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چکیده:

بدون شک در میان سرمایه هاي موجود، نیروي انسانی از جایگاهی رفیع در پیشرفت و پیشبرد اهداف هر سازمان برخوردار است. باید به این 
نکته توجه کرد که پیشرفت هر ملتی وابسته به کار و تالش همه اقشار جامعه است و بهره وري معیاري براي ارزیابی عملکرد این فعالیتها و 
تالش ها در بخش هاي مختلف اجتماعی و اقتصادي است. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر بهره وري و تعیین روابط این عوامل و 
چگونگی تاثیر آنها می باشد.  در این بررسی از روش تحلیل سلسه مراتبی )AHP( برای وزن دهی معیارها و از روش الکتره برای رتبه یندی 
و الویت بندی گزینه ها استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل فردی بیشترین تاثیر را بر بهره وری کارکنان صنعت ساخت و ساز در استان 

گلستان داشته است.

 AHP ،کلمات کلیدی: بهره وري، صنعت ساخت، الکتره
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1- مقدمه

کمیت یا کیفیت بازده فعالیت ها را از طرق مختلف مي توان 
افزایش داد. به عنوان مثال با توسعه ظرفیت ها و یا از طریق 
مدرنیزاسیون و یا کنترل محصول و مواد اولیه و خام و واسطه 
و یا با ارتقاي سطوح علمي و مهارتي نیروها و یا تامین نیازهاي 
اساسي کارکنان، مي توان تغییراتي مطلوب را در نتایج فعالیت 
ها به وجود آورد. بهره وري نیروي انساني تنها به جنبه اي از 
خدمات(  یا  )کاال  محصول  کیفیت  بهبود  یا  و  کمیت  افزایش 
تالش  و  کیفي  سطح  ارتقاي  واسطه  به  که  گردد  مي  اطالق 
بهره  بین  تعریف  این  مطابق  باشند.  ایجاد شده  انساني  نیروي 
وري و میزان بکارگیري توانایي هاي بالقوه و بالفعل افراد یک 

رابطه مستقیم بوجود مي آید.
بهره وري نیروي کار تا حد زیادي به وجود تناسب میان مزد و 
حقوق پرداختي و همچنین اعطاي دانش و تشویق هاي مالي به 
نیروي کار بستگي دارد به همین دلیل هرچه کارفرما به نیازهاي 
مادي و معنوي به عنوان یک عامل انگیزش موثر براي نیروي 
کار بیشتر توجه کند، بهره وري نیروي کار نیز افزایش مي یابد .

رقابت  قدرت  کند،  پیدا  افزایش  کار  نیروي  وري  بهره  هرچه 
بر کاهش در  بهره وري عالوه  بهبود  یابد.  افزایش مي  سازمان 
هزینه نیروي کار، کاهش سایر هزینه ها را نیز به دنبال دارد. 
بعنوان مثال انجام کارها به شیوه صحیح باعث کاهش اثرات و 
نتایج منفي، کاهش ضایعات و اتالف منابع و همچنین افزایش 
کیفیت کاالها و خدمات ارائه شده مي شود. اما بهره وري کار 

براي کارکنان شرکت نیز نتایج سودمندي دارد.
در هر حال، شناخت و درك شدت و  برهم کنش عوامل درون 
سازماني و برون سازماني، چه در کشورهاي توسعه یافته و چه 

در کشورهاي در حال توسعه اهمیتي اساسي دارد.
ترین وظایف مدیران در سطوح  از مهم  تصمیم گیري همواره 
مختلف محسوب می گردد و بی شک موفقیت یا عدم موفقیت 
مدیریت  شوند.  می  تعریف  گیري  تصمیم  فرآیند  سایه  در  ها 
پرو ژه نیز به عنوان دانشی فراگیر از این قاعده مستثنی نبوده 
با دغدغه  پروژه، مدیر همواره  مراحل یک  انتهاي  تا  ابتدا  از  و 
تصمیم گیري روبرو است. یک مدیر موفق بی شک با تصمیم 
گیري بهینه قادر به پیشبرد موثر پروژه خواهد بود. همواره در 
است.  نهفته  مناسب  و  موثر  تصمیماتی  موفق  پروژه  هر  پس 
که  بوده  وجهی  چند  علم  یک  در حقیقت  گیري  تصمیم  علم 
پروسه  یک  طی  را  مناسب  و  منطقی  تصمیم  اتخاذ  چگونگی 
تصمیم گیري پیشنهاد می نماید. در واقع براي اتخاذ تصمیمات 
بهینه نیاز است که شخص تصمیم گیرنده به مجموعه گسترده 
اقتصادي،  علوم  نظیر  گیري  تصمیم  فنون  و  ها  تکنیک  از  اي 
روانشناختی، احتماالت و موارد بسیاري از این دست آشنا باشد. 
اهمیت تصمیم گیري و لزوم اتخاذ تصمیماتی صحیح موضوعی 

است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نمی باشد.
در  موجود  نسبی  هاي  الولیت  به  دهی  وزن  روش،  این  اساس 
مجموعه اي از آلترناتیوهاي مفروض با یک مقیاس نسبی می 
 )DM( باشد. این روش بر اساس قضاوت شخص تصمیم گیرنده
و تاکید بر اهمیت قضاوت هاي مستقیم و عالیق ذاتی تصمیم 
با  گیري  تصمیم  تکنیک  این  فرآیند  باشد.  می  استوار  گیرنده 
آلترناتیو  ترین  بهینه  انتخاب  و  یکدیگر  با  آلترناتیوها  مقایسه 

شکل می پذیرد
.

1- روش انجام تحقیق

2-1- نحوه گرد آوری داده ها

روش  شامل  تحقیق  این  در  ها  داده  گردآوری  روش 
از  یکی  پرسشنامه  باشد.  می  میدانی  و  ای  کتابخانه 
های  پژوهش  در  اطالعات  گردآوری  ابزار  متداولترین 
پیمایشی است که حاوی سؤاالتی در مورد متغیرهای مورد 
سنجش در جامعه است. متغیرهای مورد بررسی در این 
پرسشنامه میزان تاثیرگذاری عوامل مختلف بر بهره وری 
نیروی انسانی در صنعت ساخت و ساز است و از پرسش 
شوندگان خواسته شد که میزان تأثیرگذاری هر معیار را 
طراحی  برای  نمایند.  مشخص  مناسب  گزینه  انتخاب  با 
پرسشنامه از طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده است. 
متغییرهای مورد بررسی در پرسش نامه از مقاالت مرجع  
]6-8[ استخراج شده است. شکل کلی و امتیاز بندی این 

طیف برای سواالت بصورت جدول )1( می باشد.

جدول 1- مقیاس 5 گزینه ای لیکرت

پژوهشگر مستقیما به سازمان های نظام مهندسی مراجعه 
کرده و یا با افراد درگیر در امر ساخت و ساز  مصاحبه کرده 
و  پرسشنامه را به تک تک کارکنانی که به طور تصادفی 
انتخاب شده بودند، تحویل داده و تمامی سئواالت پرسشنامه 
را به صورت جداگانه برای آنان توضیح داده و راهنمایی 
شان نموده است. پس از توضیح و جمع آوری پرسشنامه ها 
در نهایت 155 نفر از پاسخگویان به 180پرسشنامه توزیع 
 AHP روش  از  استفاده  با  نهایت  در  دادند.  پاسخ  شده 
پرداختیم. معیارها  بندی  اولیت  و  به وزن دهی  الکتره  و 

3- یافته های تحقیق

AHP 3-1- وزن دهی با روش

از آنجایی که شاخص بهره وری نیروی انسانی نقش و جایگاه 
همین  به  دارد  عوامل  سایر  بهره وری  بهبود  در  به سزایی 
اهمیت  از  بر آن  این شاخص و سایر عوامل مؤثر  منظور 
نیروی  بهره وری  خصوص  در  هستند.  برخوردار  بسیاری 
انسانی در پروژه-های ساختمانی الزم به ذکر است که بهبود 
در کیفیت نیروی انسانی موجب می شود که از یک طرف 
عوامل کار ساخت و  ساز، ماهرتر و کار آزموده تر گردد و از 
طرف دیگر بهبود و پیشرفت در دانش نیز سبب می شود تا 
عامل سرمایه کاراتر گردد. با توجه به اینکه در این پژوهش 
قصد بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی 
به  توجه  با  لذا  داریم،  را  ساخت و ساز  صنعت  در  انسانی 
جدول 9 کمیتی ساعتی، از کارشناسان و خبرگان صنعت 
بیان به  تا  استان گلستان خواسته شد  ساخت و ساز در 
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اهمیت هر شاخص نسبت به شاخص دیگر تحت هدف و 
بپردازند. شایان ذکر است در جدول  زیر شاخص مذکور 
مقایسات زوجی اصل معکوسی در نظر گـرفته شده است،  
  Bمعیار به  A نسبت  معیار  بدیـن صورت کـه چنـانچه 
 A نسبت به معیار B دوبرابر اهمیت داشته باشد، معیار
معیارها  وزن  نهایت  در  که  می باشد.  نیم  اهمیت  دارای 
همانطور که در جدول 2 قابل مشاهده است، بدست آمد.

معیارها

C1 : عوامل فردی                                               
C2 : عوامل تقویت حس تعهد و وفاداری در کارکنان     
C3 : عوامل میزان آزادی و استقالل در انجام امور         
C4 : عوامل ایجادکننده جو صمیمیت و همکاری         

C5 : عوامل برنامه ریزي و هدایت عملکرد کارکنان
C6 : عوامل حمایت سازمانی و نظام جبران خدمات        

C7 : عوامل فیزیکي و رواني محیطي 
C8 : عوامل سازمانی و مدیریتی

جدول 2- وزن معیارها

3-2- روش الکتره

در مقایسات زوجی درجه توافق از اوزان به صورتWj  و 
مقادیر ارزیابی وزین به صورت ماتریسVij   می باشد. برای 
استفاده از این روش فرضیاتی مورد نیاز است که عبارتند از:

•معیارهای باید کمی یا قابل تبدیل به صورت کمی 
باشند.

•معیارها باید به طور کامل ناهمگن باشند.
در اصل هدف روش الکتره جداکردن گزینه هایی است 
که در ارزیابی بر اساس بیشتر معیارها ترجیح داده می 

شوند. مراحل الگوریتم حل مسایل تصمیم از طریق روش 
الکتره را می توان به صورت زیر تشریح کرد:

های  داده  مقیاسی  تفاوت  بردن  بین  از  اول:  گام 
:)R تصمیم گیری با استفاده از نرم اقلیدسی )ماتریس نرمال

تشکیل وزین  ماتریس  و  معیارها  اوزان  اعمال  دوم:  گام 
 :W با استفاده از بردار معلوم  V

گام سوم: تعیین مجموعه هماهنگی و ناهماهنگی برای هر زوج 
:k,l از گزینه های

)m ; l≠k ,…1,2,3 = k, l(

گام چهارم: محاسبه ماتریس هماهنگی

گام پنجم: محاسبه ماتریس ناهماهنگی

گام ششم: مشخص نمودن ماتریس هماهنگ موثر

گام هفتم: مشخص نمودن ماتریس ناهماهنگ موثر

گام هشتم: مشخص نمودن ماتریس کلی و موثر
گام نهم: رسم شبکه ترجیح

3-3- معیارها و آلترناتیوها

C1 : عوامل فردی 
A11: برخورداري از سالمت رواني و جسمي

A12: پایبندي به اصول اخالقي

ي کارکنان 
ي عوامل موثر بر بهره ور

ی و رتبه بند
وزن ده

ی چند معیاره 
ی تصمیم گیر

ش ها
ت با رو

ت ساخ
در صنع

الکتره
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A13: وجدان کاري و انضباط اجتماعي
A14: داشتن تخصص، تجربه و سابقه کار

A15: قاطع و جدي بودن در حین انجام وظایف
A16: برخورداري از اعتماد به نفس و عزت نفس 

C2 : عوامل تقویت حس تعهد و وفاداری در کارکنان
A21: طرز تلقي نسبت به کار 

A22: مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها
A23: برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي در زمینه کاري

A24: رقابت کارکنان با یکدیگر در جهت پیشرفت در مسیر شغلي      

C3 : عوامل میزان آزادی و استقالل در انجام امور          
A31: میزان آزادي عمل کارکنان

A32: اعتماد و اطمینان مدیریت به کارکنان در انجام صحیح
A33: خودداري کارکنان و مدیران از انتقاد به ایده هاي

A34: نظر خواهي و مشورت مدیران با کارکنان جدید
A35: جویا شدن نظرات کارکنان در مورد نحوه اعطاي پاداش و 

مزایا

C4 : عوامل ایجادکننده جو صمیمیت و همکاری 
A41: ارتباط صمیمانه کارکنان با یکدیگر 

A42: صفا و صمیمیت در محل کار
A43: جو همکاري و عالقه مندي نسبت به شغل خود

A44: احترام و ارزشگذاري به یکدیگر

با توجه به پرسشنامه ها ماتریس تصمیم گیری برای متغییرهای 
مورد بررسی در جدول )3( ارائه شد. همچنین رسم شبکه ترجیح 
برای رتبه بندی نهایی گزینه ها در جدول )4( قابل مشاهده است.

جدول 4- شبکه ترجیح

4- نتیجه گیری

بی شک بهره وری به طور عام و بهره وری نیروی انسانی 
به طور خاص که منظور این تحقیق بوده است از مهمترین 
عوامل بقا و تعالی در سازمان ها می باشد و مهمترین چالش 
حال حاضر کشور ماست. شاید عوامل دیگر و گاها عوامل 
آنها  کارکرد  در  نیز  ها  سازمان  کنترل  از  خارج  و  بیرونی 
تاثیر گزار باشد، اما پایین بودن بهره وری خطری همیشگی 
ها  شرکت  پایری  رقابت  قدرت  و  ثبات  حفظ  در  اصلی  و 
دریافت  عدم  و  مداوم  آموزش  عدم  و  سکون  باشد.  می 
و  افتادگی  عقب  موجب  صنعت  هر  در  جدید  های  آموزه 
افول در سازمان ها می شود. شناسایی عوامل موثر بر بهره 
وری و همچنین شناسایی روش های آموزش و مدل های 
بهره  مهم  عوامل  از  یک  هر  بر  آموزش  تاثیر  و  یادگیری 
وری می تواند هر سازمانی را بروز کرده و در جهان رقابتی 
امروز حفظ کند. از آنجا که توانمند سازی کارکنان را می 
توان مهمترین عامل افزایش بهره وری نام برد لذا آموزش 
مداوم آن ها می تواند آنها را برای انجام امور محوله آماده 
با  آشنایی  عالوه  کارگری  یا  کارمند  هر  که  این  کند.  تر 
وظایف خود از نحوه کار و وظایف همکار خود نیز آگاه باشد 
بیانجامد و  افزایش بهره وری  به  می تواند در توالی کارها 
آورد. بعمل  جلوگیری  امور  در  شکست  و  کاری  دوباره  از 
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یافته هاي بخش استنتاجي، نشان مي دهد که؛ اوال، هر هشت 
و  ساخت  صنعت  در  افراد  وری  بهره  در  شده  شناسایي  گروه 
تعیین  شرح  بدین  نیز  ها  آن  بندي  رتبه  و  اثرگذارند  ساز 
شدند: 1- داشتن تخصص، تجربه و سابقه کار، 2- برخورداري 
غیر  و  نقدي  پاداش  پرداخت   -3 جسمي،  و  رواني  سالمت  از 
قاطع  و  فردی  عوامل  از  اخالقي  اصول  به  پایبندي   -4 نقدي، 
حمایت  عوامل  از  وظایف  انجام  حین  در  بودن  جدي   -5 و  
پنجم  تا  اول  های  رده  در  خدمات  جبران  نظام  و  سازمانی 
از  اند.  شده  ارائه  الکتره  روش  در  سازمانی  عوامل  موثرترین 
طرف دیگر، یافته هاي حاصل از رتبه بندي مؤلفه هاي مربوط 
داللت  انساني  نیروي  وري  بهره  بر  مؤثر  گانه  عوامل هشت  به 
افراد درگیر در  بهره وري  ارتقاء  بهبود و  براي  بر آن دارد که؛ 
حوزه ساخت و ساز مي بایست به مؤلفه هایي توجه نمود که 
درجه  داراي  ها،  مؤلفه  این  ثانیاً  بوده،  مؤثر  وري  بهره  بر  اوالً 
اهمیت و تأثیرگذاري بیشتري باشند تا بتوان میزان بهره وري 
نیروي انساني سازمان را به طور قابل مالحظه اي افزایش داد. 
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