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تاریخ پذیرش99/11/21 :

چکيده
اطمینان از میزان تحقق هدفهای بهرهوری سازمانهای صنعتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  ،نیازمنلد سلن
واقعبینانۀ بهرهوری برمبنای عوامل و معیارهای موثر در این زمینه میباشد .پژوه

حاضر بلا هلدف شناسلایی و اوتویل بنلدی

عوامل و معیارهای موثر بر بهرهوری سازمانهای صنعتی وزارت دفاع ان لا ررفتله اسل  .جامعلۀ آملاری تحقیلق ،نببالان و
متبصصین سازمانهای صنعتی وزارت دفاع میباشند که به روش نمونهریری تصادفی -طبقهای انتباب شلدند .روش تحقیلق
توصیفی -پیمایشی اس و روش رردآوری دادهها ،کتاببانهای و میدانی و مصاحبه بلا ببررلان و متبصصلین صلنع
میباشد و از پرس

محققسابته ،جه

«آتفای کرونباخ» و برای سن

دفلاعی

رردآوری دادهها استفاده رردیده اس  .همچنین ،بهمنظور بررسی پایلایی پرسشلنامه از

روایی سازه از فنون (تکنیکهای) تححیل عامحی استفاده شده اسل  .بلهمنظلور ت زیلهوتححیلل

دادهها ،روشهای آماری از جمحه آزمون «تیاسلتیودن » و تححیلل واریلانس و بلرای تعیلین اوزان عواملل از رویکلرد تححیلل
سحسحهمراتبی و بهمنظور اوتوی بندی نیز از فن (تکنیک) تصمیمریری چندمعیاره استفاده رردید .نتایج پژوه
که در بهرهوری سازمانهای صنعتی وزارت دفاع ،ش
(کنترل) بطر عمحیات ،سرع

تبدیل و تثبی قیم

تبدیل ،موثرترین و عوامل تیمین منابع ،واپای

عامل قابحیل سلازی ،مشلتریملداری ،تلیمین بلهموقلع منلابع ،واپلای
نق

دارند .همچنلین عواملل قابحیل سلازی ،مشلتریملداری و سلرع

(کنترل) بطر عمحیات و تثبی قیم بلهترتیلب در اوتویل هلای بعلدی ،نقل

مهمی در بهرهوری سازمانهای صنعتی وزارت دفاع دارند.

 .1دانش وی دکتری عحو اقتصاد دانشااه و پژوهشااه عاتی دفاع محی و تحقیقات راهبردی (نویسندۀ مسئول)-
mr13502020@gmail.com
 .2استاد دانشااه فرماندهی و ستاد ارت

نشلان ملیدهلد

جمهوری اسالمی ایرانnasser.shahlaei@mail.com -

 .3استادیار دانشااه صنعتی ماتک اشتر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسح bazyarmail@gmail.com -
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واژگان کليدي:

اثرببشی ،اوتوی بندی ،بهرهوری ،سازمانهای صنعتی وزارت دفاع ،کارآیی.

مقدمه
تحوالت تاریخ دویس

ساتۀ صنع

و ورود به عصر جدیلد ،عصلر فراصلنعتی ،عصلر

اطالعات ،عصر فرامحی و ارتباطات ،نتی ۀ رشد و ارتقای بهلرهوری1اسل  .در پلانزده سلال
ابیر ،افزای

بهرهوری در سط جهان  45برابر شده که این افزای

مع زهآسا ،نتی ۀ بهبود

در نظا های مدیریتی سازمانها و سیاس های عحملی و تحقیقلاتی و اقتصلادی درسل

در

کشورهای پیشرفتۀ صنعتی بوده اس  .از زمانیکله واۀۀ بهلرهوری نبسلتینبلار بله وسلیحۀ
«فرانسوا کنه»2ریاضیدان و اقتصاددان طرفلدار مکتلب «فیزیوکراسلی» (حکومل

طبیعل )

بهکاربرده شد ،زمینهها و شرایط محیطی موجب تعریف و تفسلیر بهلرهوری بله شلیوههلای
مبتحف شده اس (.طاهری )1:1396 ،درباره اینکه چاونله سلازمانهلا ،رلروههلا ،انسلانهلا و
ماشینها در محیطهای مبتحف کار کنند و بهرهوری آنها چاونله بایلد سلن یده شلود ،هلر
رشته اصول و بین

باص بود را

دارد(.کاظمی)3:1396 ،

صاحبنظران عحم بهرهوری ،زمینههای الز برای ارتقای بهرهوری را در چارچوب نظامی
با عنوان ،چربۀ مدیری

بهرهوری مطرح میکنند .را نبس

در این چربه ،انلدازهریلری

بهرهوری اس  .اندازهریری معتبر و شفاف این امکان را فراهم میآورد تا برنامههای ارتقای
بهرهوری بر پایۀ یک بستر مطمئن پیادهسازی

شود(.عبدی و همکاران)5:1396 ،

ارتقای بهره وری بر پدیده های اصحی اجتملاعی ،اقتصلادی و سیاسلی جامعله ماننلد
کاه

تور  ،افزای

رفاه عمومی ،افزای

سط اشتغال ،افزای

توان رقاب

سیاسی و

اقتصادی تاثیرات وسیعی دارد .درحال حاضر تمامی کشورهای توسعه یافته و بربی از
کشورهای درحال توسعه ،سرمایهرذاری های زیادی را جه

بهبود و ارتقای بهلرهوری

در سط محی ،منطقه ای ،ببشی ،مؤسسهها و سازمان ها و حتی افراد ان ا داده و رشلد

1. Productivity
)2. Francois Quesnay (1694-1774
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و توسعۀ روزافزون بود را مرهون توجه و نارش درس



به این مسئحه

می دانند(.ممی زاده

و بحیحیاسکنی.)311:1387 ،
 .1کليات
 .1-1بیان مسئله
اندازهریری صحی بهرهوری فراهمآورندۀ اطالعاتی اس
دربارۀ چاونای حرک

که امکان ارزیلابی و قالاوت

از وضع موجود به وضع مطحوب را ای اد میکنلد و سلازمان را در

ای اد پیوند صحی بین فعاتی ها و هدفهای راهبردی یاری میدهد و از طرفی سلازمان را
قادر میسازد تا از راه بهبود بهرهوری ،طرحهای راهبردی بود را محقلق سلازد .ضلرورت
استقرار و توسعۀ نظا اندازهریری و تححیل بهرهوری در صنایع توتیلدی و بلدماتی بسلیار
آشکار و از هدفهای راهبردی اس

و این مقوته در سازمانهای صنعتی وزارت دفلاع نیلز

ازجایااه باالیی بربوردار اس (.عبدی وهمکاران )36:1396 ،برای سن

و ارزیابی عمحکرد هلر

سازمانی ،معیارها و شابصهای رونارون و متفاوتی مورداستفاده قرار میریرنلد .بربلی از
شابصهایی که بی

از سایر معیارهای ارزیابی عمحکلرد ،رایلجتلر ملیباشلند عبارتنلد از:

اثرببشی ،کارآیی ،نوآوری ،انعطافپذیری وکیفی

زندری

کاری(.کاظمی)184:1396 ،

در سند سازوکار ابالغی از سوی ستاد کل نیروهای مسح  ،تیمین نیازمندیهای نیروهای
مسح در کمترین زمان م مکن ،همراه با باالترین کیفیل

و بلا حلداقل قیمل  ،سله عنصلر

کحیدی مطرح رردیده و میتوان از این سه عنصر بهعنوان هدفهای بهرهوری سلازمانهلای
صنعتی وزارت دفاع که بهعنوان تامینکنندۀ بب

مهمی از ایلن نیللازمندیهلای نیروهلای

مسح میباشند تعبیر نمود .اینکه چقدر از هدفهای بهرهوری سازمانهای صلنعتی وزارت
دفاع محقق میرردد ،نیازمند سن

و ارزیابی درس

و واقعبینانه میباشد.

 .2-1اهمیت و ضرورت تحقیق
عوامل مؤثر بر بهرهوری در مؤسسهها و سلازمانهلای مبتحلف بله تناسلب رسلات
نیازهای آنها متفاوت اس  .اررچه ممکن اس

آنهلا و

این عوامل ،در بعای موارد شبیه هلم باشلند املا
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شدت و اوتوی

تیثیر آنها بر بهرهوری یکسان نیس  .تفاوت اساسی بلین سلازمانهلای صلنعتی

وزارت دفاع با سایر سازمانها و بنااههای توتید محصوالت ت اری در این اس
صنع

غیرنظامی ،سودآوری و افزای

کله در حلوزۀ

ثروت سلهامداران محلور بلوده و جلنس شلابصهلای

بهرهوری هم بر پایۀ کسب سود حداکثری اس  ،درحاتیکه در صنع

دفلاعی آنچله بله عنلوان

ارزش تحقی میرردد ،تیمین نیازمندیهای تسحیحاتی و پشتیبانی نیروهای مسح کشور درحلداقل
زمان ممکن ،با باالترین کیفی

و حداقل قیم

میباشد که از آن به بهرهوری تعبیر میرردد.

کسب اطمینان از اینکه بهرهوری درسازمانهای صنعتی وزارت دفلاع درحلال بهبلود یلا
(کنترل) عمحیات و ررفتن تصمیم بهینله جهل

کاه

اس  ،کمک بسیار زیادی به واپای

هدای

و تبصیص هدفمند منابع و امکانات ،بلهمنظلور افلزای

اثرببشلی بیشلتر صلنع

دفاعی بواهد نمود .بنابراین ضلرورت شناسلایی عواملل و معیارهلای ملوثر در بهلرهوری
سازملان های صنعتی وزارت دفاع و تعیین درجه و اهمی

هرکدا  ،نکتلۀ بسلیار مهملی در

مسیر تحقق و دستیابی به هدفهای بهرهوری این سازمانها بوده و میتلوان رفل

تلاکنون

تحقیق جامعی با این عنوان در این زمینه ان ا نشده اس  .با توجه به بررسیهای صلورت
ررفته ،با وجود تالشهای ارزشمند صورت ررفته در حوزۀ سلن

و ارزیلابی بهلرهوری

سازمانهای صنعتی وزارت دفاع ،بهنظر میرسد فعاتی های صورت ررفتله کلافی نبلوده و
این امر موجب رردیده عوامل ابتصاصی بهرهوری در بب های مبتحف بهصلورت کاملل
مورد شناسایی قرار نارفته و ارزیابی واقع بینانهای هم از بهرهوربلودن ایلن سلازمانهلا بلر
اساس معیارها و شابصهای ابتصاصی در دس

نمیباشد .بنابراین ضرورت دارد عواملل

و معیارهای ابتصاصی و موثر بر بهرهوری که تیکید بر کارآیی1و اثرببشی 2دارند ،شناسلایی
تا بتوان اتاویی مناسب برای سن
حرک

 ،ارزیابی و تححیلل دقیلق بهلرهوری و برناملهریلزی و

در مسیر اعتالی بهرهوری صنع

دفاعی را برداش .

1. Efficiency
2. Effectiveness
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پژوه



حاضر با هدف شناسایی و اوتوی بندی عوامل و معیلارهای موثر در بهلرهوری

سازمانهای صنعتی وزارت دفاع ان ا ررفته تا ایلن سلازمانهلا بتواننلد بلر اسلاس نتلایج
پژوه

نسب

به سن

و ارزیابی دقیقتر بهرهوری بود اقدا نمایند.

 .3-1پیشینة تحقیق
(« )1ندا کیانی و رضا رادفر» ( )1394در تحقیقی با عنوان «شناسایی و رتبهبندی عواملل
مؤثر بر بهرهوری سازمان با استفاده از مدل دیماتل» اشلاره کلرد کله بلا اسلتفاده از اتالوی
دیماتل ،ارتباط بین معیارهای عح ومعحول را میتوان به یک سابتار هوشلمند بلرای نظلا
تبدیل کرد .هدف اتاو رتبهبندی و شناسایی شلابصهلای اثررلذار بلر بهلرهوری سلازمان
صندوق رفاه دانش ویان وزارت بهداشل
بهدس

ودرمللان آملوزش پزشللکی ملیباشلد .نتایللج

آمده از این بررسی نشان میدهلد کله عواملل اجتملاعیروانلی تلیثیر شلارفی بلر

بهرهوری سازمان

دارند(.کیانی و رادفر)1394 ،

(« )2مقصود امیری و فرهاد هادینژاد» ( )1394در تحقیقی با عنوان «ارزیلابی و تححیلل
شابصهای بهرهوری در صنایع توتیدی با استفاده از تکنیک پرامیتلی» معیارهلای مبتحفلی
بهعنوان شابصهای مؤثر دربهرهوری صنایع توتیدی ،شناسایی و معرفی کردهاند که در این
میان ش

شابص بهرهوری نیرویکار ،بهرهوری سرمایه ،بهرهوری انلرۀی ،بهلرهوری کلل

عوامل ،درصد حاشیۀ سود باتص و فروش سرانه بلهعنلوان شلابصهلای اصلحی تحقیلق
معرفی

رردیدند(.امیری و هادینژاد)1394 ،

(« )3س اد مرادی و سیدضلیا اتلدین قاضلیزاده فلرد» ( )1396در تحقیقلی بلا عنلوان
«ارتقای بهرهوری سرمایه انسانی در نیروهای مسح کشورهای ایلران ،ترکیله وهندوسلتان و
بومی سازی آن در نیروهای مسح ج.ا.ایلران» ابتلدا مؤتفلههلای بهلرهوری سلرمایۀ انسلانی
درسازمانهای غیرنظامی کشورهای منتبب را از پیشلینۀ ادبیلات اسلتبراج کلرده و سلسس
مؤتفههای معتبر جهل

بلومیرزینلی در نیروهلای مسلح براسلاس آزملون دوجمحلهای را

شناسلایی و در قاتللب یللک اتاللوی اوتیلله در یکللی از دسللتههللای عوامللل انسللانی ،عوامللل
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روانشناسی و متفرقه قرار دادهاند .در آبر نیز پیشنهادهایی در راستای موضوع تحقیلق ارائله
کردهاند(.مرادی و قاضیزاده)1396 ،

(« )4عحیمحمد عحیمحمدی وهمکاران» ( )1396درتحقیقی با عنوان «ارتبلاط نوآورانله
وبهرهوری اقتصادی بنااههای فعال دربب دفاعی» بله ایلن نتی له رسلیدند کله بنالاههلا،
درراستای ارتقای بهرهوری باید افزونبر تیکید بلر روی کلاه
دادهها ،با سرمایه رذاری مناسلب در ببل

قیمل

تملا شلده و بهبلود

تحقیلق و توسلعه و اضلافه کلردن محصلوالت

نوآورانلله بلله سللبد محصللوالت ،سللتاندههللای توتیللد و در نتی لله بهللرهوری را بهبللود
ببشند(.عحیمحمدی و همکاران)1396 ،

(« )5محمود محمودزاده» ( )1389در تحقیقلی بلا عنلوان «اثلرات فنلاوری اطالعلات و
ارتباطات بر بهرهوری کل عوامل توتید در کشورهای درحال توسعۀ منتبب» به ایلن نتی له
رسید که انباش
سرمایۀ فاوا نسب

سرمایۀ فاوا موجب افزای

بهرهوری کل ملیشلود .یلک درصلد افلزای

به کل سرمایه ،بهرهوری کل را  0/15درصد افزای

زیرساب  ،کاربری و سرریز دابحی بر بهرهوری کل تیثیر مثب
بهبللود زیرسللاب

و کللاربری مللیتوانللد بهللرهوری کللل را بللی

میدهد .فاوا از نظلر

دارد .درم موع یک درصد
از  0/09درصللد افللزای

دهد(.محمودزاده)1389 ،

(« )6فارل» ( ،)1957در تحقیق بود بلا عنلوان «انلدازهریلری بهلرهوری موتلد» ارتبلاط
ورودیها و بروجیهای نظا (سیستم) توتید را با عنوان تابع توتید بیان کرده و در تعریف
بهرهوری میروید که بهرهوری عبارت اس

از تعداد بروجیهایی که یک نظا ( سیسلتم)

میتواند از ترکیب تعداد مشبصی ورودی کسب
(« )7پین هرو» ( )2012در تحقیق بود جه

نماید(Farrell, 1957).

بهبود سط توتید شرک های غیربهلرهور

دو پیشنهاد ارائه میکند :اوتین پیشنهاد حفظ سط توتید قبحی با صرف منابع کمتلر اسل
دومین پیشنهاد افزای

سط توتید با حفلظ سلط منلابع قبحلی اسل

بهرهوری اقتصادی فقط رویکرد کاه

و

بنابللراین ملدیری

بهای تما شده را شلامل نملیشلود ،بحکله رویکلرد
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ثانوی در این مدیری  ،اعمال نفوذ در درآمدها بهوسیحۀ سرمایهرلذاری در نلوآوری اسل .
براین اساس تعامل بهرهوری و نوآوری قابل پی بینی اس

(Pinheiro, 2012).

(« )8مائدهاتسادات موسویفر و همکاران» ( )1394در تحقیق بلود بلا عنلوان «بررسلی
تیثیر مدیری

ارتباط با مشتری 1بر افزایل

بهره وری در صنع

بانکلداری» بیلان ملیکنلد

که مهمترین سرمایۀ سازمانها بدونشک مشتریان آنها هستند .مشتریان به عح

اینکه رابطلۀ

مستقیم با اقدا های سازمان دارند ،بسیار پرارزش بوده و با تهدیدها و سلؤالهلای عمحیلاتی
صنایع ارتباط دارند .جحب رضای
بنااه اس

مشتریان راه رسیدن به موفقی

و هدفهای کلالن یلک

و مدیران ارشد این را به بوبی میدانند .بنلابراین رضلای

ای اد وفاداری در آنها دارای اهمی

بسیاری اس

مشلتریان کحیلدی و

(.موسویفر و همکاران)1394 ،

(« )9محمدعح ی بابایلی و حمیدرضا وزیرزن لانی» ( ) 1386در تحقیق بود با عنوان
«مدیری

ریسک ،رویکردی نوین برای ارتقای اثرببشی سازمانها» بیلان ملیکننلد کله

شناسلایی و مدیلری

بطر (ریسک) یکی از رویکردهای جدید اس

که برای تقویل

و ارتقلای اثرببشی سازملانها مورد استفاده قلرارمیریرد .مدیران در تمامی سازمانها
با بطر (ریسک) سروکار دارند .تمرکز ملدیری
زمانها روی طبیع

در سلطوح بلاالی سلازمان در بیشلتر

سوداررانۀ بطر اس  .مدیری  ،بطر سرمایه رلذاری دارایلیهلای

سازمانی را در مقابل بازرش

باتقوۀ آن سرمایه رذاری تعدیل کرده و بلا مالحظلههلای

راهبردی ،بطر را در فعاتی های سبد سها (پورتفوی) سلازمان و سلرمایهرلذاریهلا،
مدیری

میکند( .بابایی و وزیرزن انی)1386 ،

(« )10ابوطاتلب شلفق
سن

و محسللن ادبلی» ( )1395در تحقیقلی بللا عنلوان «شناسللایی و

موتفههای کحیدی در موفقی

سازمانهای دان

بنیان» بیلان ملیکنلد سلازمانهلای

صنعتی وزارت دفاع سازمانهایی هستند که بهمنظور ای اد ببشلی از قابحیل هلای دفلاعی،
تیمین بعد فناورانۀ آرایۀ قدرت دفاعی و تیمین موثر و بلههنالا نیازهلای نیروهلای مسلح

1. Customer Relationship Management
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ج.ا.ایران به سامانهها و زیرسامانهها بهوجود آمدند .از نظر ناارنلدران مقاتله سلازمانهلایی
صنعتی بهشمار میروند که دارای ویژریهای زیر باشند:
 بروجللیهللا و فراینللدهای آنهللا از جللنس توتیللد سللامانههللا و بللردهنظللا هللای(زیرسیستمهای) دفاعی (محصول نظامی) باشند.
 محصولهای این سازمانها بربوردار از ویژری نوآوری و فناوری باال بوده و بهعبلارتیفعاتی های این سازمانهای صنعتی در تبۀ دان

و فناوری

باشند(.شفق

و ادبی)1395 ،

(« )11محمللد مطحبللی و آرش ریحللانی» ( )1398در تحقیقللی بللا عنللوان «شناسللایی و
اوتوی بندی عوامل مؤثر بر ارتقای بهرهوری نیروهای مسح و ارائله راهکارهلای مناسلب»
بیان نمودهاند در نیروهای مسح مؤتفههای اصحی بهرهوری ،بوب کلارکردن و کلار بلوب
ان ا دادن و نیز بیشترین بازدهلی یا کمترین هزینههلای مللادی و رضلای منلدی معنلوی
فعاتی هاس  .درعرصۀ نظامی و امنیتی بازدارندری مؤثر ،ارتقای آمادری رزملی ،مقابحله بلا
تهدیدها ،پی
بهرهوری

بینی ،پیشایری و مدیری

بحران و استفادۀ بهینه از فرص ها از مصداقهای

میباشد(.مطحبی و ریحانی)1398 ،

برای شناسایی عواملل و معیارهلای اثررلذار در بهلرهوری صلنع
صورت نارفته تا بر اساس آن بتوان اتاویی برای مدیری

دفلاعی ،پژوهشلی

بهرهوری سلازمانهلای صلنعتی

وزارت دفاع براساس معیارها و شابصهای ابتصاصی طراحی کرد ،بنابراین جنبۀ نوآوری
این تحقیق تقوی

میرردد.

 .4-1سؤالهای تحقیق
 .1-4-1سؤال اصلي

عوامل اصحی مؤثر بر بهرهوری سازمانهای صنعتی وزارت دفاع کدامند؟
 .2-4-1سؤالهای فرعي

( )1آیا درجۀ اهمی

هریک از عوامل شناساییشده مؤثر بر بهرهوری سازمانهای

صنعتی وزارت دفاع به یک اندازه اس ؟
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( )2معیارهای تشکیلدهندۀ هریک از عوامل اصحی مؤثر بر بهرهوری سازمانهای
صنعتی وزارت دفاع کدامند؟
هریک از معیارها در هرکدا از عوامل اصحی چه میزان اس ؟

( )3درجۀ اهمی

 .5-1هدفهای تحقیق
 .1-5-1هدف اصلي

شناسایی عوامل مؤثر بر بهرهوری سازمانهای صنعتی وزارت دفاع.
 .2-5-1هدفهای فرعي

( )1تعیللین درجلله اهمیل

و اوتویل بنللدی هللر دسللته از عوامللل مللؤثر بللر بهللرهوری

سازمانهای صنعتی وزارت دفاع
( )2شناسایی معیارهای تشکیلدهندۀ هردسته از عوامل مؤثر بر بهلرهوری سلازمانهلای
صنعتی وزارت دفاع
( )3تعییین درجۀ اهمی

و اتوی بندی معیارهای مرتبط با هردسلته از عواملل ملؤثر بلر

بهرهوری سازمانهای صنعتی وزارت دفاع.
 .6-1روش تحقیق
پژوه

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

متبصصین سازمانهای صنعتی وزارت دفاع هستند .جه

تعیین ح م نمونه بلرای جامعلۀ

برآورد  %5بهدسل

آملده اسل  .بنلابراین بلهوسلیحۀ

محدود در سط بطای  0/05با دق

فرمول تعیین ح م نمونه جامعۀ محدود با کمک فرمول کوکران و ح م جامعۀ آماری 275
نفر از متبصصان و کارشناسان شاغل در بب های تحقیقات ،توتید ،مدیری  ،ماتی و منابع
انسانی سازمانهای صنعتی وزارت دفاع ،ح م نمونۀ آملاری  160نفلر بلهتفکیلک جلدول
شمارۀ ( )1بهدس

آمد.

جدول شمارة ( :)1ترکیب پرسششوندگان بر اساس مدرک تحصیلي
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ردیف

مدرک تحصيلي

تعداد

درصد از کل

1

دکتری

25

%15/7

2

کارشناسیارشد

85

%53

3

کارشناسی

46

%28/7

4

سایر

4

%2/6

160

%100

جمع

روش ان ا این تحقیق ،توصیفی -تححیحلی و روش رلردآوری دادههلا ،کتاببانللهای و
میدانی اسل  .مرححلۀ اول شلامل اطالعلات کتاببانلهای ،مرححلۀ دو مطاتعلات میلدانی و
مصاحبه و مرححۀ سو تکمیل پرسشنامه از سوی متبصصین و کارشناسان در سلازمانهلای
صنعتی وزارت دفاع میباشد.
تحقیق ،مناسبترین روش برای رردآوری اطالعلات موردنیلاز،

با توجه به هدفها و ماهی

استفاده از پرسشنامه بود .این پرسشنامه بر اساس بررسلیهلای میلدانی و مصلاحبه بلا  7نفلر از
نبباان صنع

دفاعی برای شناسایی عواملل و معیارهلای ملوثر در بهلرهوری صلنع

طراحی شد و مشتمل بر ش

عامل کحی متناسب با هدفهای تحقیق تدوین شد .رفتنلی اسل

که این پرسشنامه شامل دو قسم
و قسم

دفلاعی

میباشد که قسم

دو مربوط به درجۀ اهمی

اول مربوط به تعیین درجۀ اهمی

عواملل

معیارهای مؤثر در بهرهوری سازمانهلای صلنعتی وزارت

دفاع میباشد .از آن ا که پرسشنامه بر پایۀ عوامل و معیارهای شناساییشده در پیشلینۀ تحقیلق و
دیدراه  7نفر ازببرران صنع

دفاعی فراهم رردیده ،بلهایلن دتیلل ملیتلوان روایلی محتلوایی

پرسشنامه را تییید کرد .همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از نر افلزار  SPSSوضلریب «آتفلای
کرونبللاخ» برابللر 0/861موردتیییللد اس ل

(جللدول شللمارۀ  .)2جه ل

بررسللی سللاب

سللازه

(دستهبندی) پرسشنامه ،از تححیل عامحی استفاده شد« .تححیل عامحی» به کمک نلر افلزار ، SPSS
برای همۀ سوالهای پرسشنامۀ تحقیق ان ا ررفته اس

که مقدار آزمون  KMOبرابلر بلا 0/833

محاسبه شد که نشاندهندۀ مناسببودن فن (تکنیک) تححیل عامحی در تححیلل دادههلا ملیباشلد.
همچنین مقدار مشبصه آزملون «کرویل

بارتحل » برابلر بلا  557/3درسلط معنلاداری کمتلر
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از 0/0000محاسبه شد که یافتلۀ بله دسل



آملده بیلانار مناسلب بلودن همبسلتای سلؤالهلای

پرسشنامه برای اجرای تححیل عامحی میباشد .افزونبر این ،یافتههای بهدس

آمده از اجرای ایلن

فن (تکنیک) آماری نشان میدهد که تححیل عامحی من ر به دستهبندی سؤالهلای پرسشلنامه بله
معیارهای کحی رردید .این معیارها بههمراه مقادیر ویژه و مقداری از واریانس کل کله هلر عاملل
اندازهریری میکند در جدول شمارۀ ( )2نشان داده شده اس  .ایلن معیارهلا در م ملوع 77/56
درصد از واریانس کل را تبیین میکنند.
جدول شمارة ( :)2بهکارگیری تحلیل عاملي جهت روایي و آلفای کرونباخ جهت پایایي پرسشنامه
مقدار

درصد واریانس

فراواني تجمعي

ضرایب

ویژه

مقدار ویژه

درصد واریانس

آلفای کرونباخ

15/757

19/502

0/802

25/570

0/763
0/815

ردیف

عوامل

1

اول

4/428

2

دو

4/225

14/762

3

سو

3/672

14/131

61/381

4

چهار

2/749

12/803

75/321

0/842

5

پن م

2/452

10/892

86/431

0/794

6

ششم

1/911

9/215

98/323

0/821

با توجه به محتوای پرس ها ،ش

عامل اصلحی اسلتبراجشلده بلهترتیلب زیلر ،سلازۀ

معیارهای موثر در بهرهوری سازمانهای صنعتی وزارت دفاع را توضی میدهند:
( )1قابحی سازی ()%15/757
( )2مشتریمداری ()%14/762
( )3سرع

تبدیل ()14%/131

( )4تیمین بهموقع منابع ()12%/803
( )5واپای
( )6تثبی

(کنترل) بطر (ریسک) عمحیات ()%10/892
قیم

()%9/215

بنابراین نتایج ساب

معیارهای استبراج شده درش

دسلته عواملل کحلی (سلابتار

پرسشنامۀ تحقیق) به کمک تححیل عامحی در جدول شمارۀ ( ) 3آمده اس .
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جه

تعیین ح م نمونۀ آماری ،ح م نمونله درسلط بطلای  0/05بلا دقل

 %0/05بهدس

بلرآورد

آمده اس  .بنابراین به وسیحۀ فرمول تعیلین ح لم نمونله جامعلۀ محلدود،

ح م نمونۀ آماری  160نفر بهدس

آمد .برای ت زیهوتححیل دادهها ،از آمار توصیفی جه

بررسی مشبصههای جمعی شنابتی پاسخدهندران و از آملار اسلتنباطی از جمحله آزملون
فرض آماری T-Test ،و تححیل واریانس به کمک نر افزار  SPSSاستفاده رردید .درنهایل ،
جه

اوتوی بندی عوامل کحی مؤثر بر بهرهوری سازمانهای صنعتی وزارت دفاع و تعیلین

اوزان عوامل از رویکرد تححیل سحسحهمراتبی1و به منظور اوتوی بنلدی معیارهلا نیلز از فلن
(تکنیک) تصمیمریری چندمعیاره2استفاده رردید.
جدول شمارة ( :)3عوامل و معیارهای موثر بر بهرهوری سازمانهای صنعتي وزارت دفاع
(یافتههای تحقیق)
ردیف

عامل

1

قابحی سازی

2

مشتریمداری

3

تیمین بهموقع منابع

معيارها
آیندهپژوهی ،تحقیق و نوآوری ،اکتساب و ت اری سازی فناوری ،توانمندسازی و
تربی

نیروی انسلانی متبصلص ،کارفرملایی دانل بنیلان ،برندسلازی و حفلظ

وفاداری مشتری ،سازماندهی و توسعۀ نظا های مدیریتی
استانداردسازی ،بهبود مستمر کیفی  ،تحویل بهموقع
جذب اعتبارات برنامهای ،سلرمایهرلذاریهلای اقتصلادی توجیلهپلذیر ،توسلعۀ
صادرات ،تنوعببشی به ابزارهای تیمین ماتی
بومیسازی مواد و قطعات ،پحتفر مشترک ،پودملانای فنلاوری ،اصلالح مسلتمر
4

5
6

تثبی
واپای

قیم
(کنترل) بطر

(ریسک) عمحیات
سرع

تبدیل

فرایندها ،واپای

(کنترل) واردات ،برونسساری ،موتدسازی داراییهای مشلهود و

نامشهود ،واپای

(کنترل) هزینهها

پایللداری ماشللینآالت و ت هیللزات ،کللاه

آسللیبپللذیری و اسللتمرار توتیللد،

مشارک های راهبردی با شبکۀ تیمین
کاه

زمان ایده تا محصول ،سرع

تبلدیل سلرمایهرلذاریهلا ،کلاه

زملان

(دوره) توتید ،اتوماسیون صنعتی ،ودجای اتکترونیک

)1. Analytical Hierarchy Process (AHP
)2. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS
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 .2ادبيات و مباني نظری تحقيق
 .1-2مفهوم بهرهوری
واۀه «بهرهوری» برای نبستین بار در سال  1776میالدی توسط «کوییزنی»1مطلرح شلد.
«آدا اسمی »2در سال  1776در ارتباط با مفهو بهرهوری به کارایی و تبصلص مطلاتبی را
عنوان میکند و تقسیمکار را مبنلای کلارایی و بهلرهوری ملیدانلد .اقتصلاددانانی از جمحله
«سینور»3بهرهوری را برحسب کیفی

جسلمی ،فکلری ،روحلی ،هلوش ،مهلارت و قلدرت

بدنی و فکری کاررر تبیین میکردند .وتی انقالب بهرهوری توسلط «تیحلور»4در سلال 1881
آغاز شده که میتوان آن را به عنوان تاریلخ مطاتعات رسملی و عحملی ملدیری
دانس

بهلرهوری

(.غفاریموفق)43:1391 ،

واۀۀ بهرهوری در تغ

مترادف بلازدهی ،کلارایی ،توانمنلدی ،مهلارت و سلودمندی بلوده و

هدف اصلحی آن دسلتیابی بله بیشلترین بلازدهی بلا درنظلر رلرفتن تملامی عواملل موجلود در
فعاتی های توتیدی یا بدماتی بهشمار میرود .کحمۀ بهرهوری بهمعنلی قلدرت و قابحیل
اس  .در فرهنگ تغ

«آکسفورد» ،بهرهوری بهمعنلای کلارایی اسل

کله در صلنع

توتیلد

بلهوسلیحۀ

مقایسۀ توتید به زمان صرفشده یا منابع مصرفشلده بلرای توتیللد آن انلدازهریلری ملیشلود.
بهطورکحی بهرهوری را میتوان میزان استفاده از منابع بهکاررفته در فرایند توتیلد دانسل
پیماندار )1378 ،سازمان بین اتمححی کار5نیز بهرهوری را رابطۀ ستاندههای بهدس
(سیستم) توتید با دادههای بهکار رفته جه

(.اورعلی و

آملده از یلک نظلا

توتید آن ستاندهها درنظر میریرد.

بهطور معمول چارچوب تعریفهای بهرهوری بههم نزدیک بوده و مهمترین عامحی کله
در همۀ تعاریف وجود دارد ،تعیین نسب
فرایند توتید بهدس

آنچه که برای توتید بهکار رفتله ،بله آنچله کله از

آمده ،میباشد.

1. Koizni
2. Adam Smit
3. Sinoor
4. Taylor
)5. International Labour Organization(ILO
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 .2-2مفهوم کارایي و اثربخشي
دانشمندانی چون «مسکون1و همکاران»« ،کنتز2و همکلاران» (« ،)1986مونالا»،)1997(3
«کورتز» )1992(4و «رابینز» )1991(5معتقدند که بهرهوری مشلتمل بلر اثرببشلی و کلارایی
که کارایی عبارت اس

اس
درس

اس

از ان ا دادن درس

کارها و اثرببشلی ان لا دادن کارهلای

(.احمدی)1380 ،

اثرببشی دستیابی به هدف های سازمان اس  ،یعنی در توتید کاالها و بدمات تا چه
زمانی به منظوری که از توتید در مرححۀ طراحی محصول وجود داش  ،دس
و کاال های اشاره شده تا چه اندازه برای مصرف کنندران آنهلا مطحوبیل
ممکن اس

یافته اس

دارد .بنلابراین

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

محصوالت به آن صورت توتید نشده باشد که انتظار می رف
تیمین نشده و یا محصوالت از مطحوبی

یلا محصلوالت بلهموقلع

بربورد ار نشده باشند .پس افزای

نمی تواند اثرببشی موردنظر باشد .بهطورکحی ملی تلوان رفل

بهلرهوری

اثرببشلی ،دسلتیابی بله

اوتوی ها و هدف های چندرانه در چهارچوب نظا ارزشی مشترک و فرهنگ سازمانی
اس  ،بهرونه ای که دستیابی به هدف ها از نظر هزینه و زمان بهینه باشد و اوتوی هلا و
رضای

باطر ذینفع هایی را که در جهل

کسلب هلدفهلا تلالش ملیکننلد ،فلراهم

نماید(.ممی زاده و بحیحیاسکنی)313:1387 ،

 .3-2سیر تاریخي مفهوم بهرهوری

1. Mescon
2. Kuntz
3. Monga
4. Cortez
5. Rabbin
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تاریبچۀ بهرهوری به زمان بسیار دورتر از آنچه که تصور میشود ،برملیرلردد .جلدول
شمارۀ ( )4پیدای

این واۀه را در مباحث مبتحف نشان

میدهد(.احمدی)1380 ،

از اوایل قرن بیستم ،بهرهوری بهعنوان رابطۀ بین بروجیهلا و ورودیهلا مطلرح شلده
اس  .سازمان همکاریهای اقتصادی اروپا بهرهوری را نسب
توتید تعریف نموده اس .

بروجی بله یکلی از عواملل
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جدول شمارة ( :)4تاریخچة پیدایش واژة بهرهوری
سال

نام محقق /مطرحکننده

1776

کوئیزنی

تعریفهای بهرهوری
فرانسوا اعتقاد داش
بب

1

1832

تیتره

1900

تیحور و ریحبرت

هلر دوتتلی منلوط بله افلزای

کشاورزی اس .
فن و توتید تعریف کرد.

بهرهوری را دان

بهرهوری را درافزای
2

بهلرهوری در

منظور افزای

کارایی کاررران میدانسلتند .از ایلن رو ،بله

کارایی کاررران دربارۀ تقسیم کار ،بهبود روشهلا و

تعیین زمان استاندارد ،مطاتعاتی ان ا دادند.
1950

سازمان همکاری اقتصادی
اروپا

3

مقدار یا ارزش یکی از عوامل توتید بهدس

مرکز بهرهوری ۀاپن برای
1955

توسعۀ اجتماعی و

1962
1965
1979
1980

5

کندریک و کریمر
7

سومان
ماندل

بیشترین استفاده از منابع فیزیکی ،نیروی انسانی و سایر عواملل بله
روشهلای عحللمی بلهطلوری کله بهبللود بهلرهوری بله کاهلل
اشلتغال

و باالرفتن سط زندری همۀ مح  ،من ر میشود.

آۀانس بهرهوری اروپا
فابریکان

میآید.

هزینلههای توتید ،رسترش توتید ،رسترش بازارها ،افزای

اقتصادی
1958

بهرهوری حاصل کسری از تقسلیم مقلدار یلا ارزش محصلول بلر

4

بهرهوری را درجه و شدت استفادۀ مؤثر از هریک از عوامل توتیلد
تعریف نموده اس .
نسب

6

ستاده به نهاده.

بهرهوری را نارشی اقتصادی یعنی توتید سرانه یا میلزان نابلاتص
به ازای هر نفر -ساع
بهرهوری کل نسب

کار میدانند.

ستادههای محموس به کل نهلادههلای محملوس

میباشد.
8

بهرهوری به مفهو نسب
اس

بین بازده توتیلد بله واحلد صلرف شلده

که با سال پایه مقایسه میشود.

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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 .3یافتههای تحقيق و تجزیهوتحليل آنها
براساس عوامل ش رانۀ شناساییشدۀ اثررذار بر بهرهوری مبتنی بر ادبیلات پلژوه
مصاحبه با  7نفر از نبباان صنع

و

دفاعی و نیز بهرهریری از فن (تکنیلک) تححیلل علامحی
به شرح زیر تعریف رردید:

طبق جدول شمارۀ ( ،)2فرضیههای پژوه

فرضیۀ شمارۀ ( :)1عامل قابحی سازی بر بهرهوری سلازمانهلای صلنعتی وزارت دفلاع
مؤثر اس .
فرضیۀ شمارۀ ( :)2عامل مشتریمداری بر بهرهوری سازمانهلای صلنعتی وزارت دفلاع
مؤثر اس .
فرضیۀ شمارۀ ( :)3عامل تیمین بهموقع منابع بر بهلرهوری سلازمانهلای صلنعتی وزارت
دفاع مؤثر اس .
فرضللیۀ شللمارۀ ( :)4عامللل واپللای

(کنتللرل) بطللر (ریسللک) عمحیللات بللر بهللرهوری

سازمانهای صنعتی وزارت دفاع مؤثر اس .
فرضیۀ شمارۀ ( :)5عامل سرع

تبدیل بر بهرهوری سازمانهلای صلنعتی وزارت دفلاع

مؤثر اس .
فرضیۀ شمارۀ ( :)6عامل تثبی

قیم

بر بهلرهوری سلازمانهلای صلنعتی وزارت دفلاع

مؤثر اس .
فرضیۀ شمارۀ ( :)7تفاوت میان میزان تلیثیر شل

دسلته از عواملل ملؤثر بلر بهلرهوری

سازمانهای صنعتی وزارت دفاع معنادار نیس .
برای بررسی فرضیهها از آزمون فرض آماری استفاده شد کله یافتلههلای آن در جلدول
شمارۀ ( )5آورده شده اس
اس
واپای

که هرکدا از ش

و رویای درس

بودن تما فرضیهها میباشد .این به معنای آن

دسته عوامل قابحی سازی ،مشتریملداری ،تلیمین بلهموقلع منلابع،

(کنترل) بطر (ریسک) عمحیات ،سرع

تبدیل و تثبی

در سط سازمانهای صنعتی وزارت دفاع مؤثر میباشند.

قیم

بر ارتقای بهلرهوری
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جدول شمارة ( :)5نتایج بهدست آمده از آزمون فرضیههای ( )1تا ()6
فرضيههای تحقيق

آمارۀ آزمون

سطح معنيداری

تصميمگيری

فرضیۀ شمارۀ ()1

31/607

0/000

تییید فرضیه

فرضیۀ شمارۀ ()2

26/250

0/000

تییید فرضیه

فرضیۀ شمارۀ ()3

26/241

0/000

تییید فرضیه

فرضیۀ شمارۀ ()4

54/309

0/000

تییید فرضیه

فرضیۀ شمارۀ ()5

21/456

0/003

تییید فرضیه

فرضیۀ شمارۀ ()6

46/125

0/001

تییید فرضیه

سسس پرسشی پی
برای پاسخ ،تما ش

آمد که آیا تیثیر این ش

دسته از عواملل در بهلرهوری یکسلان اسل ؟

فرضیه باید آزموده شود .برای آزمون این فرضلیه ،روش آملاری «تححیلل

واریلانس»1به کار رف  .یافتههای این آزمون در جلدول شلمارۀ ( )6آملده اسل  .همچنلان کله
دیده میشود ،تفاوت میان میزان تیثیر ش

دسته از عوامل ،معنادار اس  .بنابراین ،این عواملل را

بر پایۀ میزان اثررذاری آنها با روش تصمیمریری «چندشابصه» 2،رتبهبندی میکنیم.
جدول شمارة ( :)6نتایج بهدست آمده از آزمون فرضیههای ( )1تا ()6
عوامل مؤثر در بهره وری سازمان-

نسبت دو

درجة

سطح

های صنعتي وزارت دفاع

واریانس

آزادی

معناداری

قابحی سازی
مشتریمداری
تیمین بهموقع منابع
واپای

(کنترل) بطر (ریسک) عمحیات
سرع

تبدیل

تثبی

قیم

36/141

7

0/000

از فن (تکنیک) فرایند تححیل سحسحه مراتبی وتصمیمریری چند معیاره جه

رتبهبنلدی

و اوتوی بندی عوامل مؤثر در بهرهوری سلازمانهلای صلنعتی وزارت دفلاع اسلتفاده شلد.
یافتههای بهدس

آمده از رتبهبندی عوامل ش رانۀ شناساییشده ،با روش تححیلل سحسلحه
(1. Analysis of Variance) Anova
)2. Multiple Attribute Decision Making (MADM
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مراتبلی بله کملک نلر افللزار  Expert Choice 2000نشلان ملیدهلد کله از بلین عواملل
شناسایی شده« ،قابحی سازی»« ،مشلتریملداری» و «سلرع

تبلدیل» بیشلترین تلیثیر را بلر

بهرهوری وزارت دفاع دارا هستند.
جدول شمارة ( :)7درجه اهمیت و رتبهبندی عوامل ششگانة موثر در بهرهوری سازمانهای صنعتي
وزارت دفاع با روش تحلیل سلسلهمراتبي
عوامل موثر بر بهرهوری

درجة اهميت

اولویت

قابحی سازی

0/185

1

مشتریمداری

0/171

2

تبدیل

0/164

3

0/142

4

0/123

5

0/112

6

سرع

تیمین بهموقع منابع
واپای

(کنترل) بطر (ریسک) عمحیات
تثبی

قیم

نرخ ناسازراری )(C.R

0/01

رتبهبندی معیارهلای مربلوط بله هریلک ازعواملل شل رانله ،بلا روش تصلمیمریلری
چندمعیاره در جداول شمارۀ ( )8تا ( )13آمده اس .
جدول شمارة ( :)8رتبهبندی معیارهای مربوط به عامل قابلیتسازی
فاصله با

فاصله با

نرخ

ایدهآل مثبت

ایدهآل منفي

سازگاری

آیندهپژوهی

0/019

0/025

0/581

1

تحقیق و نوآوری

0/023

0/018

0/445

2

اکتساب و ت اریسازی فناوری

0/025

0/019

0/44

3

0/025

0/016

0/397

4

کارفرمایی دان بنیان

0/024

0/015

0/383

5

برندسازی و حفظ وفاداری مشتری

0/023

0/014

0/352

6

سازماندهی و توسعۀ نظا های مدیریتی

0/022

0/012

0/322

7

معيار

توانمندسازی و تربی

نیروی انسانی متبصص

رتبه
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آمده از بهکارریری فن (تکنیک) تصمیمریری چندمعیاره نشان میدهد کله

نتایج بهدس

از بین معیارهای مربوط به عوامل قابحی سازی ،معیارهای آیندهپژوهی ،تحقیلق و نلوآوری،
اکتساب و ت اریسازی فناوری و توانمندسازی و تربی

نیروی انسانی متبصص ،بهترتیب

اثررذارترین معیارها بر ارتقای بهرهوری درسازمانهای صنعتی وزارت دفاع میباشند.
جدول شمارة ( :)9رتبهبندی معیارهای مربوط به عامل مشتریمداری
فاصله با

فاصله با

نرخ

ایدهآل مثبت

ایدهآل منفي

سازگاری

بهبود مستمر کیفی

0/013

0/017

0/586

1

تحویل بهموقع

0/014

0/017

0/576

2

استانداردسازی

0/016

0/017

0/546

3

معيار

نتایج بهدس

رتبه

آمده از اوتوی بندی عامل مشتریمداری نشان میدهد کله بهبلود مسلتمر

کیفی  ،تحویل بهموقع و استانداردسلازی ،بلهترتیلب بیشلترین اثررلذاری بلر بهلرهوری را
دارند.
جدول شمارة ( :)10رتبهبندی معیارهای مربوط به عامل سرعت تبدیل
فاصله با ایدهآل

فاصله با ایدهآل

نرخ

مثبت

منفي

سازگاری

کاه

زمان ایده تا محصول

0/017

0/021

0/543

1

سرع

تبدیل سرمایهرذاریها

0/017

0/019

0/54

2

زمان (دوره) توتید

0/019

0/017

0/472

3

اتوماسیون صنعتی

0/02

0/017

0/467

4

تعمیق فناوری اطالعات و ارتباطات

0/022

0/017

0/466

5

معيار

کاه

رتبه

همانرونه که ازجدول شمارۀ ( )10مشاهده میشلود ،از بلین زیرمعیارهلای مربلوط بله
عوامللل سللرع

تبللدیل ،معیارهللای کللاه

سلرمایهرلذاریهلا و کللاه

زمللان ایللده تللا محصللول ،سللرع

تبللدیل

زملان (دوره) توتیلد ،مللؤثرترین معیلار ارتقلای بهللرهوری در

سازمان های صنعتی بوده و درجۀ اثررذاری سایر معیارها نیز در جدول باال آمده اس .
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جدول شمارة ( :)11رتبهبندی معیارهای مربوط به عامل تأمین بهموقع منابع
معيار
جذب اعتبارات برنامهای
سرمایهرذاریهای اقتصادی توجیهپذیر
توسعۀ صادرات
تنوعببشی به ابزارهای تیمین ماتی

نتایج بهدس

فاصله با
ایدهآل مثبت
0/02
0/025
0/024
0/027

فاصله با
ایدهآل منفي
0/024
0/022
0/019
0/021

نرخ
سازگاری
0/551
0/466
0/439
0/438

رتبه
1
2
3
4

آمده از اوتوی بندی عامل تیمین بهموقع منابع هم نشلان ملیدهلد کله از

بین معیارهای مربوطه ،معیارهای جذب اعتبارات برنامهای و سرمایهرلذاریهلای اقتصلادی
توجیهپذیر ،موثرترین معیارها در ارتقای بهرهوری بوده و درجۀ اثررذاری سایر معیارهلا در
جدول شمارۀ ( )11آمده اس .
جدول شمارة ( :)12رتبهبندی معیارهای مربوط به عامل واپایش (کنترل) خطر (ریسک) عملیات
معيار
پایداری ماشینآالت و ت هیزات
کاه آسیبپذیری و استمرار توتید
مشارک های راهبردی با شبکۀ همکاران

فاصله با ایدهآل
مثبت
0/018
0/021
0/023

همچنین ،معیارهای مربوط به عوامل متعحق به واپای
رتبهبندی شدند .نتایج بهدس

فاصله با
ایدهآل منفي
0/024
0/020
0/016

نرخ
سازگاری
0/586
0/487
0/406

رتبه
1
2
3

(کنترل) بطر (ریسلک) عمحیلات

آمده که در جدول شمارۀ ( )12درجشده نشان ملیدهلد کله

پایداری ماشینآالت و ت هیزات بیشترین اثررذاری را بلر بهلرهوری سلازمانهلای صلنعتی
وزارت دفاع نسب

به سایر معیارها داراس .
جدول شمارة ( :)13رتبهبندی معیارهای مربوط به عامل تثبیت قیمت
معيار

بومیسازی مواد و قطعات
توسعۀ پحتفر مشترک
پودمانای فناوری
اصالح مستمر فرایندها
واپای (کنترل) واردات
برونسساری
موتدسازی داراییهای مشهود و نامشهود
واپای (کنترل) هزینهها

فاصله با
ایدهآل مثبت
0/013
0/016
0/014
0/015
0/018
0/019
0/017
0/019

فاصله با
ایدهآل منفي
0/017
0/017
0/015
0/014
0/011
0/013
0/013
0/011

نرخ
سازگاری
0/555
0/529
0/515
0/476
0/43
0/412
0/367
0/325

رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
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درنهای  ،نتایج بهدس

آمده از رتبهبندی معیلارهای مربوط بله عواملل تثبیل

قیمل

(جدول شمارۀ  )13نشان میدهد که بومیسازی مواد و قطعلات ،توسلعۀ پحتفلر مشلترک،
پودمانای فناوری واصالح مستمر فرایندها بیشترین تیثیر بر بهرهوری سازمانهای صنعتی را
داشته و سایر عوامل در اوتوی بندی بعدی اس .
 .4نتيجهگيری
 .4-1جمعبندی
اطمینان از میزان تحقق هدفهای بهرهوری سازمانهای صلنعتی وزارت دفلاع ،نیازمنلد
واقعبینانۀ بهلره وری برمبنلای عواملل و معیارهلای ملؤثر در ایلن زمینله ملیباشلد.

سن

شناسایی واوتوی بندی عوامل و معیارهای موثر بر بهرهوری این سازمانهلا و انلدازهریلری
معتبر و شفاف بهرهوری ،این امکان را فراهم میآورد تا برنامههای ارتقای بهرهوری بر پایلۀ
یک بستر مطمئن پیادهسازی شود.
نتایج این پژوه

نشان داد که مؤتفههای قابحی سازی ،مشلتریملداری و سلرع

تبلدیل،

متغیرهای اثررذار بر بهرهوری سازمانهای صنعتی وزارت دفاع بوده اس  .بلهرونلهای کله ایلن
متغیرها رابطۀ مستقیم و مثب

با بهرهوری این سازمانها داشتهاند .همچنین یافتلههلای بلهدسل

آمده از به کارریری فن (تکنیک) تححیل سحسحهمراتبی بیانار آن اس
اهمی

که سایر عواملل بلر مبنلای

و اثررذاری بر بهرهوری سازمانهای صنعتی وزارت دفاع بهترتیب زیر میباشد:

( )1عوامل مرتبط با تیمین بهموقع منابع
( )2عوامل مرتبط با واپای
( )3عوامل مرتبط با تثبی

(کنترل) بطر (ریسک) عمحیات
قیم .

ازطرف دیار ،رتبهبندی عوامل ش رانۀ مؤثر بر بهرهوری سازمانهلای صلنعتی وزارت
دفاع با فن (تکنیک) تصمیمریری چندمعیاره دالت

بر آن دارد که بهمنظور بهبود و ارتقلای

بهرهوری در این سازمانها میبایستی به آن دسته از عوامحی توجه نمود که هم بر بهلرهوری
مؤثر بوده و هم اینکه این عوامل ،دارای درجۀ اهمی
میزان بهرهوری صنع

و اثررذاری بیشتری باشند تلا بتلوان

دفاعی را بهطور قابل مالحظهای افزای

داد.
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 .2-4پیشنهادها
( )1سازمانهای صنعتی وزارت دفاع چارهای جز ارتقای بهرهوری نداشلته و بلرای ایلن
منظور بایستی چربۀ مدیری

بهرهوری ،شامل را هلای انلدازهریلری بهلرهوری ،تححیلل و

ارزیابی بهرهوری ،برنامهریزی بهبود بهلرهوری و اجلرای برناملههلای بهبلود را بلهصلورت
نظا مند در سازمان بود استقرار دهند.
( )2سازمانهای صلنعتی وزارت دفلاع بلهعنلوان مهلمتلرین رللا در اسلتقرار چربلۀ
بهره وری ،نسب

به تدوین و استبراج شابصهای کمّی برای سن

بهرهوری ،مطابق با نتایج این پژوه

و اندازهریری دقیلق

و اجرای را های بعدی چربه اقدا نمایند.

( )3پیشنهاد میرردد به منظور ارزیابی دقیق بهرهوری بلر اسلاس نتلایج ایلن پلژوه ،
سامانۀ مناسب اطالعاتی در بستر فناوری اطالعات ،جه

دسترسی بله اطالعلات صلحی ،

مرتبط و بهموقع ،طراحی و پیادهسازی رردد تلا بتلوان در دورههلای مشبصلی ،نسلب
ارزیابی بهرهوری و برنامهریزیهای بهبود ،اقدا نمود.

*****

بله

مقاتۀ پژوهشی :شناسایی و اوتوی بندی عوامل مؤثر بر بهرهوری سازمانهای صنعتی وزارت دفاع و...

36

فهرست منابع
الف .منابع فارسي
.1

احمدی ،پرویلز ( ،)1380طـراحي مدل بهبـود بهـرهوری نیـروی انسانـي با نگرش مدیریت بهرهوری،
تهران :دانشااه تربی

.2

مدرس.

امیری ،مقصود ،هادینژاد ،فرهاد ( ،)1394ارزیابی و تححیل شابصهلای بهلرهوری در صلنایع توتیلدی بلا
استفاده از تکنیک پرامیتی ،مدیریت بهرهوری ،سال نهم ،شمارۀ .35

.3

اورعی ،سیدکاظم ،پیماندار ،محمدصادق ( ،)1378تحلیل و محاسبه بهـرهوری ،تهلران :انتشلارات کتلاب
مرو.

.4

بابایی ،محملدعحی ،وزیرزن لانی ،حمیدرضلا ( ،)1386ملدیری

ریسلک ،رویکلردی نلوین بلرای ارتقلای

اثرببشی سازمانها ،ماهنامة تدبیر ،سال ه دهم ،شمارۀ .170

.5

شفق  ،ابوطاتب ،ادبلی ،محسن ( ،)1395شناسایی و سن
دان

موتفلههای کحیدی در موفقی

سلازمانهلای

بنیان،اولین کنفرانس ملي سازمانهای دفاعي دانش بنیان ،تهران ،سو اسفندماه.

.6

طاهری ،شهنا ( ،)1396بهرهوری وتجزیهوتحلیل آن در سازمانها ،تهران :انتشارات نشرهستان.

.7

عبدی ،م ید ،عحیمحمدی ،عحیمحمد ،شفیعیثاب  ،رضا ،نوربب  ،محمد ( ،)1396بهرهوری با رویکـرد
کاربردی ،تهران :انتشارات یامهدی(عج).

.8

عحیمحمدی ،عحیمحمد ،عبلدی ،م ید ،رضایی ،ناصر ،ادیبلان ،مهدی ( ،)1396ارتباط نوآورانه و بهرهوری
اقتصادی بنااههای فعال در بب

دفاعی» ،فصلنامة مطالعات مدیریت راهبـردی دفـاع ملـي ،سلال دو ،

شمارۀ .7

.9

غفاریموفق ،محمدرضا ( ،)1391بهرهوری سرمایه در صنع

سیمان ،ماهنامـة علمـيتخصصـي فنـاوری

سیمان ،شمارۀ .53
 .10کاظمی ،عباس ( ،)1396بهرهوری وتجزیهوتحلیل آن در سازمانها ،تهران :انتشارات سم .
 .11کیانی ،ندا ،رادفر ،رضا ( ،)1394شناسایی ورتبهبندی عوامل مؤثر بر بهرهوری سلازمان بلا اسلتفاده از ملدل
دیماتل ،فصلنامة مدیریت بهرهوری ،دورۀ  ،9شمارۀ .35
 .12محمودزاده ،محمود ( ،)1389اثلرات فنلاوری اطالعلات و ارتباطلات بلر بهلرهوری کلل عواملل توتیلد در
کشورهای درحال توسعه منتبب ،فصلنامة پژوهشنامة بازرگاني ،شمارۀ .57
 .13مرادی دوتیسکانی ،س اد ،قاضیزاده فرد ،سیدضلیا اتدین ( ،) 1396ارتقلای بهلرهوری سلرمایه انسلانی در

نیروهای مسح کشورهای ایران ،ترکیه و هندوستان و بومیسازی آن در نیروهای مسح ج.ا.ایران ،سـومین
همایش بینالمللي دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد.
 .14مطحبی ،محمد ،ریحانی ،آرش ( ،)1398شناسایی واوتوی

بندی عوامل مؤثر برارتقلای بهلرهوری نیروهلای

مسح و ارائه راهکارهای مناسب ،فصلنامة اقتصاد دفاع ،سال چهار  ،شمارۀ .11



 1400  بهار،73  شمارۀ، سال نوزدهم، فصحنامۀ عحمی راهبرد دفاعی

چاپ و نشلر

 شرک: تهران، مدیریت سازمانهای آینده،)1387(  حسنعحی، بحیحیاسنکی، جعفر، ممیزاده.15
.بازررانی

 بر افلزایCRM  بررسی تاثیر،)1394(  مهدی، طحانیزاده، محمود، معصومی، مائده اتسادات، موسویفر.16
 مؤسسلۀ ایلدهپلرداز، دبي-  امارت، کنفرانس بینالمللي علوم و مهندسي،بانکلداری

بهرهوری در صنع
.ویرا

پایتب

 منابع انگلیسي.ب
1.
2.

Farrell,M.J.(1957). The measurement of productive efficiency, Journal of the
Royal Statistical Society, 120 (3).
Pinheiro,T.M.(2012).Regula¸cão por incentive à qualidade:Compara¸cão da
eficiência entre distribuidoras de energia elétrica no Brasil. Disserta¸cão
demestrado em Eng. Elétrica. Brasília: Universidade de Brasília.

