
 

 بررسی استفاده از مدل های یادگیری در افزایش بهره وری نیروی انسانی 

 شاغل در صنعت ساخت و ساز کشور
 
 

 ،.2مجید نادری نورعینی، 1,1حمید رضا عباسیان جهرمی

 استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرلدین طوسی، حمید رضا عباسیان جهرمی -1

 مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسالمی اراک-ینی، دانشجوی کارشناسی ارشد عمرانمجید نادری نورع -2

 

 

 خالصه

ها به خود گرفته است. بدون شک سازمان جدیدی شکل یزها نسازمان یریتمد یطی،مح ییراتتغبه طور کلی امروزه، همزمان با 

 یربنایز یادگیری یتقابلهمچنین باشند.  یم یزقدرت رقابت ن حفظ پابرجا بمانند، بلکه خواهان یندهخواهند در آینه تنها م
 قیقحتاین در هدف اصلی سازمان، ضروری است یادگیری قابلیت ارتقای سطح ییر،تحول است و به منظور روانسازی تغ یجادا

ی ساخت و ساز می در افزایش سطح بهره وری پرسنل در پروژه ها مفهوم ینسازی ا یو غن یادگیری یتقابل مفهوم پیاده سازی

 روش انجام پژوهش ترکیبی از پرسشنامه و انجام تست های آماری به همراه روش تاپسیس می باشد. با توجه به نتایجباشد.

ی به عنوان گروه ی و یادگیریانگیزه کاری، سبک رهبر، مشارکت کارکنان ، کارکنان  یتوانمندساز تحلیل پرسشنامه ها 
 و همچنین معیارهای شناسایی شده از پرسشنامه، با استفاده از روش تاپسیس ص گردیدند.مهمترین عوامل بهره وری مشخ

 حاصل گردید.مدل یادگیری سطح سازمانی ،وری نیروی انسانیال ترین مدل یادگیری در افزایش بهرهایده

 

 وری نیروی انسانی.وری،بهرهیادگیری، مدل یادگیری،بهره کلیدی: کلمات

 
 

 مقدمه.  1

امرروز،  یر جهان رقابتد وری کارکنان در سازمان است.مستمر بهرهافزایش های یادگیری از شواهد مهم تحقق جود مکانیزمو    

آمروزش  یننرو یکردهایها و روو اهداف مورد نظر، برنامه یدنسازمان و رس یتحول و بقا یجادمهم در ا یاز ابزارها یکیشک یب
 نیکند، عنصر انسان و توسعه منابع انسرایم ینسازمان را تضم یبخشد و بقایم یاترا حآنچه مقوله تحول  یان،م یناست؛ در ا

 ]1[است.

، عدم محیطیپیچیدگی و سرعت تغییرات  افزایششود که با می ناشیاز آنجا  سازمانییادگیری  اهمیتو ضرورت همچنین     
است که آن ها اغلب به صرورت  این امروزیهای زمانسا گریباناست.مشکل دست به  یافته فزونی سازمانی محیطدر  اطمینان

نیرز  لراا امرروزهها در یادگیری دچار مشرکل هسرتند. ها نبوده و در کل، سازمانو اثرات آن تهدیدهاشناسایی  یک کل قادر به

                                                 
 : استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1
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ماهر که از آن بره زبده و  یهاپرورش انسان. باشدیها مطرح مسازمان یتوسعه منابع انسان یهااز روش یکیبه عنوان  یادگیری

و  پرر تغییرردر جهران  یشررفتبقا و پ یها برااست که سازمان یریناپاابشود، ضرورت اجتنیم یاد یعنوان توسعه منابع انسان
 یمنرابع انسران یریتمد یاصل یفاز وظا یکیبه عنوان و یادگیری آموزش  یلدل ینبه هم یازمندند؛سخت بدان ن یتحول امروز

 ]2[است.مطرح بوده 

موجب  یانسان نیروی یفیتبهبود در ک، الزم به ذکر است که های ساختمانیوری نیروی انسانی در پروژهدر خصوص بهره    

در دانش  یشرفتبهبود و پ یگرتر گردد و از طرف دآزموده ، ماهرتر و کارخصوصا ساخت و ساز طرف عامل کار یکشود که از یم
 یاهداف گوناگون برایو  یاتاز جزئ یوری در سطوح مختلفبهره گردد. در صنعت ساخت کاراتر یهشود تا عامل سرمایسبب م یزن

 یرهای فعال در صنعت ساخت و ساروند رشد شرکت یسهسنجش به منظور مقا ینشود. بطور مثال ممکن است ایم یدهسنج

 .]3[. یردانجام پا اقتصادی هایبخش

شرح کامل آن در  هاست، دارای انواع مختلفی است ک گرفته قرار ختلفم تحقیقات انجام مبنای که یادگیری هایمدل    

 در شاغل یانسان یروین یوربهره افزایشدر  یادگیری یهااستفاده از مدل یپژوهش، بررس این یهدف کلپژوهش خواهد آمد. 

ها و در سازمان یادگیری تیسنجش بهبود در قابل نهیزم بر آن است که یپژوهش سع ایندر لاا . باشدیصنعت ساخت و ساز م

 یها رو در روساخت و ساز مانند اکثر سازمان صنایعالزم به ذکر است که امروزه  نیهمچن.آیدفراهم  یورارتقا بهره نهایت
از  یکی کهدارند. یو تحول اساس رییبه تغ ازین رامونیپ طیو انطباق با مح اتیادامه ح یاند و براقرار گرفته ی جدیدیهاچالش

مرتبط با  یفهم تحوالت آت یازبرایموردن یلیو تحل ی. لاا ارائه چارچوب مفهومباشدیم زین یورمقابله با کاهش بهره یهاراه

 است. پژوهش حاضراز اهداف مهم  یساختمان صنایع

ساز کشور و  در تحقیق حاضر ابتدا  مرور ادبیات تحقیق درباره عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی شاغل در صنعت ساخت و

انواع مدل های یادگیری آورده شده است و سپس با تهیه پرسشنامه ای استاندارد در خصوص عوامل موثر بر بهره وری نیروی 

ل در صنعت ساخت و ساز و ارایه آن در بین فعالین در این صنعت نسبت به شناسایی این عوامل اقدام می گردد. نی شاغانسا
سایی عوامل مهم موثر در بهره وری این صنعت ، با استفاده از روش تاپسیس تاثیر هر یک از مدل پس از تحلیل پرسشنامه و شنا

یادگیری بر این عوامل را امتیاز بندی نموده و بهترین مدل یادگیری موثر بر افزایش بهره وری در صنعت ساخت و ساز های 

 ای محقق و منابع مورد استفاده تقدیم می گردد.کشور را استخراج می نماییم. در پایان نیز یافته ها و پیشنهاده

 
 

 تحقیق پیشینه.2

 بهره وری نیروی انسانی پارامترهای.  1.2

 

تر یعسر یادگیریها، سازمان یبرا بلند مدتدر  یدارپا یرقابت یتتنها منبع مز شخص شد کهم ،سنگه یترپ در تحقیقات    

 ]4[.دتر و کارآتر خواهند شاثر بخش یبرق یهاسازمان یرشوند، از سا یلر ناام ینها به انسبت به رقبا است و چنانچه سازمان

 دیتول وری ولنگرگاه توانمندسازی کارکنان و ارتقاء بهره یسازمان در پژوهش آقای وثوقی و همکاران، در خصوص یادگیری    

توانمندسازی  توانمندسازی، ابعاد هایهیاس نظربراس وی سازمان یادگیری میمفاه و اتیاز نظر استفاده پژوهش با نیدر ای که مل

بر توانمندسازی کارکنان بوده و نشان دهنده  یسازمان یادگیریابعاد مختلف  ریتاث از یحاصل مطالعات حاک جینتاشد.  فیتعر

 ]5[توانمندسازی است. بر عملکرد، یابیارز یادگیریاز  یگروه و فردی یادگیری شتریب ریتاث



 

      

 چهار سازمان مختلف در خصوص ابعاد سازمان کارکنان سرپرستان و یران،ادراک مد ،2212یکا در سال ر آمرد یقیدر تحق

 یناست که ب آن از یحاک یقتحق ینا یجشده است. نتا یبررس مالی و یو دو بعد عملکرد دانش یکو مارس ینزواتک ییادگیرنده
وجود  یداریتفاوت معن بررسی مورد یهگانخصوص ابعاد هفت و کارکنان در یران، سرپرستانسه گروهمد ینا یهایدگاهد

 ]6[.دارد

به کار  یدر مؤسسات بانک یرابه منظور سنجش فرهنگ سازمان کیو مارس نزیمدل واتک، 2222جمالی و همکاران در سال      

باالتر  یدر مؤسسات بانک گیرندهیاد مدل سازمان  هگانهفتی هااز مؤلفه کیهر  زانیبه دست آمده م جیاند.بر اساس نتابرده
 نیشتریبی راهبرد ینمره و بعد رهبر کمترینمشترک  دگاهید جانبکارکنان به یبعد توانمند ان،یم نیمتوسط بود. در ا حداز

 ]7[نمره را به خود اختصاص دادند.

 تیو ترب کیالمپ یمل کمیته ،یدنب تیرا در سه سازمان تربیادگیرنده  خود ابعاد سازمان قیدر تحقو همکاران،  صفاری        
مدل سازمان  یهابعاد هفت گان نیکه ب استاز آن حاکیشانیا قیتحق جیاند. نتاکرده سهیمقا با یکدیگرآموزش و پرورش  یبدن

 ]8[وجود ندارد. یدار یسازمان تفاوت معن نسهیدر ا رندهیادگی

مناسب بر  عوامل و آب و هوا را به عنوان یالزامات طراحهای ساخت، همچون روش ییسندزر و توماس فاکتورها ینهمچن     

دست آمده ه ب هاداده آوریهای استاندارد جمعکه از روش یارهااز مع یو اثرات آنها را توسط مدل یمعرف ییوری کارهای بنابهره

ای موثر هستند مانند حرفه کنانکاروری را که بر بهره فاکتورهایی از یستیل . که در ادامهقرار دادند یلو تحل یهبود، مورد تجز

 ]2[.ساز و مشکالت کاری ارائه نمودهاستو  ساخت یریتمصالح، مد ی،کارگاه یطشرا ی،مهندسی طراح

سازمان  هاییژگی، به ورندهیگ ادیهای وری در سازمانبهره در مقاله ای با عنوان ارتقای 1322پورکیانی و همکاران در سال      

، فردیهای مهارت کهکنندیم قیکارکنان را تشو رندهیادگیهای سازماندر نهایت دریافتند که  .است دهیرداشاره گ رندهیادگی
 ]12[کار خود را بهبود دهند.. تیفیو ک یگروه

وری منابع انسانی پرداخته شد است.  توسط بریمایی و رحمانی، به بررسی راهکارهای ارتقا بهره 22در تحقیق دیگر در سال      
وری منابع انسانی با بررسی وضعیت موجود این عوامل و مقایسه آن با وضعیت ن مقاله با هدف شناسایی عوامل موثر بر بهرهای

وری منابع انسانی صورت مطلوب و شناسایی شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب جهت ارائه راهکارهای ارتقا بهره

 ]11[پایرفت. 

، سعی شده انمو ساز ینابع انسانم یوربهره یبر ارتقا یکیالکترون یریگدا، تاثیر ی1323در سال زاده در مقاله خانم رحیم    

شود. زیرا این وری منابع انسانی بررسی و اندازه گیری میاست که ارتباط و میزان نوع وابستگی بین یادگیری الکترونیکی بر بهره

ها بسیار ارزشمند بوده است. در نهایت نتایج به دست آمده از این مقاله، اننتایج بر مدیران ارشد منابع انسانی و یا آموزش سازم
 ]12[گردد تاکید دارد.وری نیروی انسانی میبر این امر که یادگیری الکترونیکی موجب افزایش بهره

 نیدر اخته شده است. پردا منظور انتخاب روش ساخته وری بارائه چارچوب سنجش بهرهکنانی و همکاران، به در مقاله کوزه    

 ]13[.تاس دهیگرد شنهادیوری در صنعت ساخت پبهره رییگاندازه برای استانداردیهای سنجه مطالعه

   وری نیروی انسانی شاغل در صنعت ودر تحقیقات خانزادی و همکاران در خصوص شناسایی و تحلیل عوامل موثر در بهره   



 

 معیارهای بهره وری شماره منابع در پیشینه تحقیق
14 13 12 11 12 2 8 7 6 5 4  

 1 توانمند سازی کارکنان * *  * *  * * *  *

 2 آموزش فردی کارکنان  *  *   * * * * *

 3 آموزش گروهی * * * * * * * * * * *

 4 امنیت شغلی           *

 5 رضایت شغلی           *

 6 مسولیت دادن به افراد           *

 7 قرارداد کاری           *

 8 ارتقا شغلی    *     *  *

 2 تایید صالحیت قبل از استخدام           *

 12 مشارکت کارکنان در تصمیم گیری * *  *   *   * *

 11 پرداخت به موقع حقوق           *

 12 پاداش  *  *       *

 13 میزان حقوق           *

 14 سبک رهبری * *  *  *  *  * *

 15 تعامل سازمانی *          *

 16 برنامه ریزی و کنترل       *    *

 17 ایمنی و بهداشت           *

 18 رقابت پایری  *      *   *

 12 ارتباط با کارکنان    *       *

 22 شرایط کاری      * *    *

 21 شرایط آب و هوایی           *

 22 امکانات رفاهی           *

 23 انگیزه کاری * *  *    *  * *

 24 مشخص بودن وظایف      *     *

 

             های توزیع شده میانز روش تجزیه و تحلیل آماری داده های به دست آمده از پرسشنامهگیری اپیمایش در پیمانکاران، با بهره

وری نیروی اند. که از نتایج این مقاله در ارایه مدل برای ارزیابی شاخص بهرههای پیمانکاری در تهران به ثبت رسیدهشرکت

         .]14[انسانی استفاده شده است. 

 به طور خالسه آمده است. 1ی پیشینه تحقیق در حوضه بهره وری در جدول نتایج بررس    

 

 معیارهای بهره وری در پیشینه تحقیقتعدد تکرار -1جدول 



 

 25 بازرسی           *

 26 تراکم و تداخل کاری       *    *

 27 ماشین آالت و تجهیزات      *     *

 28 تخصص و تحصیالت کارکنان        *   *

 
و مشارکت کارکنان ، سبک رهبری ، انگیزه کاری  توانمندسازی کارکنان ،با بررسی ادبیات موضوع در حوزه بهره وری ،     

 .که در پزوهش های پیشین بیشترین تکرار را داشته اندی هستندیادگیری گروهی مهمترین معیارهای بهره ور

 

 انواع مدل های یادگیری.  2.2

 مدل یادگیری پیتر.  1.2.2
 اصول یادگیرنده سازمان عمل و هنر: فرمان پنج" نام  به خود مشهور درکتاب ، یادگیرنده سازمان ایجادت جه هگسن پیتر     

 هایقابلیت ؛ ذهنی هایلمد  :کندمی یاد یادگیرنده هایسازمان اصول و مبانی عنوان تحت آن از دهد و می قرار مدنظر را زیر
 [4]سیستمی. جمعی؛ تفکر یادگیریک؛ مشتر آرمان  شخصی؛

 مدل یادگیری فیلیپس.  2.2.2

 آرجریسو پدلر اروین،گ سنج، همچون متفکرانی نظرات اساس بر را یادگیرنده سازمان آل ایده مدل پایه ده فیلیپس، برایان     

 اند از: عبارت که است کرده ارائه

 .دارد مستمر یادگیری طریق از مستمر بهبود به قوی سازمان، تعهد کل هدف:-1

 ارتباط و هاست قابلیت مداوم و گسترش شخصی پیشرفت کننده حمایت و دهنده کننده، آموزش تسهیل رهبر، رهبری: -2
 .دهدمی ارج هاآن مشارکت به وکند می برقرار اعضایش همه با قوی

 موقعیت داشتن نظر در با را واقعیت بر مبتنی هدفگااری و استراتژیکی هدایت ،روند رهبر سیستماتیک: و تفکر بینش -3

 .دهد می انجام رقابتی

 .میگردد رفع ، شوند می ارتباطات از مانع که عواملی و یابد می انتشار سازمان کل در آزاد و باز ارتباطات :ارتباطات -4

-می تشویق ، شده گرفته فرا دانش اجرای و است مبتنی تیمها بر هم و برافراد هم مستمر یادگیری فلسفه :توسعه و یادگیری-5

 .شود

 به یادگیری برای فرصتی عنوان به اشتباهات ؛ شود می تشویق امن محیط یک در تجربه و ابتکار: گیری تصمیم و نوآوری -6
 .آیند می شمار

 .اند توجه مورد تردید و ترس و بدگمانی بدون تغییرات و چالشها :تغییر مدیریت -7

 .گردند می تشویق عقالنی توانایی توسعه برای مشترک مسئولیت به کارکنان همه :عقالنی توانایی و دانش مدیریت -8

 و افراد بین مقایسه برای مستمر بهبود به تعهد و عملکرد و ،رفتار در عقاید تغییر از مقیاسی عنوان به :ارزیابی و گیری اندازه -2

 گیرند.می قرار استفاده مورد عملکرد و ، فرآیندها هارویه و تحلیل تجزیه و هاتیم

 و گرددمی تشویق فردی یادگیری همچنین و گردندمی تقویت هاانگیزه ، شودمی تشویق عملکرد بهبود : و شناخت پاداش -12
... 



 

 اجرایی، مدیر :مدیر از عبارتند که شود گرفته نظر در سازمانی وظیفه چهار با ارتباط در باید یادگیرنده سازمان ویژگی اینده

 [15]وکارکنان. فینص انسانی، مدیران منابع

 مارکوارت یادگیری مدل.  2.2.2

 و "دانش"،  "افراد"،  "سازمان"،  "یادگیری" سیستم زیر پنج دارای و است گردیده ارائه 2222 سال در مارکوارت مدل    
ساخت زیر و لوازم عنوان به،  باز سیستم یک همانند و هستند یکدیگر مکمل و وابسته هم به پویا طور به که است "فناوری"

 [16].آیندمی شمار به یادگیرنده سازمان های

 سازمانی  سطح یادگیری مدل.  2.2.2
شده  اشاره یادگیرنده سازمان سازمانی دریک و ،تیمی فردی سطح سه در هم به مرتبط اما بعد متمایز هفت به مدل این در     

-4تیمی ،  یادگیری -3 شنود ، و گفت و پرسشگری-2مداوم،  دگیریی یاهافرصت خلق -1ابعاد هفت گانه عبارتند از:  است.
-7، پیرامون محیط با زمانسا ارتباط -6، یادگیری تسهیم و خلق نظام -5، مشترک دیدگاه جانب به کارکنان سازی توانمند

 [17راهبردی.] رهبری

 

 روش تحقیق.  2

کت جامعه آماری را کارکنان شر .و از نوع تحقیقات کاربردی است پیمایشی صورت گرفته است-ین تحقیق به روش توصیفیا    

انتخاب به عنوان جامعه که از حیث تجربه کاری و تحصیالت و نوع شغل تنوع کافی را برای  ساختمانی پردیس تشکیل داده اند
با نفر و  22با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه برابر با نفر هستند که 122آماری تحقیق را دارد.  تعداد کارکنان شرکت 

 بهره گیری از شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای پاسخگویان انتخاب شدند. تکنیک گردآوری اطالعات پرسشنامه می باشد..

باشد. که در جدول زیر نمایش داده تر اشاره شده میهای مختلف بوده که در برگیرنده  شش عامل مهمقسمت لشام پرسشنامه
 شده است.

 سطوح مختلف پرسشنامه-2جدول

 ابعاد سطوح

 سطح فردی و انگیزشی
 . یادگیری مداوم1

 . تحقیق و جستجو 2

 . یادگیری تیمی )گروهی(3 سطح تیمی

 سطح سازمانی

 ندسازی. توانم4

 . مشارکت5

 . رهبری راهبردی6

 

همچنین به منظور باشدای و از خیلی موافقم تا خیلی مخالفم میامتیاز دهی پرسشنامه براساس طیف لیکرت چهاردرجه   

ه تجزیه و تحلیل داد.اندازه گیری روایی و سنجش میزان انسجام درونی گویه ها از آزمون آلفای کرون باخ استفاده شده است

در این مطالعه در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است در بخش آمار استباطی به منظور  ی پرسشنامهها



 

 وسپسشناسایی عوامل مهم در بهره وری نیروی انسانی شاعل در صنعت ساخت و ساز کشور  از آزمون تی استفاده شده است 

 دگیری در افزایش بهره وری بکار رفته است.. روش تاپسیس برای یافتن مناسب ترین مدل یا
 

 

 نتایج تحقیق.  2

نتایج تحقیق در دو بخش ارایه میگردد . بخش اول که نتایج مربوط به پرسشنامه می باشد و بخش دوم یافته های تحقیق با     

 استفاده از روش تاپسیس آورده شده است.

 نتایج پرسشنامه.  1.2

پاسخگویان  نفر پاسخگو بودند. 82نفری که پرسشنامه در اختیارشان قرار گرفت تعداد  22از بین  نتایج توصیفی پرسشنامه:   

سال  5کمتر از  %15در بین آنها سال داشتند. 45تا  25شناختی مرد و زن بوده که میانگین سنی دارای مشخصات جمعیت
سال سابقه شغلی در این صنعت  22بیش از  %5سال و  22تا  15بین  %22سال ،  15تا  12بین  %25سال ،  12تا  5بین  33%،

 %21لیسانس ،  %46فوق دیپلم ،  %22دارای مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم ،  %12داشتند. همچنین در بین پاسخگویان 

 دکتری بودند. %3فوق لیسانس و 

ساخت و ساز کشور استخراج شده از وری نیروی انسانی شاعل در صنعت معیارهای مهم بهرنتایج استنباطی پرسشنامه:   
( توانمندسازی 1پرسشنامه و شناسایی آنها به عنوان مهمترین عوامل با استفاده از آزمون تی به ترتیب اولویت اهمیت عبارتند از:

 (یادگیری گروهی5(انگیزه کاری  4(سبک رهبری  3مشارکتکارکنان (2کارکنان 

مدل یادگیری ،  مدل یادگیری ذهنی پیتر،  مل:مدل یادگیری سطح سازمانیهای یادگیری مهم موجود شاهمچنین مدل    
 مدل یادگیری فیلیپس،  مارکوارت

 روش تاپسیس .  نتایج2.2
به عنوان مدل یادگیری  4و گیرییمتصم یاربه عنوان مع نامهاصلی استخراج شدهاز پرسش پارامتر 5در روش تاپسیس    

 یسماتر یسازساخته خواهد شد و با نرمال یمتصم ماتریس اساس ینبراشده است. گرفته در نظر  هاگیرییمشاخص تصم

 هاشاخص به امتیازدهی روش انتخاب و هاگزینه پس ازتعییندر ادامه دست آورد.ه پارامترها را ب یوزن یسماتر توانیم یمتصم

 شود: می هاارزیابی آن به اقدام

 

 ر روش تاپسیسامتیاز دهی شاخصهای تصمیم گیری د -3جدول 
 

 ردیف

 وریعوامل موثر بهره های یادگیری مدل

 یادگیری گروهی یکارهانگیز یسبک رهبر مشارکتکارکنان توانمندسازی

 32 6 12 12 17 مدل سطح سازمانی 1

 25 13 12 7 25 ذهنی پیتر مدل 2

 17 12 12 15 28 مارکوارتمدل  3

 2 14 24 16 12 فیلیپس مدل 4



 

 

 سازی با استفاده از نرممقیاس بی.  1.2.2

 :شودعناصر هر ستون تقسیم می گیری را بر مجاور مجموع مربعاتسازی هر عنصر ماتریس تصمیممقیاسدر این نوع بی

(1                                                                                                                      ) 
 

 ماتریس تصمیم متغیره -4جدول 

 یادگیری گروهی یکارهانگیز یسبک رهبر مشارکتکارکنان توانمندسازی 

1 0/375 0/637 0/330 0/257 0/689 

2 0/551 0/235 0/396 0/557 0/574 

3 0/617 0/503 0/330 0/514 0/391 

4 0/419 0/536 0/791 0/600 0/207 

 

 

 هاوزن شاخص ماتریس.  2.2.2

که  شود. مشخص را یکدیگر به نسبت هاشاخص نسبی اهمیت بایستی سازی مقادیر مربوط به هر شاخصمقیاسپس از بی   

 .آمده است 5که مقادیر آن در جدول  انجام شده است وزن دهی به روش آنتروپی شانون
 

 معیارها وزن ماتریس -5جدول 

 یادگیری گروهی یکارهانگیز یسبک رهبر مشارکتکارکنان توانمندسازی 

 222/2 155/2 278/2 126/2 273/2 وزن

 
 .آورد به دست را منفی و مثبت آلایده یک شاخص هر برای توانمی معیارها وزنی ماتریس شدن مشخص با نیز ادامه در    

 .است معیار آن قدارم کوچکترین منفی آلایده و معیار آن مقدار بزرگترین مثبت آلایده دارند مثبت بار که معیارهایی برای

 در مقادیر کوچکترین از ترکیبی با برابر جواب تریننامناسب و مقادیر بزرگترین از ترکیبی با برابر آلایده ترینبنابراین مناسب
 .باشدگزینه می هر

 آید:به صورت فرمول زیر به دست می مقیاسبی ماتریس محاسبهلاا      

(2                             )                                                                                             



 

=

0.073 0 0 0 0

0 0.196 0 0 0

0 0 0.278 0 0

0 0 0 0.155 0

0 0 0 0 0.299

 
 
 
 
 
 
  

 *

0.374 0.636 0.329 0.257 0.689

0.551 0.234 0.243 0.557 0.574

0.617 0.502 0.329 0.514 0.391

0.418 0.536 0.791 0.599 0.206

 
 
 
 
 
 

 

0.02735 0.1247 0.0916 0.0398 0.206

0.402 0.0459 0.1099 0.086 0.1716

0.045 0.09849 0.0916 0.0796 0.117

0.0305 0.105 0.219 0.0929 0.0618

 
 
 
 
 
 

= 

  

 (است.V)مقیاس شده موزونحاصلضرب به دست آمده ماتریس بی   

های منفی.به عبارتی برداری های مثبت و کوچکترین مقداربرای شاخصزرگترین مقدار برای شاخصب مثبت: ایدهآل حل راه

jV)دهیم.متشکل از بهترین مقادیر برای هر شاخص تشکیل می ) 

 یربردا عبارتی به .مثبت هایشاخص مقدار برای کوچکترین و منفی هایشاخص برای مقدار منفی: بزرگترین آلایده حل هرا

jV) .دهیممی تشکیل شاخص هر برای مقادیر بدترین از متشکل ) 

 1 2 3 4 5min ,max ,max ,max ,maxj i i i i iV v v v v v 
                                      )3( 

 1 2 3 4 5max ,min ,min ,min ,minj i i i i iV v v v v v 
                                       )4( 

 شود با: که برابر می

 0.02739,0.1247,0.2199,0.086,0.20606jV    

 0.045,0.0459,0.09162,0.0398,0.0618jV    

 :منفی و مثبت هایآلایده تا گزینه هر اقلیدسی فاصله و همچنین محاسبه

(5                                                                               )  

 :6مقادیر جدول  ها برابر است با dطور همین

 

 تعیین فواصل -6جدول 

d  d   

1653/2 1363/2 1 



 

1226/2 1422/2 2 

2858/2 1526/2 3 

1515/2 1457/2 4 

 

 :لآایده حل راه به گزینه یک نسبی نزدیکی سپس تعیین

(6                                                               )                                                        

 که به عنوان نمونه:

* 0.1653
0.548

0.1653 0.1363
iCL  


 

 آل نمایش داده شده است:ایده حلراه به معیار هر نزدیکی میزان 7جدول که در           

 

 آلیدهحل ابه راه یارهر مع یکینزد یزانم -7جدول

* شماره مدل 

iCL 

1 548/2 

2 462/2 

3 342/2 

4 522/2 

 

 

 این چه هر .است یک و صفر بین مقدار .باشدمی آلایده حلراه به گزینه هر نسبی نزدیکی میزان دهنده نشان فوق جدول    
 عوامل را 8در جدول  آمده، بدست مقدارهای به توجه با حال .است نزدیکتر آلایده جواب به راهکار باشد نزدیکتر یک مقدار به

 کنیم:می مشخص را شاخص هر گااری تاثیر اولویت و کرده مرتب نزولی به صورت

 هابندی مدلالویت -8جدول
 

 

 

 
 

 

*

iCL عوامل اولویت میانگین 

 مدل یادگیری سطح سازمانی 1 548/2

 مدل یادگیری ذهنی پیتر 2 522/2

 کوارتمارمدل یادگیری  3 462/2

 مدل یادگیری فیلیپس 4 342/2



 

که با استفاده از روش تاپسیس و امتیاز دهی به هر کدام از عوامل مهم بهره وری  در این مدل ها و بی مقیاس سازی    

ب آنها،مدل یادگیری سطح سازمانی نزدیک ترین گزینه به گزینه ایده آل در این روش انتخاب به دست آمد و به عنوان مناس
 ی گردد.معرفی م شاعل در این صنعت در این شرکتترین مدل جهت افزایش بهره وری نیروی انسانی 

 

 

 نتیجه گیری.  5

بی شک بهره وری به طور عام و بهره وری نیروی انسانی به طور خاص که منظور این تحقیق بوده است از مهمترین عوامل     

چالش حال حاضر کشور ماست. شاید عوامل دیگر و گاها عوامل بیرونی و خارج از  بقا و تعالی در سازمانها می باشد و مهمترین
کنترل سازمانها نیز در کارکرد آنها تاثیر گزار باشد اما پایین بودن بهره وری خطری همیشگی و اصلی در حفظ ثبات و قدرت 

ی جدید در هر صنعت موجب عقب افتادگی مداوم و عدم دریافت آموزه ها رقابت پایری شرکتها می باشد. سکون و عدم آموزش

و افول در سازمانها می شود. شناسایی عوامل موثر بر بهره وری و همچنین شناسایی روش های آموزش و مدلهای بادگیری و 
ده استفا تاثیر آموزش بر هر یک از عوامل مهم بهره وری می تواند هر سازمانی را بروز کرده و در جهان رقابتی امروز حفظ کند.

تاثیر بسزایی در افزایش بهره وری نیروی انسانی که عمدتا بر اساس یادگیری گروهی کارکنان تاکید دارد  از مدل های یادگیری 

را می توان مهمترین عامل افزایش بهره وری نام برد لاا . از آنجا که توانمند سازی کارکنان صنعت ساخت و ساز کشور دارد

ها را برای انجام امور محوله آماده تر کند . بهتر آن است که این آموزش به صورت گروهی انجام آموزش مداوم آنها میتواند آن
شود. این که هر کارمند یا کارگری عالوه آشنایی با وظایف خود از نحوه کار و وظایف همکار خود نیز آگاه باشد می تواند در 

به صورت کلی می توان بیان اری و شکست در امور جلوگیری بعمل آورد.توالی  کارها به افزایش بهره وری بیانجامد و از دوباره ک

یادگیری به صورت سازمانی و سرعت در یادگیری روش های نوین ساخت وساز در سازمان ها نسبت به رقبا و انتخاب مدل کرد 
 رقابتی امروز تاثیر بسزایی دارد.یادگیری متناسب با سازمان در بقا و پیشرفت و ارتقا سازمان و افزایش بهره وری آن در بازار 
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 با رویکرد ملی. مدیریت کاربردی
 

منظرور ه وری بر، ارائه چارچوب سنجش بهره1390، یبانک ی، محمد حسن سبط، محمد تقیکوزه کنان یی[محمد صادق دا13]

 .صنعت احداث یالمللنیکنفرانس ب نیسوم، انتخاب روش ساخت
 

وری نیروی انسرانی شراغل در هشناسایی و تحلیل عوامل موثر در بهر ، 1382مصطفی خانزادی، شاهین دیربان، محمدپور،[14]

 المللی مدیریت پروژه. ، ششمین کنفرانس بینصنعت و پیمایش در پیمانکاران

 



 

Learning Organization [15]- Philips. A Four-Level 
Benchmarking Implementation Model, The Learning Organization,2003, pp.90-105. 

 

و  اداری نظام همایش مقاالت مجموعه  ،توسعه به دستیابی ابزار موثرترین یادگیرنده، اداری منظا ،1378،زالی، محمدرضا - [16]

 .1378دولتی،  مدیریت آموزش و مرکز کشور و استخدامی اداری امور سازمان، تهران، توسعه

 

[17]- A. B Carol,&Kenneth ,( 1994).D.M.A Model of Organizational Learning and the 
Diagnostic Process Supporting it, The Learning Organization,Vol.1,No.3,pp.26-37. 
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