
 

 

 

 1400بهار  ،73 ةشمار ،نوزدهم سال دفاعي، راهبرد علمي ةفصلنام

 
ن را خالصه یک نکته دیگر ارتقای بهره وری است که از تعبیرات رایجی است که می کنند، بنده ای»  فرمانده معظم کل قوا:

ا کم کند، ولید رتیخت و پاش، هزینه می کنم به دو کلمه در زبان فارسی، تولید کننده ما، بنگاه دار ما سعی کند با کم کردن ر
 (29/11/1393«.)کیفیت را باال ببرد،  این می شود بهبود بهره وری 

  

های وری سازمانبندی عوامل مؤثر بر بهرهشناسایی و اولویتپژوهشي:  مقالة

 دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ایرانصنعتی وزارت 

Dor:20.1001.1.17351723.1400.19.73.1.2 
 3و افشار بازیار 2ناصر شهالئي ،1مجتبي رشمهء

 

 21/11/99تاریخ پذیرش:  25/08/99تاریخ دریافت: 
 

 چکيده
، نیازمنلد سلن     مسلح   یروهاین یبانیپشتدفاع و های صنعتی وزارت وری سازمانهای بهرهاطمینان از میزان تحقق هدف

بنلدی  باشد. پژوه  حاضر بلا هلدف شناسلایی و اوتویل     وری برمبنای عوامل و معیارهای موثر در این زمینه میبینانۀ بهرهواقع

یلق، نببالان و   تحقی آملار ۀ جامعل های صنعتی وزارت دفاع ان لا  ررفتله اسل .    وری سازمانعوامل و معیارهای موثر بر بهره

ای انتباب شلدند. روش تحقیلق   طبقه -ریری تصادفیباشند که به روش نمونهدفاع میهای صنعتی وزارت ازمانمتبصصین س

دفلاعی  ی و مصاحبه بلا ببررلان و متبصصلین صلنع      دانیم ی واتاببانهک ها،داده یآورررداس  و روش  یشیمایپ -یفیتوص

 پرسشلنامه از  ییایل پا یبررس منظوربه، نیهمچن .ه اس دیاستفاده رردها داده یآوررردجه  سابته، و از پرس  محقق باشدیم

وتححیلل  هیل منظلور ت ز بله  استفاده شده اسل . های( تححیل عامحی و برای سن   روایی سازه از فنون )تکنیک «کرونباخ یآتفا»

 لیل تححزان عواملل از رویکلرد   و بلرای تعیلین او   انسیل وار لیل تحح و «ودن یاسلت یت»جمحه آزمون  از یآمار یهاروشها، داده

 دهلد یپژوه  نشلان مل   نتایج .دیررد ریری چندمعیاره استفادهبندی نیز از فن )تکنیک( تصمیممنظور اوتوی ی و بهمراتبسحسحه

موقلع منلابع، واپلای     ملداری، تلیمین بله   سلازی، مشلتری  دفاع، ش  عامل قابحیل  های صنعتی وزارت وری سازمانکه در بهره

ملداری و سلرع    سلازی، مشلتری  قیم  نق  دارند. همچنلین عواملل قابحیل     بطر عمحیات، سرع  تبدیل و تثبی )کنترل( 

ی، نقل   بعلد  یهلا  یل اوتو در بیل ترتبله منابع، واپای  )کنترل( بطر عمحیات و تثبی  قیم  و عوامل تیمین  نیموثرترتبدیل، 

 دفاع دارند.های صنعتی وزارت وری سازمانمهمی در بهره
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 کارآیی. ،دفاع های صنعتی وزارتسازمان ،وریبندی، بهرهاثرببشی، اوتوی  واژگان کليدي:

 مقدمه

به عصر جدیلد، عصلر فراصلنعتی، عصلر        و ورودساتۀ صنع تاریخ دویس  تحوالت

در پلانزده سلال    اسل .  1وریاطالعات، عصر فرامحی و ارتباطات، نتی ۀ رشد و ارتقای بهلره 

آسا، نتی ۀ بهبود برابر شده که این افزای  مع زه 45جهان  ط س در یوربهره  یافزا ،ریاب

های عحملی و تحقیقلاتی و اقتصلادی درسل  در     ها و سیاس های مدیریتی سازماندر نظا 

بلار بله وسلیحۀ    وری نبسلتین کله واۀۀ بهلره  کشورهای پیشرفتۀ صنعتی بوده اس . از زمانی

)حکومل  طبیعل (   « فیزیوکراسلی »ن طرفلدار مکتلب   دان و اقتصادداریاضی 2«فرانسوا کنه»

هلای  وری بله شلیوه  ها و شرایط محیطی موجب تعریف و تفسلیر بهلره  کاربرده شد، زمینهبه

هلا و  هلا، انسلان  هلا، رلروه  درباره اینکه چاونله سلازمان   (1:1396)طاهری، مبتحف شده اس .

بایلد سلن یده شلود، هلر      وری آنها چاونله های مبتحف کار کنند و بهرهها در محیطماشین

 ( 3:1396)کاظمی، رشته اصول و بین  باص بود را دارد.

وری را در چارچوب نظامی های الز  برای ارتقای بهرهوری، زمینهصاحبنظران عحم بهره

ریلری  کنند. را  نبس  در این چربه، انلدازه وری مطرح میبا عنوان، چربۀ مدیری  بهره

های ارتقای آورد تا برنامهعتبر و شفاف این امکان را فراهم میریری موری اس . اندازهبهره

 (5:1396)عبدی و همکاران، سازی شود.وری بر پایۀ یک بستر مطمئن پیادهبهره

های اصحی اجتملاعی، اقتصلادی و سیاسلی جامعله ماننلد      وری بر پدیدهارتقای بهره

  توان رقاب  سیاسی و کاه  تور ، افزای  رفاه عمومی، افزای  سط  اشتغال، افزای

اقتصادی تاثیرات وسیعی دارد. درحال حاضر تمامی کشورهای توسعه یافته و بربی از 

وری های زیادی را جه  بهبود و ارتقای بهلره رذاریکشورهای درحال توسعه، سرمایه

ها و حتی افراد ان ا  داده و رشلد  ها و سازمانای، ببشی، مؤسسهدر سط  محی، منطقه

                                                                                                                                                     
1. Productivity 

2. Francois Quesnay (1694-1774)  
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زاده )ممیدانند.روزافزون بود را مرهون توجه و نارش درس  به این مسئحه می و توسعۀ

 .(311:1387اسکنی، و بحیحی

 . کليات1

 . بیان مسئله1-1

آورندۀ اطالعاتی اس  که امکان ارزیلابی و قالاوت   وری فراهمریری صحی  بهرهاندازه

کنلد و سلازمان را در   یدربارۀ چاونای حرک  از وضع موجود به وضع مطحوب را ای اد م

دهد و از طرفی سلازمان را  های راهبردی یاری میها و هدفای اد پیوند صحی  بین فعاتی 

های راهبردی بود را محقلق سلازد. ضلرورت    وری، طرحسازد تا از راه بهبود بهرهقادر می

بسلیار  وری در صنایع توتیلدی و بلدماتی   ریری و تححیل بهرهاستقرار و توسعۀ نظا  اندازه

دفلاع نیلز   های صنعتی وزارت های راهبردی اس  و این مقوته در سازمانآشکار و از هدف

برای سن   و ارزیابی عمحکرد هلر  ( 36:1396)عبدی وهمکاران، ازجایااه باالیی بربوردار اس .

ریرنلد. بربلی از   های رونارون و متفاوتی مورداستفاده قرار میسازمانی، معیارها و شابص

باشلند عبارتنلد از:   تلر ملی  ، رایلج که بی  از سایر معیارهای ارزیابی عمحکلرد  اییهشابص

 (184:1396)کاظمی، زندری کاری. وکیفی  پذیریانعطاف نوآوری، اثرببشی، کارآیی،

های نیروهای در سند سازوکار ابالغی از سوی ستاد کل نیروهای مسح ، تیمین نیازمندی

سله عنصلر    مکن، همراه با باالترین کیفیل  و بلا حلداقل قیمل ،    مسح  در کمترین زمان م

هلای  وری سلازمان های بهرهعنوان هدفتوان از این سه عنصر بهکحیدی مطرح رردیده و می

 هلای نیروهلای  کنندۀ بب  مهمی از ایلن نیللازمندی  عنوان تامیندفاع که به وزارتصنعتی 

های صلنعتی وزارت  وری سازمانهای بهرههدف اینکه چقدر ازباشند تعبیر نمود. مسح  می

 باشد.  بینانه میرردد، نیازمند سن   و ارزیابی درس  و واقعدفاع محقق می
 

 . اهمیت و ضرورت تحقیق1-2

 و آنهلا  رسلات   تناسلب  بله  مبتحلف  هلای ها و سلازمان وری در مؤسسهعوامل مؤثر بر بهره

 املا  باشلند  هلم  در بعای موارد شبیه ین عوامل،ا ممکن اس  اررچه. اس  متفاوت آنها نیازهای
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هلای صلنعتی   تفاوت اساسی بلین سلازمان   وری یکسان نیس .بر بهره تیثیر آنها و اوتوی  شدت

های توتید محصوالت ت اری در این اس  کله در حلوزۀ   ها و بنااهدفاع  با سایر سازمان وزارت

هلای  حلور بلوده و جلنس شلابص    صنع  غیرنظامی، سودآوری و افزای  ثروت سلهامداران م 

که در صنع  دفلاعی آنچله بله عنلوان     وری هم بر پایۀ کسب سود حداکثری اس ، درحاتیبهره

های تسحیحاتی و پشتیبانی نیروهای مسح  کشور درحلداقل  رردد، تیمین نیازمندیارزش تحقی می

 رردد.ی تعبیر میورباشد که از آن به بهرهزمان ممکن، با باالترین کیفی  و حداقل قیم  می

دفلاع درحلال بهبلود یلا     های صنعتی وزارت وری درسازمانکسب اطمینان از اینکه بهره

کاه  اس ، کمک بسیار زیادی به واپای  )کنترل( عمحیات و ررفتن تصمیم بهینله جهل    

منظلور افلزای  اثرببشلی بیشلتر صلنع       هدای  و تبصیص هدفمند منابع و امکانات، بله 

وری د. بنابراین ضلرورت شناسلایی عواملل و معیارهلای ملوثر در بهلره      دفاعی بواهد نمو

دفاع و تعیین درجه و اهمی  هرکدا ، نکتلۀ بسلیار مهملی در     های صنعتی وزارتسازملان

تلوان رفل  تلاکنون    ها بوده و میوری این سازمانهای بهرهمسیر تحقق و دستیابی به هدف

 صلورت  هایبه بررسی توجه ان ا  نشده اس . باتحقیق جامعی با این عنوان در این زمینه 

 وریسلن   و ارزیلابی بهلره    در حوزۀ های ارزشمند صورت ررفتهتالش ررفته، با وجود

و  نبلوده  کلافی  ررفتله  صورت هایفعاتی  رسدنظر میدفاع، به های صنعتی وزارتسازمان

صلورت کاملل   به مبتحف هایدر بب  وریعوامل ابتصاصی بهره رردیده امر موجب این

هلا بلر   وربلودن ایلن سلازمان   ای هم از بهرهو ارزیابی واقع بینانه شناسایی قرار نارفته مورد

بنابراین ضرورت دارد عواملل  . باشدهای ابتصاصی در دس  نمیاساس معیارها و شابص

 دارند، شناسلایی  2و اثرببشی 1وری که تیکید بر کارآییو معیارهای ابتصاصی و موثر بر بهره

ریلزی و  وری و برنامله تا بتوان اتاویی مناسب برای سن  ، ارزیابی و تححیلل دقیلق بهلره   

 دفاعی را  برداش .وری صنع  حرک  در مسیر اعتالی بهره

                                                                                                                                                     
1. Efficiency 

2. Effectiveness 
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وری بندی عوامل و معیلارهای موثر در بهلره پژوه  حاضر با هدف شناسایی و اوتوی 

هلا بتواننلد بلر اسلاس نتلایج      سلازمان دفاع ان ا  ررفته تا ایلن   های صنعتی وزارتسازمان

 وری بود اقدا  نمایند.تر بهرهپژوه  نسب  به سن   و ارزیابی دقیق

 . پیشینة تحقیق  1-3

 عواملل  بندیو رتبه شناسایی» در تحقیقی با عنوان (1394« )و رضا رادفر ندا کیانی( »1)

 اتالوی  از اسلتفاده  کله بلا  اشلاره کلرد    «دیماتل از مدل استفاده با سازمان وریبهره بر مؤثر

 نظلا   بلرای  سابتار هوشلمند  یک به توانمی را معحولوعح  بین معیارهای ارتباط دیماتل،

 سلازمان  وریبهلره  اثررلذار بلر   هلای شلابص  و شناسایی بندیرتبه اتاو کرد. هدف تبدیل

 نتایللج . باشلد پزشللکی ملی   آملوزش  ودرمللان  وزارت بهداشل   دانش ویان رفاه صندوق

بلر   تلیثیر شلارفی   روانلی اجتملاعی  عواملل  کله  دهلد می نشان بررسی این   آمده ازدسبه

 (1394)کیانی و رادفر، سازمان دارند. وریبهره

 لیل تحح و یابیل ارز»( در تحقیقی با عنوان 1394« )دنژایهادمقصود امیری و فرهاد ( »2)

 مبتحفلی  معیارهلای « یتل یپرام کیتکن از استفاده با یدیتوت عیصنا در وریبهره هایشابص

 این در که اندکرده و معرفی شناسایی توتیدی، صنایع وریدربهره مؤثر هایشابص عنوانبه

 وری کلل بهلره  انلرۀی،  وریبهره سرمایه، وریبهره کار،نیروی وریبهره ش  شابص میان

 تحقیلق  هلای اصلحی  شلابص  عنلوان سرانه بله  و فروش باتص سود حاشیۀ درصد عوامل،

 (1394، دنژایهاد)امیری و .دندمعرفی رردی

( در تحقیقلی بلا عنلوان    1396) «فلرد  زادهقاضلی  اتلدین و سیدضلیا   س اد مرادی( »3)

 و وهندوسلتان  هیل ترک ران،یل ا یکشورها ی مسح روهاین در یانسان هیسرما وریبهره یارتقا»

 نسلانی ا سلرمایۀ  وریهلای بهلره  مؤتفله  ابتلدا « یلران ا.ا.ج مسح  یروهاین در آن یسازیبوم

 و سلسس  کلرده  اسلتبراج  ادبیلات  پیشلینۀ  را از منتبب کشورهای های غیرنظامیدرسازمان

را  ایدوجمحله  آزملون  براسلاس  مسلح   نیروهلای  در رزینلی بلومی  جهل   معتبر هایمؤتفه

 عوامللل انسللانی، عوامللل هللایدسللته از یکللی در اوتیلله اتاللوی یللک و در قاتللب شناسلایی 
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 ارائله  تحقیلق  موضوع راستای در در آبر نیز پیشنهادهایی. نداقرار داده و متفرقه روانشناسی

 (1396زاده، )مرادی و قاضیاند.کرده

 نوآورانله  ارتبلاط »( درتحقیقی با عنوان 1396« )محمدی وهمکارانمحمد عحیعحی( »4)

هلا،  بله ایلن نتی له رسلیدند کله بنالاه      « دفاعیدربب  فعال هایبنااه یاقتصاد وریوبهره

شلده و بهبلود   بر تیکید بلر روی کلاه  قیمل  تملا     وری باید افزونتقای بهرهدرراستای ار

رذاری مناسلب در ببل  تحقیلق و توسلعه و اضلافه کلردن محصلوالت        ها، با سرمایهداده

وری را بهبللود هللای توتیللد و در نتی لله بهللره  نوآورانلله بلله سللبد محصللوالت، سللتانده  

 (1396محمدی و همکاران، )عحیببشند.

 و اطالعلات  یفنلاور  اثلرات »( در تحقیقلی بلا عنلوان    1389« )محمودزاده محمود( »5)

به ایلن نتی له   « منتبب ۀتوسع درحال یکشورها در دیتوت عوامل کل وریبهره بر ارتباطات

شلود. یلک درصلد افلزای      وری کل ملی رسید که انباش  سرمایۀ فاوا موجب افزای  بهره

دهد. فاوا از نظلر  درصد افزای  می 15/0ل را وری کسرمایۀ فاوا نسب  به کل سرمایه، بهره

مثب  دارد. درم موع یک درصد  وری کل تیثیربهره دابحی بر زیرساب ، کاربری و سرریز

درصللد افللزای   09/0وری کللل را بللی  از توانللد بهللرهبهبللود زیرسللاب  و کللاربری مللی

 (1389)محمودزاده، .دهد

ارتبلاط  « وری موتلد ریلری بهلره  نلدازه ا»(، در تحقیق بود بلا عنلوان   1957« )فارل( »6)

 یفدر تعر کرده و انیب دیعنوان تابع توت بارا  دیتوت نظا  )سیستم( یهایروجب و هایورود

 (سلتم یس نظا  ) کیکه  ییهایروجبتعداد  عبارت اس  ازوری بهره که دیرویم یوربهره

 (Farrell, 1957)ید.نما بکس یورود یتعداد مشبص یباز ترک تواندیم

 وربهلره ریغ یهاشرک  دیبهبود سط  توت( در تحقیق بود جه  2012« )پین هرو( »7)

با صرف منابع کمتلر اسل  و    یقبح دیحفظ سط  توت شنهادیپ نیاوت :کندیارائه م شنهادیدو پ

  یریملد  نیرالاسل   بنابل   یبا حفلظ سلط  منلابع قبحل     دیسط  توت  یافزا شنهادیپ نیدوم

 کلرد یبحکله رو  ،شلود ینمل  ملشده را شلا تما  یکاه  بها کردیرو فقط یاقتصاد یوربهره
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اسل .   ینلوآور  در یرلذار هیسرما وسیحۀبهدرآمدها  در ذاعمال نفو ، یریمد نیدر ا یثانو

 (Pinheiro, 2012) .اس ینیب یقابل پ یو نوآور یورتعامل بهره ساسا نیبرا

 یبررسل »یق بلود بلا عنلوان    ( در تحق1394« )فر و همکارانموسویاتسادات مائده( »8)

کنلد  بیلان ملی  « یدارلبانک صنع  در یور بهره  یلافزا بر 1مدیری  ارتباط با مشتری ریثیت

 ۀشک مشتریان آنها هستند. مشتریان به عح  اینکه رابطل دونها بسازمانۀ ترین سرمایمهمکه 

هلای عمحیلاتی   الؤسل و  هاو با تهدید بودهبسیار پرارزش  ،سازمان دارند هایمستقیم با اقدا 

کلالن یلک    هایهدفصنایع ارتباط دارند. جحب رضای  مشتریان راه رسیدن به موفقی  و 

بنلابراین رضلای  مشلتریان کحیلدی و      .دانندبنااه اس  و مدیران ارشد این را به بوبی می

 (1394فر و همکاران، )موسوی .اسبسیاری اهمی  دارای وفاداری در آنها  ای اد

وان ( در تحقیق بود با عن1386« )ی بابایلی و حمیدرضا وزیرزن لانیمحمدعح( »9)

 هکل د کننل بیلان ملی « هاسازمان یاثرببش یارتقا یبرا نینو یکردیرو سک،یر  یریمد»

یکی از رویکردهای جدید اس  که برای تقویل    (ریسکی  بطر )رلمدی ایی ولشناس

ها ازمانستمامی  مدیران در. ریردرارمیلستفاده قا ها موردانلای اثرببشی سازملارتق و

بیشلتر   سلطوح بلاالی سلازمان در    ملدیری  در  دارند. تمرکز سروکار (ریسکبطر )با 

 هلای رلذاری دارایلی  سرمایه بطراس . مدیری ،  بطر ۀروی طبیع  سودارران هازمان

هلای  هو بلا مالحظل   کردهرذاری تعدیل آن سرمایه ۀرا در مقابل بازرش  باتقو سازمانی

ا، هل رلذاری سلازمان و سلرمایه   (پورتفویسبد سها  )های فعاتی  را در بطر ،هبردیرا

 (1386)بابایی و وزیرزن انی، .کندمدیری  می

 و ییشناسللا»( در تحقیقلی بللا عنلوان   1395« )ابوطاتلب شلفق  و محسللن ادبلی   ( »10)

هلای  سلازمان  دکنل یمل  انیل ب «انیبن دان  هایسازمان  یموفق در یدیکح هایموتفه سن  

هلای دفلاعی،   منظور ای اد ببشلی از قابحیل   هایی هستند که بهدفاع سازمان صنعتی وزارت

هنالا  نیازهلای نیروهلای مسلح      تیمین بعد فناورانۀ آرایۀ قدرت دفاعی و تیمین موثر و بله 

                                                                                                                                                     
1. Customer Relationship Management 
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هلایی  سلازمان  وجود آمدند. از نظر ناارنلدران مقاتله  ها بهها و زیرسامانهج.ا.ایران به سامانه

 های زیر باشند:ویژری دارای روند کهشمار میبه عتیصن

هللای نظللا هللا و بللردهآنهللا از جللنس توتیللد سللامانه فراینللدهای و هللابروجللی -

 های( دفاعی )محصول نظامی( باشند.)زیرسیستم

عبلارتی  ها بربوردار از ویژری نوآوری و فناوری باال بوده و بههای این سازمانمحصول -

 (1395)شفق  و ادبی، باشند. فناوری و دان  تبۀ های صنعتی درسازمان این هایفعاتی 

و  شناسللایی»( در تحقیقللی بللا عنللوان  1398« )محمللد مطحبللی و آرش ریحللانی( »11)

« مناسلب  راهکارهلای  ارائله  و مسح نیروهای  وریبهره ارتقای بر مؤثر عوامل بندیاوتوی 

 بلوب  کلار  و کلارکردن  وری، بوببهره صحیا هایمؤتفه مسح نیروهای  اند دربیان نموده

 منلدی معنلوی  رضلای   و مللادی  هلای هزینه کمترین یا بازدهلی نیز بیشترین و دادن ان ا 

 بلا  مقابحله  رزملی،  آمادری ارتقای مؤثر، بازدارندری امنیتی و نظامی درعرصۀ. هاس فعاتی 

 هایاز مصداق هافرص  از بهینه و استفادۀ بحران مدیری  و پیشایری تهدیدها، پی  بینی،

 (1398)مطحبی و ریحانی، باشد.می وریبهره

وری صلنع  دفلاعی،  پژوهشلی    برای شناسایی عواملل و معیارهلای اثررلذار در بهلره    

هلای صلنعتی   وری سلازمان صورت نارفته تا بر اساس آن بتوان اتاویی برای مدیری  بهره

راحی کرد، بنابراین جنبۀ نوآوری های ابتصاصی طدفاع براساس معیارها و شابص وزارت

 رردد.این تحقیق تقوی  می

 

 تحقیق   یها. سؤال1-4

 اصلي . سؤال1-4-1

 دفاع کدامند؟ های صنعتی وزارتوری سازمانعوامل اصحی مؤثر بر بهره
  
 فرعي یها. سؤال1-4-2 

 هایوری سازمانشده مؤثر بر بهره( آیا درجۀ اهمی  هریک از عوامل شناسایی1)

 دفاع به یک اندازه اس ؟صنعتی وزارت 
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های وری سازماندهندۀ هریک از عوامل اصحی مؤثر بر بهره( معیارهای تشکیل2)

 دفاع کدامند؟ صنعتی وزارت

 ( درجۀ اهمی  هریک از معیارها در هرکدا  از عوامل اصحی چه میزان اس ؟3)

 

 های تحقیق  . هدف1-5

 . هدف اصلي1-5-1

 دفاع.  های صنعتی وزارتوری سازمانؤثر بر بهرهشناسایی عوامل م
 های فرعي. هدف1-5-2

وری بنللدی هللر دسللته از عوامللل مللؤثر بللر بهللره( تعیللین درجلله اهمیلل  و اوتویلل 1)

 دفاع های صنعتی وزارت سازمان

هلای  وری سلازمان دهندۀ هردسته از عوامل مؤثر بر بهلره ( شناسایی معیارهای تشکیل2)

 دفاع  صنعتی وزارت

بندی معیارهای مرتبط با هردسلته از عواملل ملؤثر بلر     ( تعییین درجۀ اهمی  و اتوی 3)

 دفاع. های صنعتی وزارتوری سازمانبهره

 

 . روش تحقیق  1-6

پلژوه ، شلامل ببررلان و     ایلن  . جامعۀ آملاری اس پیمایشی  پژوه  حاضر از نوع 

تعیین ح م نمونه بلرای جامعلۀ    هستند. جه  دفاعهای صنعتی وزارت سازمان متبصصین

وسلیحۀ  دسل  آملده اسل . بنلابراین بله     به %5با دق  برآورد  05/0محدود در سط  بطای 

 275فرمول تعیین ح م نمونه جامعۀ محدود با کمک فرمول کوکران و ح م جامعۀ آماری 

بع های تحقیقات، توتید، مدیری ، ماتی و منانفر از متبصصان و کارشناسان شاغل در بب 

تفکیلک جلدول   نفلر بله   160دفاع، ح م نمونۀ آملاری   های صنعتی وزارتانسانی سازمان

 دس  آمد.( به1شمارۀ )
 

 شوندگان بر اساس مدرک تحصیلي(: ترکیب پرسش1جدول شمارة )
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 درصد از کل تعداد  مدرک تحصيلي ردیف

 %7/15 25 دکتری 1

 %53 85 ارشدکارشناسی 2

 %7/28 46 کارشناسی 3

 %6/2 4 سایر 4

 %100 160 جمع

 

ای و هلا، کتاببانلله  آوری دادهتححیحلی و روش رلرد   -روش ان ا  این تحقیق، توصیفی

ای، مرححلۀ دو  مطاتعلات میلدانی و    میدانی اسل . مرححلۀ اول شلامل اطالعلات کتاببانله     

هلای  مصاحبه و مرححۀ سو  تکمیل پرسشنامه از سوی متبصصین و کارشناسان در سلازمان 

 باشد.  دفاع میعتی وزارت صن

ترین روش برای رردآوری اطالعلات موردنیلاز،   ها و ماهی  تحقیق، مناسببا توجه به هدف

نفلر از   7هلای میلدانی و مصلاحبه بلا     پرسشنامه بر اساس بررسلی  استفاده از پرسشنامه بود. این

ع  دفلاعی  وری صلن نبباان صنع  دفاعی برای شناسایی عواملل و معیارهلای ملوثر در بهلره    

های تحقیق تدوین شد. رفتنلی اسل    طراحی شد و مشتمل بر ش  عامل کحی متناسب با هدف

باشد که قسم  اول مربوط به تعیین درجۀ اهمی  عواملل  که این پرسشنامه شامل دو قسم  می

هلای صلنعتی وزارت   وری سازمانو قسم  دو  مربوط به درجۀ اهمی  معیارهای مؤثر در بهره

شده در پیشلینۀ تحقیلق و   اشد. از آن ا که پرسشنامه بر پایۀ عوامل و معیارهای شناساییبدفاع می

تلوان روایلی محتلوایی    ایلن دتیلل ملی   نفر ازببرران صنع  دفاعی فراهم رردیده، بله  7دیدراه 

آتفلای  »وضلریب   SPSSافلزار  پرسشنامه را تییید کرد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از نر 

 (. جهلل  بررسللی سللاب  سللازه2موردتیییللد اسلل  )جللدول شللمارۀ  861/0برابللر« کرونبللاخ

،  SPSSافلزار  به کمک نلر  « تححیل عامحی»بندی( پرسشنامه، از تححیل عامحی استفاده شد. )دسته

 833/0برابلر بلا    KMOهای پرسشنامۀ تحقیق ان ا  ررفته اس  که مقدار آزمون برای همۀ سوال

باشلد.  هلا ملی  بودن فن )تکنیک( تححیل عامحی در تححیلل داده ۀ مناسبدهندمحاسبه شد که نشان

درسلط  معنلاداری کمتلر     3/557برابلر بلا   « کرویل  بارتحل   »همچنین مقدار مشبصه آزملون  
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هلای  دسل  آملده بیلانار مناسلب بلودن همبسلتای سلؤال       محاسبه شد که یافتلۀ بله   0000/0از

دس  آمده از اجرای ایلن  های بهبر این، یافتهونباشد. افزپرسشنامه برای اجرای تححیل عامحی می

هلای پرسشلنامه بله    بندی سؤالدهد که تححیل عامحی من ر به دستهفن )تکنیک( آماری نشان می

همراه مقادیر ویژه و مقداری از واریانس کل کله هلر عاملل    معیارهای کحی رردید. این معیارها به

 56/77ن داده شده اس . ایلن معیارهلا در م ملوع    ( نشا2کند در جدول شمارۀ )ریری میاندازه

 کنند.درصد از واریانس کل را تبیین می
 کارگیری تحلیل عاملي جهت روایي و آلفای کرونباخ جهت پایایي پرسشنامه(: به2جدول شمارة )

 عوامل ردیف
مقدار 

 ویژه

 درصد واریانس 

 مقدار ویژه

 فراواني تجمعي 

 درصد واریانس

 ضرایب 

 نباخآلفای کرو

 802/0 502/19 757/15 428/4 اول 1

 763/0 570/25 762/14 225/4 دو  2

 815/0 381/61 131/14 672/3 سو  3

 842/0 321/75 803/12 749/2 چهار  4

 794/0 431/86 892/10 452/2 پن م 5

 821/0 323/98 215/9 911/1 ششم 6

 

ترتیلب زیلر، سلازۀ    ده بله شل ها، ش  عامل اصلحی اسلتبراج  با توجه به محتوای پرس 

 دهند:دفاع را توضی  میهای صنعتی وزارت وری سازمانمعیارهای موثر در بهره

 (%757/15) سازی( قابحی 1)

 (%762/14) مداری( مشتری2)

  (%131/14( سرع  تبدیل )3)

 (%803/12موقع منابع )( تیمین به4)

 (%892/10) ( واپای  )کنترل( بطر )ریسک( عمحیات5)

 (%215/9) ( تثبی  قیم 6)

شده درش  دسلته عواملل کحلی )سلابتار     بنابراین نتایج ساب  معیارهای استبراج

 ( آمده اس .3پرسشنامۀ تحقیق( به کمک تححیل عامحی در جدول شمارۀ )
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بلا دقل  بلرآورد     05/0جه  تعیین ح م نمونۀ آماری، ح م نمونله درسلط  بطلای    

وسیحۀ فرمول تعیلین ح لم نمونله جامعلۀ محلدود،      دس  آمده اس . بنابراین به به 05/0%

ها، از آمار توصیفی جه  تححیل دادهودس  آمد. برای ت زیهنفر به 160ح م نمونۀ آماری 

دهندران و از آملار اسلتنباطی از جمحله آزملون     شنابتی پاسخهای جمعی بررسی مشبصه

ستفاده رردید. درنهایل ،  ا SPSSافزار و تححیل واریانس به کمک نر  T-Testفرض آماری، 

های صنعتی وزارت دفاع و تعیلین  وری سازمانبندی عوامل کحی مؤثر بر بهرهجه  اوتوی 

بنلدی معیارهلا نیلز از فلن     و به منظور اوتوی  1یمراتبسحسحه لیتحح اوزان عوامل از رویکرد

 استفاده رردید. 2ریری چندمعیاره)تکنیک( تصمیم
  

  های صنعتي وزارت دفاعوری سازمانمعیارهای موثر بر بهره(: عوامل و 3جدول شمارة )
 های تحقیق()یافته

 معيارها عامل ردیف

 سازیقابحی  1

سازی فناوری، توانمندسازی و ، اکتساب و ت اریتحقیق و نوآوری، پژوهیآینده

بنیلان، برندسلازی و حفلظ    تربی  نیروی انسلانی متبصلص، کارفرملایی دانل     

 های مدیریتیوفاداری مشتری، سازماندهی و توسعۀ نظا 

 موقعتحویل بهاستانداردسازی، بهبود مستمر کیفی ،  مداریمشتری 2

 موقع منابعتیمین  به 3
 ۀتوسلع ، پلذیر هلای اقتصلادی توجیله   رلذاری سلرمایه ، ایجذب اعتبارات برنامه

 مین ماتییت ببشی به ابزارهای تنوع، صادرات

 تثبی  قیم  4

 اصلالح مسلتمر  ، پودملانای فنلاوری  ، پحتفر  مشترک، سازی مواد و قطعاتبومی

های مشلهود و  ، موتدسازی داراییسساریبرون، واردات (کنترل، واپای  )ندهاایفر

 هاهزینه (کنترلنامشهود، واپای  )

5 
واپای  )کنترل( بطر 

 )ریسک( عمحیات

پللذیری و اسللتمرار توتیللد، ت هیللزات، کللاه  آسللیبآالت و پایللداری ماشللین

 های راهبردی با شبکۀ تیمینمشارک 

 سرع  تبدیل 6
کلاه  زملان   ، هلا رلذاری سرع  تبلدیل سلرمایه  ، کاه  زمان ایده تا محصول

 ودجای اتکترونیک، اتوماسیون صنعتی، توتید )دوره(

 

                                                                                                                                                     
1. Analytical Hierarchy Process (AHP) 

2. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
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 . ادبيات و مباني نظری تحقيق2

 وریبهره مفهوم. 2-1

مطلرح شلد.    1«کوییزنی»میالدی توسط  1776برای نبستین بار در سال « وریبهره»واۀه 

وری به کارایی و تبصلص مطلاتبی را   در ارتباط با مفهو  بهره 1776در سال  2«آدا  اسمی »

دانلد. اقتصلاددانانی از جمحله    وری ملی کار را مبنلای کلارایی و بهلره   کند و تقسیمعنوان می

فکلری، روحلی، هلوش، مهلارت و قلدرت      حسب کیفی  جسلمی،  وری را بربهره 3«سینور»

 1881در سلال   4«تیحلور »وری توسلط  کردند. وتی انقالب بهرهبدنی و فکری کاررر تبیین می

وری عحملی ملدیری  بهلره    عنوان تاریلخ مطاتعات رسملی وتوان آن را به آغاز شده که می

 (43:1391موفق، )غفاریدانس .

و  بلوده  یمهلارت و سلودمند   ،یتوانمنلد  ،ییکلارا  ،یمترادف بلازده تغ   در یوربهره ۀواۀ

 عواملل موجلود در   یبلا درنظلر رلرفتن تملام     یبلازده  بیشلترین بله   دسلتیابی آن  یهدف اصلح 

 دیل توت  یل قلدرت و قابح  یمعنل بهوری . کحمۀ بهرهرودیم شماربه یبدمات ای یدیتوت یها یفعات

 ۀحیوسل هصلنع  بل   اسل  کله در   ییکلارا  یمعنلا به یور، بهره«آکسفورد»فرهنگ تغ   . درس ا

. شلود یمل  یریل رآن انلدازه  دیلل توت یشلده بلرا  منابع مصرف ایشده به زمان صرف دیتوت ۀسیمقا

و  ی)اورعل .دانسل   دیل توت ندیفرا کاررفته درمنابع به استفاده از زانیم توانیرا م یوربهره یطورکحبه

 نظلا   کیل از  دس  آملده به یهاستاندهۀ را رابط یوربهره زین 5اتمححی کار نیسازمان ب( 1378 ماندار،یپ

 ریرد.می درنظر اههآن ستاند دیتوت  کار رفته جهبه یهابا داده دیتوت (ستمیس)

کله   یعامح نیتربوده و مهم کیهم نزدبه یوربهره هایتعریفچارچوب طور معمول به

چله کله از   کار رفتله، بله آن  به دیوتت ینسب  آنچه که برا نییوجود دارد، تع فیتعار همۀدر 

   .باشدیدس  آمده، مبه دیتوت ندیفرا

                                                                                                                                                     
1. Koizni 

2. Adam Smit 

3. Sinoor 

4. Taylor 

5. International Labour Organization(ILO) 
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 اثربخشي . مفهوم کارایي و2-2

(،  1997) 3«مونالا »(، 1986« )و همکلاران  2زکنت»، «و همکاران 1مسکون»دانشمندانی چون 

 وری مشلتمل بلر اثرببشلی و کلارایی    ( معتقدند که بهره1991) 5«رابینز» و( 1992) 4«کورتز»

اس  که کارایی عبارت اس  از ان ا  دادن درس  کارها و اثرببشلی ان لا  دادن کارهلای    

 (1380)احمدی، درس  اس .

یعنی در توتید کاالها و بدمات تا چه های سازمان اس ، اثرببشی دستیابی به هدف

دس  یافته اس   منظوری که از توتید در مرححۀ طراحی محصول وجود داش ،زمانی به

کنندران آنهلا مطحوبیل  دارد. بنلابراین    های اشاره شده تا چه اندازه برای مصرفو کاال

وری موفلق شلده باشلد، وتلی احتملال دارد      ممکن اس  سازمان توتیدی از نظلر بهلره  

موقلع  رف  یلا محصلوالت بله   محصوالت به آن صورت توتید نشده باشد که انتظار می

وری ار نشده باشند. پس افزای  بهلره تیمین نشده و یا محصوالت از مطحوبی  بربورد

تلوان رفل  اثرببشلی، دسلتیابی بله      طورکحی ملی تواند اثرببشی موردنظر باشد. بهنمی

های چندرانه در چهارچوب نظا  ارزشی مشترک و فرهنگ سازمانی ها و هدفاوتوی 

هلا و   ها از نظر هزینه و زمان بهینه باشد و اوتویای که دستیابی به هدفرونهاس ، به

کننلد، فلراهم   هلا تلالش ملی   هایی را که در جهل  کسلب هلدف   نفعرضای  باطر ذی

 (313:1387اسکنی، زاده و بحیحی)ممینماید.

 

 وری  سیر تاریخي مفهوم بهره .2-3

                                                                                                                                                     
1. Mescon 

2. Kuntz  

3. Monga 

4. Cortez 

5. Rabbin 
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 جلدول  .رلردد یبرمل  شود،یم آنچه که تصور از دورتر اریبه زمان بس یوربهره ۀبچیتار

 (1380)احمدی، .دهدیمباحث مبتحف نشان م واۀه را دراین   یدایپ( 4شمارۀ )

شلده   هلا مطلرح  هلا و ورودی عنوان رابطۀ بین بروجیوری بهاز اوایل قرن بیستم، بهره

ملل  نسب  بروجی بله یکلی از عوا  را  یوربهرهاروپا  یاقتصاد یهایسازمان همکاراس . 

 توتید تعریف نموده اس . 
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 وریبهره (: تاریخچة پیدایش واژة4جدول شمارة )

 وریهای بهرهتعریف کنندهنام محقق/ مطرح سال

 کوئیزنی 1776
وری در فرانسوا اعتقاد داش  هلر دوتتلی منلوط بله افلزای  بهلره      

 بب  کشاورزی اس .

 .کرد فیتعر دیرا دان  فن و توت یوربهره 1تیتره 1832

 2تیحور و ریحبرت 1900

بله   و،ر نیل ا از. انسلتند دیکاررران م ییکارا  یرا درافزا ریوهربه

ا و هل کار، بهبود روش میتقسۀ کاررران دربار ییکارا  یمنظور افزا

 ان ا  دادند. یزمان استاندارد، مطاتعات نییتع

1950 
سازمان همکاری اقتصادی 

 3اروپا

ارزش محصلول بلر    ایل مقلدار   میاز تقسل  یحاصل کسر یورهرهب

 .دیآیدس  مبه دیاز عوامل توت یکیارزش  ایمقدار 

1955 

وری ۀاپن برای مرکز بهره

توسعۀ اجتماعی و 

 اقتصادی

ل بله  عوامل  ریو سا یانسان یروین ،یکیزیاستفاده از منابع ف بیشترین

  لبله کاهلل  یورود بهلره لکله بهبل   یطلور بله  یملعحل  یهلا روش

ل اشلتغا   یبازارها، افزا رسترش د،یرسترش توت د،یتوت یهاهلنیهز

 .شودیمح ، من ر م ۀهم یسط  زندر باالرفتن و 

 4وری اروپاآۀانس بهره 1958
 دیل از عوامل توت کیمؤثر از هرۀ را درجه و شدت استفاد یوربهره

 .نموده اس  فیتعر

 .نسب  ستاده به نهاده  5فابریکان  1962

 6کندریک و کریمر 1965
ص نابلات  زانیل م ایسرانه  دیتوت یعنی یاقتصاد یرا نارش یوربهره

 .دانندیساع  کار م -رهر نف یبه ازا

 7سومان  1979
محملوس   یاهل محموس به کل نهلاده های کل نسب  ستاده یورهرهب

 .باشدیم

 8ماندل 1980
صلرف شلده   واحلد   بله  دیل بازده توت نیبه مفهو  نسب  ب یوربهره

 .شودیم سهیمقا هیاس  که با سال پا

 
                                                                                                                                                     
1. Littre 

2. Gilbert 

3. The Organization for European Economic Corporation (OEEC) 

4. The European Productivity Agency (EPA) 

5. Fabricant 

6. Kenderick&Creamer 

7. Somant 

8. Mundel 
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 آنها ليتحلوهیتجز و ی تحقيقهاافته. ی3

وه  و وری مبتنی بر ادبیلات پلژ  شدۀ اثررذار بر بهرهرانۀ شناساییش  عواملبراساس 

امحی عل ریری از فن )تکنیلک( تححیلل   نفر از نبباان صنع  دفاعی و نیز بهره 7مصاحبه با 

 های پژوه  به شرح زیر تعریف رردید:(، فرضیه2طبق جدول شمارۀ )

دفلاع  هلای صلنعتی وزارت   وری سلازمان سازی بر بهره(: عامل قابحی 1فرضیۀ شمارۀ )

 مؤثر اس .

دفلاع   هلای صلنعتی وزارت  وری سازمانبر بهره مداری(: عامل مشتری2فرضیۀ شمارۀ )

 مؤثر اس .

هلای صلنعتی وزارت   وری سلازمان موقع منابع بر بهلره (: عامل تیمین به3فرضیۀ شمارۀ )

 دفاع مؤثر اس .

وری ( عمحیللات بللر بهللره(: عامللل واپللای  )کنتللرل( بطللر )ریسللک4فرضللیۀ شللمارۀ )

 دفاع مؤثر اس .های صنعتی وزارت سازمان

دفلاع  هلای صلنعتی وزارت   وری سازمان(: عامل سرع  تبدیل بر بهره5فرضیۀ شمارۀ )

 مؤثر اس .

دفلاع  هلای صلنعتی وزارت   وری سلازمان (: عامل تثبی  قیم  بر بهلره 6فرضیۀ شمارۀ )

 مؤثر اس .

وری میزان تلیثیر شل  دسلته از عواملل ملؤثر بلر بهلره       (: تفاوت میان 7فرضیۀ شمارۀ )

 دفاع معنادار نیس . های صنعتی وزارتسازمان

هلای آن در جلدول   ها از آزمون فرض آماری استفاده شد کله یافتله  برای بررسی فرضیه

باشد. این به معنای آن ها می( آورده شده اس  و رویای درس  بودن تما  فرضیه5شمارۀ )

موقلع منلابع،   ملداری، تلیمین بله   سازی، مشتری  از ش  دسته عوامل قابحی اس  که هرکدا

وری ، سرع  تبدیل و تثبی  قیم  بر ارتقای بهلره اتیعمح( سکیر) بطر( کنترل)  یواپا

 باشند.   دفاع مؤثر می های صنعتی وزارتدر سط  سازمان
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 (6ا )( ت1های )دست آمده از آزمون فرضیه(: نتایج به5جدول شمارة )

 گيریتصميم داریسطح معني آمارۀ آزمون های تحقيقفرضيه

 تییید فرضیه   000/0 607/31 (1فرضیۀ شمارۀ )

 تییید فرضیه   000/0 250/26 (2فرضیۀ شمارۀ )

 تییید فرضیه   000/0 241/26 (3) ۀشمار یۀفرض

 تییید فرضیه   000/0 309/54 (4) ۀشمار یۀفرض

 تییید فرضیه   003/0 456/21 (5) ۀشمار یۀفرض

 تییید فرضیه   001/0 125/46 (6) ۀشمار یۀفرض

 

وری یکسلان اسل ؟   سسس پرسشی پی  آمد که آیا تیثیر این ش  دسته از عواملل در بهلره  

تححیلل  »برای پاسخ، تما  ش  فرضیه باید آزموده شود. برای آزمون این فرضلیه، روش آملاری   

( آملده اسل . همچنلان کله     6جلدول شلمارۀ )   ی این آزمون درهابه کار رف . یافته 1«انسلواری

شود، تفاوت میان میزان تیثیر ش  دسته از عوامل، معنادار اس . بنابراین، این عواملل را  دیده می

 کنیم.بندی می، رتبه2«چندشابصه»ریری تصمیم بر پایۀ میزان اثررذاری آنها با روش
 

 (6( تا )1های )آزمون فرضیه دست آمده از(: نتایج به6جدول شمارة )

-عوامل مؤثر در  بهره وری سازمان

 های صنعتي وزارت دفاع

نسبت دو 

 واریانس

درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 سازیقابحی 

141/36 7 000/0 

 مداریمشتری

 موقع منابعتیمین به

 واپای  )کنترل( بطر )ریسک( عمحیات

 سرع  تبدیل

 تثبی  قیم 

بنلدی  ریری چند معیاره جه  رتبهی وتصمیممراتب سحسحه لیتحح ندایفر( کیتکنفن )از 

دفلاع اسلتفاده شلد.    هلای صلنعتی وزارت   وری سلازمان بندی عوامل مؤثر در بهرهو اوتوی 

 سحسلحه  لیلتحح شده، با روشییشناسا ۀانرش  عوامل یبندرتبه دس  آمده ازبه یهاافتهی

                                                                                                                                                     
1. Analysis of Variance ) Anova( 

2. Multiple Attribute Decision Making (MADM) 
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 عواملل  نیاز بل دهلد کله   نشلان ملی   Expert Choice 2000زار ل  افل ی بله کملک نلر   مراتبل 

 بلر را  ریتلیث  نیشلتر یب« سلرع  تبلدیل  »و « ملداری مشلتری »، «سازیقابحی »شده، ییشناسا

 هستند.دارا دفاع وزارت  یوربهره
 

های صنعتي وری سازمانگانة موثر در بهرهبندی عوامل شش(: درجه اهمیت و رتبه7جدول شمارة )

 يمراتبسلسله لیتحلارت دفاع با روش وز

 اولویت درجة اهميت وریعوامل موثر بر بهره

 1 185/0 سازیقابحی 

 2 171/0 مداریمشتری

 3 164/0 سرع  تبدیل

 4 142/0 موقع منابعتیمین به

 5 123/0 اتیعمح( سکیر) بطر( کنترل)  یواپا

 6 112/0 تثبی  قیم 

 01/0 (C.R)نرخ ناسازراری 
 

ریلری  رانله، بلا روش تصلمیم   بندی معیارهلای مربلوط بله هریلک ازعواملل شل       رتبه

 ( آمده اس .13( تا )8چندمعیاره در جداول شمارۀ )
 

 

 سازیبندی معیارهای مربوط به عامل قابلیت(: رتبه8جدول شمارة )

 معيار
فاصله با 

 آل مثبتایده

فاصله با 

 آل منفيایده

نرخ 

 سازگاری
 رتبه

 1 581/0 025/0 019/0 وهیپژآینده

 2 445/0 018/0 023/0 تحقیق و نوآوری

 3 44/0 019/0 025/0 سازی فناوریاکتساب و ت اری

 4 397/0 016/0 025/0 توانمندسازی و تربی  نیروی انسانی متبصص

 5 383/0 015/0 024/0 بنیانکارفرمایی دان 

 6 352/0 014/0 023/0 برندسازی و حفظ وفاداری مشتری

 7 322/0 012/0 022/0 های مدیریتیسازماندهی و توسعۀ نظا 
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دهد کله  ریری چندمعیاره نشان میکارریری فن )تکنیک( تصمیمدس  آمده از بهنتایج به

پژوهی، تحقیلق و نلوآوری،   سازی، معیارهای آیندهاز بین معیارهای مربوط به عوامل قابحی 

ترتیب انسانی متبصص، به ندسازی و تربی  نیرویسازی فناوری و توانماکتساب و ت اری

 باشند.دفاع میهای صنعتی وزارت وری درسازماناثررذارترین معیارها بر ارتقای بهره
 

 مداریبندی معیارهای مربوط به عامل مشتری(: رتبه9جدول شمارة )

 معيار
فاصله با 

 آل مثبتایده

فاصله با 

 آل منفيایده

نرخ 

 سازگاری
 رتبه

 1 586/0 017/0 013/0 هبود مستمر کیفی ب

 2 576/0 017/0 014/0 موقعتحویل به

 3 546/0 017/0 016/0 استانداردسازی

دهد کله بهبلود مسلتمر    مداری نشان میبندی عامل مشتریدس  آمده از اوتوی نتایج به

وری را  ترتیلب بیشلترین اثررلذاری بلر بهلره     موقع و استانداردسلازی، بله  کیفی ، تحویل به

 دارند.
 

  

 بندی معیارهای مربوط به عامل سرعت تبدیل(: رتبه10جدول شمارة )

 معيار
آل فاصله با ایده

 مثبت

آل فاصله با ایده

 منفي

نرخ 

 سازگاری
 رتبه

 1 543/0 021/0 017/0 کاه  زمان ایده تا محصول

 2 54/0 019/0 017/0 هارذاریسرع  تبدیل سرمایه

 3 472/0 017/0 019/0 توتید کاه  زمان )دوره(

 4 467/0 017/0 02/0 اتوماسیون صنعتی

 5 466/0 017/0 022/0 تعمیق فناوری اطالعات و ارتباطات

 

شلود، از بلین زیرمعیارهلای مربلوط بله      ( مشاهده می10رونه که ازجدول شمارۀ )همان

عوامللل سللرع  تبللدیل، معیارهللای کللاه  زمللان ایللده تللا محصللول، سللرع  تبللدیل     

وری در هلا و کللاه  زملان )دوره( توتیلد، مللؤثرترین معیلار ارتقلای بهللره     رلذاری رمایهسل 

 های صنعتی بوده و درجۀ اثررذاری سایر معیارها نیز در جدول باال آمده اس .سازمان
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 موقع منابعبندی معیارهای مربوط به عامل تأمین به(: رتبه11جدول شمارة )

 معيار
فاصله با 

 آل مثبتایده
با  فاصله

 آل منفيایده
نرخ 

 سازگاری
 رتبه

 1 551/0 024/0 02/0 ایجذب اعتبارات برنامه
 2 466/0 022/0 025/0 پذیرهای اقتصادی توجیهرذاریسرمایه

 3 439/0 019/0 024/0 توسعۀ صادرات
 4 438/0 021/0 027/0 ببشی به ابزارهای تیمین ماتیتنوع

  

دهلد کله از   موقع منابع هم نشلان ملی  دی عامل تیمین بهبندس  آمده از اوتوی نتایج به 

هلای اقتصلادی   رلذاری ای و سرمایهبین معیارهای مربوطه، معیارهای جذب اعتبارات برنامه

وری بوده و درجۀ اثررذاری سایر معیارهلا در  پذیر، موثرترین معیارها در ارتقای بهرهتوجیه

 ( آمده اس .  11جدول شمارۀ )
 بندی معیارهای مربوط به عامل واپایش )کنترل( خطر )ریسک( عملیات: رتبه(12جدول شمارة )

 معيار
آل فاصله با ایده

 مثبت
فاصله با 

 آل منفيایده
نرخ 

 سازگاری
 رتبه

 1 586/0 024/0 018/0 آالت و ت هیزاتپایداری ماشین
 2 487/0 020/0 021/0 پذیری و استمرار توتیدکاه  آسیب

 3 406/0 016/0 023/0 ی با شبکۀ همکارانهای راهبردمشارک 

 اتیل عمح( سلک یر) بطر( کنترل)  یواپاهمچنین، معیارهای مربوط به عوامل متعحق به 

دهلد کله   شده نشان ملی ( درج12دس  آمده که در جدول شمارۀ )بندی شدند. نتایج بهرتبه

هلای صلنعتی   مانوری سلاز آالت و ت هیزات بیشترین اثررذاری را بلر بهلره  پایداری ماشین

 دفاع نسب  به سایر معیارها داراس .وزارت 
 بندی معیارهای مربوط به عامل تثبیت قیمت(: رتبه13جدول شمارة )

 معيار
فاصله با 

 آل مثبتایده
فاصله با 

 آل منفيایده
نرخ 

 سازگاری
 رتبه

 1 555/0 017/0 013/0 سازی مواد و قطعاتبومی
 2 529/0 017/0 016/0 توسعۀ پحتفر  مشترک
 3 515/0 015/0 014/0 پودمانای فناوری

 4 476/0 014/0 015/0 اصالح مستمر فرایندها
 5 43/0 011/0 018/0 واپای  )کنترل( واردات

 6 412/0 013/0 019/0 سساریبرون
 7 367/0 013/0 017/0 های مشهود و نامشهودموتدسازی دارایی

 8 325/0 011/0 019/0 هاواپای  )کنترل( هزینه
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بندی معیلارهای مربوط بله عواملل تثبیل  قیمل      دس  آمده از رتبهدرنهای ، نتایج به 

سازی مواد و قطعلات، توسلعۀ پحتفلر  مشلترک،     دهد که بومی( نشان می13)جدول شمارۀ 

های صنعتی را وری سازمانپودمانای فناوری واصالح مستمر فرایندها بیشترین تیثیر بر بهره

 بندی بعدی اس .ایر عوامل در اوتوی داشته و س

 

 گيری. نتيجه4

 بندی  . جمع4-1

دفلاع، نیازمنلد    های صلنعتی وزارت وری سازمانهای بهرهاطمینان از میزان تحقق هدف

باشلد.  وری برمبنلای عواملل و معیارهلای ملؤثر در ایلن زمینله ملی       بینانۀ بهلره سن   واقع

ریلری  هلا و انلدازه  وری این سازمانهای موثر بر بهرهبندی عوامل و معیارشناسایی واوتوی 

وری بر پایلۀ  های ارتقای بهرهآورد تا برنامهوری، این امکان را فراهم میمعتبر و شفاف بهره

 سازی شود.یک بستر مطمئن پیاده

ملداری و سلرع  تبلدیل،    سازی، مشلتری های قابحی پژوه  نشان داد که مؤتفه نیا جینتا 

 نیل ا کله ای رونله . بله  بوده اسدفاع های صنعتی وزارت ی سازمانوربر بهره رذارراث یرهایمتغ

دسل   هلای بله  ند. همچنین یافتله اداشتهها ی این سازمانورمثب  با بهره و میمستق ۀرابطها ریمتغ

 مبنلای  عواملل بلر  ی بیانار آن اس  که سایر مراتبسحسحه لیتححآمده از به کارریری فن )تکنیک( 

 :   باشدیم ریز بیترتبه دفاع های صنعتی وزارت ی سازمانوربهره بر یرذاراثر و  یاهم

 موقع منابع ( عوامل مرتبط با تیمین به1)

 بطر )ریسک( عمحیات   ( کنترل)  یواپا( عوامل مرتبط با 2)

 ( عوامل مرتبط با تثبی  قیم .3)

 هلای صلنعتی وزارت  سازمان وریرانۀ مؤثر بر بهرهعوامل ش  یبندرتبه ،رایازطرف د

ی ارتقلا  منظور بهبود وآن دارد که بهر دالت  ب ریری چندمعیارهدفاع با فن )تکنیک( تصمیم

 یوربر بهلره  همتوجه نمود که ی به آن دسته از عوامحی ستیبایمها ی در این سازمانوربهره

باشند تلا بتلوان    یترشیب یرذاراثر و  یاهم ۀدرج یدارا ،عوامل نیاهم اینکه  مؤثر بوده و

 داد.  یافزا یاقابل مالحظه طوررا بهی صنع  دفاعی وربهره زانیم
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 . پیشنهادها4-2

وری نداشلته و بلرای ایلن    ای جز ارتقای بهرهدفاع چاره های صنعتی وزارت( سازمان1)

وری، تححیلل و  بهلره  ریلری هلای انلدازه  وری، شامل را مدیری  بهره چربۀ منظور بایستی

صلورت  هلای بهبلود را بله   و اجلرای برنامله   وریبهلره  بهبود ریزیبرنامه وری،یابی بهرهارز

 .مند در سازمان بود استقرار دهندنظا 

تلرین رللا  در اسلتقرار چربلۀ     عنلوان مهلم  دفلاع بله  های صلنعتی وزارت  ( سازمان2)

دقیلق   یریراندازه وسن    یبراهای کمّی وری، نسب  به تدوین و استبراج شابصبهره

 های بعدی چربه اقدا  نمایند.ی، مطابق با نتایج این پژوه  و اجرای را وربهره

وری بلر اسلاس نتلایج ایلن پلژوه ،      رردد به منظور ارزیابی دقیق بهره( پیشنهاد می3)

جه  دسترسی بله اطالعلات صلحی ،    ، در بستر فناوری اطالعات مناسب اطالعاتیامانۀ س

هلای مشبصلی، نسلب  بله     سازی رردد تلا بتلوان در دوره  و پیادهموقع، طراحی مرتبط و به

 های بهبود، اقدا  نمود.ریزیوری و برنامهارزیابی بهره

 

***** 
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