
 

 
 

 ي و اثربخشي نيروي انسانير كاراینقش ابعاد رفتاري شغل د

 3، اصغر آقايي2، رضا آقايي1ميالد آقايي

 ، ایراندیریت صنعتی، مدرس دانشگاه علوم انتظامی، تهرانارشد م کارشناس. 1

 ، ایرانمدیریت اجرایی، سازمان مدیریت صنعتی، تهرانارشد  یکارشناسداتشجوی  .2

 ، ایراناستادیار، دانشگاه علوم انتظامی، تهران. 3

 (23/20/2939: ؛ تاریخ پذیرش20/20/2930: تاریخ دریافت)

 

 چکیده

از . جهت دستیابی به اهداف باا رارف کمتارین معاابت اسات      هوم بسیار تأثیرگذار در ارزیابی عملکرد هر سازمانکارایی و اثربخشی دو مف
جمله عوامل مؤثر بر کارایی و اثربخشی نیروی انسانی، ابعاد رفتاری شغل است، از ایان رو، هادف از ایان معا عاه بررسای ارتبااد ابعااد        

جایی شغلی، با کارایی و اثربخشی نیاروی انساانی    شغلی و جابه( وابستگی)غلی، د بستگی رفتاری شغل، از جمله استرس شغلی، رضایت ش
ایان  . سازی شده است ها مدل معد میان آن کارگیری روش ریاضی، روابط متغیرها با در نظر گرفتن تعامالت نظام در این تحقیق با به. است

کاارگیری نظرهاای    به دادن این تحقیق با برای انجام. ، از نوع توریفی استها و از نظر نحوة گردآوری دادهف کاربردی نظر هد زتحقیق ا
ده نفر از خبرگان علم مدیریت و رفتار در رععت سلو زی ایران، رابعة متغیرهاای اساترس شاغلی، رضاایت شاغلی، د بساتگی شاغلی و        

داد استرس شغلی، رضایت شغلی، د بستگی شاغلی،  تحقیق نشان نتایج . جایی شغلی، با کارایی و اثربخشی نیروی انسانی بررسی شد جابه
 .بر کارایی و اثربخشی نیروی انسانی تأثیرگذارند جایی شغلی جابه

 كلیدواژگان 

 .جایی شغلی، د بستگی شغلی، رضایت شغلی، کارایی اثربخشی، استرس شغلی، جابه 

 

                                                           

 رايانامه، نويسندة مسئول :      Milad.aghaee@ymail.com 

 سازمانی ت فرهنگیریمد

 2131، زمستان 4شمارة ، 21دورة 

 083ـ  018صفحات 
ISSN: 1735-6571 

http:// jomc.ut.ac.ir  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

http://jtcp.ut.ac.ir/


   018                                                              1313زمستان، 4، شمارة 12دورة ، مدیریت فرهنگ سازمانی 

 

 

 مقدمه

ی کوه ايود دو عامول، م وون     طوور  اند، به ها با دو عامل سرعت و عمق تحول مواجه امروزه سازمان

هوا بوه    تور بادود، سوازمان    هر چه تغییرات پیچیده. است دگرگون کرده وکارها را کامالً نظری کسب

دانش و آگاهی از عوامل محیطی نیاز بیش ری دارنود توا ب واننود  وود را بوا تغییورات و تحوو ت        

 بورای  کوردن سوازمان   هماهنگ ريزی برای آينده، تدويد راهبرد و هنگام برنامه. محیطی سازگار کنند

و ضعف، يا دناسايی زمینة بهبود برای سازمان امری حیاتی اسوت،   قوت نقاط آگاهی از آن، اجرای

با توجه به محدوديت منابع و نامحدودبودن نیازهای انسانی، افزايش جمعیت و رقابت دوديد   زيرا

اموروزه   دوک،  بی است ورورت بلکه ض نیست، ان خابمنابع انسانی، يک  در اق صاد جهانی، بهبود

 ,.Chiang et al) هوا نهت وه اسوت    آن نیروی انسانی مؤثرردد و توسعه اق صادی جوامع مخ لف در 

2010, p.28). ،کودش برای زندگی و رفاه کارايی و اثربخشیکودش برای افزايش  از طرف ديگر ،

ايی برنده  واهند بود که ب وانند کشوره ، زيرا در دنیای رقاب ی امروز،به ر برای افراد و جامعه است

بورای   از ايود رو،  .دکننو را در مديران و کارکنان  وود اياواد   کارا و اثربخش دانش، بینش و رف ار 

 ايااد نیروی انسانی توانمند، یو ايس ادگی اق صادی در دنیای رقاب  ،ياف ه پويا و توسعه ةداد د آيند

اغلوب کشوورهای در حوال     بنوابرايد،  .ناپذير اسوت  اج ناب حداکثری از حداقل امکانات ةو اس تاد

کارگیری فنوون   هو تعمیم ب کارايی و اثربخشی نیروی انسانی به ،فرهنگايد  ترويجمنظور ه توسعه ب

اناوام   فراوانوی را هوای  گذاری سرمايهای دارند و در ايد راس ا،  ويژه رويکردهای بهبود آن  و روش

نبودن فرهنوگ و   به د يل مخ لتی از جمله حاکم منابع انسانی ةقولم اهمیت از ،در ايران ، امااند داده

بسویاری از کاردناسوان    و است ددهدر جامعه، غتلت  کارايی و اثربخشی متهوم نگرش درست به

متقود اق صاد ايران پیش از آنکه سرمايه يوا منوابع طبیعوی بادود، نبوودن نیوروی        ةحلقاع قاد دارند 

 .(9831کاظمی و همکاران، ) استکارا و اثربخش  انسانی

در جامعه، تولیدات صنايع سلولزی و بهدادو ی   از طرف ديگر، با توجه به بهبود سطح بهدادت

هوای چینوی و ح وی     است و بازار نسب اً  ووبی دارد، اموا م فسوتانه دورکت     کشور در حال افزايش

انود  ادوغال    انود   بندی جوذاب، بوازار را   ای با عرضة کا های م تاوت و بس ه های ترکیه درکت
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صنعت سلولزی با آورند و  های دا لی سهم بازار کم ری را به دست می اند و هر روز، درکت کرده

ساله، اکنون پاسخگوی ان ظارات مش ريان برای کیتیت کا ، نوآوری و نیاز فعلی بازار  قدم ی چنديد

ه از محصو ت برتر  وارجی  دود و مش ريان هر روز به اس تاد نیست، توقع  ريداران برآورده نمی

به عبارت به ور، صونعت    (.3، ص9833عدال یان، )آورند  می  دود، روی که با کیتیت به ر عرضه می

بخوش   ناپوذيری و اطمینوان   بینوی  دود که پویش  ددت رقاب ی محسوب می سلولزی يکی از صنايع به

زا  توان صنع ی اسو ر   میدر ايد محیط، ايد صنعت را . آيند های آن به دمار می مشخصه نبودن، از

کننودگان وجوود    کنندگان و مصورف  ای با مش ريان، تولید که در آن کار فشرده است و ارتباط فشرده

بنابرايد، نقش نیروی انسانی به عنوان عنصر اصولی  (. Anderson et al., 2002)دارد، در نظر گرفت 

ط، اهمیت بسویار دارد و دناسوايی   اطمینان در محی ايااد  القیت و نوآوری به جهت مقابله با عدم

از . يابود  دود، اهمی ی دوچنودان موی   عواملی که به بهبود کارايی و اثربخشی نیروی انسانی منار می

توان به عوامل مربوط به دوغل   تريد عوامل مؤثر بر بهبود کارايی و اثربخشی کارکنان، می جمله مهم

رف اردناسان يا محققان علوم رف وار    ةمورد مطالع های رف اری اداره کرد؛ عواملی که ويژه، جنبه و به

 . سازمانی است

جوايی   و جابوه   دلبسو گی دوغلی   تريد ايد عوامل اس ر  دغلی، رضايت دغلی، از جمله مهم

دووند و اياواد    اند، به دغل و حرفة  ود دلبس ه موی  کارکنانی که از دغل  ود راضی. است دغلی

ی و کاهش اس ر  دغلی کارکنان، در ن یاه، اياواد  جايی دغل دلبس گی دغلی موجب کاهش جابه

تور و بوا    کنود کوه به ور و سوريع      دود و سازمان را ياری موی   نیروی مولد و اثربخش در سازمان می

به عبارت ديگر، (. Hayes & Weathington, 2007, p.570) کم ريد هزينه به اهداف  ود دست يابد

در ايد . کارايی و اثربخشی  ود را پیوس ه بهبود بخشندکند  ابعاد رف اری دغل به کارکنان کمک می

دلبسو گی دوغلی و    بید، بررسی رابطة ابعاد رف اری دغل از جمله اس ر  دغلی، رضايت دوغلی، 

کوارگیری فود    بنابرايد، ايد تحقیق در پی آن است که بوا بوه  . ای دارد جايی دغلی اهمیت ويژه جابه

                                                           
1. Job interest 
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مند میان م غیرهوا را بررسوی    گیری مناسب، روابط نظام یمرياضی ديم ل به عنوان يکی از فنون تصم

در اداموه، مبوانی نظوری تحقیوق، روش     . سوازی کنود   کرده و روابط م غیرهای مورد بررسی را مدل

 . دود تحقیق بیان می  در ان ها، ن یاه. دود های حاصل از آن بیان می تحقیق و ياف ه

 پیشینة نظري و تجربی

رابطوة اسو ر  دوغلی و حمايوت اج مواعی بوا       در مقالوة  وود    (9831)زاده  عسگری و نکول 

کوه   ندو به ايد ن یاوه رسوید   کردندرا بررسی   شنودی دغلی در کارکنان درکت ملی حتاری

در  (9811)همکواران  دوقاقی و   .دندار معنادار عکو مرابطة اس ر  دغلی و  شنودی دغلی 

کارگیری راهبردهای مديريت تعوار    به ةمندی و اس ر  دغلی در دیوي ثیر رضافت ود  ةمقال

میوان  د کوه  نو به ايود ن یاوه رسوید   کردند ررسی برا  های عمومی کشور ک ابداران نهاد ک ابخانه

 .معنوادار دارد رابطة های مربوط به منابع اس ر  با راهبردهای مديريت تعار   لتهؤک ابداران، م

هوای ارتبواطی بور اسو ر  دوغلی       آموزش مهارت تفثیر ای لهدر مقا( 9831)همکاران کاظمی و 

ارتبواطی  های  ايد پژوهش با هدف تعیید اثربخشی آموزش مهارت .کردندرا بررسی  کاردناسان

آزمايشوی   پوژوهش، نیموه  ايد روش . گرفتبر اس ر  دغلی کاردناسان دهرداری دیراز اناام 

کواهش معنوادار    ازن ايج حاکی . بودگروه کن رل و آزمايش  آزمون با دو پس -آزمون با طرح پیش

 .بوود  >10/1P سطح آزمايشی در ةمدا ل اس ر  دغلی گروه آزمايش نسبت به گروه کن رل پس از

 >10/1P در سوطح « ارتبواط »و « حمايوت همکوار  »های اس ر  دغلی فقط در دو بعد  در زيرمقیا 

ول، نقوش و  ئ، حمايوت مسو  تقاضوا، کن ورل  ) ی ديگور ها کاهش معنادار مشاهده دد، در زيرمقیا 

 .تتاوت معناداری بید دو گروه مشاهده نشد( غییراتت

روابط اس ر  دغلی، رضايت دغلی، تعهود سوازمانی   ای  در مقاله( 9831)همکاران انصاری و  

بوید   معکو  معناداررابطة که  ندو به ايد ن یاه رسید کردندرا بررسی  و رف ار دهروندی سازمانی

مشوخ    ،همچنوید . وجود نداردتعهد سازمانی م غیر اس ر  دغلی و م غیرهای رضايت دغلی و 

 ثیرفبور رف وار دوهروندی سوازمانی و تعهود سوازمانی تو        مثبت و معنادار طور دد رضايت دغلی به
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را   انواده با  شنودی دغلی و سالمت روانی -تعار  کار( 9811)همکاران هادمی و . گذارد  می

 وانواده بوا میوانایگری کامول      -کوار تعوار    و به ايد ن یاه رسیدند کوه  تحلیل سا  اری کردند

بوه منظوور افوزايش     .گوذارد   موی  ثیرفاس ر  دغلی بر  شنودی دغلی و سالمت روان کارکنوان تو  

بید محویط دوغلی و محویط    های  بايد تعار ها   شنودی دغلی و سالمت روانی کارکنان، سازمان

همکواران  پوور و   یرینصو . زندگی کارکنان و نیز فشارزاهای موجود در محیط کار را کواهش دهنود  

را بررسی  مید اج ماعی تهرانفتهای  ثیر گردش دغلی بر عملکرد پرس اران در بیمارس انفت (9833)

ی مشاهده معنادارگردش دغلی و عملکرد پرس اران ارتباط  بید ها نشان داد ن ايج تحقیق آن. کردند

 هوا  ضوعیت گوردش دوغلی آن   های مورد مطالعه مس قل از و عملکرد پرس اران در بیمارس ان و نشد

 .موجود موجب بهبود عملکرد پرس اران نشده است ةو گردش دغلی به دیو است

دونا  ی از   ی بید ارزدمندبودن نقش بوا مشوکالت روان  معنادار، همبس گی (9133)  اسپک ور

. به دست آورده استجمله اضطراب و ناکامی، با  شنودی، قصد تر  دغل و مشکالت جسمانی 

منتوی   آثار( 9131) و همکاران  ، کاراسک(9111) توسط جمال گرف ه اناامتحقیقات  ،نعالوه بر آ

 شنودی دغلی را به عنووان  ( 0111) اسپک ور .اند را نشان دادهفشارهای دغلی بر  شنودی دغلی 

هوای   يا نسبت بوه جنبوه  ، کند که چگونگی احسا  مردم را نسبت به مشاغلشان  می نگردی تعريف

دهد بعضی از فشارهای دغلی با  شنودی دوغلی    می تحقیقات وی نشان. دهد  می مخ لف آن نشان

نشان دادنود سوطوح بوا ی ابهوام و      یدر فراتحلیل( 9130) جکسون و اسکالر. دارد رابطة معکو 

تعار  نقش به عنوان دو عامل فشارزای دغلی مهم با سطوح پوايید  شونودی دوغلی و سوطوح     

همکواران  و  نلکور  ،(0112)تحقیقات کور  و دت . استهمراه  با ی اضطراب و نیت تر  دغل

کارکنوان   ندادن نیز نشان دادند فشارزاهای دغلی مانند مشارکت( 0112) مانزونی و ايسنرو  (0112)

عودالت در   نکوردن  مديريت تنبیهی و رعايوت های  کارها، سبک دادن در امور، نبود اس قالل در اناام

                                                           
1. Spector 

2. Karasek 
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 شنودی دغلی و  (0111)همکاران سلد و . کنند ید  شنودی ايتا میامور نقش بسیار مهمی در تبی

در راديوتراپی بررسوی  ها  اس ر  دغلی را در پزدکان، راديوگرافان، پرس اران و طرز کار فیزيکدان

. بر اس ر  دغلی کارکنوان راديووتراپی دارد   معکو  و معناداریو درياف ند محیط کاری اثر  کردند

اس ر  دغلی، حمايت اج مواعی و  شونودی دوغلی را     حالی، ان پريشانمیز ةرابط( 0111) چانگ

حالی و  شنودی دوغلی ارتبواط معنوادار     ها نشان داد میزان پريشان ن ايج پژوهش آن .کردندمطالعه 

، اثر عوامل محیطی در اس ر  پرس اری،  شنودی دغلی و قصد (0191)همکاران بوم و  آپله. دارد

ها نشان داد ارتباط معناداری بید سر و صدا و  ن ايج مطالعات آن .کردندبررسی جايی دغلی را  هجاب

جوايی دوغلی و  شونودی     هدده، قصود جابو   دده،  شنودی دغلی و اس ر  ادرا  اس ر  ادرا 

در ( 0190)همکواران  بويوا  و  . جايی دوغلی وجوود دارد   هدده و قصد جاب دغلی، اس ر  ادرا 

ر سرمايه اج ماعی، اس ر  دغلی، فرسودگی دغلی و قصد تور   کارگیری مب نی ب هبرابطة ای  مقاله

وتحلیل سنی را بررسی کردند و بوه ايود    مب نی بر مدل تازيه ،در میان کارگران حتاظت از کودکان

طور مداوم با اس ر  دغلی، فرسوودگی دوغلی و قصود     ن یاه رسیدند که سد و عوامل سازمانی به

 .کودکان در ارتباط استتر   دمت در میان کارگران حتاظت از 

هوا بور    آن هوای ثرفو ت تفثیری دغلی و يجا هاس ر  دغلی، رضايت دغلی، دلبس گی دغلی، جاب

ويوژه   مخ لوف، بوه  های  اساسی است که در سازمانهای  از جمله م غیر ،و اثربخشی کارکنان کارايی

. گیرد می ها قرار ديران آنکنند، مورد توجه م می پويا و رقاب ی فعالیتهای  هايی که در محیط سازمان

 .دود مورد بررسی تحقیق، مرور میهای  هر يک از م غیر های تعريف ،مخ صرطور  بهدر ايد بخش، 

اس ر  نوعی واکنش جسمی، ذهنی و دیمیايی در برابر رويدادهايی اسوت کوه   : استرس شغلي

اسو ر   . وددو   موی  به سبب فشار روانی موجب تر ، هیاان، دس پاچگی، احسا   طر يا  شم

هوای    واسوت  طووری کوه   بهفردی است؛ های  نوعی کنش م قابل بید درايط کار و ويژگی، دغلی

تعريوف رسومی   (. Ross, 1999) آن برآيد دادن اناام ةمحیط کار بیش از میزانی است که فرد از عهد
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بوه  ا هو  الگويی عاطتی، دنا  ی، رف اری و فیزيولوژيکی واکونش  ،از اس ر  دغلی  کمیسیون اروپا

ق ضعیف ابتط بااس ر  دغلی . نامطلوب و مضر مح وای کار، سازمان و محیط کار استهای  جنبه

 هايشوان در کوار و محویط کوار اياواد      تعار  بوید نقوش   ةبید مردم و ارتباط با دغلشان به واسط

میزان کن رل کارگران انطباق مناسوب   باتقاضاهای محل کار  وق ی ،اس ر  دغلی همچنید. دود  می

دو  د،دوو   موی  عواملی که موجب اسو ر  دوغلی  (. Lee & Shin, 2010)اف د   می اتتاق ،نداد ه بادد

 از عوامول مهوم وابسو ه بوه فورد نیوز      . هس نددس ه عوامل وابس ه به فرد و عوامل وابس ه به محیط 

مانند جنسویت،   دنا  ی جمعیتاق صادی و عوامل  -توان به تیپ دخصیت، وضعیت اج ماعی   می

آزادمرزآبادی )اداره کرد محیط جغرافیايی  مانندو از عوامل وابس ه به محیط به عواملی  ،هلفت سد،

  (.9811و فشارکی، 

چگونه مردم درباره دغلشان فکور  »رضايت دغلی را به عنوان ( 9111) اسپک ور: رضایت شغلي

دوده از   بخوش منو ج   رضايت دغلی به عنوان حالوت احساسوی لوذت   . تعريف کرده است« کنند  می

های دغلی فرد تعريف دده است  ارزيابی کار فرد در ن یاه دس یابی يا تسهیل در دس یابی به ارزش

(George & Jang, 2012, pp.589-590 .)به عنوان نگرش فرد نسبت بوه  رضايت دغلی ، طور کلی به

، ايود  مطورح دوده اسوت   مخ لتی از رضوايت دوغلی    های ريفاگر چه تع. دود می دغلش تعريف

سادگی بوه عنووان میزانوی کوه موردم دغلشوان را دوسوت دارنود، تعريوف دوود            تواند به  می تهومم

(Ferguson et al., 2011.)  هوا   مثبت رضايت دغلی با بسیاری از م غیررابطة رف ار سازمانی،  م وندر

ی دهند رضايت دغلی ارتبواط معنوادار    می مثال، مطالعات م عددی نشان برای. نشان داده دده است

برای توضیح رضايت دوغلی   ةثیرگذارتريد نظريفت(. Jang & George, 2012) با عملکرد دغلی دارد

دوغل  ( درونوی )عوامل ذاتی . 9: لته داردؤم دوکند رضايت دغلی   می دوعاملی است که بیان ةنظري

. 0اند از میل به موفقیت، دنا ت، مسوئولیت و پیشورفت؛    ، که عبارت(های دخصی کارگر ويژگی)

هوای دوغلی ماننود سرپرسو ی،      ويژگوی که به  ،(سازمانهای  ويژگی) دغل( بیرونی) عوامل  ارجی

                                                           
1. European commission 
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 ,Liu et al., 2011)دوود    های درکت و دولت و درايط کار مربووط موی   حقوق و دس مزد، سیاست

p.54.)  

 کوه کارمنود بوا کوارش همانندسوازی      دلبس گی دغلی عبارت است از میزانوی : دلبستگي شغلي

ارزش بوه  وود    جهوت  راکنود و عملکورد دوغلیش      موی  فعال در دوغلش فعالیوت   طور به ،کند  می

دلبس گی دغلی  برعوامل م عددی ممکد است (. Robins & Coulter, 1999)داند  مهم میددن،   قائل

بر ی دانشمندان دلبس گی دوغلی و سوازمانی از طريوق اياواد همبسو گی و       دةبه عقی. تفثیر گذارد

توان از طريق درگیرکوردن    می دنا  ی را ايد دلبس گی روان. دود  می   ی حاصلدنا دلبس گی روان

عوالوه بور   . دسوت آورد ه ب( مديران اردد بارةويژه در به) حسا  های افراد در فرآيند اتخاذ تصمیم

آن، درگیری بیش ر مديران در تنظویم راهبردهوا بور احسوا   شونودی دوغلی، تعهود سوازمانی و         

 (.9831زاده، ص زاده و طالب مهرابی)گذارد   اثر میزمانی دلبس گی دغلی و سا

از  کوه  اسوت  گردش دغلی رودی بورای طراحوی دوغلی   (: گردش شغلي)جایي شغلي  جابه 

گیرنود و  سو گی نادوی از      موی  مخ لف يادهای  دغلی را از بخشهای  کارمندان مهارت طريق آن

دودن بوا ايود وظوايف      مواجه. کنند  می وظايف دغلی تکراری را با ايااد تغییر در وظايف برطرف

کارمنود را بورای بهبوود عملکورد      ةکند و روحیو   می جديد، کارمند را به دور و دوق مادد تشويق

 هوای  هچر ش در مشاغل باعث افزايش دانوش و تاربو   (.Jorgensen et al., 2005) دهد  می افزايش

امر موجب تحو ت فکری و  القیوت  کاهد و ايد   می از  س گی و ماللت روحی نیز. دود  می فرد

از معايب بوزر  ايود    دارد؛در مقابل ايد مزايا، روش گردش دغلی معايبی نیز . دود  می و نوآوری

گردش دغلی، راهی برای دسو یابی بوه اهوداف منوابع انسوانی،      . روش کاهش تولید و کارايی است

گردش  بندی زمان(. Alinia et al., 2008, p.469)وری است  افزايش کیتیت، رضايت کارکنان و بهره

دوغلی مشواغل    در معور   طورات   قورار گورف د  دغلی رودی اسوت کوه گواهی بورای کواهش      

گوردش دوغلی بورای     (.Seckiner & Kurt, 2008, p.150)دود  کار گرف ه می بهکننده يا ددوار   س ه

بوه عنووان ابوزاری    و ( Eriksson & Ortega, 2006) کارکنان، دهرت ياف ه استهای  افزايش توانايی

  .دود کار گرف ه می بهآموزدی در کار 
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معوادل  « يیاکار ةکلم» تدر فرهنگ لغ ،است بیان ددهيی ام عددی از کار های ريفتع:  کارایي

يی عبارت است از مقدار منابعی که برای اتريد تعريف کار دده است و ساده بیان« Efficiency» ةواژ

را بر حسب نسبت مصرف بوه محصوول    توان آن و می تدده استولید يک واحد محصول مصرف 

محصول سیس م سازمان ( س اده)منظور از کارايی نسبت بازده به منابع مصروفه، بازده  .محاسبه کرد

منابع مصروفه عبارت است از نیوروی انسوانی،   . دود  دمات عرضه می يا است که به صورت کا 

 دوود  گرف وه موی  کار   به( به صورت کا  يا  دمات)زده که برای تولید با ديگر سرمايه و منابع مادی

کوه  اند  معرفی کرده Productisitgوری يا  کارايی را در علم مديريت بخشی از بهره( 9831 رضائیان،)

کوارايی بوه    ،در کول . بیش ر از حداقل داده اسوت  ةآوردن محصول و س اند دست به معنای توانايی به

جوويی در منوابع و تاهیوزات بورای بوه دسوت آوردن        طريق صرفهدادن کار از  معنای درست اناام

های گونواگونی را   جنبه ها تعريفايد  ةاگرچه هم (.99ص ،9831 زحم کش،) ها است حداکثر داده

و ان ظوار دريافوت    ،کم ر از انرژی و زمان ةدر يک چیز اد را  دارند و آن اس تاد ،اند نظر گرف ه در

که عمالً معیار قابل سناشی  اند ای کلی تا اندازه ها ريفاز ايد تع بعضی. سود و بازدهی بیش ر است

مسلم اسوت  . اند کارايی توجه داد ه  به يک يا دو جنبه از مسئله فقطدهند و بر ی نیز  به دست نمی

کوه بوه سوالمت     کننود توانند به راح ی کارآيی سازمان و کارکنانشان را ارزيابی  مديران هنگامی می

 .اطمینان داد ه بادنداهداف سازمانی 

مودت و بلندمودت بوا     اثربخشی سازمان را میزان کسب اهداف کوتواه ( 9830) رابینز :اثربخشي

طوور   بوه . کنود   موی  زندگی سازمانی تعريوف  ةکنندگان و مرحل ها، ارزيابی توجه به ان ظارات و ذينتع

اهوداف از پویش   توان گتت اثربخشی عبارت است از درجه و يا سطحی کوه سوازمان بوه     ، میکلی

 . يابددده  ود دست  تعیید

                                                           
1. Efficiency 
2. Robbins Stephen 
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 ، جامعه و نمونة آماريپژوهش  روش

های  آماری و روشهای    روش ةتوان به دو دس  می میان دو يا چند م غیر رارابطة های بررسی  روش

معواد ت  سازی  مدلروش همبس گی و  های آماری تريد روشاز جمله مهم. دکربندی  رياضی طبقه

روش آزمايشوگاه ارزيوابی و آزموون تصومیم      های رياضی نیز تريد روش جمله مهم و از ،سا  اری

در . اسوت يک موضوع يوا م غیور    دربارةقضاوت جمعی  های آماری را مبنای روش. است  (ديم ل)

 را هوايی  بايد پرسشنامه کنیم،های آماری چنانچه بخواهیم حام وسیعی از م غیرها را بررسی  روش

( جوز آن همبس گی، رگرسویون و  )های آماری  و از طرف ديگر، روش ار گیريمک به ؤالس یدابا تعد

هوای رياضوی از    در حالی کوه روش  ،کنند میان عناصر را مشخ  می وابس گینوع اس قالل و  فقط

 در ايود روش . سوناد  را موی  يوک موضووع يوا م غیور     دربارة برگان نظرهای  ،جمله روش ديم ل

. دکرگذاری را نیز مشخ  تفثیرو يا عدم اس قالل، جهت و ددت توان عالوه بر تعیید اس قالل  می

هوای    بنودی کنویم، بايود آزموون     از م غیرها را اولويتای  بخواهیم ماموعه اگرهای آماری  در روش

و هوا   در حالی که روش ديم ل رودی جامع برای بررسی رابطه را اجرا کنیم، مخ لف مانند فريدمد

روش ايد تحقیق با توجوه  . استپذيرتريد م غیر تفثیرگذارتريد و فثیرتبندی از طريق تعیید  اولويت

م غیرهوا، رودوی    هوا دربوارة رابطوة    به در نظر گرف د تعداد زيادی از م غیرها و لزوم تلتیق قضاوت

آماری ايد تحقیوق  برگوان علوم رف وار و      ةجامع.  برگان است هایرياضی بر مبنای سناش نظر

 کوارگیری  بوه در ايود تحقیوق بوا توجوه بوه       .اسوت  يع سلولزی ايوران مديريت منابع انسانی در صنا

نتر  91، (9811اصغرپور، ( )نتر 90تا  91)گیری از  برگان   پرسشنامه و روش ديم ل و نیاز به بهره

بوا مسوائل صونعت و منوابع      زيوادی ی آدوناي  که درکت برتر صنعت سلولزی ايران، 91از  برگان 

کوه   ديم ل در ادامه، روش. قضاوتی به عنوان نمونه ان خاب ددند به روش هدفمند انسانی داد ند،

 هوا  بنودی آن  مدلسازی روابط میان م غیرها و اولويوت  برایدر ايد تحقیق به عنوان روش پیشنهادی 

 . دود می، تشريح کار گرف ه دده است به

                                                           
1. DEMATEL 
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 روش دیمتل

در آن زمان بورای حول    ايد روش. ددمعرفی   برای اولید بار در مرکز تحقیقات ژنو ديم ل روش

دد  کار گرف ه می به جز آنحتاظت از محیط زيست و   مسائل قحطی، انرژی، ای مانند مسائل پیچیده

(Fontela & Gabus, 1976 .) 

 گراف است کوه موا را قوادر    نظريةگیری چندمعیاره بر مبنای  يکی از ابزارهای تصمیم ديم لروش 

ی که ممکد اسوت بورای در  به ور روابوط عل و      طوری به ،ريزی و حل کنیم مسائل را برنامه کند می

دناسوی ممکود    ايد روش. معلول ترسیم کنیم/ چنديد معیار را در گروه علتای  روابط دبکه ةنقش

 وای   روابوط در يوک رونود توسوعه     ةمعیارها و يا محدودکنند /روابط م قابل م غیر ةدکنندفيیاست ت

(. Chu et al., 2006; Tamura et al., 2002; Lee et al., 2011; Dalaha et al., 2011) بادود  منود  نظوام 

هوای  وود را    تصويری است که پاسخگو بر اسوا  آن فعالیوت   ةارائ ديم لفرآيند  يیمحصول نها

( 0113) وو(. Tzeng et al., 2007)کنود   می و جهت روابط میان معیارها را مشخ  دهد میسازمان 

آقوائی،  )بیوان کورده اسوت     (9112)   روش فون ال و گابو بر اسا ديم لپنج گام را برای روش 

9811:) 

م غیور   اگرو  هندزوجی را میان دو م غیر اناام د ة بره بخواهید تا مقايس 90تا  91از  :گام اول

a  برb گذار است، جهت فلش از تفثیرa  بهb،  م غیر  اگروb  برa هت فلش از جگذار است، تفثیرb 

و دودت روابوط   ( دوطرفه) تواند دوسويه می جهت روابط م غیرها کردوجه بايد ت.  واهد بود aبه 

. بادود  ،911يوا از صوتر توا     ،91توا   صوتر ، از 4تا  صترنمونه، از  ، برایی و صورت ام یازدهیينها

بوه صوورت   و  کنیود دهنودگان را محاسوبه     پاسخ ةام یازات هم( يا هندسی ،حسابی)میانگید  ،سپس

تقواطع   اگور که  معنابه ايد . ددت نتوذ است ةدهند  نرودی هر تقاطع نشاو. نشان دهید    ماتريس

C1 در سطر اول و C3  بیانگر آن است که معیار  ،بادد 0در س ون سوم برابر باC1  واحود   0به میزان

 9دوکل  . اسوت  C3بوه سومت معیوار     C1تفثیرگذار است و جهت تفثیر از سمت معیار  C3بر معیار 

                                                           
1. Geneva Research Center 
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هر پیکان . يک معیار در سیس م است دهندة هر حرف نشان. است هاتفثیر ةبکد ةمثالی از چنید نقش

 . است 4و میزان تفثیر  رددا dبر  cتفثیری است که  دهندة نشان dبه  cاز 
 

 
 تأثیر ةنقش ةنمون .1شکل 

هوای   هور يوک از درايوه   و  کنویم  میرا محاسبه    ماموع رديتی هر سطر از ماتريس  :گام دوم

 از آن مواتريس ضورب کنیود   ( α)نامیم در معکو  بیش ريد ماموع رديتی  می aijا که ر    ماتريس

((M= α.M . 

                                       
 

   
 

  :برابر با    ماتريس اگرمثال  برای
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 1+ 83/8+ 8+ 3/0= 93/1 :9ماموع رديف آنگاه، 

 8+ 1+ 0+ 8= 3: 0ماموع رديف  

 8+ 01/0+  1+ 10/9= 80/1: 8رديف ماموع 
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 9+ 48/0+ 91/0+ 1= 2/0: 4ماموع رديف 
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م بوا  أتوو ) نامحدود از آثار مس قیم و غیرمس قیم از عناصر بور يکوديگر   ةماموع دنبال :گام سوم

 هوا محاسوبه   به صورت تصاعد هندسی، بر اسا  قوانید موجود از گوراف ( باز ورهای ممکدهمة 

آثار غیرمسو قیم از عناصور موجوود مواتريس     . محاسبه دد( M-9)-9با فرمول ايد ماموع  .دود می

 طوور  از ديواگراف موجوود بوه   هوا   ی دارد، زيرا اثرهای غیرمس قیم در طول زنایوره يمعکو  همگرا

نامحدود از اثرهای مسو قیم و غیرمسو قیم از عناصور بور      ةماموع دنبال. پیوس ه کاهشی  واهد بود

  .است M(M-9)-9يکديگر به صورت 

T=

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  1

 1

053/1

 2

704/1

 8

888/1

 4

830/1

 2

 8

 4

207/1

154/1

328/1

104/1

256/1

028/1

174/1

982/0

905/0

256/1

144/1

579/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بوه منظوور تشوريح روابوط     . دوبکه روابوط   ةو تودويد نقشو  ای  تعیید ارزش آس انه :گام چهارم
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 بايود سا  اری میان معیار و حتظ پیچیدگی سیس م با يک سوطح قابول موديريت در هموان زموان،      

بر وی معیارهوا،    فقط. تدويد دود Tیز در ماتريس ناچ تفثیرهای کردن برای فیل ر  ρای ارزش آس انه

روابوط   ةو در نقشو  دوود است بايد ان خواب  ای  بیش ر از ارزش آس انه Tها در ماتريس  آن تفثیرکه 

 ی معیوار ينهوا  توفثیر ای، ن وايج   ارزش آسو انه  دربارةگیری  پس از تصمیم. نمايش داده دودای  دبکه

ساده برای نمايش  ة، نمونديم لروش های  برای بیان رويه .روابط نشان داده دود ةتواند در نقش می

ای  ارزش آسو انه  ياددده، اگور در مثال . کردتوان تعريف  می چگونگی روابط مورد بحث معیارها را

از  يوک بر ايود اسوا ، هور     ،در نظر گرف ه دود Tماتريس های  درايه همةبرابر با میانگید حسابی 

. دهود  موی  گذاری آن معیار بر معیار ديگر را نموايش تفثیربادد، ای  نهکه بیش ر از ارزش آس اها  درايه

بزرگ ور اسوت،    981/9ای  ، چوون از ارزش آسو انه  C2و  C1در تقاطع معیار  014/9مثال، عدد  برای

 گذاری م غیرها را نموايش تفثیرروابط و  0دکل . گذار استتفثیر C2بر معیار  C1دهد معیار  می نشان

  .دهد می

 
981/9=P  

 

 DEMATELتعریف روابط متغیرها بر اساس روش  .2شکل 

 هاي پژوهش  یافته

 تا 9 های دولهای ديم ل در ج حاصل از اجرای گامهای  گام مدل ترکیبی و ياف ه بهن ايج اجرای گام

 :به صورت زير بیان دده است 8

C1 : ،اس ر  دغلیC2:  ،رضايت دغلیC3 : ،دلبس گی دغلیC4 :ی دوغلی،  يجا هجابC5 : کوارايی 

 .اثربخشی: C6و 
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 (Mماتریس ) ماتریس روابط مستقیم .1جدول 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

C1 1 019/1 984/1 984/1 911/1 911/1 

C2 949/1 1 909/1 930/1 984/1 908/1 

C3 902/1 920/1 1 912/1 923/1 984/1 

C4 908/1 984/1 911/1 1 909/1 909/1 

C5 902/1 928/1 908/1 902/1 1 019/1 

C6 131/1 928/1 984/1 912/1 948/1 1 

 
 

 (Tماتریس ) ماتریس روابط مستقیم و غیرمستقیم .2جدول 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

C1 824/1 200/1 014/1 011/1 030/1 010/1 

C2 411/1 481/1 011/1 011/1 001/1 000/1 

C3 429/1 018/1 821/1 031/1 002/1 040/1 

C4 404/1 091/1 841/1 414/1 099/1 000/1 

C5 410/1 031/1 090/1 011/1 402/1 210/1 

C6 411/1 049/1 421/1 033/1 012/1 818/1 

 
 

 ترتیب نفوذ عناصر بر یکدیگر .3جدول

 تأثیرگذاری R+D R-D (D)جمع ستوني  (R)جمع ردیفي  عامل

C1 104/8 203/0 200/12 812/1 9 

C2 922/8 114/8 04/2 110/1 8 

C3 11/8 112/0 332/0 014/1 0 

C4 101/0 883/8 110/2 039/1 2 

C5 911/8 913/8 811/2 119/1 4 

C6 310/0 919/8 132/2 012/1- 0 
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 دیمتلتعریف روابط متغیرها بر اساس روش  .1نمودار 

، بیشو ريد  را دارد R-D، م غیوری کوه بیشو ريد مقودار     (گوام پونام  ) های تحقیوق  بر اسا  گام

و گام پنام تحقیوق نیوز ادواره دوده      8طور که در جدول  بر ايد اسا ، همان. ی را داردگذارتفثیر

تور بادود،    منتوی  چوه و هر ،قوی ةيک نتوذکنند طور قطع، بهتر بادد،  مثبت R-Dمقدار  هاست، هرچ

و  دارد گوذاری تفثیربیشو ريد  ( C1( )812/1)از ايود رو، اسو ر  دوغلی    . قوی است يک نتوذپذير

بوه عبوارت   . پذيرتريد م غیرها هسو ند تفثیرو  تفثیرگذاریکم ريد ( -C4( )039/1)لی ی دغيجا هجاب

نیز مطابق  9دکل . ی دغلی نتوذپذير قوی استيجا هو جاب ،قوی ای اس ر  دغلی نتوذکننده، ديگر

با توجوه بوه   . دهد می گذاری عناصر بر يکديگر را نمايشتفثیرارتباط و  ةنحو ،با گام چهارم تحقیق

در ايد تحقیق، میانگید کل اعوداد حاصول از جودول مواتريس     ای  با  برگان، ارزش آس انه مذاکره

در ايود  ای   بديد جهت، ارزش آسو انه . در نظر گرف ه دد( Tماتريس )روابط مس قیم و غیرمس قیم 

کوه بیشو ر از عودد    ها  از درايه يکهر ( 8جدول ) Tدر ماتريس ، به عبارت ديگر .است 0/1 تحقیق

، C3و  C2بور   C1اسوا ،  بور ايود   . ديگری استگذاری آن معیار بر معیار  تفثیرد، به معنای باد 0/1

C4 ،C5 ،C6 ،C2 بر  C3 وC4  وC5 و  C6 ،C3  بر C2و C4  وC5 و  C6 ،C4  برC2  وC5 و C6 ،C5  برC2 
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م غیور   بر ايد اسا ، در بررسی رابطة چهوار . تفثیرگذار استC5  و C4و  C2بر  C6 ،C6 و C4و  C3 و

جوايی   هند از اس ر  دغلی، رضايت دغلی، دلبسو گی دوغلی و جابو   ا رف اری دغل که عبارت ابعاد

بر کارايی و اثربخشوی کارکنوان    م غیرهای اس ر  دغلی، رضايت دغلی و دلبس گی دغلی ،دغلی

  .بر اثربخشی کارکنان تفثیرگذار استفقط جايی دغلی نیز  هو م غیر جابرند تفثیرگذا

 ري و پیشنهادهاگی نتیجه

افزايش رقابت در محیط به سبب گس رش عدم اطمینان موجب گرديده است تا مديران همواره بوه  

دنبال دس یابی به رويکردها و ابزارهای توانمندساز کارکنان و دنا ت م غیرهوای تفثیرگوذار بور آن    

وری  بوه حوداکثر بهوره   بادند تا ب وانند از ايد طريق، با گس رش کارايی و اثربخشی نیروی انسانی، 

در ايد راس ا، يکی از مشکالت پویش روی موديران آن اسوت کوه م غیرهوای      . سازمانی دست يايند

و  هوا را بوه جهوت دودت     و رابطة آن کنند یيرف اری مؤثر بر کارايی و اثربخشی کارکنان را دناسا

رابطوة میوان    های م تواوتی بورای تعیوید    بديد جهت، امروزه رويکردها و روش. ضعف تعیید کنند

گیوری   هوای تصومیم   هوای آمواری و روش   تووان بوه روش   ها می آن ةمعیارها وجود دارد که از جمل

کوارگیری روش ديم ول بوه     هايد پوژوهش در پوی بو    .دکرچندمعیاره که مبنای رياضی دارند، اداره 

تعیید روابوط م غیرهوای اسو ر  دوغلی، رضوايت دوغلی،        ةلئعنوان ابزاری رياضی برای حل مس

در واقوع،  . ها بر کارايی و اثربخشی نیروی انسانی بود ی دغلی و تفثیر آنيجا هبس گی دغلی و جابدل

ابزار رياضی برای ياف د رابطة م غیرهوای   کارگیری بهنوآوری ايد تحقیق نسبت به تحقیقات مشابه، 

نیوروی   عالوه بر ايد، در ايد تحقیق تفثیر م غیرهوای رف واری بور کوارايی و اثربخشوی     . کیتی است

 .بررسی ددانسانی در محیط صنعت سلولزی 

های تحقیق در صنعت سلولزی حاکی از آن است که همة م غیرهوای رف واری موورد     ن ايج ياف ه

 جايی دوغلی  بررسی در ايد تحقیق از جمله اس ر  دغلی، رضايت دغلی، دلبس گی دغلی و جابه

، ن ايج ايد تحقیق بر  الف ن ايج تحقیق دهمچنی. بر کارايی و اثربخشی نیروی انسانی تفثیرگذارند

 عکوو  مرابطوة  که ( 0111)و اسپک ور ( 9831) همکاران، انصاری و (9831)زاده  عسگری و نکل

گذاری اسو ر  بور رضوايت    تفثیرطرفه و  يکرابطة يد ؤ، متفيید کردنداس ر  و رضايت دغلی را 
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، (0112)همکواران  و اسنر، نلکور و  ن ايج تحقیقات کور  و دت، مانزونی با و مشابه  است دغلی

ن ايج ايد تحقیق حواکی از   ،همچنید. است( 0191)همکاران بوم و  و آپله( 0111)همکارن سلد و 

و عملکورد کارکنوان    کوارايی بر ( 0190) تحقیقات جورج و ژانگ مانندآن است که رضايت دغلی 

 . گذار استتفثیر ،طور مثبت به

توان  می بررسی دد،م غیرهايی است که در ايد تحقیق رابطة  دهندةنشانکه  9 دکلبه با توجه 

ای  جوايی دوغلی و دلبسو گی رابطوه    هدلبس گی و جابو   گتت، کارايی سازمانی با م غیرهای رضايت،

و هرقدر میزان ايود م غیرهوا افوزايش يوا کواهش يابود، میوزان کوارايی کارکنوان نیوز            دارددوطرفه 

م غیرهوای   توفثیر عوالوه بور    دهد نشان میر، ن ايج تحقیق از طرف ديگ. دس خوش تغییر  واهد دد

تواند موجب افزايش و يوا کواهش    می دغلی بر اثربخشی کارکنان، دس یابی کارکنان به اثربخشی نیز

طرفوه میوان   دورابطوة  وجود  دهندة نشانايد، ن ايج تحقیق  عالوه بر. ها دودرضايت و دلبس گی آن

به عبارت ديگر، کاهش و يا افوزايش در هور يوک از    . زمان استکارايی و اثربخشی کارکنان در سا

  .گذارد تفثیر م غیر ديگر بر تواند می م غیرهای کارايی و اثربخشی کارکنان
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