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Abstract 

The most strategic industry of any country is its construction industry, which has always been the focus 

of different governments. However, the weak group (the worker) is always disrespected and its rights 

are ignored. The researches of the last few years show that if special attention not paid to the worker, 

there will be many disturbances to the environmental conditions of the construction project. Irreparable 

defects that should be paid special attention to its legal, moral and cultural dimensions. Therefore, the 

goal of this project is to adopt the best strategy for increasing the productivity of the worker and 

ultimately the construction site. In this research the correlational research method as well as the ANP 

technique have used. According to the results the construction project has been qualitatively improved 

when the physical development, the working class and the guarantee of their rights paid attention. By 

examining the variables of research and placement in the ANP decision-making network, the guarantee 

of worker's rights is the most important parameter for the future development of the construction project. 
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 ی ساختمان یهادر پروژه یانسان یروین یور و اثرات آن در بهره یمنابع انسان تیریمد

 * 2، علی قربانی1محمدپور مهیفه

 ایران نور البرز واحد کرج،    امیساخت، دانشگاه پ  تیریمد  -عمران    یارشد مهندس  یکارشناس  یدانشجو  -1

 ایران نور البرز واحد کرج،    امی ساخت، دانشگاه پ  تیریمد   -عمران    یگروه مهندس   یعلم  اتیعضو ه  -2

 1401 ید 23 :نیآنل  انتشار  تاریخ ؛1401 ید  23 :رشی پذ تاریخ ؛ 1401 ید 26 ی:بازنگر تاریخ ؛1401 ید 11 :افتیدر  تاریخ

 چکیده 

  ن یمختلف بوده است. با ا  ی باشد که همواره مورد توجه حکومت ها  یصنعت هر کشور، صنعت ساختمان آن م   نیتر  یاستراتژ

چند سال    یشود. پژوهش ها  یگرفته م دهی و حقوق آن ناد  ردیگ یقرار م  یمهر  یدر آن )کارگر( مورد ب  فیحال همواره قشر ضع

شود.    یوارد م   یاختمانپروژه س  ی طیمح  طیبه شرا  یخلل متعدد  رد یبه کارگر صورت نپذ  ژهیدهد که اگر توجه و  ی نشان م  ریاخ

جهت هدف از انجام    نینمود. بد  یا  ژهیآن توجه و  ی و فرهنگ  ی اخلق  ، یبه ابعاد حقوق  ستیبا  یکه م   یریجبران ناپذ   ی خلل ها

بهتر اتخاذ  مذکور  افزا  نیپروژه  جهت  به  ور  شیراهبرد  ساختمان  یبهره  کارگاه  و  ا  یم  یکارگر  در  روش    قیتحق  نیباشد.  از 

  ی توان اذعان نمود که پروژه ساختمان  ی م  ی دهد که زمان   ی نشان م  قیتحق  ج یاستفاده شد. نتا  ANP  کیتکن  نیو همچن  یهمبستگ

.  ردیحقوق آن ها مورد توجه قرار بگ  نیتوجه نگردد، و قشر کارگر و تضم  یکیزینموده است که صرفا به توسعه ف  دایپ   یفیبهبود ک

  ن یحقوق کارگر مهمتر  نیمتوجه شده اند که تضم  ANP  یریگ  میدر شبکه تصم  ی و قرارده  قیتحق  ی رهایمتغ  یبا بررس  نیقمحق

 . باشد یم  یپروژه ساختمان یتوسعه آت یپارامتر برا

 :کلیدی  کلمات

 یگرایزمان، توسعه  تیریحقوق کارگر، مد ، یمنابع انسان  تیریساختمان، مد یوربهره

https://doi.org/10.22034/CPJ.2023.379096.1167
mailto:alighorbani.com@gmail.com
http://www.cpjournals.com/


 فهیمه محمدپور، علی قربانی  / 17- 27 (، 7)4 ،1401 پروژه،  و عمران  هی نشر

19 

 مقدمه . 1

(. صنعت  Wong et al. 2008شناخته شده است )  یرشد اقتصاد  یبرا یدیکل  یاز موتورها  یکیصنعت ساخت و ساز به عنوان  

و    د، ینما   ی م  جاد یا  یاز بازار کار تخصص  ی بخش بزرگ  یشود، برا  ی ماهر مشخص م  یکار  یرویکه با شدت کار نساخت و ساز  

تول  یسهم قابل توجه  نیا  یتجار  یهاسازمان  گری(. مشابه دLoosemore et al. 2003جهان دارد )  یناخالص داخل  دیدر 

به سرعت امروز نبود،   راتیی. در گذشته که سرعت تغکنندیم   تیفعال  یکامل رقابت   طیمح  کی در    یساختمان   یهاروزها، شرکت

در آن زمان،   رانیمد نینابرا(. بSchleifer et al. 2014بود ) ت یریو مد  یکیزیف  هیکار و سرما یروین ن، یزم دیتول  یعوامل اصل

 شیافزا  یدر تلش برا  یانسان   یکاهش خطاها  یدانستند که برا  یم  کیستماتیس  دیتول  کیکار از    یروینهاده ن  کیافراد را صرفاً  

افراد، که به عنوان   ییدانش، مهارت و توانا  ،یگریاز هر زمان د  شیموجود ب  طیحال در شرا  نیشده بود. با ا  یطراح  یبهره ور

 یکه توسط اقتصاددانان مشهور  شودیسازمان محسوب م  کی   یهاییدارا  نیتربا ارزش  شود،یشناخته م   زین  "   ی انسان  هیرماس"

 . شودیم تی( حما1961(، بکر )1961مانند شولتز )

به عنوان    صنعت اغلب  با فناور  کیساخت و ساز  بر و  از    یکی  نیصنعت همچن  ن یا.  شده است  فیتوص  نییپا  یبخش کارگر 

با    سهیکمتر در مقا   یصنعت به طور مزمن از رشد بهره ور  ل، یدل  نیمشاغل است. به هم  نیاتریو پو  نیتر  دهیچیپ   ن،یپرخطرتر

 موجب چنین رشد پایینی می گردند به شرح ذیل هستند: که  یعوامل. (et al. 2022 Kokkaew) برد  یرنج م  عیصنا ریسا

 ی ساختمان یپروژه ها ی دگیچیپ  شیافزا •

 به فرد بودن پروژه منحصر •

 آب و هوا ینامناسب و فصل یو هوا آب •

 و مقررات محدود کننده ساختمان  نیقوان •

 کار  یروین یبهره ور یریرپذییتغ •

 ری کارییادگی یبراشرایط ناکافی و نامطمئن  •

 (. 1)تصویر  نییپا یکارگر زهیانگ •

 
 . عوامل کاهش دهنده بهروی نیروی انسانی در صنعت ساختمان. 1تصویر 

.افزایش پیچیدگی پروژه های ساختمانی

منحصر به فرد بودن پروژه

.آب و هوای نامناسب و فصلی آب و هوا

.قوانین و مقررات محدود کننده ساختمان

تغییرپذیری بهره وری نیروی کار

پتانسیل کمی برای یادگیری کار

انگیزه کارگری پایین
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کار در صنعت   نیروی  توسعه کیفی  توجه کرد.  به مقوالت متعددی  انسانی  منابع  زمینه مدیریت  بایست در  بدین جهت می 

ساختمان پیچیده تر و سخت تر سایر زمینه ها می باشد و نیاز به جوانب متعدد لجستیکی، راهبرد و همچنین سیاست گذاری 

به راهبردی مطمئن به جهت مدیریت منابع انسانی به جهت افزایش  می باشد. بدین سان هدف اصلی پژوهش مذکور رسیدن  

 بهره وری منابع انسانی می باشد.  

 ادبیات تحقیق  . 2
مواجه   یمتفاوت   ی منابع انسان  یهابا چالش  1بناهای عظیم ساختمانی من جمله؛ پروژه های مسکن بزرگ مقیاسو ساخت    یطراح

  تواند یکه م  ی عوامل  نیتراز مهم  ی کیبگذارد.    ریو ساختمان تأث  یطراح  زیآمتیارائه موفق  یبرا  نفعان یبر هدف ذ  تواند یاست که م

توسعه منابع در چند سال اخیر  است.    ی نبگذارد و آن را بهبود بخشد، توسعه منابع انسا  ریکشور تأث  کی  ی اقتصاد  تیعملً بر وضع

مبدل    یاصل  تیاولو  و همچنین مدیران شهری و کشوری به  توسعهدر حال    د یجد  یشهرها  استگذارانیرهبران و س  یبرا  یانسان

آن   یو داخل  یخارج  طیمختلف در رابطه با مح  میبا مفاه  2منابع انسانی   توسعه  (.Hady El Badawy &2014 ,)  گشته است

بهبود مشارکت موفق سازمان    یکشور را برا  یساختار نهاد  ، یو توسعه منابع انسان  یخارج  طیمح  نیرابطه ب  شود.  یمشخص م

و    یرا در طراح  ی خارج  ای   ی داخل  ی منابع انسان  یچالش ها  1کند. جدول    ی م  نیتضم  دیجد  ی و ساخت شهرها  یها در طراح

 یتکرار چالش در سراسر مطالعه کشورهاتعدد    بناهای بزرگ معماری در کشور های متعددی از جهان را نشان می دهد.ساخت  

  ی در حال توسعه موافق هستند که چالش داخل  یکه اکثر کشورها  تمشخص اس  1ه شده است. از جدول  نشان داد  افتهیتوسعه  

  پروژه های بزرگ معماری   رایاست، زانسانی  کمبود منابع    پروژه های بزرگ مقیاس معماریدر ساخت    نفعانیذ  یرو  ش یپ   یدیکل

)Nabawy  Khodeir & ,  هستند  ابیدر حال توسعه کم  یکه در کشورها   دارد  از ین  ده یو آموزش د  طیبه کارگران واجد شرا

2021., Ghafar, 2016., Deficit, 2015).   چالش های خارجی متعددی پیرامون کشورهای در حال توسعه می باشد که مهمترین

 آنها به شرح ذیل است: 

  تیحاکم یثبات  ی ب یها ستمیس •

   و ساخت یطراح هنگام در  یمنابع انسان کاری تیامن •

   یبه فناور یدسترس •

 ( 2)تصویر  یعدم هماهنگ  •

 
 . چالش های مدیریت منابع انسانی در پروژه بزرگ مقیاس ساختمانی در کشور های در حال توسعه. 2تصویر 

 

1 MHDP 
2 HR 

سیستم های بی 
ثباتی حاکمیت 

امنیت کاری 
منابع انسانی در 
هنگام طراحی و 

ساخت 

دسترسی به 
فناوری 

عدم هماهنگی
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که بر روی مدیریت منابع انسانی    . چالش های داخلی و خارجی منابع انسانی نیروی ساختمانی در کشور های در حال توسعه1جدول 

 موثر می باشند.

 چالش ها نمونه موردی 

هند،   ترانه،یمد  یمصر، مراکش و تونس، کشورها

 پاکستان.  قا، ی آفر یجنوب صحرا

 سهامداران یفناور

 دولت  استیس یریانعطاف پذ

 یشهر یو ناامن خشونت

منابع  کمبود  

کار یروین تنوع  

ق یو تحق ینوآور  

فیضع یفن آموزش  

داده هوشمند گاهی پا فقدان  

یبه فناور یدسترس کمبود  

  HR  مناسب یاستراتژ

یتیحاکم یثبات  ی ب یها ستمیس  

 

منابع    یکند. فرصت ها  ی م  یطبقه بند  یو خارج  ی ساخت و ساز داخل  طیرا با توجه به مح  یمنابع انسان   ی مقاله فرصت ها  نیا

  یی ا یشامل مزا  یخارج  یهستند. فرصت ها  د یسازمان ها مف  یمنابع انسان   تیریمد  یهستند که برا  یی فرصت ها  ی داخل  یانسان

  ی ارائه فرصت ها  ،یفرصت خارج  نیشتریکه ب  ه استپروژه ساخت و ساز هستند. مشاهده شد   زبانیاست که م  ییکشورها  یبرا

را که    ی منابع انسان  یفرصت ها  2در حال توسعه است. جدول    یدر سراسر کشورها  یکاریب  ینرخ باال   ل یبه دل  نیاست. ا  یشغل

نمونه پروژه های معماری بزرگ مقیاس انجام شده است،  و ساخت    یطراح  یبرا  یخارج  یفرصت ها  ا ی  یداخل  یبه فرصت ها

شده است. از نشان داده    افتهیتوسعه    یجدول، تعداد تکرار فرصت در سراسر مطالعه کشورها  انی در پا  طبقع بندی نموده است.

فرصت به دست آمده از   نی در حال توسعه، مهمتر  یدر سراسر کشورها  یکاریب  یمشخص است که با توجه به نرخ باال  2جدول  

باال اشاره کرد که    تیجمع  یبرا  یتوان به راه حل  یفرصت ها م   گری است. از د  یشغل  یفرصت ها  جاد یا  ،یمطالعات مورد  لیتحل

 در حال توسعه مشترک است.  یاکثر کشورها انیامروزه در م

 پژوهش  نهیشیپ. 3

  ی م  نییاز آنها تب  ی است که در ادامه شرح مفصل  رفتهیدر صنعت ساختمان صورت پذ   ی منابع انسان  تیریمد   رامونیپ   قاتیتحق  

در حال حاضر در تجارت   یساخت و ساز حرفه ا  تیریآژانس مد  کیکنند که وجود    ی م  انی( ب2021و همکارانش )   ویگردد. مونت

پروژه شود. به منظور به   یکل تیخدمات باعث بهبود موفق جهیرود که نت یشده است. انتظار م رفتهیپذ یساخت و ساز در اندونز

 کیشده است که در    شنهادیپ   PMBOKحوزه دانش    ،ی مال  ر یو غ   یشکل جامع تر از عملکردها از نقطه نظر مال  کیدست آوردن  

رشد« است،    ای  یریادگی»  دگاه ید  کیاستراتژشده است. اساس نقشه    میمتوازن تنظ  یازیبر کارت امت  یلکرد مبتنعم  یریاندازه گ

برا  ییجا بهبود  بررس  یسازمان ضرور  «یتجار  ندی»فرا  یداخل  دگاهید  شیافزا  یکه  م  اتیادب  یاست.  نشان  که    دهدیموجود 

  ابتداکه در    شودیم  یریگاندازه  تیفیو عملکرد ک  یبندزمان  نه،یوساز عموماً بر اساس محدوده، هزپروژه ساخت  می ت  یدستاوردها

  ر ینقش مد   ،ی ستگیشامل شا  دی با  یمنابع انسان  تیریمد  جهیگردد. در نت  یم  نیتبب  ها شرفت ی و پ   یمنابع انسان  تیریتوسط مد

اطلعات ساختمان، روش  یمدل ساز  ، یشامل فناور  دی ها با شرفتیباشد. پ   یو درس آموختگ  لتیپروژه، شناخت و پاداش، تسه

توسعه مدل   یآن عناصر برا  نیروابط ب  لیو تحل  هیتجز  ن،یباشد. علوه بر ا  تیریمد  رنوظهو   یها  کیمدرن ساخت و ساز و تکن

 آژانس مهم است.  ازیامت یتابلو
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که بر روی مدیریت منابع    داخلی و خارجی منابع انسانی نیروی ساختمانی در کشور های در حال توسعه فرصت های. 2جدول  

 انسانی موثر می باشند.

 چالش ها نمونه موردی 

هند،   ترانه،یمد  یمصر، مراکش و تونس، کشورها

 پاکستان.  قا، ی آفر یجنوب صحرا

 ی ساختمان یها یگذار هیسرما شیافزا

 باال  تیجمع یبرا یراه حل

 شتریب یشغل یارائه فرصت ها

کارکنان  یبهبود مهارت ها یبرا یفرصت  

کارکنان   یبهبود مهارت ها  

مطلوب  یثبات مال   

یتیری و مد  یفن  یها یتوانمند شیافزا  

 

 ین مربوط به متخصص  یمطالعه ا   .بر عملکرد پروژه است  یمنابع انسان   تیریمد   ریدر مورد تأث  (2022و همکاران )  3قتاس  قیحقت

)اهداف، شرح شغل، استخدام،    یمنابع انسان   تیریمد  یکنند. ده عامل اصل  یمصر کار م   ی ساختمان  یکه در پروژه ها  مانکاریپ 

آنها بر    ریارتباط و تأث  ی( برازهیو انگ  یابیارز  تیها و در نها حفظ افراد، اعتماد و ارزش   ،یمیروابط ت  ،یآموزش، ارتباطات، رهبر

که چگونه به سواالتی پاسخ داده اند،  دهنده  پاسخ  105از    یا. عملکرد، نمونه ه استقرار گرفت  یابیو زمان پروژه مورد ارز  نهیهز

 یریگبه اندازه نیهمچن موثر بوده است. شانیمصروساز ساخت یهاها در پروژهآن میت یو اثربخش یمنابع انسان  تیریعوامل مد

از    یعامل منابع انسان   8به طور عمده    ه مشخص شده است کهمطالعه اجرا شد  نی. در اشان پرداخته اند  یعملکرد پروژه واقع 

  ی همبستگ  ی با عملکرد زمان   ی عامل منابع انسان  10عامل از    4  نیهمچن  . داشتند  یدار  ی ارتباط معن  نهیبا عملکرد هزعوامل موجود  

عامل حاکم   ک یو رابطه دارند، اما  ریبر عملکرد پروژه تأث یمنابع انسان تیریکه عوامل مد  دهد ینشان م   جی. نتا. دارند یدار یمعن

 .ستندین

 
 (.2022. عوامل اصلی مدیریت منابع انسانی در نگاه قتاس و همکاران ) 3تصویر 

 

3 Ghattas 
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 دانش  تیریبر مد (HRM) یمنابع انسان   تیریمد  راتیتأث  یشواهد تجرب   یبررس  (2022پژوهش کوکایف و همکارانش )هدف  

(KM)   زساخت  یهاشرکت  یمال  ریغ   اتیعمل  همچنینو تا  رساختیوساز  مدل  پژوهشگراناست.    لندیدر  معادالت    یسازاز 

که    یهنگامنموده اند.    استفادهسه سازه    نیا  نیرابطه ب  یبررس  یبرا  ر،یمس  لیو تحل  یعامل   لی از تحل  یبی، ترک(SEM) یساختار

مشاهده شده   یرهایاز متغ یمجموعه ا یساختار عامل  دییتأ  یبرا یدییتأ یعامل لیسپس از تحل افت،یتوسعه  یمدل مفهوم کی

اند. استفاده کرد از  ه  نتاه استاستفاده شد  یشنهادیپ   هیآزمون سه فرض  یبرا SEM سپس  تئور  ج ی.  پشت  شدهیمدل    یبانیرا 

  ریغ  ات یدانش و عمل و مابیندانش   تیریو مد ی منابع انسان ت یریمد نیب  میرابطه مثبت و مستق کیکه   دهد یو نشان م  کند یم

 KM  ن،یعلوه بر ا  ی رابطه وجود دارد.لندیتا  رساختیساخت و ساز ز  یدر شرکت ها  یمال   ریغ  OP و HRM همچنینو    ی مال

افراد  قیاز طر یرمالیغ  اتیبهبود عمل تیاز اهم یشتریب یمطالعه شواهد تجرب  نیاست. ا یمال ریغ  OP و HRM نیواسطه ب کی

 .دهد  یو دانش ارزشمند آنها ارائه م

 روش انجام تحقیق  - 4

به بهترین راهبرد مدیریتی منابع انسانی در جهت بهبود بهره وری فرآیند ساختمانی می بایست از یک سلسله  به جهت رسیدن  

توسط توماس ال ساعتی کشف گردید و با هدف انتخاب    1975بهره گرفت. فرآیندی که در سال    ANPفرآیند های تصمیم گیری  

ی موجود وزن دهی صورت می گیرد. سپس رابطه زوجی آن ها به شرح بهترین گزینه می باشد. در این فرآیند ابتدا به گزینه ها

 نیز موارد ذیل است: ANPذیل انجام می پذیرد که اساس 

 ابتدا معیار های اصلی بر اساس هدف پژوهش به شکل زوجی مورد مقایسه قرار می گیرند.  •

 سپس بر اساس هر معیار، معیار های اصلی به شکل زوجی مقایسه می شوند.  •

 شودیارهای هر معیار بر اساس آن معیار به صورت زوجی مقایسه میزیرمع •

 در انتهای مجموعه زیر معیار های به شکل زوجی مورد مقایسه قرار می گیرند.   •

در انتها وزن دهی نهایی صورت پذیرفته و آن راهبردی که بیشتری وزن را پیدا نمود به عنوان راهبرد اصلی مدیریت منابع انسانی  

 (. 4جهت بهبود بهره وری فرآیند ساختمانی انتخاب می گردد )تصویر به 

 

 

 . ANP. ساختار نهایی 4تصویر 
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 یافته ها  -5

یافته های پژوهش نشان می دهد که سه معیار برای بررسی راهبرد های مدیریت منابع انسانی وجود دارد که می بایست به وسیله 

ANP  یار ها مذکور مدیریت زمان، بهبود فن کارگر و رفاه کارگر می باشد یعنی می  مورد تحلیل و وزن دهی قرار بگیرند. مع

 بایست بر اساس این سه معیار وزن دهی برای رهکار ها اتخاذ گردد. راهکار های مذبور نیز به شرح ذیل می باشند:  

 ثبات مالی طبقه کارگر  •

 توجه به بهره وری ساختمان  •

 توسعه کمی  •

 نگاه به چشم انداز آینده کشور  •

محققین سه معیار فوق را در چهار گام متعدد نسبت به راهکار های چهار گانه فوق وزن دهی نموده اند که شرح دقیق این اقدام  

به شرح ذیل است. مرحله نخست مقایسه دو به دو معیار های اصلی می باشد. بدین معنی که بوسیله یک قضاوت گروهی معیار  

اینجا مدیریت زمان، بهبود فن کارگر و رفاه کارگر می باشند به صورت دوتایی مورد مقایسه قرار گرفته و  های   اصلی که در 

 برای آن ها تشکیل می گردد.    3ماتریسی همانند جدول 

 . مقایسه دو تایی معیار های اصلی. 3جدول 

 بردار ویژه  رفاه کارگر  بهبود فن کارگر  مدیریت زمان  

 0.32 2.3 1.52 1 مدیریت زمان 

 0.560 2.9 1  بهبود فن کارگر 

 0.426 1   رفاه کارگر 

 

در مرحله دوم وابستگی درونی معیار های اصلی به شکل دو به دو انجام می پذیرد تا بتوان تاثیر پذیری از معیار نسبت به معیار 

های دیگر را تحت کنترل عامل و یا معیار دیگر تحلیل نمود. در اینجا به شکل نمونه مقایسه دو تایی مدیریت زمان و بهبود فن  

 نمایش داده شده اند.    4ر به شکل وابستگی درونی مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج در جدول کارگر در نظارت رفاه کارگ

 . مقایسه دو تایی مدیریت زمان و بهبود فن کارگر در نظارت رفاه کارگر 4جدول 

 بردار ویژه  بهبود فن کارگر  مدیریت زمان  

 0.86 1.63 1 مدیریت زمان 

 0.89 1 0.75 بهبود فن کارگر 
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در مرحله سوم مقایسه دو تایی راهکار های مرتبط با هر معیار ها صورت می پذیرد. در این مرحله بین راهکار های مرتبط با هر  

آورده    5معیار نوعی رابطه دو تایی شکل می گیرد که برای نمونه قسمتی از این روابط نسبت به معیار مدیریت زمان در جدول  

 اصلی پژوهش را شکل می دهند.  شده است. این نتایج بنیان های 

 . مقایسه دوتایی راهکار های مرتبط به معیار مدیریت زمان.5جدول 

 راهکار ها 
ثبات مالی طبقه  

 کارگر 

توجه به بهره  

 وری ساختمان 
 توسعه کمی 

نگاه به چشم  

 انداز آینده کشور 
 بردار ویژه 

ثبات مالی طبقه  

 کارگر 
1    0.863 

توجه به بهره  

 ساختمان وری 
1.03 1   0.963 

 0.496  1 1.93 1.69 توسعه کمی 

نگاه به چشم انداز  

 آینده کشور 
1.42 1.86 1.69 1 0.426 

 

تحلیلی  -در این مرحله وابستگی درونی بین راهکار های مرتبط با هر معیار تبیین می گردد. این مرحله آخرین مرحله توصیفی

نمایش داده شده است. در گام آخر وزن دهی نهایی به راهکار بیان و تبیین می گردد. تا بتوان بر اساس    6می باشد که در جدول  

 ت پیدا نمود.  آنها به تصمیمی واحد و مناسب دس

 به معیار مدیریت زمان. وابستگی درونی راهکارها مرتبط. مقایسه 6جدول 

 راهکار ها 
ثبات مالی طبقه  

 کارگر 

توجه به بهره  

 وری ساختمان 
 توسعه کمی 

نگاه به چشم  

 انداز آینده کشور 
 بردار ویژه 

ثبات مالی طبقه  

 کارگر 
1    0.786 

توجه به بهره  

 وری ساختمان 
1.063 1   0.864 

 0.563  1 1.34 1.56 توسعه کمی 

نگاه به چشم انداز  

 آینده کشور 
1.35 1.96 1.23 1 0.469 

 

نشان می دهد که ثبات مالی طبقه کارگر مهمترین پارامتر موثر در مدیریت انسانی به جهت بهره    SPSSخروجی نهایی نرم افزار  

. البته الزم به ذکر است که این شرایطی دارد که می بایست لحاظ گردد.  ( 7)جدول    وری ساختمان در طوالنی مدت می باشد 

شرایطی که حاصل نگاهی تحلیلی بوده و همواره مورد توجه محققین می باشد. در ادامه شرح دقیق تری از موضوع بیان می  

 گردد.  
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 . وزن نهایی هر راهکار 7جدول 

 وزن نهایی  راهکار 

 0.26 ثبات مالی طبقه کارگر 

 0.16 توجه به بهره وری ساختمان 

 0.23 توسعه کمی 

 0.21 نگاه به چشم انداز آینده کشور 

 

 نتیجه گیری  -6

در   ساختمانیبزرگ  ی و ساخت پروژه ها یمراحل طراح یبرا ی منابع انسان  ی چالش ها و فرصت ها ییمقاله موفق به شناسا نیا

ساختمانی برآورد بزرگ    یها موفق پروژه  لیتحو  یفرصت برا  ا ی  د یتهد  کیبه عنوان    توانندیرا که م  ی منابع انسان  ایران شده است.

 یکاربرد  یکردهایو رو  یمنابع انسان  یهاها و فرصتچالش  ات یادب  نیاز تعامل ب  یناش  شدهییشناسا   یعوامل منابع انسان نمود.  

ساختمان موثر می باشد. در حالی که عموما    رویکردی که نشان می دهد تا چه حد رفاه کارگر بر روی بهره وری  است.   یعمل

مورد کم توجهی واقع می گردد. کم توجهی که هزینه های ساختمانی را چندین برابر می نماید. بدین سان می بایست در هنگام  

 طراحی و ساخت ساختمان به جهت بهره وری مناسب تر به این موارد توجه نمود: 

 استراحت کافی به کارگر   •

 انداز های آینده توجه به چشم  •

 ثبات مدیریتی   •

 (.5نگاه های مدیریتی به جای دستوری )تصویر  •

 

 . عواملی که هنگام مدیریت منابع انسانی می بایست مورد توجه قرار بگیرد 5تصویر 

مجموعه عوامل مذکور موجب توسعه بهره وری ساختمان به جهت مدیریت مناسب می باشد. مدیریتی که می بایست از طریق  

ثبات مالی کارگر انگیزه های وی را برای ادامه کار محقق سازد. که اگر این موهم زخ ندهد توسعه کمی و کیفی ساختمان دچار  

 به قشر کارگر برای بهبود محیط کسب و کارش کمک شایان توجهی بنماید.   اختلل می گردد. امید که نتایج این تحقیق
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