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بررسی ارتباط میان فاکتورهای بهرهوری و عملکرد سازمانها از نظر منافع
مالی و اقتصادی با بهرهگیری از استاندارد ایزو 10014


*2

1

3

امیر بهرامی  ،بختیار استادی  ،محمد اقدسی
ستمها،دانشگاهتربیتمدرس
مدیریتسیستموبهرهوری،دانشکدۀمهندسیصنایعوسی 

.1کارشناسارشد
ستمها،دانشگاهتربیتمدرس
.2استادیاردانشکدۀمهندسیصنایعوسی 
ستمها،دانشگاهتربیتمدرس
.3دانشیاردانشکدۀمهندسیصنایعوسی 


اصالحشده،95/01/29:تاریختصویب)95/08/15:

(تاریخدریافت،94/10/30:تاریخدریافتروایت

چکیده
سازمانهااهمیتفراوان

وشاخصهایمرتب باآن،برعملکردوکاراییسازمانبهطورمستقیمتأثیرگااراست،برای

بهرهوری
باتوجهبهاینکه 
دارد.ازسویدیگر،شرکتهاوسازمانهابرایبحثمنافعمالیواقتصادیواستانداردهایمطرحدراینحوزه(مانندای و)10014برایبهه-
ابتدابهطورجداگانههریکازمفاهیمبههرهوریومنهافعمهالیواقتصهادی،

دستآوردنم یتهایرقابتیاهمیتزیادیقائلاند.دراینمقاله،
بررسیوس سابعادومعیارهایهریکازآنهااستخراجمیشود.برایناسهاس،بهرایمواهوعبههرهوری20شهاخصوبهرایمنهافعمهالیو
اقتصادی16شاخصازمقا وپژوهشهااستخراجشدهاست.دراینتحقیق،دوروشمطالعۀتوصیفیواکتشافیبهکارگرفتهشهدهانهد.در
بهصور جداگانهاستخراجمیشوند.درمطالعۀ
بردومواوعبهرهوریومنافعمالیواقتصادی ،

شاخصهاومفاهیمتأثیرگاار

مطالعۀتوصیفی،
بهرهوریومنافعمالیواقتصادیبرگرفتهازمرورادبیا بیانمیشود.بهاتوجههبهه
اکتشافینی ارتباطمیانمفاهیموشاخصهادردوحوزۀ 
مفاهیمومواوعا مطرحشده،پرسشنامههاییبراییافتنارتباطمعنادارمیانمواوعبهرهوریومنافعمالیواقتصادیتدوینشدهاستکه
عآوریشدهاست.درپرسشنامۀسریاول،بررسیارتباطازطریقتعریففرایههایی
درمیانخبرگانصنعتودانشگاه،توزیعونتایجآنجم 
شاخصهایمرتب بااستفادهازآزمونtدرسطح  =0/05

بهرهوریومتغیرهایعملکردیانجامگرفت.ابتدا
درموردارتباطمیانمتغیرهای 
یتردرحوزههایمختلفمشخصشدند.درپرسشنامۀسریدوم،پرسشههاییدربهارۀ
استخراجشدندوازبینآنها،شاخصهایباارتباطقو 
ارتباطمستقلوجداگانۀشاخصهاومتغیرهاتهیهشدند.اینبخشازبررسینی بامحاسبۀاریبهمبستگیپیرسونصور گرفتوارتباط
یهایدوپرسشنامهباههم
میانآنهامطالعهشد.شایانذکراستکهتج یهوتحلیلدادههابانرماف ارMinitabانجامگرفت.درپایان،خروج 
مقایسهشدندومشخصشدکهدرکدامقسمتها،بهرهوریبامنافعمالیواقتصادیمرتب استومی انآنارتباطچگونههاسهت.براسهاس
طرحشدهارائهشدتاباایناقداما بتوانعملکردوبهرهوریسازمانرابهبودبخشید.
ایننتایج،اقداماتینی برایبهبودمواوعا م 

عملکرد،بهرهوری،شاخص،عملکردسازمانی،منافعمالیواقتصادی.

واژههایکلیدی:ارزیابی



مقدمه

مشکال ،اهعفههاوقهو ههایمهالیشهرکتههاتعیهین

معیارهای ارزیابی مالی واقتصادی ،نقشمهمی درارزیهابی

میشود.البتهنسبتهاوشاخصهها،زمهانیبیشهترمفههوم

عملکردشرکتهاایفامیکنند،اماانتخا معیاریمناسهب

پیدامیکنندکهباسایرنسبتهاوشهاخصههادرگاشهتۀ

ازمیانآنهها ،مواهوعی اسهتکههموجهب انجهامگهرفتن

همانشرکت ،مؤسسا مشهابه یهااسهتانداردهای مطلهو 

پژوهشهایبسیاریدرادبیا مهدیریتمهالیشهدهاسهت

صنعتمربوطمقایسهشوند .]2

.]1یکی ازاب ارهای تعیینموقعیتمالی شرکتها،تج یه

بهرهوری ،بهحداکثررساندناستفادهازنیرویکار،توان،

وتحلی هلشههاخصهههایمههالیواقتصههادیاسههت.درواقههع،

اسههتعدادومهههار نیههرویانسههانی،زمههین،ماشههین،پههول،

نسبتهای مالی ،واقعیتههای مهمهی رادربهارۀعملیها و

تجهی ا ،زمانومکانباهد کاهشه ینهههایتولیهدو

واعیتمالیواقتصادییکسازمانآشهکارمهیسهازد.بها

بهدنبالآن،اف ایش سهوددهی،گسهترشبازارهها ،افه ایش

هبته هایمههالیواقتصههادی،
اسههتفادهازشههاخصهههاونسه 

اشتغالوکوششودرنهایت،بهبوداستانداردهایزنهدگیو

*نویسندۀمسئول:

تلفن 021-82884385:فکس021-82884385:

Email: bostadi@modares.ac.ir
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ارتقایسطحرفاهجامعههاسهت .]3تهالشبهرایافه ایش

پرداختهمیشود.س ساستخراجابعادومعیارهایهریکاز

بهرهوریوتوسعۀدانشمدیریتبهرهوری،درجهانامهروز

آنهاصور میگیرد ودرنهایت ،چارچوبی استنتاجی برای

یتوانگفت
بهعنوانیکارور مطرحاست؛تاحدیکهم 

عاملهایتأثیرگااردومواوعبریکدیگرارائهمیشود.
بیان 

اینتالش،جدیترینمبارزهایاستکهمدیریتدرآستانۀ
قرنبیستویکم باآنروبهروست .]4بههرهوری بههعنهوان

عوامل و شاخص های تأثیرگداار بهدره وری در

یک فرایند پیوسهته ،قهدر  زمرابهرای حهلبسهیاری از

مسائل سازمانی

مشکال فراهمآوردهونارساییهایموجوددرکشورمانند

درتعیینعواملمؤثربهربههرهوری،دیهدگاهههایمتفهاوتی

سوددهی پایین ،اف ایش اایعا  ،ناتوانی دررقابت،نداشتن

وجودداردوهریکازدانشمندانوصاحبنظهران،مهواردی

استفادۀحداکثریازظرفیهتتولیهدیوبههطهورکلینبهود

رابهعنوانعواملمؤثرمشخصکردهانهد.بههطهورخالصهه،

درکصههحیحازیههکسیسههتمرامطالعهههم ه 
یکنههد .]5از

عواملیمانندآمهوزششهغلیمسهتمرمهدیرانوکارکنهان،

آنجاکهاف ایشورشدبهرهوری،یکیازمههمتهرینراهههای

ارتقایانگی شکارکنهانبهرایکهاربهتهروبیشهتر،ایجهاد

دسهتیابیبهههتولیهدبیشههتروبهههدنبههالآن،تههأمینرفههاهو

زمینههای مناسببرایبهروز ابتکهاروخالقیهت مهدیران و

به یستی افراددرجوامعاسهت،شهناختعوامهلمهؤثربهر

کارکنان،برقرارینظاممناسبپرداختمبتنیبرعملکهردو

اف ایشبهرهوری،ازآرمانهایاصلیمحققانوپژوهشگران

برقراری نظهامتنبیهه وتشهویق ،وجهدانکهاری وانضهباط

دراینزمینهبهشمارمیرود .]6تداوموبقایبنگاهههایها

اجتماعیوتحولدرسیستمهاوروشها،نقهشحسهاسو

سازمانهادرهرنظاماقتصادی،وابستهبهایناستکهاین

کلیدیدارند.ازطر دیگهر،تقویهتحاکمیهتسهازمانیو

بنگاههاوسازمانهاتاچهاندازهبتوانندشاخصهاوعوامهل

تمرک سیاستهایسازمانبرامورصهرفهجهوییبههعنهوان

هرهوریرادرجهههتنیههلبهههاهههدا مههالیواقتصههادی
بهه 

وظیفۀ ملی دربهرهوری مؤثراست ،]10اماهمهۀ مؤلفهان

شناساییکنندوبهبودببخشند .]7

اینرشته،تقریباًدراینزمینهاتفهاقنظهردارنهدکههبهرای

فتاحیوهمکاران()1394بااجرایحسابرسیعملکرد،

اف ایشسطحبهرهوری،تنهایکعاملخها رانمهیتهوان

بهههرهوری
بهههرویکردهههاوراهکارهههایمختلههفافهه ایش 

ارائهکرد،بلکهارتقایبههرهوریرابایهدمعلهولترکیبهیاز

بخشههای عملکهردپرداختنهد .]8پهژوهشدیگهری نیه 

عواملزیردانست:

بهمنظوربررسی تأثیرآموزش بربهرهوری وعملکهردمهالی



رفتههارمطلههو وکههرداردرسههترهبههرانومههدیران:

درشعببانککشاورزی ،باهد بررسیتأثیرآمهوزشبهر

مسئولیتخطیرمهدیریتورهبهریبایهدبههافهرادی

عملکردسازمانیازنظربهرهوریوعملکردمهالیدرشهعب

سه ردهشههودکهههاههمنبرخههورداریازویژگههیهههای

بانککشاورزیاستاناصفهانانجامگرفت .]9

شخصیتیخا ،شیوههایرهبریومدیریتمناسهب

علیرغموجود پژوهشهایمتعددداخلیوخهارجیدر
حوزههای بهرهوری،عملکردمهالیواقتصهادی،دربررسهی

رابهکارگیرندوازنظراخالقینی الگوباشند ]11؛


بهویژهبرمبنایاستاندارد
ارتباطمیانعواملاینمواوعا  ،
ای و10014نقصانوجوددارد.دراینمقاله،با بهرهگیهری

فراهمکردنشرای  زمپیشرفتهای شغلی برایهمۀ
افراد ]12؛



دورهههایآمهوزشاهمنخهدمتوآمهوزش
برگ اری 

از شاخصهاییمعتبرومشخص،بهصهور صهریحارتبهاط

دورههایآموزشامنخدمتوآموزش
کارکنان:باید 

میانایندومقولهبررسیمیشود؛بنابراین،بررسیارتبهاط

کارکنانرابهعنوانیهکامهرحیهاتیومسهتمرتلقهی

متقابلعواملمؤثربرعملکهردسهازمانههاازجنبهۀمنهافع

کرد،زیراتنهاازطریقآمهوزشمهیتهوانتهالشههای

مالی واقتصادی وعوامهلمهؤثربهربههرهوری،ههد ایهن

کارکنانراباامکانا موجهودوپیشهرفتههایعلمهی

پژوهشبهشمارمیرود.بدینمنظور،ابتدابهبررسیهریهک

جدیدهماهنگکرد ]13؛

ازمفاهیمبهرهوریومنافعمالیواقتصادیبهطورجداگانه



روشهنبههودنوظههایفودسههتورالعملههها:بایههدتمههامی

سازمانهاازنظرمنافعمالیواقتصادیبابهرهگیریازاستانداردای و10014

بهرهوریوعملکرد
بررسیارتباطمیانفاکتورهای 

وظایف ،دستورالعملهاوقوانین برای کارکنهانوااهح

اسههتانداردایهه و10014براسههاسمنطههقPDCAبهها

باشدوجایهیچابهامیبرایآنهاوجودنداشتهباشد

رویکردفرایندیوتأکیدوتمرک برهشهتاصهلمهدیریت

]14؛
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کیفیت،چارچوبیارائهمیکنهدکههبراسهاسآنمهیتهوان

دادناختیارا کافیبهکارکنان:بدینترتیب،آنهادر

دریافتکهچگونهمیتوانبهمنافعمالیواقتصادیدسهت

انجامدادن کارهای خوداحسهاس مسهئولیت بیشهتری

یافت.درنهایت،ایناستاندارد براساسیک تج یه وتحلیهل

دارند؛

فاصلۀهدفمندوباتعریهفسهطحبلهوسسهازمانیوالگهوی

جهها متخصههص:افههرادکارآمههدومتخصههصجهها 

خودارزیابیدرهشتحهوزه،سهازمانههارادررسهیدنبهه

مجموعهشوندوبرایانتخا آنهاآزمونهایشفاهی

یکنههد .]17ایههن
پههروژههههایبهبههوداثههربخشهههدایتمه 

وکتبیبرگ ارشود؛

استاندارد،پلیاستکههمهدیرانارشهدومهدیرانکیفیهت

یمگیههریهههاو
مشههارکتکارکنههان:کارکنههاندرتصههم 

سازمانهارابههمپیوندمیزندتاازطریقسهرمایهگهااری

تدویناهدا وبرنامههامشارکتدادهشوند.ایهنامهر

براصهولمهدیریتکیفیهتبههمنهافعپایهداردسهتیابهد.

سببمیشودکهکارکناندراجرایفعالیتهااحساس

بدینترتیب،الگوییارائهمیدهدتاشیوههایدسهتیابیبهه


مسئولیتکنندودردستیابیبهاهدا سازمانیتالش

آنهههاتج یهههوتحلیههلوطراح هیشههود.ایههناسههتاندارد


بیشتریداشتهباشند ]15؛

بینالمللی،برپایۀاصولمرتب بههممدیریتبناشدهاست

کیفیتبا یزنهدگیکهاری:مفههومکیفیهتزنهدگی

تافرایندهایتسهیلگرتحققاهدا سازمانیراتوسعهدهد.

کاری،بیانگراهمیتاحترامقائلشهدنبهرایافهراددر

ایناصولعبار انداز:

محی هایکاریشاناست .]16

 تمرکه بههرمشههتری:سههازمانهههابهههمشههتریانخههود

باتوجهبهمفاهیمومواوعا مطهرحشهدهدرقسهمت

وابستهاند.آنها باید نیازههای حهالوآینهدۀ آنهانرا

با میتوانبهیکجمعبندیدربارۀمتغیرهاوشاخصهاو

یهههایمشههتریانرابههرآورده
درککننههدونیازمنههد 

بربهرهوریرسیدکهخالصۀآن

بهطورکلیعواملتأثیرگاار


سازند؛عهالوهبهراین،سهازمانههابایهدبهرایعبهوراز

درجدول1بههمراهمتغیرهاوشاخصهادردوگروهعمده

خودبرنامهری یوتالشکنند.

انتظارا مشتریان

قابلمشهاهدهاسهت.گهروهنخسهت،شهاملعوامهلداخلهی

 رهبری:رهبران،وحد مقصدوجهتگیریسهازمان

(درونی)استومدیرانسازمانمیتواننهدآنههاراکنتهرل

یکنند.آنهابایدمحی داخلیسهازمانرا
راایجادم 

کنند.گروهدومنی عواملخارجی (بیرونی)رادربرمیگیرد

بهگونهایایجادونگهداریکنندکهکارکنانبتواننهد

واینعواملخارجازکنترلاند.

دردستیابیبهاهدا سازمانیبهطورکاملمشهارکت
کنند.

منافع مالی و اقتصادی (مفاهیم ،شداخص هدا و
ابعاد براساس راهنماییهدای اسدتاندارد ایدزو
)10014

 مشارکتکارکنان:کارکناندرتمامیسطوح،جهوهرۀ
سازمانهستندومشارکتکاملآنهاسهببخواههد
ییهایشانم یتسازمانمحسو شود.
شدتاتوانا 
 رویکههردفراینههدی:نتههایجمههوردنظههردرسههازمان،

درحوزۀمنافعمالیواقتصادی،اسهتانداردایه و10014از

تهاومنابعمرتب بهصور فرایندی
یکهفعالی 
هنگام 

کاملترین استانداردهای تعریفشده استکهتمامی ابعادو

یشوند.
یشوند،بااثربخشیبیشترحاصلم 
مدیریتم 

مفاهیممربوطبهمباحثمالیواقتصهادیوشهاخصههای

 رویکهههردسیسهههتمی:شناسهههایی،درکومهههدیریت

مهمایندوحوزهرابهطورکاملپوششمیدهد؛بنهابراین،

فرایندهایمرتب بههم،بهعنوانیکسیستم،کهارایی

دراینپژوهش،ازایناستانداردبرایاستخراجشاخصهاو

واثربخشی سازمانرادردسهتیابی بههاههدا خهود

ابعادمهمدرمواوعا مالیواقتصادیاستفادهشدهاست.

یبخشد.
بهبودم 
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 بهبودمداوم:بهبودمداومعملکردسراسهری سهازمان

یسههازد.منفعههت
اهههدا مههالیواقتصههادیامکهانپههایرمه 
اقتصادی،بهطورمعمولبامدیریتاثربخشمنابعواستقرار

بایدهدفیپایداربرایآنسازمانباشد.
 رویکردواقهعبینانههبههتصهمیمگیهری:تصهمیمههای

فرایندهایکاربردیبهرایبهبهودارزشوسهالمتسهازمان

اثربخش،براساستج یهوتحلیلدادهههاواطالعها 

یآید.منفعتمالینتیجۀبهبودسازمانیبیانشده
بهدستم 


اتخاذمیشوند.

درقالبتحققاقداما مدیریتیمؤثربره ینهدرسهازمان

 رواب باتأمینکنندهبراساسسودمتقابل:سهازمانو

است .]18

تأمینکننهدگان آنبهه یکهدیگر وابسهتهانهد ورابطهۀ

باتوجهبهمفاهیمومواهوعاتیکههدرحهوزۀمهالیو

سودمندودوطرفه،تواناییهردورابرایایجهادارزش

اقتصادیبااستفادهازاسهتانداردایه و10014گفتههشهد،

یدهد .]18
اف ایشم 

یتواندرزمینۀمتغیرههاوشهاخصههایمطهرحشهدهدر
م

پایرش این اصول،یک تصهمیمگیهریراهبهردی بهرای

حههوزۀمنههافعمههالیواقتصههادیبهههجمههعبنههدیرس هید.

مدیریتارشهدبهودهوارتبهاطمیهانمهدیریتاثهربخشاز

همانطورکهدرجدول2مشاهدهمهیشهود ،شهاخصههای

طرفیوتحققمنهافعمهالی واقتصهادیازطهر دیگهررا

منههافعمههالیواقتصههادی،دردوحههوزۀمههالیوعملیههاتی

تسریع میکند.جاریسهازی روشههاواب ارههای مناسهب،

شدهاند.
مبندی 
تقسی 

توسعۀیک رویکهرد سیسهتمی پایهدار رابهرایجههتیهابی

جدول  .1شاخصهای بهرهوری
متغیرها

عواملداخلی

بهرهوری


عواملخارجی

شاخصها


ارزشاف ودهبهازایهرفرد
ساختارسازمانی
شیوهایکار
عواملنرم
وههایمدیریتی
شی 
اطالعا ودانش
تعدادمحصو تولیدشده/می انخدما 
ارائهشده
نآ وتجهی ا 
ماشی 
عواملسخت
فناوری
مواداولیه
سازوکارهاینهادی
استهاوراهبردها
سی 
دولتو
رساختها

زی
رساختها

زی
مؤسسا عمومی
زمین
انرژی
منابعطبیعی
مواداولیه
اقتصادی
تغییرا 
سیاسی
رفتاری
اجتماعی
فرهنگی



مرجع
][19] [20
][14] [21
[22]]15


 [21]]14
 [23]]13

][20, 24, 25

][14, 26, 27

][24, 28

][16, 22, 27, 29
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جدول  .2شاخصهای منافع مالی و اقتصادی
متغیرها

مالی

منافعمالیواقتصادی

عملیاتی

شاخصها


اف ایشسودآوری
اف ایشدرآمدها
نهها
کاهشه ی 
بهبودگردشپولنقد
اف ایشبازگشتسرمایه
بهبودعملکردبودجهای

اف ایشرقابت
بهبودواعیتحفظووفاداری
نسبتبهمشتری
مگیری
بهبوداثربخشیتصمی 
استفادۀبهینهازمنابعموجود
اف ایشپاسخگوییبهکارکنان
بهبودسرمایههایفکری(ذهنی)
نهسازی،اثربخشیوکارآمدی
بهی 
فرایندها
بهبودعملکردزنجیرۀتأمین
کاهشزمانبرایعراۀمحصول
بهبازار
بهبودعملکرد،اعتباروثبا 
سازمانی

مرجع

]31.30

]31.30
]32
]33.32
]34
]35.34
]22
]22
]36.34
]37.20
]37.20
]38.36.34



روش پژوهش

اینپرسشنامهدرمیانتعهدادیازخبرگهاندانشهگاهو

باتوجهبهعنهوانپهژوهشکههبههارتبهاطمیهانعملکهرد

صنعت(صنعت خودروسازی)توزیع شد کههدرحهوزۀایهن

سههازمانی(درحههوزۀمنههافعمههالیواقتصههادی)وبهههرهوری

تحقیقسوابقکهاریوپژوهشهی داشهتهانهد .بهاتوجههبهه

مربوطاست،پرسشنامهایتدوینشدتهابهااسهتفادهازآن

محدودیتهاونیازبهاحرازپهیششهرطتخصهصودانهش

بتوانارتباطمیانشاخصهایمطرحشدۀبهرهوریومنافع

کافیبرایتکمیل پرسشنامه ،درمجموع 30پرسشهنامه در

مالیواقتصادیراتاحدممکناسهتخراجکهردومشهخص

میاناعضایهیئتعلمی دانشگاههایبرترکشورومهدیران

نکدامیکازشاخصهایمطهرحشهدهدردو

ساختکهمیا

وکارشناساندوشرکتب رگخودروسازی توزیع شهدکهه

مواوعفوق،ارتبهاطقهویتهریهااهعیفتهریوجهوددارد؛

19عههددآنتکمیههلوبرگشههتدادهشههد.نههرخبازگشههت

بنابراین،براساسشاخصهایاستخراجشدهدربها ،چنهین

پرسشنامه63/33درصداست.برایردیاقبولسهؤالههای

پرسشنامهایتدوینشدهاست.

خبرگانبراساسطیفلیکر (بااعداد7،5،3،1و)9
ازبسیاراعیف(عدد)1تابسیارقوی(عدد)9بههسهؤال-
هایپرسشنامهپاسخدادند.شایانذکراسهتکههپهیشاز
توزیعپرسشنامه،بهمنظوراعتبارسنجی،سؤالهاوفرایهها
بهوسهیلۀتعهدادیازصهاحبنظهرانوخبرگهانبررسهی،و
ایرادهاونواقصآنبرطر شد.

پرسشنامه،ازآزمهونtدرسهطح  =0/05اسهتفادهشهد.
مقدارفرض  H0  7و  H  7درنظرگرفتهشد.نمونههای
ازسؤالهایپرسشنامه،درادامهآمدهاست.
 ارزشاف ودهبهازای هرفهرد ،بهاافه ایش سهودآوری
ارتباطدارد.
 ساختارسازمانی،بهابهبهوداثربخشهیتصهمیمگیهری
ارتباطدارد.
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 شیوهایکاربابهینههسهازی،بهااثربخشهیوکهارایی
ارتباطدارد.

پرسشههنامۀدومبرگرفتهههازپرسشههنامۀاولاسههتو
شاخصهاومطالبآنبراسهاسایهنپرسشهنامهاسهتخراج

 شیوههایمدیریتی،بابهبوداثربخشیتصهمیمگیهری
ارتباطدارد.

شدهاست؛باایهنتفهاو کههدراینجها،ازمیه اناهمیهت
شاخصهابههصهور جداگانههسهؤالشهدهاسهت.درایهن

باتوجهبهمباحثبا دربارۀدادههایجمعآوریشدهاز

قسههمت،بههرخال قسههمتقبههل،پرسشههنامههههابهههصههور 

خبرگانصنعتودانشگاهوارتباطبههرهوریبهامسهئولیت

جداگانهودرچهارحهوزۀبههرهوری،مسهئولیتاجتمهاعی،

اجتماعی،تعدادی ازفرایهههاردوتعهدادینیه پایرفتهه

زیستمحیطیومنافعمالیواقتصادیبهصور مسهتقلو

شدند.معیار ردیاپایرش فرایههانی براسهاسمقهدار P-

یشههوند.
یچگونهههارتبههاطووابسههتگیبررس هیم ه 
بههدونه ه 

 valueاست .درصهورتیکهه P-valueازمقهدار  αبه رگتهر

پرسشنامههابراساسشهاخصههای اسهتخراجشهدهدربها 

باشد ،فرایه پایرفته میشود.دراینجاباتوجههبههحجهم

تدوینشدند.باتوجهبهجداولیکههدرزمینهۀمتغیرههاو

دادههههایمربههوطبهههقبههولورد
دادهههها،ازآوردنتمههامی 


شاخصهای 
بهرهوریومنافعمالیواقتصادیارائهشد،به-

فرایههاخودداریمیشهود.درایهنقسهمت،آندسهتهاز

طورجداگانهوبدونهیچپیشفراهی،بههبررسهیارتبهاط

فرایههایی کهپایرفته شدهاند ،استخراج میشوند وبهرای

یپهردازیم.بها
میانبهرهوریومنهافعمهالیواقتصهادیمه 

متغیرهای آنهاشاخصهایی نسبی تعریفمیشود (مطابق

استفادهازاهریبهمبسهتگیپیرسهونومقهدارP-Value

جدول)3تامیه انارتبهاطمیهانمتغیرههارادرطیفهیاز

یتواندرموردمی انارتباطمیانمتغیرهااظههارنظرکهرد
م

«کامالًمرتب »تا«بیارتباط»بهدستآید.

(جدول.)4


جدول  .3تعیین شاخص نسبی میان دو موضوع بهرهوری و منافع مالی و اقتصادی در سطح متغیرها

متغیر
بهرهوری
منافعمالی متغیر 
واقتصادی
مالی
مالی
مالی
مالی
مالی
عملیاتی
عملیاتی
عملیاتی
عملیاتی
عملیاتی




عواملنرم
عواملسخت
دولتو
رساختها

زی
منابعطبیعی
تغییرا 
رفتاری
عواملنرم
عواملسخت
دولتو
رساختها

زی
منابعطبیعی
تغییرا 
رفتاری

تعداد
یههای
فرا 
پایرفتهشده

دراینقسمت
()B
9
4

0/64
1

●

1

1

1

●

1

1

1

●

0

0

0

36
16

31
14

0/86
0/875

5

1

0 /2

2

2

1

●

8

8

1

●

تعدادکل
فرایههای
مطرحشدهدر

اینقسمت()A
14
4

می انارتباطمیاندومتغیر

شاخصنسبی
میانایندو نداشتن اعیف
متغیر(𝐴= )Xارتباط >>0/5
B
0

0

قوی
متوس 
0/5>>1
0/5

کامالً
مرتب 
1

●

●
●
●
●
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جدول  .4بررسی ارتباط میان بهرهوری و منافع مالی و اقتصادی بهصورت مستقل

ستمحیطی
عواملزی 
عواملبهرهوری


عواملداخلینرم

عواملداخلیسخت

رساختها

عواملخارجی-دولتوزی

عواملخارجی-منابعطبیعی

عواملخارجی-تغییرا رفتاری

مالی

عملیاتی

Pearson correlation

Pearson correlation

0/87

0/71

P-Value

P-Value

0/001

0/002

ارتباطمثبتوبسیارقوی

ارتباطمثبتوبسیارقوی

Pearson correlation

Pearson correlation

0/31

0/64

P-Value

P-Value

0/012

0/033

ارتباطمثبتومتوس

ارتباطمثبتوقوی

Pearson correlation

Pearson correlation

0/57

0/69

P-Value

P-Value

0/059

0/031

ارتباطمثبتوقوی

ارتباطمثبتوقوی

Pearson correlation

Pearson correlation

0/12

0/26

P-Value

P-Value

0/034

0/041

ارتباطمثبتواعیف

ارتباطمثبتواعیف

Pearson correlation

Pearson correlation

0/71

0/65

P-Value

P-Value

0/002

0/032

ارتباطبسیارقوی

ارتباطمثبتوقوی


اریبهمبستگیپیرسهون،میه انههمبسهتگیخطهی

مالیواقتصادیپرداختهشد.باتوجههبههجهداول3و-4

یسنجد.مقدارایناریببهین
میاندومتغیرتصادفیرام 

یتهوان
یکننهد-مه 
کهمی انارتباطمتغیرهارامشخصمه 

یکندکه1بههمعنهایههمبسهتگیمثبهت
-1تا1تغییرم 

گفتکهبهرهوری،ازمحهلکهداممتغیرههابهرمتغیرههای

کامل0،نشانگرنبودهمبستگیو-1بهمعنایههمبسهتگی

منافعمهالیواقتصهادی،تهأثیرقهوی،متوسه یهااهعیف

منفیکاملاست.ایناریب-کهکهاربردزیهادیدرآمهار

یتواننهد بها
یگاارد.برایناساس ،سازمانهاوشرکتها مه 
م

دارد–بهوسیلۀکارلپیرسون براساسایدۀ اولیۀفرانسیس

سرمایهگااریبیشتربرمؤلفههههاومتغیرههاییکههکهامالً

گههالتونتههدوینشههد.ایهنمقههادیر،قههانونثههابتیندارنههدو

مرتبطندیاارتباطبسیارقویدارند،مسیرتعالیونیهلبهه

بهصور تجربیبهدستآمدهاند.براساسیکقاعهدۀکلهی،

راکوتاهترودرمد کمتریطهی

اهدا ازپیشتعیینشده

براساسمقهادیرزیهرمهیتهواندربهارۀمیه انههمبسهتگی

کنندودرحوزۀکاریخودپیشروباشند.توجهبهایننکته

متغیرهاقضاو کرد.

اروریاستکهبرنامهری یوسرمایهگااریبرایبهبوددر
واعیتمی انوبلوس مؤلفههههاومتغیرههابایهدمتهوازنو

نتیجهگیری

متعادلباشدوتوجهبیشازحدبهیکمواوعنبایدموجب

دراینپژوهش،بهبررسیارتباطعواملبههرهوریومنهافع

بیتوجهیبهسایرمواوعا شود.
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جدول  .5میزان ارتباط متغیرهای بهرهوری با منافع مالی و اقتصادی در پرسشنامههای اول و دوم

ردیف

متغیرمنافع
مالیواقتصادی

بهرهوری
متغیر 

می انارتباطدر
پرسشنامۀاول

می انارتباطدر
پرسشنامۀدوم

اقداماتیدرجهتبهبود

1

مالی

عواملنرم

قوی

مثبتوبسیارقوی

بهبودشاخصهایاف ایشسودآوری،

نهها،بهبود
اف ایشدرآمدها،کاهشه ی 
گردشپولنقد،اف ایشبازگشتسرمایه

2

مالی

عواملسخت

کامالًمرتب 

مثبتومتوس

3

مالی

دولتو
رساختها

زی

کامالًمرتب 

مثبتوقوی

بهموقعگ ارشهایمالی
ارائۀ 
پرداختبهموقعمالیا 


4

مالی

منابعطبیعی

کامالًمرتب 

مثبتواعیف

دربخشهایمختلف

سرمایهگااری
محی زیست
ازگونههایجانوریوگیاهی

حمایت

5

مالی

تغییرا رفتاری

نداشتنارتباط

مثبتوبسیارقوی

توجهبهنیازهایمادیکارکنان
تعیینپاداشورفاهبراساسعملکرد
کارکنان

6

عملیاتی

عواملنرم

قوی

مثبتوبسیارقوی

بهبودعملکردبودجهای

رقابتپایری
اف ایش 
بهبودواعیتحفظووفاداریبهمشتری
مگیری
بهبوداثربخشیتصمی 
بهبودسرمایههایفکری(ذهنی)
نهسازیاثربخشیوکارآمدیفرایندها
بهی 

7

عملیاتی

عواملسخت

قوی

مثبتوقوی

استفادۀبهینهازمنابعموجود
بهبودعملکردزنجیرۀتأمین
کاهشزمانبرایعراۀمحصولبهبازار
بهبودعملکرداعتباروثبا سازمانی

8

عملیاتی

دولتو
رساختها

زی

اعیف

مثبتوقوی

رعایتال اما قانونیواستانداردهادر
تولیدا ومحصو
رعایتحقوقمصر کنندگانومشتریان

9

عملیاتی

منابعطبیعی

کامالًمرتب 

مثبتواعیف

انجامدادنهمۀکارهابراساسحفظ
محی زیست
یهایتجدیدپایر
تولیدبااستفادهازانرژ 

10

عملیاتی

تغییرا رفتاری

کامالًمرتب 

مثبتوقوی

اف ایشپاسخگوییبهکارکنان
مگیری
مشارکتدادنکارکناندرتصمی 

بهبودشاخصهایاف ایشسودآوری،

نهها،بهبود
اف ایشدرآمدها،کاهشه ی 
گردشپولنقد،اف ایشبازگشتسرمایه


درنهایت،جدول5نتایجتج یهوتحلیلپرسشنامههارا

بهبودمتناسبباشاخصومتغیرهاییکههازقبهلتعریهف

یکندوبرایهریکازارتباطها ،
بهصور یکجامقایسهم 

یتواننددرحوزۀ
سازمانهام 

نرو،
یدهد.ازای 
شدهاند،ارائهم 


متناسببامی اناهمیتوارتباطمربوط ،اقداماتی درجهت

مالیوباتوجهبیشتربهشهاخصههایافه ایشسهودآوری،
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بهبودواعیت حفظووفاداری به، اف ایش رقابت،بودجهای

بهبودگردشپولنقهدو،کاهشه ینهها،اف ایش درآمدها

اسهتفادۀبهینههاز،بهبوداثربخشیتصهمیمگیهری،مشتری

بهرهوریخودراازطریهقعوامهل،اف ایشبازگشتسرمایه

بهبههود،اف ه ایشپاسههخگوییبهههکارکنههان،منههابعموجههود

سهاختار،مؤثرمانندارزشاف ودۀکسبشدهبهازایهرفرد

اثربخش هیو،بهینهههسههازی،)سههرمایههههایفکههری(ذهن هی

 اطالعها و،شهیوهههای مهدیریتی، شیوهای کهار،سازمانی

کهاهش،بهبودعملکهردزنجیهرۀتهأمین،کارآمدیفرایندها

،می ان خدما ارائهشده/تولیدشده

اعتبهارو،زمانبرایعراۀمحصولبهبازاروبهبودعملکرد

فنهاوریومهواداولیهۀبههکاررفتهه، وتجهی ا

وبههرهوریخهودراازطریهقعوامهلمهؤثر،ثبا سازمانی

عملکهردسهازمانیرادرحهوزۀ،بهبودبخشندوبدینترتیب

.اشارهشدهارتقادهند

یتواننهد درحهوزۀ
 همچنین سازمانههامه.مالی ارتقادهند

تعدادمحصو،دانش
ماشینآ

باتوجهبیشهتربههشهاخصههایبهبهودعملکهرد،عملیاتی
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