

اثربخشی و کارایی دارند و سعی میکنند در سازمان هر دو

هستند که الزامات سیستم مدیریت کیفیت را مشخص

سازمانی در حد مطلوبی است که هر دو شاخص اثربخشی و

توانایی خود در ارائه محصوالت و خدماتی که متناسب نیاز

مشتریان هست استفاده میکنند .یکی از اهداف این استاندارد

کارایی در حد مطلوب باشد .زمانی کاری صحیح است که هم

باالبردن بهرهوری سازمان در حوزه سیستم مدیریت کیفیت

درست تعریف شود و هم درست انجام شود.

است .تعریفی که استاندارد از بهرهوری و عوامل کلیدی آن
ﺑﻬﺮهوري
ﺑﺎﻻ

ﺑﻬﺮهوري
ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺑﻬﺮهوري
ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺑﻬﺮهوري
ﺿﻌﯿﻒ

ﺑﺎﻻ
ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﺎر را
ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﻢ

ﭘﺎﯾﯿﻦ

اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﺎر را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ

شکل  :1تأثیر کارایی و اثربخشی در میزان بهرهوری
ِ
درست کارهای درست است؛ لذا بهره وری شامل :
با توجه به تعاریف ارائه شده هدف ما از بهرهوری در این تحقیق انجام

 -1اثربخشی تعیین اهداف درست و رسیدن بهآنهاست.

 -2کارایی با منابع کمتر و سرعت بیشتر به هدف رسیدن است.
ﺑﻬﺮهوري

اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
+
=
)اﻧﺠﺎم ﮐﺎر درﺳﺖ(
)اﻧﺠﺎم ﮐﺎر درﺳﺖ(
ﮐﺎرآﯾﯽ

17. National Iranian Produivity Organization
18. Effectiveness
19. efficiency
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اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء بهرهوری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ()ANP

ﺑﺎﻻ

سال هشتم -شماره  - 2پیاپی  - 29پاییز 1397

بهصورت دقیقتر ،ترکیب کارایی (انجام درست کارها با استفاده

بهبود کيفيت محصول اتخاذ میشوند .کارايي نسبت بازدهی

تصميماتی که با هدف کاهش هزينهها ،افزايش مقدار توليد و

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

سازمان ملی بهرهوری ایران ( )17NIPOبهرهوری را نسبت

بین نتیجه بهدست آمده و منابع استفاده شده است .يعنی

اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء بهرهوری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ()ANP

مثال:

فرض کنید قرار است کاری را  10ساعته انجام بدهید .اگر

 1-3نقش و اهمیت بهرهوری نیروی انسانی

دهید میتوانیم بگوییم که کارایی شما  100%افزایش پیدا

باشی گندم بکار ،اگر برای ده سال میخواهی تأمین باشی

بتوانید این زمان را به نصف برسانید یعنی  5ساعته انجامش
کرده ولی اگر کار را اشتباه انجام داده باشید چه؟ اثربخشی
شما در این حالت صفر بوده پس کارایی و اثربخشی با همدیگر

بهرهوری را باال میبرند و همزمان باید به هر دو توجه کرد.

 3مفاهیم بهرهوری نیروی انسانی

سال هشتم -شماره  - 2پیاپی  - 29پاییز 1397

درخت بکار و اگر میخواهی برای صد سال زندگیات تأمین
باشد در فکر ساختن انسان باش .امروزه ،نقش و اهمیت
نیروي انسانی در فرایند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشري

بهعنوان مهمترین عامل مشخص شده است .با نگاهی به
مراحل تمدن بشري مشخص میشود که نقش نیروي انسانی

برای بهرهوری نیروی انسانی که تحت عنوان بهرهوری عامل

صاحبنظران علم مدیریت و اقتصاد ارائهشده که مختصری از

است .در عصر حاضر دیگر تزریق منابع مالی بهعنوان فاکتور

کار نیز از آن یاد میشود تعاریف و مفاهیم متعددی توسط

آنها به شرح زیر است:

پیشرفت تکنولوژي بدون تحوالت نیروي انسانی فاقد کارایی

اصلی توسعه بهشمار نمیآید بلکه تحوالت و بهرهوري نیروي

بهرهوری نیروی انسانی عبارت است از استفاده بهینه از نیروی

انسانی با رشد خود سبب ارتقاي سازمانها و بهتبع آن توسعه

کردن از جوانان ،میانساالن و حتی بازنشستگان (زرین نگار

انسانی میزان سرمایههاي مادي را تعیین میکنند .کشورهاي

انسانی در جهت پیشبرد اهداف سازمان و چگونگی استفاده
و همکاران)1390،؛ و یا به عبارتی به بیشینه رساندن استفاده

هزینهها و رضایت کارکنان ،مدیران و مصرفکنندگان .تعاریف
دیگر ،بهرهوری نیروی انسانی را بیشینه استفاده مناسب از

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

کنفوسیوس معتقد است :اگر میخواهی برای یک سال تأمین

از نیروي کار ساده به سرمایه انسانی تکاملیافته است ،چرا که

از منابع انسانی و تمهیدات به طریق علمی بهمنظور کاهش

42

از منابع انسانی است (بهرام زاده.)1383،

نظامهاي اقتصادي در جهان میشوند بهطوریکه سرمایههاي
صنعتی و توسعهیافته به این حقیقت دستیافتهاند که افزایش
بهرهوري نه از طریق بهبود و ارتقای کیفیت سرمایه مادي بلکه

از طریق ارتقای کیفیت نیروي کار سریعتر قابل تحقق است.
اصوالً عامل نیروی انسانی بهعنوان یک عامل تولیدکننده کاالها

نیروی انسانی بهمنظور تحقق اهداف سازمان با کمترین زمان

و خدمات که از یکسو بهطور مستقیم در تولید شرکت میکند

بهرهوری نیروی انسانی در سطح فردی ،گروهی ،سازمانی و

سایر عوامل تولید شناختهشده است ،جایگاه ویژهای در بین سایر

 -1بهرهوری فردی نیروی انسانی عبارت است از نسبت کار

و بهکارگیرنده سایر عوامل تولید و نقطه شروع فعالیتهاي

 -2بهرهوری گروهی منابع انسانی عبارت است از نسبت کار

کیفیت نیروي انسانی در سازمانها ،تأثیر قابلمالحظهای بر

اعضای گروه.

نیروی انسانی به لحاظ قدرت تفکر و خالقیت همه چیز سازمان

و کمینه هزینه برشمردهاند (آزادی.)1392،

ملی تعریفشده و بهصورت زیر بیان میشود:

انجامشده توسط هر فرد به زمان مصرفی توسط همان فرد.

انجامشده توسط گروه به مجموع زمان مصرفشده توسط

و از سوی دیگر بهعنوان یک عامل ذیشعور و هماهنگکننده
عوامل تولید دارد .در واقع نیروي انسانی بهعنوان استفادهکننده

سازمانی نیازمند به تأمل بیشتر است .بدین لحاظ کمیت و

بهرهوري آنها خواهد داشت (امامی.)-1384

 -3بهرهوری منابع انسانی سازمان ،برابر است با نسبت کار

محسوب میشود؛ چرا که هرگونه بهرهوری ،تحول و بهبود در

زمان معین به منابع انسانی صرف شده (کل کارکنان سازمان)

بهرهگیری از این توانمندیهای افراد که در حکم سرمایه

انجامشده توسط سازمان (تولید کاال یا ارائه خدمات) در طول
برحسب نفر ساعت ،نفر هفته یا نفر ماه.

نظامها و فرایندهای سازمانی توسط انسان صورت میپذیرد.
نهفته هستند مستلزم ایجاد ساختارهایی است که بتواند

 -4بهرهوری منابع انسانی ملی را نیز میتوان نسبت تولید

این تواناییها را در جهت تحقق اهداف و اعتالی آرمانهای

دانست .رشد این شاخصهای بهرهوری ،هم در سطح ملی و

تنگاتنگی با شیوه سرپرستی دارد .مشارکت افراد یک سازمان
در نظام مدیریتی و تصمیمگیری نمیتواند صرفاً در قالب یک

درآمد ملی به منابع انسانی فعال یا نیروی انسانی شاغل
هم در سطح خرد و هم در سطح کالن نمایانگر استفاده مؤثر

سازمانی سوق دهد .موضوع مشارکت در تصمیمگیری ارتباط

شعار مطرح باشد؛ بلکه باید بهعنوان باور و ارزش در فرهنگ

و بهبود مدیریت و افزایش بهرهوری اختصاص دهند .میزان

(یاراحمدی.)1394،

خواهد شد .موضوع بهرهوری در برنامه پنجساله سوم ،چهارم،

هر سازمان و در اعماق تفکرات و اندیشههای افراد نهادینه شود

 2-3بهرهوری نیروی انسانی در سیاستهای
ابالغی نظام

این اعتبارات هر ساله توسط دولت در الیجه بودجه پیشبینی
پنجم و ششم توسعه نیز به صراحت قید شده است .در جدول

( )2در سیاستهای کلی نظام که از طرف مقام معظم رهبری

موضوع بهرهوری برای اولین بار در برنامه پنجساله دوم توسعه

ابالغ شده ،مقوله بهرهوری بهطور مستقیم و غیرمستقیم

بهرهوری نظام اداری ،بهبود سیستم ها و روشهای کار ،استفاده

نیروی کار ،در این سیاست ها بهطور کامل تبیین شده است

مطرح شد .در تبصره  35این برنامه آمده است :جهت افزایش

جدول  :2عناوین مرتبط با بهرهوری نیروی انسانی در سیاستهای کلی ابالغی (افروزنیا)1395،

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ  44ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﺑﻼﻏﯽ 1384/3/1

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم اداري اﺑﻼﻏﯽ
1389/1/31

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺷﺘﻐﺎل اﺑﻼﻏﯽ
1390/4/28
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻠﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،اﺑﻼﻏﯽ
1391/11/24
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ،
اﺑﻼﻏﯽ 1392/11/30
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،اﺑﻼﻏﯽ
1393/2/30
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ،اﺑﻼﻏﯽ
1393/6/29

اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ اداري و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑـﺎ روﯾﮑـﺮد اﻓـﺰاﯾﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ ،ﺳـﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻔﯿـﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و روشﻫﺎي اداري ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺴـﺮﯾﻊ و
ﺗﺴﻬﯿﻞ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﮐﺸـﻮري ،ﻧﻬﺎدﯾﻨـﻪﺳـﺎزي وﺟـﺪان ﮐـﺎري ،اﻧﻀـﺒﺎط اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ،اﻣﺎﻧﺖداري ،ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ،ﺳﺎدهزﯾﺴﺘﯽ و ﺣﻔﻆ ﺑﯿﺖاﻟﻤـﺎل ،ﮐﺎرآﻣﺪﺳـﺎزي و ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻧﻈـﺎرت و ﮐﻨﺘـﺮل در ﻧﻈـﺎم اداري و ﯾﮑﭙﺎرﭼـﻪﺳـﺎزي اﻃﻼﻋـﺎت ،ﺣﻤﺎﯾـﺖ از
ﻧﻮآوري و اﺑﺘﮑﺎر و اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم اداري
ﺑﻨﺪ ﺳﻮم :ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻬﺮهوري ﺑﺎ اراﺋﻪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑـﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﺪي ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘـﺬﯾﺮي ،اﻧﻀـﺒﺎط و رﺿـﺎﯾﺖﻣﻨـﺪي ﺑﻨـﺪ دﻫـﻢ :اﻓـﺰاﯾﺶ
ﺑﻬﺮهوري ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺗﺴﻬﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻬﺮهوري از ﻃﺮﯾﻖ :ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳـﺎزي ارزش
اﻓﺰوده و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺎدي ﺑـﺎ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ اﻗﺘﺼـﺎد داﻧـﺶ ﭘﺎﯾـﻪ،
اﺳــﺘﻘﺮار ﺳــﺎزوﮐﺎرﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷــﯽ در ﻧﻈــﺎم ﭘﺮداﺧــﺖﻫــﺎ در ﺑﺨــﺶ ﻋﻤــﻮﻣﯽ و ﺑﻨﮕــﺎﻫﯽ ،اﺳــﺘﻘﺮار
ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ...
ﺑﻨﺪ ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ و ﺑﻬﺮهوري ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮهوري ﻧﯿﺮوي ﮐـﺎر ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿـﺰه ،ﻣﻬـﺎرت و ﺧﻼﻗﯿـﺖ و اﯾﺠـﺎد
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎرم :ﺳﻬﻢﺑﺮي ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺼـﺮف ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻧﻘـﺶ آنﻫـﺎ در
اﯾﺠﺎد ارزش ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻦ ارﺗﻘـﺎي آﻣـﻮزش ،ﻣﻬـﺎرت ،ﺧﻼﻗﯿـﺖ،
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ -ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺴﺘﻢ :ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺟﻬـﺎدي در اﯾﺠـﺎد ارزش اﻓـﺰوده ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺛـﺮوت،
ﺑﻬﺮهوري ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ و اﻋﻄﺎي ﻧﺸﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑـﻪ اﺷـﺨﺎص
داراي ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي و اﺻﻼح ،ﺗﻘﻮﯾـﺖ و ﺳـﺎزﮔﺎرﮐﺮدن ﻧﻈﺎﻣـﺎت
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و آﻣﻮزشﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﯽ ،ﮐـﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﻓﻨـﯽ -ﺣﺮﻓـﻪاي و ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑـﺎ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﺟﺎﻣﻌـﻪ و
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻖ آﻧﺎن در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻮﻟﺪ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف
ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮاﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  4درﺻﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  1404ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮهوري
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اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء بهرهوری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ()ANP

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف
اﺑﻼﻏﯽ 1389/4/15

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺶ ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ

سال هشتم -شماره  - 2پیاپی  - 29پاییز 1397

دستگاههای اجرایی باید بخشی از اعتبارات خود را به توسعه

(افروزنیا.)1395،

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

از تکنولوژیهای پیشرفته و افزایش مهارتهای مدیران کشور،

مورد تأکید قرار گرفته است و اهمیت و جایگاه بهرهوری

اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء بهرهوری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ()ANP

 4عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی از
دیدگاه صاحبنظران مختلف
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بازدهی و ارتقای عملکرد نیروی انسانی در سازمانها بهعنوان

مهمترین و با ارزشترین سرمایه و منبع آن سازمان ،اثری به
مراتب بیش از سایر عوامل در موفقیت و بهرهوری خواهد داشت.

فرایند بهرهوری نیروی انسانی متأثر از عوامل خاصی نیست و

نتیجه تعامل و ترکیب عوامل گوناگونی است .از آنجایی که
بهرهوری مقولهای انتزاعی نبوده و لزوما جنبه کاربردی باید
داشته باشد ،مدیریت سازمان نقش بسزایی در فرآهم آوردن
زمینه مناسب جهت نهادینه کردن و ارتقای آن خواهد داشت

(رضایی.)1382 ،

 1-4عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی از
20
دیدگاه هرسی و گلداسمیت

 -1توانایی : 21دانش و مهارتهای افراد که در به انجام رساندن
توفیق کار کمک میکنند.

 -2وضوح : 22به درک و پذیرش نحوه کار ،حمل و چگونگی
انجام آن توسط افراد گویند.

 -3کمک : 23کمکرسانی یا حمایت سازمانی را گویند که
کارکنان برای تکمیل کردن اثربخش کار بهآن نیاز دارند.
کار در جهت هدف سازمانی گفته میشود.

سال هشتم -شماره  - 2پیاپی  - 29پاییز 1397

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 -4انگیزه : 24به انگیزش یا انگیزه افراد جهت کامل انجام دادن
 -5ارزیابی(: 25آموزش و بازخورد عملکرد) به بازخورد روزانه

عملکرد و مرورهای گاه به گاه گفته میشود که باعث میشود
افراد از چند و چون انجام کار مطلع باشند و نقاط ضعف خود

را اصالح کنند.

 -6اعتبار(: 26اعمال معتبر و حقوق پرسنل) به مناسب بودن

و حقوقی بودن تصمیمهای مدیر در مورد منابع انسانی گفته

میشود و وضوع و روشنی و اطمینان نسبت به تصمیماتی که
برای افراد گرفته میشود.

 -7محیط (تناسب محیطی) : 27به عوامل خارجی گفته میشود
که حتی میتوانند با وجود شش عامل باال عملکرد بهرهوری
افراد و در نهایت سازمان را تحت تأثیر قرار دهند ،مانند :شرایط

بازار و آییننامههای دولتی (هرسی و بالنچارد)1980،

 2-4عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی از
دیدگاه مرکز بهرهوری ژاپن

 -1آموزش و توانمندسازی کارکنان،
 -2مدیریت مشارکتی،

30. Vikxci &kopner
31. ESTINER
32. CREST
33. Commitment &communication

 -3عدالت و توزیع عادالنه.

 3-4عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی از
28
دیدگاه دسلر
 -1عوامل پاداش و وظایف (تقویت مثبت در سازمان  -طراحی
مجدد و غنی سازی شغل  -هدفگذاری ،مشارکت و مدیریت

بر مبنای هدف)

 -2عوامل فردی (اصول و رفتار فردی -مفاهیم اساسی انگیزش)

 -3تغییرات سازمانی (روابط میان فردی و ارزیابی  -یادگیری
و آموزش)

 -4عوامل سازمانی (تغییر و بهبود سازمانی)

 4-4عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی از دیدگاه
ساوری

29

 -1رضایت افراد از کار و زندگی،
 -2انعطافپذیری ساعت کاری،

 -3همکاری کارکنان و مدیریت،

 -4برنامهریزی مستمر و تکنولوژی به روز،
 -5آموزش و توانمندسازی افراد،

 -6مدیریت مؤثر،
 -7هوش افراد،

 -8دستمزد و سیستمهای تشویقی،
 -9دید مدیریت نسبت به بهرهوری،

 -10روحیه تعهد کارکنان نسبت به کار ،حرفه و سازمان،
 -11مسئولیتپذیری کارکنان.

 5-4عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی از
30
دیدگاه ویکسی و کپنر
 -1ماهیت کار و شخصیت افراد (تناسب شغل و شاغل)،
 -2انگیزه (مادی و معنوی)،

 -3آگاهی و شناخت شغل،

 -4رضایت شغلی،

 -5کیفیت زندگی کاری،

 -6مشارکت فردی در سود عمل یا فعالیت،

 -7رفتار منصفانه با افراد.

 6-4عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی از
31
دیدگاه استینر

 -1سرعت عملیات -2 ،کیفیت عملیات -3 ،هزینه واحد،

 -4انعطاف کار -5،تعهد افراد -6،ارتباطات درست -7،درک ضرورت
بهرهوری -8،رضایت و کیفیت زندگی کاری -9،حسن مشارکت.
25. evaluadity
26. validity
27. environment
28. dessler
29. saveri

)20. Hersi & Goldsmith (ACHIEVE
21. ability
22. clearly
23. help
24. incentive

 7-4عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی از
دیدگاه هیپ ()32CREST
 =33Cتعهد و ارتباطات

برنامهریز بتواند ارزیابی گزینهها را با کمک معیارها و زیرمعیارها

بهراحتی انجام دهد.

تفاوت عمده روش تحلیل شبکه و تحلیل سلسله مراتبی در
ساختار تعریف مدل و ارتباط بین عناصر است .این ارتباط در

 =34Rاحترام

روش تحلیل سلسله مراتبی بهصورت مستقل است درحالیکه در

 =35Eجدیت

روش تحلیل شبکه این ارتباط میتواند هم بهصورت مستقل و هم

 =36Sامنیت و حمایت

 =37Tآموزش ضمن کار (شکرچی و حاجی اسماعیلی)1394،

بهصورت وابسته باشد و امكان وابستگي عناصر در يك مجموعه

 5فرایند تحلیل شبکه  38ANPو مقایسه آن با
39
تکنیک ساختار سلسله مراتبی AHP

درمجموعه هاي مختلف (وابستگي معيارها به گزینهها) وجود

فرایند تحلیل سلسله مراتبی است .در بسیاری موارد لزوماً

روابط سلسلهمراتبی حاکم نیست و روابط درونی بین و درون
خوشهها وجود دارد .در این صورت الگوی سلسلهمراتبی ساده

به شبکهای از روابط تغییر شکل میدهد .بههمین دلیل به

تکنیک  ANPفرایند تحلیل شبکه گویند.

فرايند تحليل شبکه مدل کلي و عمومي و کاملتري از فرايند
تحليل سلسله مراتبي است که اجازه تحليل مسائل مختلف

را با داشتن رابطههاي متقابل بين عناصر ميدهد .اين ارتباط
براي محاسبه وزن اين دسته از مسائل روشي تحت عنوان
سوپر ماتریس را توسعه داد .سوپر ماتریس ،اثر وزنهاي عناصر

مرتبط باهم را با در نظر گرفتن يک ماتريس ،با شرکت همه

گزينهها و عناصر تعديل ميکند (محمدی لرد.)1388،

روش ساختار سلسله مراتبی  AHPبهوسیله توماس ال ساعتی

در سال  1975معرفی گردید .تکنیک فرایند تحلیل سلسله
مراتبی دو کاربرد اساسی دارد .تکنیک  AHPباهدف انتخاب

گزینه مناسب براساس معیارهای چندگانه طراحیشده است.

همچنین از این تکنیک میتوان برای وزندهی به معیارها و
زیرمعیارها استفاده کرد .برای تعیین اوزان شاخصها در فرایند

تحلیل سلسله مراتبی از تکنیک مقایسههای زوجی استفاده

تحلیل سلسله مراتبی حالت خاصی از روش شبکه محسوب

میشود ،زیرا روش تحلیل شبکه در حالت استقالل داخل یک

خوشه و بین چند خوشه نیز قابلاستفاده است .در كل میتوان

گفت كه ساختار سلسله مراتبي در  AHPخطي است و سطوح
براساس صعودي و يا نزولي مرتبشدهاند و هر سطح فقط با

سطوح بااليي و پاييني ارتباط مستقيم دارد و اين ضعف ساختار
سلسله مراتبي است ولي در  ANPاين مشكل برطرف شده و

ساختار بهصورت شبکهای تعريف میشود و وابستگیهایی كه

معيارها و گزینههای انتخاب در يك تصمیمگیری باهم داشتند

بهصورت شبكه بيان میشود (محمدی لرد.)1388 ،

تفسیر شکل زیر چندان پیچیده نیست .شکل ( )aیک نمودار
ساده تحلیل ساده مراتبی  AHPرا نشان میدهد .درست مانند

تکنیک  AHPساختار سلسله مراتبی هدف ،معیارها و گزینهها
نمایش دادهشده است .در مدل تحلیل سلسله مراتبی روابط
درونی معیارها و زیرمعیارها در نظر گرفته نمیشود؛ اما اگر
فرض شود میان معیارها رابطه وجود دارد یا میان زیرمعیارهای

هر معیار رابطه وجود دارد در این صورت ساختار مدل بهصورت
شبکه درخواهد آمد مشابه شکل  ) .)bاین شبکه روابط همان

وجهتسمیه تکنیک  ANPاست؛ بنابراین در یککالم باید گفت
 ANPهمان  AHPاست فقط در آن روابط درونی معیارها و

زیرمعیارها نیز لحاظ میشود.

میشود .فرایند تحلیل سلسله مراتبی با بهکارگیری معیارهای

کیفی و کمی بهطور همزمان و نیز قابلیت بررسی ناسازگاری در
قضاوتها میتواند کاربرد مطلوبی داشته باشد .همچنین این

روش زمینهای را برای تحلیل و تبدیل مسائل مشکل و پیچیده

به سلسله مراتبی سادهتر فراهم میآورد که در چارچوب آن
38. Analytic Network Process, ANP
39. Analytical Hierarchy process
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34. Respect
35. Enthusiasm
36. Security&Support
37. Training

اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء بهرهوری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ()ANP

متقابل را گاهي سيستمهاي بازخورد نيز مينامند .ساعتي

کلی روش تحلیل شبکه را نشان میدهد .میتوان گفت روش
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سال  1986پیشنهاد شد .روش  ANPتعمیم روش  AHPیا

دارد .شکل ( )a ،2ساختار سلسله مراتبی و شکل ( )b ،2ساختار

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

روش تحلیل شبکهای  ANPبهوسیله ساعتی و تاكی زاوا در

(وابستگي معيارها به هم يا گزینهها به هم) و وابستگي عناصر

)(a

)(b
اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء بهرهوری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ()ANP

Cluster

عناصر سطح باالتر وابستهاند ،یعنی ضرایب اهمیت عناصر هر
سطح لزوماً براساس سطح باالتر مشخص میشود؛ درحالیکه

که کدام عنصر باید با کدام عنصر مقایسه شود.
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تصمیمگیری ،روابط و همبستگی متقابل وجود دارد .فرایند

عنصر در خوشه باالی خود بهدست میآید؛ اما در تکنیک

1

Elements

واﺑﺴﺘﮕﯽ
دروﻧﯽ

Cluster 3

واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ

4

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪاي

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ

شکل  :2تفاوت ساختاری بین یک سلسلهمراتب و تحلیل شبکه (غفاری و طاهری)1390 ،
مطابق اصل همبستگی در  AHPعناصر هر سطح صرفاً به

تجزیهوتحلیل شبکهای میتواند بهعنوان ابزاری سودمند در

مسائلی که تعامل بین عناصر سیستم تشکیل ساختار شبکهای

سال هشتم -شماره  - 2پیاپی  - 29پاییز 1397

2

Cluster

در بیشتر اوقات بین آلترناتیوهای تصمیم و معیارهای

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

Cluster

میدهند بهکار گرفته شود و شرایطی را مهیا میکند که روابط
متقابل بین سطوح تصمیمگیری و معیارهای تصمیم به شکل

کلیتری موردبررسی و مالحظه قرار گیرند .اگرچه فرایند

خود مقایسه میشود ،اما در  ANPقاعدهای از قبل مشخص

ندارد و ویژگیهای مدل و دیدگاه طراح مسئله مشخص میکند
* در مدل  AHPوزن نهایی براساس ضرب ساده اهمیت هر

 ANPبا محاسبه سوپر ماتریس حد وزن نهایی عناصر به دست
خواهد آمد (حبیبی و همکاران.)1393،

 6سؤاالت تحقیق

* چه عواملی بر بهرهوری منابع انسانی در سازمان ملی

تجزیهوتحلیل شبکهای نیز یک مقیاس اندازهگیری نسبی

استاندارد تأثیرگذار است؟

یک ساختار اکیدا ً سلسلهمراتبی را به مسئله تحمیل نمیکند.

ملی استاندارد به چه صورت است؟

ذیل مطرح نمود:

منابع انسانی در سازمان ملی استاندارد چگونه است؟

مبتنی بر مقایسات زوجی را بهکار میگیرد ،اما بهمانند AHP

خالصه تفاوت و شباهت این دو تکنیک را میتوان به شرح

* هر دو تکنیک توسط دکتر ساعتی مطرح شدهاند.

* هر دو تکنیک برای تعیین اولویت عناصر بهکار میروند.

* اولویتبندی عوامل مؤثر بر بهرهوری منابع انسانی در سازمان
* وزن هریک از عوامل مؤثر و مؤلفههای مرتبط بر بهرهوری

 7روش تحقیق

* اساس تعیین اولویت در هر دو تکنیک مبتنی بر مقایسههای

تحقیق موردنظر یک تحقیق کاربردي است که هدف آن

* مدل  AHPدارای ساختار کام ً
ال مشخص و قاعدهمندی از

گردآوری دادهها از روشهای کتابخانهای و میدانی و از ابزار

زوجی است.

توسعه دانش کاربردی در زمینه بهرهوری کارکنان است .برای

توالی هدف ،معیارها و زیرمعیارها است ،اما مدل  ANPهیچ

پرسشنامه استفاده شده است .با توجه به روش گردآوری

* در مدل  AHPهر عنصر بر اساس عنصر بال واسطه باالدستی

است .جامعه آماري شامل مديران تخصصی و کارشناسان

ساختار خاص و قابل پیشبینی ندارد.

دادهها ،تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی

شاغل در سازمان ملی استاندارد ایران هستند ،براي تعيين

همچنين از تکنیک فرایند تحليل شبکه  ANPبهعنوان ابزاري

از آلفای کرونباخ با کمک نرمافزار  SPSSاستفادهشده است.

استفاده شده است .براي انجام مقایسات زوجی و رتبهبندی

براي وزندهی و اولويتبندي معيارها و زیرمعیارهای تحقیق

روايي پرسشنامههای طیف لیکرت از فرمول الشه و پايايي آن

معيارها و زیرمعیارها ،از تکنیک فرایند تحليل شبکه ()ANP

برای روایی پرسشنامه مقایسات زوجی با استناد به منابع و

در نرم افزار  Super Decisionsاستفاده شده است.

کتب علمی و پایایی آن با محاسبه نرخ ناسازگاری ،مراحل

 1-7الگوریتم اجرای تکنیک تحلیل شبکه ANP

تأیید پرسشنامه های مقایسات زوجی انجا م گرفته است.
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 2-7جامعه و نمونه آماری

* کمینه ده سال سابقه کاری در سازمان ملی استاندارد ایران

جامعه آماری این تحقیق شامل دودسته است:

 -1مدیران متخصص در سازمان ملی استاندارد ایران،
 1-2-7انتخاب نمونهای از مدیران متخصص

برای کنترل کیفیت پرسشنامه و وزندهی شاخصها و
مقایسات زوجی از دیدگاه خبرگان که در این تحقیق از مدیران

متخصص در حوزه بهرهوری منابع انسانی ،استفادهشده است.

ساعتی ( )2002معتقد است تعداد ده نفر از خبرگان برای

مطالعات مبتنی بر مقایسه زوجی کافی است.
در این مطالعه خبره فردی است که:

* کمینه  5سال سابقه مدیریت منابع انسانی داشته باشند.
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 2-2-7انتخاب نمونهای از کارمندان

در این تحقیق برای تعیین تعداد نمونه یا حجم نمونه از فرمول

کوکران استفادهشده است .نظر به اینکه موضوع موردمطالعه

موضوعی تخصصی است جامعه آماری تنها شامل کارکنانی
است که مدرک تحصیلی آموزش عالی (کاردانی و باالتر) دارند

که تعداد آنها  234نفر است .لذا براساس فرمول ذیل و جامعه

آماری  ،حجم نمونه تحقیق به تعداد  145نفر انتخابشده

است.

ل محاسبه است:
بنابراین کمینه نمونه الزم بهصورت زیر قاب 

* کمینه مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد.

z 2 pq
1.962 × 0.5 × 0.5
2
d
0.052
=n
=
≈ 145
1 1.962 × 0.5 × 0.5
1 z 2 pq
� 1 + 230
�− 1
�1 + � 2 − 1
N d
0.052

در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل:
 :nﺣﺠﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 : Nﺣﺠﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻣﺎري
 :Zﻣﻘﺪار ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮﻣﺎل واﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ،ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن 95درﺻﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً  1/96اﺳﺖ.
 = Pﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻔﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ آن را  0/5در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
)  (q= 1-pدرﺻﺪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ آن ﺻﻔﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ =q
 : dدرﺟﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎ دﻗﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻄﻠﻮب  d،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ 0/01ﯾﺎ  0/05ﺑﺎﺷﺪ).ﺳﺮﻣﺪ و ﻫﻤﮑﺎران(1385، ،

اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء بهرهوری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ()ANP

 -2کارمندان شاغل ستادی در سازمان ملی استاندارد ایران.

داشته باشند.

سال هشتم -شماره  - 2پیاپی  - 29پاییز 1397

ﺳﻮﭘﺮﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻮزون
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 3-7روش و ابزار گردآوری اطالعات

برافزایش بهرهوری کارکنان كه پاسخگويي بهآنها در قالب

اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء بهرهوری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ()ANP

روشهای گردآوری اطالعات در این تحقیق به دو دسته

48

كتابخانهای و میدانی تقسیم میشود .بهمنظور تبیین معیارها،
شناسایی روابط موجود بین معیارها و وزندهی معیارها از

ابزار پرسشنامه استفاده شده است .در این تحقیق از سه
پرسشنامه که با توجه به اهداف و سؤاالت تحقیق ،توسط

محقق تهیهشده استفادهشده است .پس از تهیه پیشنویس
اولیه سؤاالت پرسشنامه و قبل از توزیع گسترده در بین

جامعه آماری ،نخستین مرحله ،ارزیابی مقدماتی پرسشنامه

است .زیرا ممكن است پرسشنامه نیاز به بررسی مجدد ،حذف
یا اضافه تعدادی از سؤاالت بر مبنای اهداف تحقیق و نظرات

متخصصین داشته باشد .لذا پیشنویس اولیه پرسشنامه با
تأیید  10نفر از مدیران و صاحب نظران سازمان جمعبندی و
نهایی گردید.

معيار از فرد خبره خواسته شده است که در صورت وجود

زيرمعيار مهم ديگري که مرتبط است یا حذف معیارهای
نامرتبط  ،پيشنهاد خود را بيان کند و در پايان پرسشنامه نيز

درصورتیکه معيار مهم ديگري غير از معيارهاي پيشنهادي

وجود دارد ،تشريح نمايد .نمونهی کامل از این پرسشنامه در
پیوست شماره یک آمده است.

 2-3-7پرسشنامه شماره دو (پرسشنامه طیف لیکرت
– شناسایی عوامل)

برای شناسایی عوامل از پرسشنامهای با طیف لیکرت استفاده

شده است .این پرسشنامه شامل پنج پرسش پیرامون ویژگیهای
فردی پاسخدهندگان است این پرسشها عبارتاند از :جنسیت،
سن ،میزان تحصیالت ،سابقه کاری و پست سازمانی.

همچنین پرسشنامه دارای پنج عامل اصلی مؤثر در افزایش

 1-3-7پرسشنامه شماره یک :

اين پرسشنامه بهمنظور قضاوت متخصصین موضوع تحقیق
برای تأیید اولیه معیارهای تحقیق و روایی آزمون ،طراحیشده
است .اين پرسشنامه از دو بخش اصلي تشکیلشده است:

 -1اطالعات فردي که شامل ميزان تحصيالت و سابقه کار
است.

 -2معيارها و زيرمعيارهای مهم در شناسایی عوامل مؤثر

بهرهوری کارکنان و  36معیار تخصصی است که عوامل اصلی
آن عبارتاند از :سبک مدیریت ،ویژگیهای فردی کارکنان،
عوامل شغلی ،ویژگی سازمانی و عوامل رفاهی کار .ارزشگذاری

پاسخهای معیارهای تخصصی از طیف لیکرت پنج درجه استفاده
شده است .نمونهای از پرسشنامه در پیوست شماره دو آمده

است.

جدول  :3کمیسازی پاسخ به پرسشها در طیف لیکرت پنج درجه
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گزينههاي بلي و خير صورت ميگيرد .همچنين در ذيل هر
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1
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2

ﻣﺘﻮﺳﻂ
3
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 3-3-7پرسشنامهشماره( 3پرسشنامهخبره ،رتبهبندی

هستند .بنابراین افراد واجد شرایط ذاتاً محدود هستند .در

به پرسشنامه مقایسه زوجی ،عموماً پرسشنامه خبره گفته

این رویکردی متعارف در حل مسائل تصمیمگیری چندمعیاره

مدیران و اساتیدی هستند که در زمینه موردبحث صاحبنظر

دایره انتخاب خبرگان در تحقیق جاری نیز ،تعداد  15نمونه

عوامل)

میشود .زیرا پاسخدهندگان به مسائل تصمیمگیری خبرگان،

بیشتر موارد کمتر از  10تا  20کارشناس در دسترس است و
است (حبیبی و همکاران .)1393 ،با توجه به محدود بودن

ب شده است که در
خبره برای انجام مقایسات زوجی انتخا 

بهرهوری با استفاده از تکنیکهای مبتنی بر مقایسه زوجی

این پرسشنامه جهت وزندهی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر

طیف  9درجه ساعتی مطابق جدول() 5تنظیمشده است.

فصل بعد بهطور کامل بحث خواهد شد.

فرایند تحلیل شبکه  ANPمیباشد .این پرسشنامهها بر اساس

جدول :5ارزشگذاری شاخصها نسبت به هم ،مقیاس نه درجه ساعتی ()1980
ارزش

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  iﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ j

ﺗﻮﺿﯿﺢ

3

ﮐﻤﯽ ﻣﺮﺟﺢ

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﺷﺎﺧﺺ  iﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  jﮐﻤﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ.

1
5
7

ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻣﺮﺟﺢ

ﮔﺰﯾﻨﻪ  iداراي ارﺟﺤﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي از  jاﺳﺖ.

ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ

ارزشﻫﺎي ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺮﺟﺢ

تعداد سؤاالت الزم برای طراحی یک پرسشنامه خبره به تعداد

ﮔﺰﯾﻨﻪ  iاز  jﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﻬﻢﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  jﻧﯿﺴﺖ.

مطلوب ارزیابی میشود .در این تحقیق در مطالعه مقدماتی

مقایسههای الزم بستگی دارد .بهطورکلی برای مقایسه  nعامل

با توزیع و جمعآوری  30پرسشنامه و محاسبه ضریب آلفای

پرسشنامه شماره سه در یک نسخه و در دو بخش اصلی

حاصل شده است .ضريب آلفاي كرونباخ کل پرسشنامه برابر

تحصیالت و سابقهی کاری آمده است و بخش دوم شامل سه

ارزیابیشده است.

به { ) } n(n2- 1مقایسه نیاز است.

طراحی شده است .بخش اول اطالعات فردی شامل میزان

زیر بخش بهصورت زیر است:

 .1مقایسه زوجی معیارهای اصلی بر اساس هدف،

کرونباخ در نرمافزار  ،spssپایایی یا میزان ثبات اطالعات،

 0/91محاسبهشده است .بنابراين پايایي پرسشنامه ،مطلوب
 5-3-7روایی و پایایی پرسشنامه خبره

در پرسشنامه خبره که مبتنی بر مقایسه زوجی تمامی عناصر

 4-3-7روایی و پایایی (پرسشنامه طیف لیکرت-

موردتوجه قرارگرفته است و طراح قادر به جهتگیری خاصی

برای سنجش روایی عوامل شناساییشده مؤثر بر بهرهوری

مقایسه زوجی فینفسه از روایی الزم برخوردار هستند (قدسی

N
Ne −
2 ≥ 0.6
= CVR
N
2

ناسازگاری محاسبه میشود .اگر نرخ ناسازگاری مقایسات

شناسایی عوامل)

منابع انسانی از روایی محتوایی ( )CVRاستفادهشده است.

 :CVRضریب روایی سؤالهای پرسشنامه هست که ضریب

بیش از  6/0مورد تأیید است.

 :Neتعداد متخصصینی که گزینه بله را انتخاب کردهاند.
 :Nتعداد کل پرسشنامههای دریافتشده.

در این مطالعه از  30پرسشنامه توزیعشده بین مدیران30 ،

نظر جمعآوری شد که براساس فرمول الشه تمامی زیرمعیارها
مورد تأیید قرارگرفته است.

برای پایایی پرسشنامه چنانچه ضریب آلفای کرونباخ برای
یک مقیاس بیش از  0/7محاسبه گردد ،پایایی آن مقیاس

صفر است .بنابراین چون تمامی معیارها در این سنجش
در طراحی سؤاالت نیست بنابراین پرسشنامههای مبتنی بر

پور .)1391 ،برای سنجش پایایی پرسشنامه خبره نیز نرخ
زوجی بیشتر از  0/1باشد بهتر است در مقایسات تجدیدنظر
گردد .درصورتیکه نرخ ناسازگاری ،کوچکتر یا مساوی 0/1

باشد ( ،)IR≤0/1در مقایسات زوجی ،سازگاری وجود دارد

(مهرگان .)1393 ،در این تحقیق نیز نرخ ناسازگاری کوچکتر

از  0/1بوده است .نرخ ناسازگاری از تقسیم شاخص سازگاری بر

شاخص تصادفی به دست میآید .نسبت سازگاری  0/1یا كمتر

سازگاری در مقایسات را بیان میكند .

CR = CI / RI

 -در مقایسات زوجی معیارهای اصلی براساس هدف نرخ

ناسازگاری  0/006به دست آمده است .

 -در مقایسات زوجی معیارهای اصلی براساس سبک مدیریت
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اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء بهرهوری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ()ANP

 .2مقایسه زوجی معیارهای اصلی بر اساس روابط درونی،

با یکدیگر است احتمال اینکه یک متغیر در نظر گرفته نشود

 .3مقایسه زوجی زیر معیارها بر اساس معیارهای اصلی.
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2و4و6و8

ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮﺟﺢ

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﺷﺎﺧﺺ  iﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  jﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
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9

ﺗﺮﺟﯿﺢ ﯾﮑﺴﺎن

ﺷﺎﺧﺺ  iﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  jاﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ دارد.
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نرخ ناسازگاری  0/004بهدست آمده است .

 -در مقایسات زوجی معیارهای اصلی براساس ویژگیهای

 -در مقایسات زوجی زیر معیارهای عوامل رفاهی کار نرخ

 -در مقایسات زوجی معیارهای اصلی براساس عوامل شغلی

 -در بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی کارمندان ستادی

 -در مقایسات زوجی معیارهای اصلی براساس ویژگی سازمانی

استاندارد ایران ( کارمندان دارای مدرک تحصیلی کالسیک)

 -در مقایسات زوجی معیارهای اصلی براساس عوامل رفاهی

نمونه با توجه به فرمول کوکران برابر  145بهدست آمد؛ لذا به

 -در مقایسات زوجی زیر معیارهای سبک مدیریت نرخ

و تحویل گرفته شد که در ادامه آمار توصیفی ویژگیهای

 -در مقایسات زوجی زیر معیارهای ویژگی های فردی نرخ

ویژگیهای فردی (جنسیت ،سن ،تحصیالت ،سابقه کاری،

 -در مقایسات زوجی زیر معیارهای عوامل شغلی نرخ ناسازگاری

معیارهای اصلی و زیرمعیارها بهطور کامل قید شده است.

فردی نرخ ناسازگاری  0/002بهدست آمده است.

نرخ ناسازگاری  0/005بهدست آمده است .
نرخ ناسازگاری  0/007بهدست آمده است.

کار نرخ ناسازگاری  0/007بهدست آمده است.
ناسازگاری  0/063بهدست آمده است.

ناسازگاری  0/027بهدست آمده است .
 0/024بهدست آمده است.
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(حجم نمونه)تعداد جامعه آماری مشخصشده از سازمان ملی

در حدود  234نفر از کارمندان شاغل ستادی بودند که حجم
تعداد حجم نمونه پرسشنامه در بین کارکنان توزیع  ،تکمیل

دموگرافیک نمونه و تحلیل فراوانی پاسخدهندگان براساس

پست سازمانی ) و تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش براساس

جدول  :6آمار توصیفی ویژگیهای دموگرافیک نمونه کارمندان

ﺟﻨﺴﯿﺖ

دﺳﺘﻪﻫﺎ

ﻓﺮاواﻧﯽ

زن

76

52,41

ﻣﺮد

69

47,59

ﮐﻞ
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ناسازگاری  0/002بهدست آمده است.

 در مقایسات زوجی زیر معیارهای ویژگی سازمانی نرخوﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻓﺮدي
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ناسازگاری  0/03بهدست آمده است.

ﺳﻦ

ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري

ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ

ﮐﻤﺘﺮ از  30ﺳﺎل

145
15

100,00

 30ﺗﺎ  40ﺳﺎل

67

46,53

 40ﺗﺎ  50ﺳﺎل

52

36,11

ﺑﯿﺶ از  50ﺳﺎل

10

6,94

ﮐﻞ

144

100

ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﻤﺘﺮ

13

8,97

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

54

37,24

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

78

53,79

ﮐﻞ

145

100,00

ﮐﻤﺘﺮ از  5ﺳﺎل

31

21,38

 5ﺗﺎ  10ﺳﺎل

16

11,03

 10ﺗﺎ  15ﺳﺎل

26

17,93

 15ﺗﺎ  20ﺳﺎل

34

23,45

ﺑﯿﺶ از  20ﺳﺎل

38

26,21

ﮐﻞ

145

100,00

ﮐﺎردان

9

6,21

ﮐﺎرﺷﻨﺎس

115

79,31

رﯾﯿﺲ ﮔﺮوه

16

11,03

ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮ

5

3,44

ﮐﻞ

145

100,00

10,42

تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش براساس پارامترهای مرکزی

و «زیاد» طیف لیکرت را در پرسشنامه انتخاب کردهاند .میزان

ارائ ه شده است .براساس پرسشنامه ها تعداد  145داده صحیح

 3است .بهطوریکه بزرگترین دامنه تغییرات برای ویژگی

و پارامترهای پراکندگی برای سؤاالت و عاملهای اصلی پژوهش

پیرامون متغیرهای پژوهش گردآوری شده است .میانگین

نمرات متغیرها بین  4تا  4/5بوده است که در این میان عنصر

عوامل رفاهی کار بیشترین میانگین را دارد .همچنین میانه و
مد نشان میدهد بیشتر افراد گزینه  4و  5یعنی «خیلی زیاد»

پراکندگی از لحاظ شاخص دامنه تغییرات ،کوچک و کمتر از

سازمانی با مقدار  2/3است .ازنظر شاخص انحراف معیار نیز
عنصر ویژگی سازمانی دارای بیشترین پراکندگی است .انحراف
معیار دیدگاه افراد پیرامون سبک مدیریت بسیار اندک است.

عوامل رفاهی کار

541

46504

76101

46130

76411

دامنه

تغییرات

76174

0601.

-76341

-7601.

46504

76410

06777
06333
56..0

-76331
-76451
-76041

-764.5
-767.0

-76174

دادهها باید از توزیع نرمال برخوردار باشند توزیع دادهها باید نشان

 -3اولویتبندی معیارهای اصلی بر اساس روابط درونی میان

چگونه است .در توزیع نرمال زمانی که دادهها میل به جمعشدن

 -4اولویتبندی هریک از زیرمعیارها در خوشه مربوط به خود

دهند پراکندگی و گستردگی دادههایی که جمعآوری کردهایم
در اطراف مقدار میانگین رادارند و به سمت چپ یا راست تمایل

چولگی 40و کشیدگی 41دادهها ،آزمون شده است .در حالت کلی

چنانچه چولگی و کشیدگی در بازه ( )-2 ، 2نباشند ،دادهها
از توزیع نرمال برخوردار نیستند .بر اساس نتایج جدول ()4
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از طریق مقایسه زوجی،

 -5محاسبه سوپر ماتریس اولیه ،سوپر ماتریس موزون و سوپر
ماتریس حد،

 -6مشخص شدن اولویت نهایی.

در تمامی موارد مقدار چولگی و کشیدگی در رنج قابلقبول

بهدستآمده است .بنابراین توزیع دادهها نرمال بوده است.

 1-8اولویتبندی عوامل مؤثر بر بهرهوری کارکنان

پس از شناسایی معیارهای اصلی و زیرمعیارها  ،اولویتبندی

این عناصر با تکنیک فرایند تحلیل شبکه  ANPانجامشده
است .عوامل شناساییشده در قالب  5معیار اصلی که

عبارتاند از :سبک مدیریت ،ویژگیهای فردی ،عوامل

شغلی ،ویژگی سازمانی ،عوامل رفاهی کار طبق جدول ()4-5

دستهبندیشدهاند .فرایند تحلیل شبکه ( )ANPبهصورت زیر
است :

 -1تشکیل شبکه تصمیم،

 -2اولویتبندی معیارهای اصلی بر اساس هدف از طریق
مقایسه زوجی،

40. Skewness
41. kurtosis

اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء بهرهوری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ()ANP

ندارند به این توزیع  ،توزیع نرمال میگویند .برای این منظور ابتدا

معیارهای اصلی،
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ویژگی سازمانی

541

عوامل شغلی

56001

-76434

-76317
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تعداد

میانگین

541

4637.

ویژگیهای فردی کارکنان

541

چولگی

سبک مدیریت

541

463.4

76430

کشیدگی

متغیرهای پژوهش

انحراف معیار

جدول  :7تحلیل توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش

اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء بهرهوری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ()ANP

جدول  :8دستهبندی معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر بهرهوری کارکنان

52

ﻧﻤﺎد

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ

C1

ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

C2

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻓﺮدي

C3

ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻐﻠﯽ

C4

وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

C5

ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﺎﻫﯽ ﮐﺎر

زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ

وﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮي ﺗﻮاﻧﺎ  ،ﮐﺎرآﻣﺪ و داراي ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ
ﺷﯿﻮه رﻫﺒﺮي و اﺟﺮاي ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ

ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ و رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن )ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻧﺪه(
ارﺗﻘﺎ و اﻧﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺳﺎﻻري
اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺮوري در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎ درون و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰش

اﯾﺠﺎد و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎدات
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮردﻧﯿﺎز
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﮐﻨﺎن

داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

وﺟﻮد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ،ﻋﻼﺋﻖ ﻓﺮدي و ﺷﻐﻠﯽ
داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻزم و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري ﻣﻔﯿﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮي آﻣﻮزشﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ
وﺟﺪان ﮐﺎري ،ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮي ﮐﺎرﮐﻨﺎن
داﺷﺘﻦ روﺣﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎري و ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ
داﺷﺘﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوري
داﺷﺘﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ

داﺷﺘﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ

اﻧﻄﺒﺎق و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﺷﺎﻏﻞ

وﺿﻮح و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻧﻘﺶﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﻋﺪم ﻣﻮازي ﮐﺎري در ﺷﻐﻞ

ﺳﻨﺠﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي در ﺷﻐﻞ و ﺷﺎﻏﻞ
ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
وﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﻼﻣﺖ اداري در ﺳﺎزﻣﺎن

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ،ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و...
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻬﺮهوري ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺎزﻣﺎن

وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرا در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد و ﭘﺮداﺧﺘﯽﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر

ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻓﺎﻫﯽ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺎر
اﺣﺴﺎس اﯾﻤﻨﯽ و آﺳﺎﯾﺶ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر

 2-8اولویتبندی معیارهای اصلی براساس هدف
()W21

برای انجام تحلیل شبکه ،نخست معیارهای اصلی براساس
هدف بهصورت زوجی مقایسه شدهاند .مقایسه زوجی بسیار
ساده است و تمامی عناصر هر خوشه باید بهصورت دوبهدو

مقایسه شوند.

ﻧﻤﺎد
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S51
S52
S53
S54
S55
S56

جدول  :9ماتریس مقایسه زوجی معیارهای اصلی W21
C1

C2

1

C1

2,639

0,379

C2
C4
C5

0,353

2,201

0,454

2,834

0,707

1,499

1

0,667

1,414

2,768

0,847

1,180

0,361

C4

1,545

1

0,647

C3

C3

C5

0,575

1

1,740

0,285
1

3,515

جدول :10تعیین اولویت معیارهای اصلی تحقیق W21

C3
C4
C5

0,379
0,647
0,361

1,414

1

1,180
0,667

2,834

1,499

0,847

2,201

1

1

0,454

3,515

1,740

0,353
0,575
0,285
1

0,701
0,993
0,500
1,896

0,125
0,177
0,089
0,338

جدول :11اولویتبندی معیارهای اصلی براساس هدف
ﻧﻤﺎد

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺻﻠﯽ

وزن ﻧﺮﻣﺎل

رﺗﺒﻪ

C5

ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﺎﻫﯽ ﮐﺎر

0,338

1

C1
C3
C4

ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

0,125

ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻐﻠﯽ

0,177

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻓﺮدي

0,089

وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

 3-8اولویتبندی معیارهای اصلی بر اساس روابط
درونی ()W22
گام بعدی ،محاسبه روابط درونی معیارهای اصلی یعنی

ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻓﺮدي

ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻐﻠﯽ

3
4
5

ماتریس ( )W22است .فرض بر این است که تمامی معیارهای

اصلی با یکدیگر رابطه دارند.

ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﺎﻫﯽ ﮐﺎر

وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

شکل :3الگوی روابط درونی معیارهای اصلی مدل
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اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء بهرهوری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ()ANP

C2

0,270

2
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C2

1

2,639

1,545

2,768

0,707

1,515

0,270

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

C1

C1

C2

C3

C4

C5

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻨﺪﺳﯽ

ﺑﺮدار وﯾﮋه

 4-8مقایسه معیارهای اصلی براساس سبک مدیریت

اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء بهرهوری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ()ANP

جهت انعكاس روابط درونی ،در هر مرحله یک معیار ثابت

54

در نظر گرفته شده است و سپس سایر معیارها بر اساس

این معیار مورد مقایسه زوجی قرارگرفتهاند .ماتریس مقایسه

سال هشتم -شماره  - 2پیاپی  - 29پاییز 1397

در جدول ( )9ارائه شده است .معیارهای ویژگیهای فردی،

شغلی ،ویژگی سازمانی و عوامل رفاهی کار ،براساس سبک

مدیریت مورد مقایسه و تعیین اولویت قرارگرفتهاند.

جدول  :12مقایسه معیارهای اصلی براساس سبک مدیریت ()C1

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس

C1

C2

C2

C3

C4

C5

1

0,847

1,499

0,353

1,180

C3

1

0,667

C4

0,454

2,834

C5

1,740

2,201
1

3,515

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻨﺪﺳﯽ
0,818
1,105

0,575

0,542

0,285

2,040

1

ﺑﺮدار وﯾﮋه
0,182
0,245
0,120
0,453

جدول  :13اولویتبندی معیارهای اصلی بر اساس سبک مدیریت
ﻧﻤﺎد

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺻﻠﯽ

وزن ﻧﺮﻣﺎل

رﺗﺒﻪ

C5

ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﺎﻫﯽ ﮐﺎر

0,453

1

ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻐﻠﯽ

C3
C2

 5-8مقایسه معیارهای اصلی براساس ویژگیهای
فردی()C2

C1
C3

ویژگیهای فردی ()C2

C1

1

1,545

2,768

0,707

1,414

C5

براساس ویژگیهای فردی مورد مقایسه قرارگرفتهاند.

C3

0,361

C4

مدیریت ،عوامل شغلی ،ویژگی سازمانی و عوامل رفاهی کار،

C4

0,647

0,454
1,740

4

فردی در جدول ( )14ارائ ه شده است .معیارهای سبک

C5

1

3

0,120

جدول :14مقایسه معیارهای اصلی بر اساس
C2

2

0,182

وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

C4

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس

0,245

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻓﺮدي

ماتریس مقایسه زوجی معیارهای اصلی با عنایت به ویژگیهای

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

زوجی معیارهای اصلی با عنایت به عامل سبک مدیریت ()C1

2,201
1

3,515

0,575
0,285
1

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻨﺪﺳﯽ
1,319
0,951
0,465

1,715

ﺑﺮدار وﯾﮋه
0,296

0,214
0,104
0,385

جدول :15اولویتبندی معیارهای اصلی بر اساس ویژگیهای فردی ()C2

ﻧﻤﺎد

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺻﻠﯽ

وزن ﻧﺮﻣﺎل

رﺗﺒﻪ

C5

ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﺎﻫﯽ ﮐﺎر

0,385

1

C1
C3
C4

ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻐﻠﯽ

وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

 6-8مقایسه معیارهای اصلی براساس عوامل شغلی
()C3

ماتریس مقایسه زوجی معیارهای اصلی با عنایت به عوامل

0,296

0,214
0,104

2
3
4

شغلی در جدول ( )16ارائ ه شده است .معیارهای ویژگیهای
فردی ،سبک مدیریت ،عوامل سازمانی و عوامل رفاهی کار،

براساس عوامل شغلی مورد مقایسه قرارگرفتهاند.

جدول :16مقایسه معیارهای اصلی براساس عوامل شغلی ()C3

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس

C3

C1

C1

C2

C4

C5

1

2,639

2,768

0,707

0,379

C2

0,361

C4

1,414

C5

1

0,667

2,834

1,499
1

3,515

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻨﺪﺳﯽ

0,353
0,285
1

ﺑﺮدار وﯾﮋه
0,326

1,508

0,145

0,669

0,111

0,512

0,419

1,937

جدول :17اولویتبندی معیارهای اصلی بر اساس عوامل شغلی C3

ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

C1

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻓﺮدي

C2

وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

C4

 7-8مقایسه معیارهای اصلی براساس ویژگی
سازمانی ()C4

ماتریس مقایسه زوجی معیارهای اصلی با عنایت به ویژگی

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
C1
C3
C5

3
4

سازمانی در جدول ( )18ارائ ه شده است .معیارهای ویژگیهای
فردی ،عوامل شغلی ،سبک مدیریت و عوامل رفاهی کار،

براساس ویژگی سازمانی مورد مقایسه قرارگرفتهاند.

جدول :18مقایسه معیارهای اصلی براساس ویژگی سازمانی ()C4
C4

C1

C2

C3

C5

1

2,639

1,545

0,707

0,379
0,647

1,414

1

1,180
2,834

0,847
1

1,740

جدول :19اولویتبندی معیارهای اصلی براساس

0,353
0,575
1

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻨﺪﺳﯽ
1,303
0,580

0,188

0,814

0,376

1,625

ویژگی سازمانی ()C4

ﻧﻤﺎد

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺻﻠﯽ

وزن ﻧﺮﻣﺎل

C5

ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﺎﻫﯽ ﮐﺎر






1

C1
C3
C2

ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻐﻠﯽ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻓﺮدي

 8-8مقایسه معیارهای اصلی براساس عوامل
رفاهی کار ()C5

ماتریس مقایسه زوجی معیارهای اصلی با عنایت به عوامل
رفاهی کار در جدول ( )20ارائه شده است .معیارهای

0,302
0,134

رﺗﺒﻪ

ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺑﺮدار وﯾﮋه
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2
3
4

ویژگیهای فردی ،عوامل شغلی ،ویژگی سازمانی و سبک
مدیریت ،براساس عوامل رفاهی کار مورد مقایسه قرارگرفتهاند.
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ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﺎﻫﯽ ﮐﺎر
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ﻧﻤﺎد

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺻﻠﯽ

وزن ﻧﺮﻣﺎل

رﺗﺒﻪ
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جدول :20مقایسه معیارهای اصلی براساس عوامل رفاهی کار ()C5

56

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس C5

C1

C2

C3

C4

1

2,639

1,545

2,768

C1

0,379

C2

0,647

C3

0,361

C4

1

1,180
0,667

0,454

1,499

2,201
1

1,833
0,833
1,139
0,575

ﻧﻤﺎد

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺻﻠﯽ

وزن ﻧﺮﻣﺎل

C1

ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

0,418

1

C3
C2
C4

ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻐﻠﯽ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻓﺮدي
وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

 9-8اولویتبندی زیرمعیارها از طریق مقایسه زوجی

در گام بعدی از تکنیک  ،ANPزیرمعیارهای مربوط به هر
معیار بهصورت زوجی در نرمافزار مقایس ه میشوند.

 1-9-8تعیین اولویت زیرمعیارهای سبک مدیریت ()C1

زیرمعیارهای سبک مدیریت عبارتاند از :وجود مدیری توانا،

کارکنان ،ارتباط سازنده با کارکنان ،ارتقاء و انتصاب کارکنان

براساس شایستهساالری ،ایجاد نظام جانشینپروری در بین
کارکنان ،برقراری تعامالت سازنده مدیر با درون و برون
سازمان ،توجه به نیازهای کارکنان جهت افزایش انگیزش،

ایجاد و پیادهسازی صحیح نظام پیشنهادها و انتقادات ،توانایی

مدیر در تأمین منابع موردنیاز.

 2-9-8تعیین اولویت زیرمعیارهای ویژگیهای فردی()C2

زیرمعیارهای ویژگیهای فردی عبارتاند از :سطح تحصیالت

کارکنان ،داشتن تجربه الزم و سابقه کاری مفید کارکنان،
وجود تناسب بین مهارتها ،عالئق فردی و شغلی ،داشتن
مهارت و تخصص کافی کارکنان ،پایبندی کارکنان به فراگیری

آموزشهای کوتاهمدت و ضمن خدمت ،وجدان کاری ،تعهد
و مسئولیتپذیری کارکنان ،داشتن روحیه همکاری و کار
گروهی ،داشتن خالقیت و نوآوری.

 3-9-8تعیین اولویت زیرمعیارهای عوامل شغلی ()C3

زیرمعیارهای عوامل شغلی عبارتاند از :داشتن امنیت شغلی،

0,418
0,190
0,260

0,131

عوامل رفاهی کار ()C5

رﺗﺒﻪ

سبک مدیریت مشارکتی ،عدم تبعیض و رعایت عدالت بین
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1

جدول :21اولویتبندی معیارهای اصلی براساس

کارآمد و دارای شایستگی علمی و فنی ،شیوه رهبری و اجرای

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

0,847

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮدار وﯾﮋه

0,260

0,190
0,131

2
3
4

داشتن رضایت شغلی ،انطباق و تناسب شغل با شاغل ،وضوح

و شفافیت نقشها و فرایندهای انجام کار ،عدم موازی کاری
در شغل ،آموزش و توانمندسازی در شغل و شاغل ،سنجش

صحیح عملکرد کارکنان.

 4-9-8تعیین اولویت زیرمعیارهای ویژگی سازمانی()C4

زیرمعیارهای ویژگی سازمانی عبارتاند از :جایگاه و موقعیت

سازمان در سطح ملی و بینالمللی ،وجود فرهنگ سالم و
سالمت اداری در سازمان ،شفافیت و اجرای صحیح قوانین

و مقررات ،بخشنامهها و  ،...ارتباطات و تعامالت برونسازمانی،
سنجش بهرهوری کارکنان در راهبردهای سازمان ،وجود
سیستمهای فناوری اطالعات کارآ در سازمان.

 5-9-8تعیین اولویت زیرمعیارهای عوامل رفاهی کار ()C5

زیرمعیارهای عوامل رفاهی کار عبارتاند از :میزان بودجه

سازمان ،برقراری نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد ،مناسب

بودن سطح حقوق و دستمزد و پرداختیهای سازمان ،امکانات

و تجهیزات مناسب در محیط کار ،تسهیالت رفاهی ،اجتماعی
و بهداشتی کار ،احساس ایمنی و آسایش در محیط کار.

 10-8محاسبه سوپر ماتریس اولیه (ناموزون) ،سوپر
ماتریس موزون و سوپر ماتریس حد

بهمنظور تعیین وزن نهایی ،خروجی مقایسه معیارهای اصلی
براساس هدف و روابط درونی میان معیارها و مقايسه زوجي
زيرمعيارها ،در یک سوپر ماتریس ارائه میشود .در این سوپر
ماتریس ،بردار  W21اهمیت هریک از معیارهای اصلی را

براساس هدف نشان میدهد .بردار  W22نشاندهنده مقایسه

سوپر ماتریس برابر صفر خواهد بود و تنها درایههای مربوط به

اهمیت هر یک از زیرمعیارها در خوشه مربوط به خود هست.

درایه تکرار میشود .سوپر ماتریس حد محاسبهشده با نرمافزار

زوجی روابط بین معیارهای اصلی است .بردار  W32نشاندهنده

زیرمعیارها ،عددی میشود که در تمامی سطر مربوط بهآن

درایههای صفر نیز گویای بیتأثیر بودن فاکتورها در محل

سوپردسیژن میتواند اولویت نهایی شاخصها و معیارها را

به این سوپر ماتریس ،سوپر ماتریس اولیه یا ناموزن گفته

 11-8تعیین اولویت نهایی

تالقی سطر و ستون بر یکدیگر است.

بهدست آورد.

میشود .برای دستیابی به اولویت نهایی در یک سیستم با

در پایان با توجه به وزن معیارها و زیر معیارها ،اولویت نهایی

ماتریس وارد شود (حبیبی و همکاران .)1393 ،با توجه به

جدول (19و  ) 20به ترتیب سیر نزولی استخراجشده است  .از

تأثیرات متقابل ،باید بردارهای اولویتهای داخلی در یک سوپر

کار دارای بیشترین وزن و رتبه اول و بااهمیتترین عامل در

افزایش بهرهوری کارکنان شناخته شد و بعدازآن عامل سبک
مدیریت دارای رتبه دوم و عوامل شغلی دارای رتبه سوم در

الگوی شبکهای مدل با استفاده از تکنیک  ANPدر نرمافزار

این تحقیق شدند .در خصوص زیرمعیارهای مربوط به عوامل

ماتریس موزون است .برای موزون کردن از روش نرمالسازی

شاخص مناسببودن سطح حقوق و دستمزد و پرداختیهای

سوپردسیژن طراحی شده است .گام بعدی تشکیل سوپر
خطی استفاده میشود و سوپر ماتریس ناموزون به سوپر
ماتریس موزون (نرمال) تبدیل میشود .در سوپر ماتریس

اصلی نیز طبق جدول ( )20رتبهبندی نهایی انجام شد و

سازمان بهعنوان رتبه اول ،دارای بیشترین اهمیت در بین
عوامل تأثیرگذار بر افزایش بهرهوری کارکنان است و همچنین

موزون ،جمع عناصر تمامی ستونها برابر با یک میشود .سوپر

شاخص وجود مدیری توانا ،کارآمد و دارای شایستگی علمی

درنهایت سوپر ماتریس حد محاسبه میشود .سوپر ماتریس

شایستهساالری بهعنوان رتبه سوم از میان  36زیرمعیار مؤثر

ماتریس موزون از نرمافزار سوپر دسیژن استخراج میشود.

بهدست میآید  .این عمل آنقدر تکرار میشود تا تمامی عناصر

و فنی بهعنوان رتبه دوم و ارتقاء و انتصاب کارکنان براساس
برافزایش بهرهوری کارکنان دارای اهمیت و اولویت برتر است.

سوپر ماتریس شبیه هم شود .در این حالت تمامی درایههای

جدول :22رتبهبندی نهایی معیارهای اصلی تحقیق
ﻧﻤﺎد

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺻﻠﯽ

وزن ﻧﺮﻣﺎل

رﺗﺒﻪ

C5

ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﺎﻫﯽ ﮐﺎر

0,338

1

C1
C3
C2
C4

ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻐﻠﯽ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻓﺮدي
وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
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0,270
0,125
0,177
0,089

2
3
4
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مطالعه بهصورت زیر خواهد بود:

0
�0
0

0
W22
W32

0
W
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پنج معیار اصلی شناساییشده در تحقیق ،معیار عوامل رفاهی
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روابط شناساییشده در مطالعه حاضر ،سوپر ماتریس اولیه این

و رتبهبندی عوامل مؤثر برافزایش بهرهوری کارکنان طبق

اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء بهرهوری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ()ANP

ﻧﻤﺎد
53S
11S
14S
42S
13S
31S
12S
56S
32S
17S
51S
52S
33S
34S
22S
23S
58

28S
24S
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21S
35S
15S
36S
26S
27S
43S
55S
45S
19S
37S
46S
41S
25S
16S
54S
18S
44S

جدول :23رتبهبندی زیرمعیارهای مؤثر برافزایش بهرهوری کارکنان
زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد و ﭘﺎداشﻫﺎي ﻧﻘﺪي و ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪي
وﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮي ﺗﻮاﻧﺎ ،ﮐﺎرآﻣﺪ و داراي ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ
ارﺗﻘﺎ و اﻧﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺳﺎﻻري
وﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﻼﻣﺖ اداري در ﺳﺎزﻣﺎن

ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ و رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ) ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن (
داﺷﺘﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ

ﺷﯿﻮه رﻫﺒﺮي و اﺟﺮاي ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
اﺣﺴﺎس اﯾﻤﻨﯽ و آﺳﺎﯾﺶ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
داﺷﺘﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰش
ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد
اﻧﻄﺒﺎق و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﺷﺎﻏﻞ

وﺿﻮع و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻧﻘﺶﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ  ،ﻋﻼﺋﻖ ﻓﺮدي و ﺷﻐﻠﯽ
داﺷﺘﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوري

داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻزم و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري ﻣﻔﯿﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﻋﺪم ﻣﻮازي ﮐﺎري در ﺷﻐﻞ

اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺮوري در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي در ﺷﻐﻞ و ﺷﺎﻏﻞ

ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن)وﺟﺪان ﮐﺎري  ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮي(
داﺷﺘﻦ روﺣﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎري و ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات  ،ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎو ..
ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻓﺎﻫﯽ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺎر

ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻬﺮهوري ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮردﻧﯿﺎز
ﺳﻨﺠﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن

وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرا در ﺳﺎزﻣﺎن

ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮي آﻣﻮزشﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎ درون و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر

اﯾﺠﺎد و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎدات
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

وزن ﮐﻞ

وزن ﻧﺮﻣﺎل

0,0376

0,0752

0,0361

0,0722

0,0313

0,0627

0,0254

0,0509

0,0208

0,0416

0,0203

0,0406

0,0194

0,0389

0,0195

0,0389

0,0181

0,0363

0,0173

0,0347

0,0168

0,0336

0,0167

0,0333

0,016

0,032

0,0155

0,031

0,0144

0,0288

0,0127

0,0253

0,0123

0,0245

0,0112

0,0224

0,0112

0,0224

0,0106

0,0212

0,0104

0,0209

0,0102

0,0204

0,01

0,02

0,0078

0,0155

0,0077

0,0153

0,0077

0,0153

0,0073

0,0146

0,0072

0,0145

0,0071

0,0141

0,0064

0,0128

0,0062

0,0125

0,0062

0,0124

0,006

0,0121

0,0056

0,0112

0,0055

0,0111

0,0053

0,0107

رﺗﺒﻪ
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

 12-8پاسخ به سؤاالت تحقیق

 -1چه عواملی بر بهرهوری منابع انسانی در سازمان ملی
استاندارد تأثیرگذار است؟

با استفاده از ادبیات موضوع ،پیشینه تحقیقات گذشته و نتایج
حاصل از تحقیقات استفادهشده و محیط نگاری تحقیق و
جمعبندی نتایج حاصل از توزیع پرسشنامه در بین نمونه
آماری بهوسیله نرمافزار  ،excell ,spssپنج عامل اصلی (معیار)

که شامل  :سبک مدیریت ،ویژگیهای فردی ،عوامل شغلی،

سازمان ملی استاندارد تأثیرگذار است.

 -2اولویتبندی عوامل مؤثر بر بهرهوری منابع انسانی و وزن هر
یک از عوامل مؤثر چگونه است ؟

بهمنظور رتبهبندی عوامل مؤثر بر بهرهوری کارکنان با استفاده
از پرسشنامه مقایسات زوجی و تکنیک فرایند تحلیل شبکه

در نرمافزار  Super decisionمعیارها و زیرمعیارها اولویتبندی
گردید که طبق نتایج حاصل در این رتبهبندی ،از  5عامل و
معیار اصلی ،عوامل رفاهی کار با وزن  0/338بهعنوان مهمترین
عامل اصلی و رتبه اول  .سبک مدیریت با وزن  0/270در رتبه

دوم ،عوامل شغلی با وزن  0/125در رتبه سوم ،ویژگیهای
 0/089در رتبه پنجم قرارگرفته است .رتبهبندی عوامل فرعی
و زیرمعیارها به همراه وزن هریک از زیرمعیارها در جدول ()20

بهطور کامل مطرحشده است.

 13-8نتایج تحقیق

براساس یافتههای بهدستآمده از تحقیق حاضر ،پنج
عامل اصلی مهم و  36عامل فرعی در افزایش بهرهوری

کارکنان در سازمان ملی استاندارد ایران شناساییشده
است که با توجه به تکنیک فرایند تحلیل شبکه و نرمافزار

 DECISION SUPERعوامل موردنظر رتبهبندی شدهاند در

این رتبهبندی از پنج عامل و معیار اصلی (سبک مدیریت،

ویژگیهای فردی ،عوامل شغلی ،ویژگی سازمان و عوامل
رفاهی کار) ،عوامل رفاهی کار بهعنوان مهمترین عامل اصلی

در افزایش بهرهوری کارکنان سازمان ملی استاندارد شناخته
شد .سبک مدیریت در رتبه دوم ،عوامل شغلی در رتبه سوم،

ویژگیهای فردی در رتبه چهارم و ویژگی سازمانی در رتبه

پنجم قرارگرفته است .از  36عامل فرعی و زیرمعیار نیز ،عامل

است و همچنین عامل وجود مدیری توانا ،کارآمد و دارای

شایستگی علمی و فنی در رتبه دوم و ارتقاء و انتصاب کارکنان

براساس شایستهساالری در رتبه سوم ،وجود فرهنگ سالم و
سالمت اداری در سازمان در رتبه چهارم و عدم تبعیض و

رعایت عدالت بین کارکنان در رتبه پنجم از میان  36زیرمعیار

مؤثر برافزایش بهرهوری کارکنان دارای اهمیت و پنج اولویت

برتر شناختهشدهاند .در ادامه ،بحث بیشتری روی معیارها و

زیرمعیارها انجام میگیرد.

 -1اولین و مهمترین عامل اصلی شناساییشده در افزایش

بهرهوری کارکنان در سازمان ملی استاندارد ،عامل رفاهی کار
و مناسب بودن حقوق و دستمزد بهعنوان زیرمعیار مهم است.
پس توجه به این مقوله و وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان

در سازمان ملی استاندارد ایران ،قابلبررسی و تجدیدنظر است.

چراکه میتواند بهعنوان یکی از مهمترین عوامل در کاهش
یا افزایش بهرهوری کارکنان و کاهش یا افزایش انگیزهکاری
آنان مؤثر باشد .لذا امر پرداخت حقوق و دستمزد جایگاهی
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بس حساس در قلمرو نظام اداری را دارد .شمار فراوانی از

کمکاریها ،عدم انگیزش ،نارضایتیهای شغلی ،موارد ترک
خدمت ناشی از بیتوجهی به انگیزههای مادی و پرداختهای

ناعادالنه و غیرمنصفانه در بین کارکنان ازجمله موارد کاهش
بهرهوری و کاهش عملکرد کارکنان است.

نیروی انسانی از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش بهرهوری در
دستگاههای دولتی بهشمار میروند .انسان برای حفظ وجود
خود باید در درجه اول به نیازهای اولیه و در درجه دوم به
نیازهای ثانویه دسترسی پیدا کند .بنابراین کسب درآمد برای

جبران هزینه نیازهای اولیه ،میتواند بهعنوان مهمترین هدف

کارکنان در دستگاههای دولتی باشد .در شرایط اقتصادی فعلی

که هزینه زندگی بهموازات افزایش قیمت کاالها و خدمات
افزایش مییابد و روزبهروز از ارزش حقیقی حقوق و دستمزد

کاسته میشود ،شایسته است تمهیداتی در تدوین نظام
پرداختی و افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود تا

عامل حقوق و مزایا بهعنوان وسیله دلسردی و ناامیدی و مانع

انگیزش و فعالیت کارکنان مبدل نشود.

 -2دومین عامل اصلی شناساییشده در افزایش بهرهوری

اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء بهرهوری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ()ANP

فردی با وزن  0/177در رتبه چهارم و ویژگی سازمانی با وزن

رتبه اول و دارای بیشترین اهمیت در سازمان ملی استاندارد

سال هشتم -شماره  - 2پیاپی  - 29پاییز 1397

(زیرمعیار) شناسایی شده است که بر بهرهوری کارکنان در

طبق جمعبندی نظرات مسئولین و کارمندان سازمان در

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ویژگی سازمانی ،عوامل رفاهی کار هستند و  36عامل فرعی

مناسب بودن سطح حقوق و دستمزد و پرداختیهای سازمان

کارکنان در سازمان ملی استاندارد ،سبک مدیریت است.

کارکنان و متناسب با شغل و نیاز سازمان ،عدم سنجش صحیح

دارا بودن ویژگیهای مناسب مدیریت بهمنظور پیادهسازی و

را همراه داشته باشد.

اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء بهرهوری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ()ANP

منظور از سبک مدیریت در این تحقیق ،داشتن مدیری توانا با

اجرای صحیح روشهای مدیریت مشارکتی بین کارمندان برای
ایجاد انگیزه ،بهبود عملکرد و افزایش بهرهوری کارکنان است.

است که تأثیر بسیار مهمی در افزایش یا کاهش بهرهوری

تناسب بین مهارتها و عالئق فردی ،داشتن وجدان کاری

در رتبهبندی عوامل شناساییشده در

بهرهوری کارکنان

ازجمله سطح تحصیالت ،داشتن تجربه و تخصص کافی،

کارکنان میتواند داشته باشد .همانطور که شاهد هستیم

و مسئولیتپذیری کارمندان و داشتن روحیه کارگروهی و

در سازمانهای دولتی است .عدم آشنایی کافی مدیران با

باتجربه و مهارت کافی و داشتن وجدان کاری بعد از سه عامل

ضعف در مدیریت یکی از عوامل اصلی پایین بودن بهرهوری

فنون مدیریت و برنامهریزی ،عدم تعامالت صحیح و سازنده

با کارمندان ،عدم ایجاد جو صمیمانه و دوستانه و مشغله زیاد
کاری آنان بهعلت داشتن مسئولیتهای فراوان و عدم حضور
کافی آنان در سازمان ازجمله عواملی است که میتواند بر کاهش

بهرهوری کارکنان تأثیر بگذارد .وجود مدیری توانمند و آشنا به

خالقیت و نوآوری کارمندان است .با داشتن افراد توانمند

دیگر حقوق و دستمزد ،سبک مدیریت و ویژگی سازمانی ،این

عامل نیز میتواند برافزایش بهرهوری کارمندان تأثیر داشته

باشد.

 -5پنجمین عامل اصلی در افزایش بهرهوری کارکنان در
سازمان ملی استاندارد ،ویژگی سازمانی است .منظور از ویژگی

روشهای مدیریت مشارکتی و انگیزشی منابع انسانی که خود

سازمانی ،مناسب بودن سطح حقوق و دستمزد ،پرداختیها

نه براساس روابط و انتصابات غیرمتعارف که فاقد صالحیتهای

در محیط کار ،احساس ایمنی و آسایش ،تسهیالت رفاهی،

بهعنوان یک معزل اجتماعی و مهم وجود دارد که این امر خود
سال هشتم -شماره  - 2پیاپی  - 29پاییز 1397

کارکنان در سازمان ملی استاندارد ویژگیهای فردی کارمند

وجود مدیری توانا در سازمان بهعنوان دومین عامل شناختهشده

الزم برای مدیریت است ،در بسیاری از سازمانهای دولتی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 -4چهارمین عامل اصلی شناساییشده در افزایش بهرهوری
است که منظور از این عامل ،شاخصهای فردی کارمند

براساس شایستگیها و توانمندیهای الزم انتخابشده است
60

عملکرد کارکنان میتواند کاهش بهرهوری کارکنان در سازمان

مانع رشد و ترقی کارمندان و سرمایههای انسانی و درنهایت

کاهش بهرهوری آنان که منجر به کاهش بهرهوری سازمان
میشود ،است .لکن در اغلب سازمانهای دولتی توجه چندانی

به شیوه انتصابات و انتخابات مدیر صورت نمیگیردکه این امر
باید از سوی مسئولین موردتوجه جدی قرار گیرد.

 -3سومین عامل اصلی شناساییشده در افزایش بهرهوری

و میزان بودجه در این سازمان ،امکانات و تجهیزات مناسب

اجتماعی و بهداشتی در محیط کار است که در افزایش

بهرهوری کارکنان نقش دارد .شایانذکر است مهمترین قسمت
در این عامل که رتبه اول را در بین زیرمعیارها دریافت کرده
است وجود فرهنگ سالم و سالمت اداری سازمان است و این

نشاندهنده اهمیت و نقش سالمت اداری در افزایش بهرهوری
و توجه به این مقوله در سازمان ملی استاندارد است؛ چراکه
در صورت عدم سالمت اداری و فساد اداری میتواند کاهش

شدید بهرهوری کارکنان و همچنین بهرهوری سازمان را شامل

کارکنان در سازمان ملی استاندارد عوامل شغلی است .منظور

شود .فساد اداری بهعنوان معضلی مهم گریبان گیر بسیاری از

تناسب شغل با شاغل ،شفافیت نقشها و فرایندهای انجام

و امکانات فراوانی را از این کشورها به هدر میدهد .فساد در

کارکنان است که میتواند تأثیر بسیار مهمی در افزایش یا

و بهعنوان عامل تأثیرگذار منفی در افزایش بهرهوری کارکنان

از عوامل شغلی در این تحقیق ،داشتن امنیت و رضایت شغلی،

کار ،عدم موازی کاری در شغل و آموزش و سنجش عملکرد

کاهش بهرهوری کارکنان و درنهایت افزایش یا کاهش بهرهوری
سازمان داشته باشد.

در صورت مشخص نبودن فرایندهای انجام کار و شفاف نبودن

نقشها و وظایف ،موازی کاریهای فراوان بین واحدها ،اجرایی

نکردن برنامه جامع نیروی انسانی بهمنظور جذب اصولی

کشورهای درحالتوسعه ازجمله ایران است که وقت و انرژی
نظامهای اداری موجب آسیب جدی به توسعه و پیشرفت شده
در محیطهای اداری است.

 9نتیجهگیری

با توجه به موارد ذکرشده و نتایج حاصل از تحقیق در سازمان

ملی استاندارد ایران بهمنظور افزایش بهرهوری کارکنان ،توجه

 -6مهندسی مجدد شرح وظایف کارکنان بهمنظور حذف

سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چراکه کمرنگ بودن

انجام کار،

به عوامل اصلی و اولویت آنان و پیادهسازی صحیح آن عوامل در
برخی از این عوامل و عدم توجه الزم بهآن در سازمان ملی

استاندارد ،بهنوعی باعث کاهش انگیزه و کم شدن وابستگی
کارمندان به این سازمان شده است .بیانگیزه بودن نسبت به

موازی کاریها ،شفافیت نقشها ،اصالح روشها و فرایندهای

 -7تجديد ساختار سازمان ملی استاندارد  ،بهمنظور حذف
یا ادغام واحدهایی كه وظایف همراستا دارند درجهت کاهش
هزینهها ،وحدت رویه در شرح وظایف و استفاده بهینه از منابع

انجام کار و کم شدن حس تعهد و مسئولیتپذیری در بین

انساني،

دستمزد ،عدم توجه کافی به نیازهای اصلی و عوامل انگیزشی

ایران.

کارکنان ،میتواند در اغلب اوقات به دلیل پایین بودن حقوق و

مجموعهای از عوامل مدیریتی ،فردی ،شغلی ،سازمانی و رفاهی

 -1مقایسه بهرهوری سازمانهای دولتی بر اساس بخشنامههای

در بهرهوری منابع انسانی مؤثر هستند بنابراین مدیران نباید

ابالغی از طرف سازمان ملی بهرهوری ایران و اعالم نتایج آن

همه متغیرها را مدنظر قرار داده و در پرتو شناخت صحیح

 -2طراحی الگوی سنجش بهرهوری سازمان ملی استاندارد

تنها بر یک عامل تکیه نمایند بلکه باید در خطمشیهای خود
از میزان تأثیر و اهمیت هر دسته از عوامل ،توازن الزم در

بهمنظور ارتقاء بهرهوری دستگاههای اجرایی در کشور،
ایران،

اخذ تصمیمات و برنامهریزیهای آتی ،جهت بهبود و افزایش

 -3طراحی الگوی سنجش بهره وری نیروی انسانی درسازمان

لذا با توجه به نتایج تحقیق و موارد ذکرشده بهمنظور اصالح

 -4انجام تحقیق مشابه در سطح ادارات کل استانی سازمان

مستمر بهرهوری کارکنان را داشته باشند.

و بهبود عملکرد و افزایش بهرهوری کارکنان در سازمان ملی
راهگشای مسیر بهبود و بهرهوری کل سازمان شود.

ملی استاندارد ایران،

ملی استاندارد ایران.
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