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 چکیده
پیچیده استان  شناسايی ابعاد، مولفه ها و شاخص هاي بهره وري در سازمان هاي    ق، یتحق  یهدف کل

مديران عالی، میانی و نخبگان سازمان هاي    هی باشد. در اين تحقیق جامعه آماري شامل کل  ی م  ايالم

نفر از آنان به عنوان    70تعداد    ي. با توجه به محدود بودن جامعه آمارباشدیم  المياستان ا   دهیچیپ

جمع آوري اطالعات،    یو از نقطه نظر چگونگ  يپژوهش بر اساس هدف، کاربرد  ن ينمونه انتخاب شد. ا 

  د يداده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرد  يگردآور يباشد. برا  یم  یفیتوص  قاتیاز نوع تحق

  ب يشد. ضر   ستفادهکرونباخ ا  يآلفا  بي از ضر  يیايپا  نییتع  ي برخوردار است و برا  يصور  يیکه از روا

  باشدیقابل قبول م ياز نظر آمار  بيضر   ني که ا  د،ي ( محاسبه گرد87/0پرسشنامه )  يکرونباخ آلفا برا

  spssافزار  پژوهش، از نرم افزار نرم  ن يدر ا   ها هیآزمون فرض  ي پرسشنامه دارد. برا  ی ائ ي و داللت بر پا

نرم افزار ل  22نسخه     ن ي مورد استفاده در ا  ي آمار  ي هاشاستفاده شده است. رو  5/8نسخه    زرلیو 

که اثربخشی و کارآيی دوبعد مهم    دهد ینشان م جي . نتادهدیم  لیتشک  يپژوهش را معادالت ساختار

اندازه گیري بهبود و ارتقاء جامعه با ضريب اهمیت   بهره وري هستند. مؤلفه  % از کل    24سنجش 

ت دوم،  % اولوي  22با ضريب اهمیت    ارکنانمسائل مربوط به ک   ي ریداراي اولويت اول، مؤلفه اندازه گ

با ضريب اهمیت   اندازه گیري ادراك ورضايت مندي ارباب رجوع  % اولويت سوم، مؤلفه    20مؤلفه 

% اولويت چهارم    19اندازه گیري خدمات عرضه شده به جامعه و مشتريان سازمان با ضريب اهمیت  

میت  و مؤلفه اندازه گیري نتايج ناخواسته و منفی حاصل از عرضه ي خدمات سازمان با ضريب اه 

  يی جز  يیهستند. مؤلفه اندازه گیري کارا  یاثربخش  يمؤلفه ها  نیاز کل داراي اولويت پنجم در ب   15%

% از کل    45با ضريب اهمیت    ی کل  يی کارا  ي ری% اولويت اول و مؤلفه اندازه گ  54با ضريب اهمیت  

   است. يیکارا  يمؤلفه ها ن یداراي اولويت دوم در ب 

 ي بهره ور   ،یاثربخش  ،يیکارا  :کلمات کلیدی
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 جایدریخلیل  

 . آزاد اسالمی واحد ايالم  گروه مديريت، دانشگاه
 

 نام نويسنده مسئول: 

 ری خلیل جاید

 مولفه ها وشاخص های بهره وری  ابعاد، ییشناسا

 المیاستان ا دهیچیسازمان های پ
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 مقدمه 
 وظیفه کار وري بهره  مورد  در 1776 سال  در  آدام اسمیت .شد مطرح  کويیزنی توسط 1776 سال  در بار  اولین  براي  وري بهره  واژه 

بهره   مفهوم با ارتباط در کرد. وي عنوان را مطالبی شناسی فن از استفاده افزايش و خستگی سود، کاهش افزايش براي تخصص و کار بندي

 بر را وري  بهره سینور جمله از  دانانی  اقتصاد  .داند می وري بهره  و کارايی مبناي  بر را کار تقسیم و  کند می  اشاره تخصص و  کارايی به وري 

  1ر توسط تیلو وري بهره در انقالب ولی کردند. می تبیین کارگر فکري  و بدنی قدرت مهارت و هوش، روحی،  فکري، جسمی، کیفیت حسب

 (. 1391موفق،   )غفاريدانست وري بهره علمی مديريت و رسمی مطالعات تاريخ عنوان به را آن توان می که است شده آغاز  1881 درسال

رابینز1992)  4وکورتز  بوون (،1997)  3مونگا  (،1986همکاران)  و همکاران، کنتز و  2مسکون  همچون دانشمندانی اين بر عالوه  ،)5  

 کارها واثربخشی  درست دادن ازانجام است عبارت کارآيی که است عملکرد کارايی و اثربخشی بر مشتمل   وري بهره که معتقدند ( نیز1991)

)سلطانیان،  دارد  خوب مديريت حکايت  که است  کارايی مديريت نتیجه سازمان  در وري بهره  تراز افزايش  و  باشد  می درست کارهاي دادن  انجام 

1384). 

بیشتر سازمان ها با مشکالتی در زمینه منابع انسانی، کمبود امکانات و تجهیزات و نداشتن مديريت قوي روبرو هستند.که از مهمترين    

ين  آنها می توان به عدم انگیزه کاري کارکنان و کارمندان و همچنین عدم توانايی در استفاده بهینه از تمامی ظرفیت هاي آنان اشاره کرد؛ ا

ازمان هايی که کارکنانش احساس امنیت شغلی بیشتري می کنند بارزتر وآشکارتر است. متوقف شدن انگیزه کارکنان به داليل  امر در س 

(از طرفی نیز با توجه به اينکه يکی از روش  1383مختلف شکل می گیرد که تاثیرات قابل توجه اي در میزان بهره وري آنها دارد)محمدي،

از ابزار مهم توسعه است    يسازمانی شناسايی وپشتیبانی از نخبگان آن سازمان است. لذا در هرسازمانی بهره ور   هاي افزايش بهره وري در هر

جامعه يك ثروت    يبهره ور برا   ياست. امروزه سازمان ها   يبهره ور  يو توسعه نیز متقابال منوط به شناسايی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها

هاي شناسايی، استعدادها وتوانايی کارکنان شاخص وسرآمد، مولفه    شتحقیق سعی شده است با توجه به رولذا در اين .  محسوب می شوند

 را احصاءوتشريح نمود.  المي استان ا  دهیچیها وشاخص هاي بهره وري وتعالی در سازمان هاي پ

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق
ترکیب موثر منابع موجود در سازمان است. بهبود    ي بکارگیري وها مزيت رقابتی ايجاد می کند، بهره وري به معنا  آنچه در سازمان

اثربخش بهره وري همانند ساير مولفه ها و فرآيندهاي نرم افزاري سازمانی از الزامات کار سازمانی است که در ذات و خمیرمايه بهره وري  

مديريت بهبود بهره وري موجب می گردد که بهره وري  بهبود، نهفته است و مشروعیت بهره وري در بهبود و اصالح آن است. استقرار چرخه  

به صورت يك فرآيند دائمی ارتقاء يابد و مسیر بهره وري، مشخص و بسترسازي هاي الزم صورت گیرد. حرکت بهره وري الزمه رشد و 

، ، اطالعاتی ديد تکنولوژيکی تغییرات ش  پیشرفت سازمان بوده و به نهادي شدن امر بهبود در نظام هاي مختلف سازمانی منجر خواهد شد.

هايی که خود را از قبل آماده اين    سیاسی و اقتصادي در عصر حاضر چالش ها و فرصت ها را براي سازمان ها بوجود آورده است. سازمان

از اين چالش اند، نه تنها  هر سازمانی چه    ها سود می برند. بلکه خود می توانند خالق چنین تغییراتی در آينده باشند.  تغییرات نموده 

، چه تجاري و چه خدماتی و آموزشی بعنوان يك سیستم باز در مواجه با عوامل و متغیرهاي بیشمار محیطی، نیازمند  اطالعاتی، چه صنعتی

ا  ، مسیر حرکت سازمان را تعیین و افزايش بهره وري آن رداشتن يك سیستم تعامالتی کارآمد است که بتواند از طريق بازخور اطالعاتی

هاي پیشرفته عملیاتی و اطالعاتی دسترسی يابد.  براي سنجش    و اين ممکن نخواهد بود مگر اينکه سازمان بتواند به تکنولوژي   تامین نمايد 

، برخی از شاخص هايی که بیش از ، معیارها و شاخص هاي گوناگون و متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرندو ارزيابی عملکرد هر سازمان 

-13، ص  1381،  ، قابلیت انعطاف و بهره وري )طاهري ، نوآوري ، کارآيیمعیارها ارزيابی عملکرد رايج تر می باشند عبارتند از: اثربخشی ساير  

دارد تا    ازیخود، ن  یاهداف سازمان  نیدرتام  یابیکام  زانیم  ايبلوغ و    ،اندازه، ساختار  ت،یصرف نظر از نوع فعال  ی(از طرفی نیز هر سازمان18

روسازمان هاي    نيقرار بدهد. از ا  يریگمورد سنجش و اندازه   شي کسب وکار خو  يها و راهبردهابه آرمان  لیخود را در ن  تیموفق  زانیم

د  را در دستور کار خو یخود، اقدامات ری خط  فيو با توجه به وظا یاسالم   راني ا يهانهادها و سازمان  گريراستا همگام با د نيدر ا زین پیچیده

و    یسازمان  یمقاله به طور مختصر به نحوه عملکرد تعال  ني. در اباشدی م  یسازمان  یسازمان به امر تعال  نيها توجه ادارند که از جمله آن 
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استان ايالم    دهیچیپسازمان هاي  مهم در    نيا  يجهت اجرا   يشنهادیپ  يالگو  تيپرداخته و در نها  سازمانیمراحل آن با توجه به ساختار  

 .گرددیم  حيتشر

 

 چارچوب نظری تحقیق
 وظیفه کار  وري  بهره  مورد در  1776 سال در  شد. آدام اسمیت مطرح  کويیزنی  توسط  1776 سال  در  بار اولین براي  وري  بهره  واژه 

بهره   مفهوم با ارتباط در ويکرد.  عنوان را مطالبی شناسی فن از استفاده افزايش و خستگی سود، کاهش افزايش براي تخصص و کار بندي

 بر را وري  بهره سینور جمله از  دانانی  اقتصاد  .داند می وري بهره  و کارايی مبناي  بر را کار تقسیم و  کند می  اشاره تخصص و  کارايی به وري 

 توسط تیلور وري بهره  در انقالب ولی  کردند. می  تبیین کارگر  فکري  و  بدنی  قدرت  مهارت و  هوش،  روحی،  فکري،  جسمی،  کیفیت حسب 

 دانست. وري بهره علمی مديريت و رسمی مطالعات تاريخ عنوان به را آن توان می که است شده آغاز  1881 درسال

کنتز و 1مسکون  همچون دانشمندانی  اين بر عالوه رابینز1992)3وکورتز  بوون  (،1997)2مونگا  (،1986همکاران) و همکاران،   ،)4  

 و اثربخشی بر مشتمل   وري بهره که معتقدند نیز (1986لندل) (، 1989شرمرهورن) (،1993من) فري و  استونر (،1989) رانفتل (،1991)

 بهره تراز  افزايش  و باشد می درست کارهاي دادن انجام  کارها واثربخشی درست دادن ازانجام است عبارت کارآيی که است عملکرد کارايی

 دارد. خوب مديريت حکايت که است مديريتکارايی   نتیجه سازمان  در  وري

 نظام هاي ضعیف، سازمانی ساختارهاي مسیر، نداشتن کند: می خالصه زير به صورت را وري بهره در موجود موانع  (1989) رايت

 است.   سازمان در وري بهره هاي  نظارت برنامه و هماهنگی ريزي، برنامه  فرايند وري، بهره مديريت ديگر، طرف  از  .مديريت و انتخاب  پرداخت

 چهار (1986بپذيرد.کپلمن) مسوولیت مهم و کارهاي وظايف انجام براي که است کسی ور بهره مدير يك ونگ بیان می کند که لم

 .داند  می موثر  وري بهره بر را  فردي هاي مشخصه و کار  هاي مشخصه ، سازمان ويژگی هاي ، محیط اصلی عامل

 هدايت است و معتقد داند می مديريتی هاي وظیفه و زيردستان  مديريت منابع، از تابعی را سازمان وري بهره ( نیز1977) راس

 می شغلی رضايت درنتیجه و  سازمانی وري بهره از سطح باالتري به هايشان، توانايی و استعداد از بیشتر چه هر استفاده جهت در کارکنان

گردش   و  جايی جابه شغل، شکوفايی و  سازي غنی شغل،  طراحی خصوص در مديريتی هاي کنشو   انسانی منابع  مديريت همچنین،  .انجامد

 .است موثر کارکنان وري  بهره سطح بر شغلی

  کلیدي  هاي داده  آوري جمع که  باور است  براين و  دارد  تأکید   دولت  شفافیت درافزايش  وري بهره   گیري اندازه  نقش  بر  (1996)5برتا 

  تواند  می  نفعان ذي  و  مجريان  و  دولتی  هاي مشی  خط  گیرندگان تصمیم  براي  اطالعات  اين  کردن  وفراهم دولتی  بخش   در  آن  بهبود  و

 به  اثربخشی.  نمود  تعريف  بازده  به  رسیدن  جهت  منابع  کارآي و  مؤثر   کاربرد  عنوان به  توان می  را  وري بهره.  بخشد  بهبود  را  گیري تصمیم

 . است   شده  مطرح  داده  به(  ستانده  يا)  بازده  نسبت  عنوان به  کارآيی  و   است شده  تعريف  بازده  سطح  عنوان

  مورد   امر  اين  و  می کند  کارآيی برخوردار  با  مقايسه  در  بیشتري  جامعیت  از را  آن  بهره وري  در تعريف  اثربخشی  و  از کارآيی  استفاده

  اطالعات   و  می شود  ابهام  موجب  کارآيی  به  وري  بهره  کردن  محدود  که  دارند  ازآنان اعتقاد  برخی  آنجاکه  تا.  است  بسیاري  انديشمندان  تايید

 ( می باشند. 1988)6نمی دهد. از جمله اين انديشمندان ايلگن و کلین  قرار  سازمان  اختیار  دقیقی در

  گیرد. سازمان  قرار  سنجش  مورد  نیزبايد  برابري  اثربخشی وکارآيی،  سنجش  بر  عالوه  دولتی  بخش  ( معتقد است که: در2002)7کلی 

  سازمانهاي   تنها در  و  دارند  بیشتري   تأکید  اثربخشی  بر  دولتی  سازمان هاي  درحالی که  دارند،  تأکید  برسنجش کارايی  بیشتر  انتفاعی  هاي

   می شود.   توجه  برابري  معیار  به  دولتی

  آن  به بايد دولتی سازمان هاي که است  کلیدي نکته اي اندازه گیري عملکرد  بهره وري، سنجش ( معتقدند که در2004)8راو و میلر 

  بازده هاي. شوند داده يکديگر تشخیص از  ها ستانده و مدت طوالنی هاي بازده بايد اثربخشی اندازه گیري دارند. براي مبذول را الزم توجه

 می   بر  در   را  بیشتر  گاهی  و  ساله  پنج   تا  سه  زمانی  هاي  دوره  اهدافی  چنین  کنند. اين  می  اندازه گیري  را  سازمان ها  نهايی  اهداف  مدت  بلند
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  مدت   کوتاه  بازده هاي  که اغلب  می شود  تعريف  دهند،  می  نشان  را  استراتژي  فوري  نتايج  که  مستقیمی  بازده هاي  گیرد. ستانده به عنوان

  شفاف  معموال ها برنامه بازده. است کلیدي هاي ستانده و بازده ها کردن اثربخشی مشخص اندازه گیري در مشکل اولین شوند؛ می نامیده

  مشخص   را  سازمان  مهم  می توانند بازده هاي  ذينفعان،  و  کارکنان  از  سؤاالتی  ازطريق  جديد  مسئولیتی  تصدي  زمان  در  نیستند، مديران

  است، گاهی   اين  مسئله  شود. دومین  می  مشخص  رجوع  ارباب  و  مشتريان  نیاز  طبق  بر  ستانده هاي مختلف  و  ها  بازده  اهمیت  راه  اين  کنند. از

  اندازه   توانند  می  که  است  بازده هايی  روي  بر  ابتدا تمرکز  موارد  اين   در  معمول  استراتژي  است،  مشکل  بسیار  بازده ها  اندازه گیري  اوقات

.  است  بازده  گیري اندازه  از  نوع  اين  مورد  در  داده ها  آوري  جمع  براي  شهروندان  و  مشتريان  ذهنی   بکارگیري ارزيابی  سپس  و  شوند  گیري

  به   آنها  تقسیم  و  بازده ها  کلیه ي  کردن  مشخص  طريق  از  کارآيی  رويکردي ساده   شود. در  می  گیري  اندازه  متفاوتی  روش هاي  به  نیز  کارآيی

  از  شده گزارش همه هزينه هاي به نیاز جامع کارآيی. می شود نامیده جامع کارآيی اندازه گیري نوع اين. می آيد به دست داده ها ي کلیه

می    جزيی  کارآيی  را  اندازه گیري  نوع  اين  که  دارد  بازده  يك  بر  تمرکز  گیري کارآيی  بیشتراندازه  اما  دارد،  غیره  و  مواد  سربار،  حقوق،  جمله

  در .  باشد  کننده  گمراه  می تواند  به طور مجزا  جزئی  کارآيی  هاي  شاخص  بررسی  اما  است،  مفید  شرايط  برخی  در  نامند. اين اندازه گیري

 منفعت  - هزينه  تحلیل   و  درتجزيه.  شده است  نیزتعبیر  اثربخشی  هزينه ي  برآورد  يا  منفعت هزينه  برآورد  به  کارآيی  اندازه گیري  مواقع  بعضی

.  کرد  اندازه گیري  بايد  نیز  را  کار  حجم  بهره وري،  اندازه گیري  براي.  شوند  مشخص  بايد  ها  بازده  و  هزينه ها  کلیه ي  اثربخشی   –  يا هزينه 

 بهره   گیري  اندازه  در  مهمی  بخش  نیز  برابري  اندازه گیري.  می گیرد  صورت  استراتژي ها  فعالیت ها يا  ارزيابی  طريق  از  کار  حجم  اندازه گیري

اندازه   را واقعی عملکرد که است  مبناي استانداردهايی بر تطبیقی است. مقايسه ي يافته گسترش امروزه نیز تطبیقی مقايسه ي.  است  وري

  می گیرند. به عبارتی عملکرد  قرار  بررسی  مورد  اندازه گیري شده  کار  حجم  نسبت  به عنوان  مقايسه ستانده ها  نوع  اين  کند. در  می  گیري

 می گیرد.   قرار  قیاس  مورد  آن  مشابه  سازمانهاي  با  سازمان  بهترين

  بومی  جهت  مدل  اطالعات  بودن  مدل، در دسترس  جامعیت  مدل،  علمی  ي  قبیل: پشتوانه  از  اپشتاين   مدل  ويژگی هاي  به  توجه  با

متخصصان به    نظر  و  نگري  جزء   به جاي  سیستمی  تفکر  بهره وري،  به  نسبت  مديريتی  کارائی، ديدگاه  و   اثربخشی  به  توام  توجه  مدل،  نمودن

  وري   بهره"  (1992)1اپشتاين  ".  شد  انتخاب  پیچیده استان ايالم  هاي   سازمان  در  بهره وري  سنجش  مدل  طراحی  جهت  مرجع  مدل  عنوان

تعريف    که  اين  کند. براي  می  تعريف  منابع  بودن  بهینه  صرف  با  شهروندان  نیازها وخواسته هاي  به  بودن  حساس  و  گويی  را پاسخ  دولتی  بخش

  کاربردي   را  نیازها  و  ترجیحات  که  قسمتی.  می شود  تقسیم  قسمت  دو  به  فوق  تعريف  باشد،  اندازه گیري  قابل  و  مفید  مديران  براي   بهره وري

قابل اندازه    ي  سه گانه  ابعاد  به  منجر  دولتی  بخش  بهره وري  اساسی  عنصر  نمايد. دو  می  منابع را کاربردي  بهینگی   که  قسمتی   و  کند  می

  گیري   اندازه  مهم  بعد  دو  به عنوان  آيی  کار  و  اثربخشی  درآمد است،  خاص  موارد  ودر  آيی  کار  اثربخشی،  شامل  دولتی  بخش  بهره وري  گیري

  به  چندانی  توجه  دارد. اما  عملیات سازمان  به   گرا  درون  نگاهی  کارآيی  در  و  داشته  برونگرا  نگاهی  سازمان  است. دراثربخشی،  مطرح  وري  بهره

  استفاده   دلیلبه    درآمد  افزايش  اگر  ولی  باشد  کاال  قیمت  يا  مالیات  افزايش  درآمد به دلیل  افزايش  است  ممکن  چون  نمی شود؛  درآمد  بعد

  اثربخشی   سنجش  براي  مفید  مؤلفه اندازه گیري  دسته  چهار  "  اپشتاين  ".می شود  تلقی  خوب  معیاري  به عنوان  باشد  محدود  از منابع  مناسب

  مشتريان   و  جامعه  به  شده  ارايه  خدمات  اندازه گیري  جامعه،  شرايط  ارتقاء   و  گیري بهبود  اندازه  شامل  شده  مطرح  مؤلفه هاي.  کرد  مطرح

 است.   سازمان  خدمات  از  منفی حاصل  و  ناخواسته  نتايج  اندازه گیري  و  رجوع  ارباب  رضايت مندي  و  ادراکات  سازمان، اندازه گیري

 

 پیشینه تحقیق 
يکی از اقدامات  در مقاله اي تحت عنوان تاثیر نابهنگامی در کارايی واثربخشی به اين نتیجه رسیده است که:   1389يگانه در سال  -

مهارت شاغالن و نیز متناسب ساختن فرهنگ افراد )باورها،   و دانش، توانايی سازيو نگهداري منابع انسانی، متناسب  رسانیموثر در به روز 

است. الزم    ارزشها، شخصیت، طرز تلقی، نگرش و نیازها و...( با فرهنگ سازمان )عصر سازمان، فناوري، ساختار سازمانی، کیفیت کار مديران(

اين که چقدر مديران در بهنگام ساختن  وخالقیت کارکنان آن سازمان  ،افراد   هايويژگی  شناخت کافی از  ،نیروهاي سازمانی  است در گزينش

مانی  تواند ناشی از اجبار باشد. زها میها و نابهنگامی . احساس خستگی مورد توجه قرار گیرد  اندافراد زيرمجموعه و سازمان خود تالش کرده 

از اثر نتیجه کار خود بر   حداکثر توانايی فرد به جريان خواهد افتاد که تطابق شغل و ارزشهاي شاغل در نظر گرفته شده باشد. هر چه افراد

احساس مسئولیت بیشتري خواهند داشت و در نتیجه به   ،ها  تر باشند در قبال بهبود نتیجه فعالیتمجموعه و حرکت کلی و جمعی مطلع 

 (  1389.)يگانه،  وري خواهد انجامیدبهره افزايش  

 
1 Epstein, P. D, 
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تالش بشر همواره در راستاي ايجاد  در مقاله راهکارهاي افزايش بهره وري به اين نتیجه رسیده است که:  1389= شکري در سال  

بیشتر و بهینه را    امکانات بهبود زندگی، بهره مندي از شرايط عادي ، فرهنگی و اجتماعی بهتر و بیشتر بوده و براي رسیدن به آن تولید

افزايش بهره وري ضمن اينکه    ،ازطرفی تولید بیشتر و بهینه میسر نمی شود مگر ازطريق تولید بهره وري  .  هدف اساسی خود قرار داده است

هاي  سبب افزايش کیفیت محصول شده و قیمت تمام شده آن را کاهش می دهد، بازدهی سرمايه را نیز افزايش داده و توان پرداخت دستمزد

بنابراين ، می توان گفت که افزايش  د.  شون  باال براي شرکتها را فراهم می سازد که اين هر دو از عـوامل اصلی ايجاد ثروت ملی محسوب می

از ديدگاه سیستمی با گسترش اين تفکر در سطح  .  بهره وري بهترين ابزار براي افزايش بهبود سطح زندگی مردم و ايجاد ثروت ملی است

تصادي جامعه می توان نتیجه گرفت که افزايش بهـره وري شرکتها موجب افزايش بهره وري ملی شده و آن نیز به باالرفتن قدرت  منابع اق

 ( 1389،25.)شکري،خريد مردم، رونق اقتصادي ، افزايش درآمد ملی ، کاهش تورم و همچنین افزايش اشتغال در دراز مدت منجر خواهد شد

در مقاله بررسی عوامل موثر بربهره وري نیروي انسانی واحدهاي عملیاتی انتظامی فوريت هاي پلسی    1388آقاگل زاده درسال   الهی و

نیازشامل نیاز هاي    5عوامل انگیزشی درقالب    –  2آموزش بربهره وري نیروي انسانی تاثیر دارد.    –1تهران بهاين نتیجه رسیده اند که:  110

سنوات خدمتی)تجربه کاري( بربهره وري   –  3به احترام ونیازبه خودشکوفايی بربهره وري تاثیر دارند.اساسی،نیاز به امنیت،نیاز به تعلق،نیاز

 –   6انضباط کاري بربهره وري نیروي انسانی تاثیر دارد.  - .  5وجدان کاري بربهره وري نیروي انسانی تاثیر دارد  –  4نیروي انسانی تاثیر دارد.

 (78-79:  1388اثیر دارد.)الهی وآقاگل زاده،سبك مديريت بربهره وري نیروي انسانی ت

درمقاله بررسی میزان بهره وري منابع انسانی وراه هاي افزايش آن به اين نتیجه رسیده    1390محمديان درسال   حسینی، اسکندري و

 ىمنابع انسانى ازنظرپاسخاند که: باتوجه به پردازش وتجزيه وتحلیل داده هاوکاربردروشهاوفنون آمارى حاصله،نتیجة  مى گیريم بهره ور 

ورى   بهره  که  است  بیانگراين  کلى  ونتیجةگیرى  قرارداشته  خوب  به  نزديك  ودرسطح  دهندگان)نمونةموردپژوهش(مساعدبوده 

مى   وظیفه  انجام  به  مشغول  درامورمختلف  انسانى  منابع  اينکه  به  باشد؛باعنايت  برخوردارمى  خوبى  ازوضعیت  درجامعةموردبررسى 

انسانى ضمن تکريم   ازمنابع  بهینه  بهره ورى  انسانى سروکاردارند.لذا  بامنابع  ارباب رجوع)مردم(معموالًدرامورمختلف  باشندوازطرفى چون 

امروزه سازمان هايى درعرصةرقابت موفق ترندکه ازمنابع  .وايجادرضايت ارباب رجوع،اثرات چشمگیرى نیزدرپیشبرداهداف هرسازمانى دارد

 (   120:  1390باتوانايى هاى فنی وتخصصی وشايسته ساالرىآنان بهره ورى بهینه به عمل آيد.) حسینی وهمکاران،  انسانى،متناسب

 هاي کشاورزي  زيربخش در سرمايه وري بهره بر موثر عوامل در پژوهشی با عنوان»بررسی  1390بشرآبادي و ديگران در سال   مهرابی

-1338 هاي سال در سرمايه متوسط وري بهره ي محاسبه منظور به مطالعه اين يه پرداخت درسرما وري بهره بر موثر ايران«به بررسی عوامل

 داده هاي روش از  بر آن موثر عوامل  بررسی منظور  به  و  يافته تعمیم متوسط  وري  بهره روش از  ايران، کشاورزي زيربخش هاي  در1386

 موجودي وري بهره بر مثبت تاثیر انسانی ي و سرمايه سرمايه به کار نیروي نسبت متغیر که داد نشان نتايج بررسی .گرديد استفاده تلفیقی

بهره   متوسط ترين بیش جنگل و شیالت بخش که است آن از حاکی نتايج همچنان .است داشته ايران کشاورزي هاي زيربخش  در سرمايه

 واحد  هر ازاي به انسانی ي  سرمايه نسبت  که اين  به  توجه  با  بنابراين  .اند داده  اختصاص خود  به  مورد بررسی ي  دوره  در را  يافته تعمیم وري 

 هاي متخصص نیروي گردد می  پیشنهاد  تولید هاي  فن آوري از کارآ  ي  استفاده  راستاي در  دارد، سرمايه موجودي وري بهره مثبتی بر تاثیر

 شوند.  جذب بخش  اين در

عوامل موثر بر ارتقاء بهره وري نیروي انسانی در سازمان صنعت،معدن و تجارت بررسی  در پژوهشی با عنوان»  1390در سال  میرزايی  

تحقیق با توجه به اهمیت جايگاه نیروي انسانی ،عوامل  اين  در  پرداخت    عوامل موثر بر ارتقاء بهره وري نیروي انسانی« به بررسی  استان تهران

فرضیه مورد آزمون قرار    6نی مدل کوپمن مورد بررسی قرار گرفته است که  موثر بر ارتقاء بهره وري نیروي انسانی در قالب عوامل سازما

  مديران  و  کارکنان  بررسی  مورد   آماري  جامعه.  است  همبستگی  –پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر روش اجرا توصیفی  اين  گرفت.

  انتخاب  تصادفی   صورت  به  و  تعین  نفر  196  نمونه  تعداد  مورگان  جدول  از  گیري  بهره  با  که  بوده  تهران  استان   وتجارت  معدن  صنعت،  سازمان

ج از طريق ضريب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون و آزمون  نتاي  تحلیل  و  تجزيه.  اندگرفته  قرار  سنجش  مورد   پرسشنامه  توزيع  طريق  از  و  شده

کلیه عوامل سازمانی )شامل: مشارکت، گزينش  ويتنی و آزمون فريدمن انجام شد. براساس نتايج حاصله ارتباط معناداري میان    -يومان

وري نیروي انسانی وجود دارد که بیشترين  هاي آموزشی( با بهره صحیح کارکنان،سیستم پرداخت،شیوه هاي رهبري،ساختار سازمانی و برنامه

 ت. تاثیر را مشارکت کارکنان بر بهره وري داشته اس 

 الگوي  خمینی)ره( و ارايه امام امداد کمیته در مديران وري بهره و سازمانی فضاي بین ناظم و پارسی در پژوهشی با عنوان» رابطه

 فضاي بین رابطه بررسی ، پژوهش انجام اين از مديران پرداخت هدف وري بهره و سازمانی فضاي بین مديريتی به بررسی رابطه مناسب

 کلیه شامل پژوهش اين  آماري جامعه .است مديريتی مناسب  الگوي ارايه و خمینی)ره( امام امداد کمیته در مديران وري بهره  با سازمانی

 4  1 مورگان جدول  مطابق پژوهش نمونه .هستند خدمت مشغول تهران استان در که است امام خمینی)ره( امداد کمیته کارکنان و مديران
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 اي انتخاب  مرحله چند تصادفی روش به  که است شده گرفته نظر در است، کارمند نفر  420 جمعاً که کارمند  نفر  سه مدير، ازاء هر به و مدير

 نتايج .باشد (می1998همکاران) و اسمیت وري بهره و (1968)  استرينجر و لیتوين سازمانی فضاي هاي پرسشنامه پژوهش ابزار .شدند

 دارد.  وجود رابطه وري مديران بهره و  سازمانی فضاي بین که داد نشان خطی متغیري چند رگرسیون روش از حاصل

تحلیل  روش با خودروسازي وري شرکت هاي بهره و کارايی مقايسه و در مفاله اي با عنوان» بررسی  1389نصر اصفهانی در سال  

 اطالعات و آمار از استفاده به بررسی و مقايسه کارايی و بهره وري شرکت هاي خودروسازي پرداخت در اين مقاله با   (DEA)ها داده پوششی

می   دادهها پوششی تحلیل روش  با و ث ت  ، پ ب،  الف، خودروسازي هاي شرکت  بهره وري و  کارايی  1387-1383ازسال شرکتها  اين

 کاهش بهره وري دهنده نشان تحقیق اين نتايج .است  بوده کشور در آنها فروش و تولید سهم باالي شرکت پنج اين انتخاب پردازد. علت

تحوالت   کم سرعت همچنین و مديريت در کارايی و مقیاسی و فنی تغییرات کارايی تحقیق، بررسی مورد سالهاي در کشور خودروي صنعت

 پ ت،  الف، ايران شرکتهاي ترتیب به  کل بهره وري  نظر  تغییرات از  بررسی مورد  هاي سال  طی در  و می باشد  خودرو صنعت در  تکنولوژي 

 دارند.  قرار ب و ث ،

رهیافت   از استفاده با ايران  صنعت تولید در  عوامل کل  بهره وري رشد  تجزيه ي در پژوهشی با عنوان»1388سال  دشتی و ديگران در  

 صنعت در تولید عوامل کل بهره وري رشد منابع مطالعه، اين صنعت پرداخت. در تولید در عوامل کل بهره وري اقتصادسنجی«به بررسی رشد

هزينه   تابع  يك ابتدا  منظور  بدين   است،  گرفته قرار بررسی  مورد اقتصادسنجی رهیافت  از  استفاده با  1385-1350زمانیدوره ي   طی ايران 

 روش به مورد مطالعه  زمانی دوره ي براي شده جمع آوري داده هاي از استفاده  با هزينه معادالت سهم سیستم همراه به ترانسلوگ ي

تولید   عوامل کل بهره وري رشد  مدل، تخمین از  حاصل نتايج از استفاده سپس با  .گرديد  برآورد(SURE) نامرتبط ظاهر معادالت به سیستم

 سهم از بیشتر کل، بهره وري رشد در تکنولوژي تغییر که  سهم داد نشان شد نتايج تجزيه مقیاس صرفه هاي و تکنولوژي جزء تغییر دو به

 است.  بوده مقیاس تولید گسترش

صنعت فن  S & T( در تحقیقی تحت عنوان» تحقیق در مورد عملکرد و ارزيابی تخصیص منابع  2013در سال )    1و يوانگ دو لی ما  

مناطق مختلف اقتصادي« به بررسی ارزيابی بهره وري پرداختند. جامعه آماري در اين تحقیق  مدارك و شواهد بر اساس سه :آوري چین

از: پکن،  لتا و همچنین رودخانه پرلاستانهاي حاشیه رودخانه يانگ تسه د تیانجین، لیائونینگ، هبی و  دلتا در چین است، که عبارتند 

متغیرهاي ورودي در اين پژوهش کارکنان و هزينه ها، و متغیرهاي خروجی     .شاندونگ، شانگهاي، جیانگ سو، ژجیانگ و استان گوانگدونگ 

 ی و درآمد فروش محصوالت جديد می باشد. در اين پژوهش، ارزش تولیدات صنعتی به قیمت هاي فعل

در يك سازمان سلسله مراتبی« به بررسی بهره وري   ( در تحقیقی تحت عنوان» بهره وري و تخصیص منابع2012در سال )   2دلوهاي 

ه ها است. جامعه  پرداخت. هدف از اين تحقیق بررسی کارايی و بهره وري واحد تولیدي در به حداقل رساندن نهاده ها و حداکثرسازي ستاد 

آماري مورد وطالعه در اين تحقیق بخشهاي دانشگاهی دانشکده هاي انفورماتیك، آمار و اقتصاد پراگ می باشد. در اين پژوهش از روش  

و به کمك برنامه نويسی رياضی فارل استفاده شده است. در اين تحقیق براي محاسبه بهره وري از    DEA))تجزيه و تحلیل پوششی داده ها

وش محاسبه بهره وري کل استفاده شده است. داده هاي ورودي در اين تحقیق دانشجويان، اساتید، امکانات و وسايل آموزشی و آموزش  ر

 مستقیم و غیرمستقیم و داده هاي خروجی در اين تحقیق مجالت، مقاالت، پايا نامه ها و امتحانات می باشد. 

مل مؤثر بر رشد بهره وري کل در صنايع تولیدي منتخب در هند« به بررسی بهره  ( در تحقیقی تحت عنوان» عوا2012راي در سال )

وري کل صنايع تولیدي در هند پرداخت.هدف اين مقاله، شناسايی و کشف عوامل موثر بر رشد بهره وري کل عوامل صنايع تولیدي انتخاب  

اقتصادسنجی استفاده شده است. نتايج اين تحقیق نشان  OLS در هند می باشد. در اين پژوهش از روش  2003تا    1980شده در بازه زمانی  

 می دهد که: متغیرهاي تجارت و متغیرهاي کالن اقتصادي تاثیر قابل توجهی بر رشد بهره وري کل صنايع تولیدي در هند دارند. 

  وري  بهره بررسی به «هند  سیمان صنعت در وري بهره از اقتصادي تحلیل   و تجزيه »عنوان تحت تحقیقی  در( 2011)  سال در راي

  براي   هند  در  سیمان  صنعت وري  بهره  رشد  الگوي  و عوامل  کل  وري   بهره  عملکرد  ارزيابی  مقاله،  اين  هدف .پرداخت  هند  در  سیمان  صنعت

  و   تولید  ناخالص  رشد:  که  دهد  می  نشان  تحقیق  اين  نتايج.  باشد  می  DEA  ها  داده  پوششی  تحلیل  از  استفاده  با  2008  تا  1980  دوره،

 . دارند  معناداري  و  مثبت  تاثیر  وري  بهره  رشد  در  تکنولوژي  پیشرفتهاي
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 اهداف تحقیق:
باشد. به منظور دستیابی   پیچیده استان ايالم می  هاي  سازمان  در  وري  بهره  هاي  وشاخص  ها  ابعاد،مولفه  هدف کلی تحقیق، شناسايی

 عنوان هدف هاي اختصاصی دنبال می شود. به هدف کلی در اين پژوهش اهداف ذيل به  

 الم ي استان ا  دهیچیپشناسايی ابعادموثر بر بهره وري در سازمان هاي   -1

 المياستان ا  دهیچیپشناسايی مولفه هاي موثر بر بهره وري در سازمان هاي   -2

 الم ياستان ا  دهیچیپشناسايی شاخص هاي موثر بر بهره وري در سازمان هاي   -3

 . المياستان ا  دهیچیپاولويت بندي ابعاد، مولفه ها وشاخص هاي موثر بر بهره وري در سازمان هاي   -4

 

 مواد و روش
شناسايی ابعاد، مولفه ها و شاخص    نهیکاربردي در زم  جيآن به دست آوردن نتا  امدیحاضر بر اساس هدف، کاربردي است که پ  قیتحق

  قاتیحاضر از نوع تحق  قیجمع آوري اطالعات، تحق  یباشد. از نقطه نظر چگونگ  یم  المي استان ا  دهی چیهاي بهره وري در سازمان هاي پ

 باشد.   یم  زین  یدانیم  قاتینوع تحق  ازحاضر    قیباشد. در آخر تحق  یم  یشيمایپ  قاتیاز نوع تحق  قیتحق  نيا  نیاست. همچن  یفیتوص

و اجزاى    قیتوجه به اين که عوامل متعددى در ادبیات مطرح گرديده است و هر کدام به صورت مستقیم يا غیر مستقیم به مدل تحق  با

مصاحبه    الم،ياستان ا  دهیچیپ  يحوزه در سازمان ها  نيآن مرتبط گرديده اند، در اولین گام جهت شناسايى عوامل با مراجعه به خبرگان ا

نظر   المياستان ا دهیچیپ يدر سازمان ها  يبهره ور يخواسته شد تا در مورد ابعاد، شاخص ها و مؤلفه ها ابا آنها صورت گرفت و از آنه يا

عه به منابع مختلف  دارند عوامل را نام ببرند. سپس جهت شناسايى عوامل با مراج  نهیزم  نيکه در ا  يو بر اساس علم و تجربه ا  نديخور را بگو

اين عوامل استخراج گرديد. به منظور اجماع اولیه بر روى دسته بندى صورت    زمینه،و خارجى در اين    یداخل  يها  قینظیر نشريات، تحق

  ده یچیسازمان هاي پ  رانينفره که کارشناسان و مد  15پذيرفته، اين اطالعات در اختیار گروه کارشناس قرار گرفت. در انتخاب اين گروه  

هاى   قیسابقه کار مرتبط، سابقه انجام تحق ،یده سازمانیچیمسائل پ نهیهستند، به عواملى نظیر سابقه فعالیت حرفه اى در زم المياستان ا

ن  علمى در اين زمینه و مواردى از اين دست، توجه گرديد. پرسشنامه ها به صورت کامالً باز طراحى گرديد تا امکان هرگونه اظهارنظر پیرامو

يا افزودن عوامل جديد میسر باشد، و اين   ووامل اعم از حذف يا ويرايش عامل، تکمیل شرح عامل، ادغام عوامل، تغییر دسته بندى عامل ع

خود گام موثرى در جهت روايى پرسشنامه نیز به شمار مى رود. پرسشنامه ها پس از جمع آورى به دقت مورد بررسى قرار گرفت و نظرات  

عامل   68به شناسايى  نتجهاى انجام شده در مراحل فوق، م یرد ارزيابى و جمع بندى قرار گرفت. نتايج حاصل از بررسپاسخ دهندگان مو

به صورت کلى و در   قیانتظار تغییر در عوامل وجود داشت، سؤال هاى تحق  قیمرتبط با اجزاى مدل گرديد. با توجه به اين که در ادامه تحق

  70 شامل آماري جامعه  تحقیق اين در  قالب ويژگى هاى مرتبط با دسته بندى پیش گفته و اهمیت آنها بر جزء مولفه مربوطه تدوين شدند.

ب  در قالمحقق ساخته  در اين پژوهش از پرسشنامه  .  دهد است  یم  لی.تشکالمياستان ا  دهیچیپ  يو ارشد سازمان ها  یانیم  رانينفر از مد

سنجش سؤال ها از    يبرا   تحقیق  اين  ( استفاده شده است. در1و خیلی کم  2، کم3، متوسط4، زياد5گزينه اي )خیلی زياد   5طیف لیکرت  

و نرم افزار    22نسخه    spssافزار  الذکر با استفاده از نرم استفاده شده است. الزم به ذکر است که آزمون هاي فوق   يآزمون معادالت ساختار 

 . ستاستفاده شده ا  5/8نسخه    زرلیل

 

 های پژوهش  یافته

 تحلیل داده های کیفی

يکی از مراحل اصلی در هر تحقیقی تجزيه و تحلیل داده ها با استفاده از ابزارهاي مناسب و معتبر است. چون استخراج نتايج بديع و  

آمیخته، محقق بر آن است که درباره يك پديده يا موقعیت  کاربردي مستلزم تحلیل درست و مناسب داده ها می باشد. در طرح هاي تحقیق  

نامعین، اطالعات اساسی و دقیقی کشف کند. در تحقیق آمیخته، محقق ابتدا از طريق روش کیفی اطالعات مورد نظر را جمع آوري می  

اولیه   امکان صورت بندي سؤال ها يا  کند. گردآوري اطالعات کیفی منجر به توصیف جنبه هاي زيادي از پديده می شود. اين شناخت 

ش  سواالتی را در مورد پديده مزبور فراهم می کند. پس از اين مرحله، محقق به منظور بررسی سواالت تدوين شده، می تواند با استفاده از رو

صالح، جايگزين و يا  هاي تحقیق کمی، داده هاي حاصل از مرحله ي کیفی را اعتباربخشی کند و عواملی را که تاثیر کمتري داشته اند، ا

حذف کند. در روش تحقیق آمیخته داده هاي کمی و کیفی، هر کدام با روش هاي خاصی مورد تجزيه و تحلیل قرار می گیرند. در اين  

 تحقیق با توجه به اولويت روش کیفی، ابتدا نتايج حاصل از اجراي تکنیك دلفی مورد تحلیل قرار گرفت.
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داده ها براي هر مورد انتخابی در گروه ايجاد و ساخت مفاهیم از طريق فرآيند کدگذاري است که    بر اساس يك قاعده ي کلی، تحلیل

طی آن داده ها تجزيه و شکسته، مفهوم سازي می شوند و مجددا در قالبی جديد سامان دهی می شوند. سه شکل از کدگذاري وجود دارد  

انتخابی، که در اين تحقیق از کدگذاري باز استفاده می شود. کدگذاري باز بخشی  که عبارتند از کدگذاري باز، کدگذاري محوري و کدگذاري  

 از تجزيه و تحلیل است که طی آن داده ها تجزيه و شکسته و حاصل آن مفاهیمی است که زيربناي مدل مفهومی تحقیق است.

داشتند که مراحل آن    المياستان ا  دهیچیپ  هاي  سازمان  مديران  و  نفر از کارشناسان  15 در اين مطالعه کیفی از نوع تکنیك دلفی،

 عبارت است از: 

: به صورت مصاحبه بود که اين مصاحبه بین اعضاء گروه بدون اينکه همديگر را بشناسند اجرا گرديد و از آنها سوال شده  مرحله اول

کدامند؟ پس از مصاحبه، جواب هاي گروه که  المين ااستا دهیچی پ هاي درسازمان وري مؤثر بر بهره هاي  و شاخص ها بود که ابعاد، مولفه

  و شاخص   ها  به صورت داده هاي خام بوده اند مرتب نوشته شدند و مورد بررسی و ارزيابی اولیه قرار گرفتند و مشخص گرديد که ابعاد، مولفه 

  مؤلفه که عبارتند از: اندازه   5مؤلفه) اثربخشی شامل    7بعد)اثربخشی و کارايی(،    2شامل    المياستان ا  دهیچیپ  هاي  درسازمان  وري  بهره  هاي

اندازه  ارائه  خدمات  گیري   ارتقاء   و   بهبود  گیري  رجوع، اندازه  ارباب  رضايت  و  ادراك  گیري  کارکنان، اندازه  به  مربوط  مسائل  گیري  شده، 

شاخص می باشد.    68مؤلفه که عبارتند از: کارايی جزيی و کارايی کلی( و    2ی شامل  ناخواسته و همچنین کاراي  نتايج  گیري  سازمان و اندازه

پس از راند اول و نوشتن همه ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها در قالب يك جدول مجددا از اعضاي گروه خواسته شد تا ديگر عوامل را شناسايی  

  مديران   و  شاخص شناسايی شده توسط کارشناسان  68اشباع رسیديم. پس  کنند. با توجه به تکراري بودن عوامل در راند دوم، به مرحله  

 وارد مرحله تحلیل شدند.   المياستان ا  دهیچیپ  هاي  سازمان

نفر  70گزينه اي لیکرت تنظیم شدند و در اختیار   5شاخص شناسايی شده را در قالب پرسشنامه کمی و با طیف  68 مرحله دوم:

قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا به عوامل شناسايی شده امتیاز بدهند.    المياستان ا  دهیچیپ  هاي  سازمان  نخبگان  و  میانی  عالی،  مديران  از

عامل از عوامل    58مشخص شد که    المياستان ا  دهیچیپ  هاي  سازمان  نخبگان  و  میانی  عالی،  مديران  از کلیهکه پس از جمع آوري اطالعات  

بودند    3عامل که داراي میانگین کمتر از    10عامل در تحقیق باقی ماندند و    58بوده اند که اين    3شناسايی شده داراي میانگین باالتر از  

 حذف شدند. 

مولفه کدگذاري شدند و مجددا    7ی شده که در تحقیق باقی ماندند از طريق کدگذاري در قالب  شاخص شناساي  58  مرحله سوم :

را که طی   مولفه  به هر  مربوط  تا شاخص هاي  اعضاء گروه خبره در خواست شد  از  اين مرحله  قرار گرفت. در  اعضاي گروه  اختیار  در 

مولفه شناسايی   7که پس از جمع آوري اطالعات گروه خبره مجموعا کدگذاري)تحلیل تم( مشخص شدند را بررسی و واکاوي قرار دهند.  

 شده مورد تائید قرار گرفتند. سه مرحله فوق در قالب جداول زير گزارش شده اند. 

 پیچیده استان ایالم  های درسازمان وری بهره های : شاخص 1جدول 

 الم ياستان ا  دهیچیبهره وري درسازمان هاي پشاخص هاي   الم ياستان ا  دهیچیپ  هاي  درسازمان  وري  بهره  هاي  شاخص

   هاي  سازمان  پاسخگويی  افزايش شده   ارائه  خدمات  صحت

 شهروندان   اعتماد  افزايش خدمات   کلی   کیفیت

 خدمات  توزيع  در  برابري  و  عدالت  ايجاد خدمات   عرضه  سرعت

 مقررات   و  قوانین  رعايت  افزايش کارکنان  جاري  هاي  کوشش  بودن  مفید

 سازمان   در  اخالقیات  سازي  نهادينه کارکنان  مناسب  برخورد  و  خوش  رفتار

 سازمان  دانش  و  عمومی  فرهنگ  ارتقاء  خدمات   موقع  به  تحويل  و  تولید

 کیفیت  کنترل  استانداردهاي  ايجاد خدمات   بهبود  براي  سازمان  تالش

 زندگی  کیفیت  و  عمومی  رفاه  افزايش خدمات   تداوم

 دولتی   منافع  توزيع  در  برابري  ايجاد خدمات   ارائه  جهت  ها  روش  تنوع

 محیط  بهداشت  و  حفاظت خدمات   ارائه  شده  تمام  قیمت

 اطالعات   توزيع  در  عدالت  ايجاد خدمات  ارائه  موقع  به  و  مناسب  ساعات

 سالمتی   افزايش ها   وعده  به  عمل

 شهروندان   و  رجوع  ارباب  به  پاسخگويی  عدم استفاده از سیستم هاي پیشرفته حفاظتی 

 شهروندان   و  رجوع  ارباب  در  اعتماد  ايجاد ارتقاء آموزش هاي کارکنان 
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 ها   سازمان  ديگر  با  هماهنگی  عدم  و  مقررات  و  قوانین  رعايت  عدم ارتقاء انگیزه و روحیه کارکنان 

 شهروندان   شده  تلف  زمان  افزايش ارزيابی عملکرد شغلی کارکنان

 زائد   تشريفات  و  پراکنی  نامه بهبود سبك مديريت 

 پايین  کیفیت  هاي  هزينه   تحمیل بهبود وضعیت معیشتی و حقوق کارکنان

 سرمايه تربیت حفاظتی و اطالعاتی کارکنان

 انسانی  نیروي رجوع  ارباب  به  بودن  پاسخگو

 شده   مصرف  بودجه  میزان سازمان   مثبت  اشتهار

 خدمات   ارائه  زمان  متوسط شده   ارائه  اطالعات  درك  سهولت

 کارکنان  تعداد گیري  تصمیم  براي  اطالعات  کیفیت

 شده   صرف  منابع  هزينه رجوع  ارباب  نیازهاي  با  اطالعات  تناسب

 شده   گرفته  بکار  تجهیزات دستورالعملها   و  ها  فرم  بودن  فهم  قابل

 بهره گیري از فناوري هاي اطالعاتی در ارائه خدمات کارکنان  شده   ارائه  اطالعات  ثبات

 فیزيکی   هاي  دارايی خاص   رجوع  ارباب  نیاز  درك

 ( ها  نهاده)گرفته  انجام  هاي  هزينه  کل ها  سازمان  ساير  خدمات  کردن  مشخص

 ( ها  ستاده) شده  حاصل  دستاوردهاي  کل مديران   هاي  راهنمايی

 المیاستان ا دهیچیپ های درسازمان وری بهره های  : میانگین هریک از شاخص 2جدول  

 نتیجه میانگین  شاخص  رديف

 تائید  4.46 شده   ارائه  خدمات  صحت 1

 تائید  4.13 خدمات   کلی   کیفیت 2

 تائید  4.06 خدمات   عرضه  سرعت 3

 تائید  4.20 کارکنان  جاري  هاي  کوشش  بودن  مفید 4

 رد 2.14 رجوع   ارباب  نیازهاي  کردن  برآورد  جهت  کارکنان  هاي  کوشش 5

 تائید  4.27 کارکنان  مناسب  برخورد  و  خوش  رفتار 6

 تائید  4.07 خدمات   موقع  به  تحويل  و  تولید 7

 تائید  4.16 خدمات   بهبود  براي  سازمان  تالش 8

 تائید  4.10 خدمات   تداوم 9

 تائید  3.61 خدمات   ارائه  جهت  ها  روش  تنوع 10

 تائید  3.43 خدمات   ارائه  شده  تمام  قیمت 11

 تائید  3.93 خدمات  ارائه  موقع  به  و  مناسب  ساعات 12

 تائید  4.09 ها   وعده  به  عمل 13

 رد 2.59 خدمات   عرضه  محل 14

 رد 2.69 خدمات   دريافت  براي  شده  تلف  وقت 15

 رد 2.63 خدمات   دريافت  براي  مراجعه  تعداد 16

 تائید  4.34 استفاده از سیستم هاي پیشرفته حفاظتی 17

 تائید  4.24 ارتقاء آموزش هاي کارکنان  18

 تائید  4.37 ارتقاء انگیزه و روحیه کارکنان  19

 تائید  4.01 ارزيابی عملکرد شغلی کارکنان 20

 تائید  4.13 مديريت بهبود سبك   21
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 تائید  4.34 بهبود وضعیت معیشتی و حقوق کارکنان 22

 تائید  4.19 تربیت حفاظتی و اطالعاتی کارکنان 23

 تائید  3.97 رجوع  ارباب  به  بودن  پاسخگو 24

 تائید  4.01 سازمان   مثبت  اشتهار 25

 تائید  3.93 شده   ارائه  اطالعات  درك  سهولت 26

 تائید  3.96 گیري  تصمیم  براي  اطالعات  کیفیت 27

 تائید  3.89 رجوع  ارباب  نیازهاي  با  اطالعات  تناسب 28

 تائید  4.24 دستورالعملها   و  ها  فرم  بودن  فهم  قابل 29

 تائید  3.66 شده   ارائه  اطالعات  ثبات 30

 رد 2.39 شده   ارائه  شکايات  تعداد 31

 رد 2.00 رجوع   ارباب  شکايات  به  جوابگويی 32

 رد 2.79 اصالح   براي  سازمان  شده  صرف  زمان 33

 تائید  3.73 خاص   رجوع  ارباب  نیاز  درك 34

 تائید  3.24 ها  سازمان  ساير  خدمات  کردن  مشخص 35

 تائید  4.16 مديران   هاي  راهنمايی 36

 رد 2.51 خدمات   ارائه  صف  در  افراد  تعداد 37

 تائید  3.96 سازمان   پاسخگويی  افزايش 38

 تائید  4.23 شهروندان   اعتماد  افزايش 39

 تائید  4.20 خدمات  توزيع  در  برابري  و  عدالت  ايجاد 40

 تائید  4.23 مقررات   و  قوانین  رعايت  افزايش 41

 تائید  4.34 سازمان   در  اخالقیات  سازي  نهادينه 42

 تائید  4.17 سازمان  دانش  و  عمومی  فرهنگ  ارتقاء  43

 تائید  3.86 کیفیت  کنترل  استانداردهاي  ايجاد 44

 تائید  4.19 زندگی  کیفیت  و  عمومی  رفاه  افزايش 45

 تائید  4.07 دولتی   منافع  توزيع  در  برابري  ايجاد 46

 تائید  3.84 محیط  بهداشت  و  حفاظت 47

 تائید  3.91 اطالعات   توزيع  در  عدالت  ايجاد 48

 تائید  4.01 سالمتی   افزايش 49

 تائید  3.57 شهروندان   و  رجوع  ارباب  به  پاسخگويی  عدم 50

 تائید  3.86 شهروندان   و  رجوع  ارباب  در  اعتماد  ايجاد 51

 تائید  3.89 ها   سازمان  ديگر  با  هماهنگی  عدم  و  مقررات  و  قوانین  رعايت  عدم 52

 تائید  3.57 شهروندان   شده  تلف  زمان  افزايش 53

 تائید  3.66 زائد   تشريفات  و  پراکنی  نامه 54

 تائید  3.53 پايین  کیفیت  هاي  هزينه   تحمیل 55

 رد 2.93 زيست  محیط  آلودگی 56

 رد 2.63 کاري   موازي 57

 تائید  3.83 سرمايه 58

 تائید  4.17 انسانی  نیروي 59

 تائید  3.99 شده   مصرف  بودجه  میزان 60

 تائید  3.80 خدمات   ارائه  زمان  متوسط 61

http://www.johi.ir/


 15 - 41، ص 1400، تابستان 26، شماره علوم اسالمی انسانی 
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 

 تائید  3.70 کارکنان  تعداد 62

 تائید  3.76 شده   صرف  منابع  هزينه 63

 تائید  3.90 شده   گرفته  بکار  تجهیزات 64

 تائید  4.13 بهره گیري از فناوري هاي اطالعاتی در ارائه خدمات کارکنان  65

 تائید  3.86 فیزيکی   هاي  دارايی 66

 تائید  3.87 ( ها  نهاده)گرفته  انجام  هاي  هزينه  کل 67

 تائید  3.97 ( ها  ستاده) شده  حاصل  دستاوردهاي  کل 68

 

 الم یاستان ا دهیچیپ های درسازمان وری بهره های شاخص و ها : کد گذاری ابعاد، مولفه 3جدول 

 مؤلفه ها  ابعاد 
 شاخص ها 

 هرکدام از موارد زير تا چه اندازه اي بر بهره وري سازمان تأثیر دارد؟ 

 اثربخشی 

  ارائه  خدمات  گیري  اندازه

 شده 

 شده   ارائه  خدمات  صحت

 خدمات   کلی   کیفیت

 خدمات   عرضه  سرعت

 کارکنان  جاري  هاي  کوشش  بودن  مفید

 رجوع   ارباب  نیازهاي  کردن  برآورد  جهت  کارکنان  هاي  کوشش

 کارکنان  مناسب  برخورد  و  خوش  رفتار

 خدمات   موقع  به  تحويل  و  تولید

 خدمات   بهبود  براي  سازمان  تالش

 خدمات   تداوم

 خدمات   ارائه  جهت  ها  روش  تنوع

 خدمات   ارائه  شده  تمام  قیمت

 خدمات  ارائه  موقع  به  و  مناسب  ساعات

 ها   وعده  به  عمل

 خدمات   عرضه  محل

 خدمات   دريافت  براي  شده  تلف  وقت

 خدمات   دريافت  براي  مراجعه  تعداد

 استفاده از سیستم هاي پیشرفته حفاظتی 

مسائل مربوط به    گیري  اندازه

 کارکنان

 ارتقاء آموزش هاي کارکنان 

 ارتقاء انگیزه و روحیه کارکنان 

 ارزيابی عملکرد شغلی کارکنان

 بهبود سبك مديريت 

 بهبود وضعیت معیشتی و حقوق کارکنان

 تربیت حفاظتی و اطالعاتی کارکنان

 

  رضايت  و  ادراك  گیري  اندازه

 رجوع   ارباب

 رجوع  ارباب  به  بودن  پاسخگو

 سازمان   مثبت  اشتهار

 شده   ارائه  اطالعات  درك  سهولت

 گیري  تصمیم  براي  اطالعات  کیفیت

 رجوع  ارباب  نیازهاي  با  اطالعات  تناسب
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 دستورالعملها   و  ها  فرم  بودن  فهم  قابل

 شده   ارائه  اطالعات  ثبات

 شده   ارائه  شکايات  تعداد

 رجوع   ارباب  شکايات  به  جوابگويی

 اصالح   براي  سازمان  شده  صرف  زمان

 خاص   رجوع  ارباب  نیاز  درك

 ها  سازمان  ساير  خدمات  کردن  مشخص

 مديران   هاي  راهنمايی

 خدمات   ارائه  صف  در  افراد  تعداد

  ارتقاء   و  بهبود  گیري  اندازه

 سازمان 

 سازمان   پاسخگويی  افزايش

 کارکنان   اعتماد  افزايش

 خدمات  توزيع  در  برابري  و  عدالت  ايجاد

 مقررات   و  قوانین  رعايت  افزايش

 سازمان   در  اخالقیات  سازي  نهادينه

 سازمان  دانش  و  عمومی  فرهنگ  ارتقاء 

 کیفیت  کنترل  استانداردهاي  ايجاد

 زندگی  کیفیت  و  عمومی  رفاه  افزايش

 دولتی   منافع  توزيع  در  برابري  ايجاد

 محیط  بهداشت  و  حفاظت

 اطالعات   توزيع  در  عدالت  ايجاد

 سالمتی   افزايش

 ناخواسته   نتايج  گیري  اندازه

 شهروندان   و  رجوع  ارباب  به  پاسخگويی  عدم

 شهروندان   و  رجوع  ارباب  در  اعتماد  ايجاد

 ها   سازمان  ديگر  با  هماهنگی  عدم  و  مقررات  و  قوانین  رعايت  عدم

 شهروندان   شده  تلف  زمان  افزايش

 زائد   تشريفات  و  پراکنی  نامه

 پايین  کیفیت  هاي  هزينه   تحمیل

 زيست  محیط  آلودگی

 کاري   موازي

 کارايی

 اندازه گیري کارايی جزيی

 سرمايه

 انسانی  نیروي

 شده   مصرف  بودجه  میزان

 خدمات   ارائه  زمان  متوسط

 کارکنان  تعداد

 شده   صرف  منابع  هزينه

 شده   گرفته  بکار  تجهیزات

 بهره گیري از فناوري هاي اطالعاتی در ارائه خدمات کارکنان 

 فیزيکی   هاي  دارايی

 اندازه گیري کارايی کلی 
 ( ها  نهاده)گرفته  انجام  هاي  هزينه  کل

 ( ها  ستاده) شده  حاصل  دستاوردهاي  کل
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 تحلیل عاملی تائیدی شاخص ها
 (اثربخشی بعد)وری های بهرهتحلیل عاملی تائیدی شاخص 

(  اثربخشی  بعد)وري  بهره  هاي  شاخص می باشد. در زير نتايج تحلیل عاملی تائیدي شاخص  47داراي    (اثربخشی  بعد)وري  بهره

 آمده است. 

 مدل در حالت تخمین استاندارد 

 

 
 استاندارد در حالت تخمین ( اثربخشی  بعد)وری بهره های : تحلیل عاملی تائیدی شاخص1شکل شماره
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 مدل در حالت ضرايب معناداري 

 

 های بهره وری)بعد اثربخشی( در حالت ضرایب معناداری  تحلیل عاملی تائیدی شاخص 2شکل شماره
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 تحلیل عاملی تائیدی شاخص های بهره وری)بعد کارایی( 

آمده  (کارايی  بعد)وري  بهره  هاي  شاخص می باشد. در زير نتايج تحلیل عاملی تائیدي شاخص  11داراي    (کارايی  بعد) وري  بهره

 است. 

 مدل در حالت تخمین استاندارد 

 

 در حالت تخمین استاندارد (کارایی  بعد)وری بهره های : تحلیل عاملی تائیدی شاخص3شکل شماره

 مدل در حالت ضرايب معناداري 

 

 در حالت ضرایب معناداری (کارایی  بعد)وری بهره های تحلیل عاملی تائیدی شاخص: 4شکل شماره

 

 

 

 تحلیل عاملی تائیدی مؤلفه ها 
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  بهره   هاي  مؤلفه می باشد. در زير نتايج تحلیل عاملی تائیدي مؤلفه  2مؤلفه و بعد کارايی داراي    5اثربخشی داراي    وري، بعد  بهره

 وري آمده است. 

 تخمین استاندارد مدل در حالت  

 

 وری در حالت تخمین استاندارد  بهره های : تحلیل عاملی مؤلفه5شکل شماره

 مدل در حالت ضرايب معناداري 

 

 وری در حالت ضرایب معناداری  بهره های : تحلیل عاملی تائیدی مؤلفه6شکل شماره

 

 وری  تحلیل عاملی تائیدی ابعاد بهره

 وري آمده است.   زير نتايج تحلیل عاملی تائیدي ابعاد بهرهبعد می باشد. در    2وري داراي    بهره

 مدل در حالت تخمین استاندارد 
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 وری در حالت تخمین استاندارد  بهره تحلیل عاملی ابعاد 7شکل شماره

 مدل در حالت ضرايب معناداري 

 

 وری در حالت ضرایب معناداری  بهره : تحلیل عاملی تائیدی ابعاد8شکل شماره

 آزمون سؤال های تحقیق نتایج  

 بر اساس نتايج بدست آمده از مدل يابی معادالت ساختاري به بررسی سؤال هاي تحقیق می پردازيم.

 کدامند؟ پیچیده استان ایالم های درسازمان وری بهره  بر  موثر ابعاد  :1سؤال 

(  4کارايی استخراج شد که در جدول)   در پاسخ به اين سؤال بر اساس نظرسنجی از خبرگان براي بهره وري دو بعد اثربخشی و

 آمده است. 

 وری  بهره : بار عاملی و ضریب معناداری ابعاد4جدول 

 نتیجه ضريب معناداري  بار عاملی مؤلفه  ابعاد  متغیر

 اثربخشی  بهره وري 

 تأيید  44/7 77/0 شده   ارائه  خدمات

 تأيید  69/8 86/0 مسائل مربوط به کارکنان 

 تأيید  95/6 74/0 رجوع   ارباب  رضايت  و  ادراك
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 تأيید  82/9 92/0 سازمان   ارتقاء   و  بهبود

 تأيید  08/2 56/0 ناخواسته   نتايج

 کارايی
 تأيید  07/7 74/0 ( ها  نهاده)گرفته  انجام  هاي  هزينه  کل

 تأيید  51/5 62/0 ( ها  ستاده) شده  حاصل  دستاوردهاي  کل

بزرگتر از  (اثربخشی و کارايی  بعد)وري   بهره  (، با توجه به اينکه همه بارهاي عاملی ابعاد4جدول)  عاملی  تحلیل  بر اساس نتیجه

تائید می شوند. می    (اثربخشی و بعد کارايی  بعد) وري  بهره  بعد  2می باشند پس هر    96/1و ضرايب معناداري آنها نیز بزرگتر از    50/0

 را تشکیل می دهند.  المياستان ا  ده یچیپسازمان هاي    توان گفت که اثربخشی و کارايی دو بعد بهره وري در

 کدامند؟ المیاستان ا دهیچیپ های درسازمان وری  بهره بر موثر  های مولفه  :2سؤال 

مؤلفه استخراج شد که در    2مؤلفه و براي بعد کارايی    5در پاسخ به اين سؤال بر اساس نظرسنجی از خبرگان براي بعد اثربخشی  

 است. ( آمده  5جدول)

 وری بهره های : بار عاملی و ضریب معناداری مؤلفه5جدول 

 نتیجه ضريب معناداري  بار عاملی مؤلفه  ابعاد 

 اثربخشی 

 تأيید  42/6 71/0 شده   ارائه  خدمات

 تأيید  26/8 85/0 مسائل مربوط به کارکنان 

 تأيید  86/6 75/0 رجوع   ارباب  رضايت  و  ادراك

 تأيید  49/9 92/0 سازمان   ارتقاء   و  بهبود

 تأيید  09/2 57/0 ناخواسته   نتايج

 کارايی
 تأيید  09/7 81/0 کارايی جزيی

 تأيید  65/5 67/0 کارايی کلی 

 

بزرگتر از  (اثربخشی و بعد کارايی  بعد)وري   بهره  هاي  (، با توجه به اينکه همه بارهاي عاملی مؤلفه5جدول)  عاملی  بر اساس تحلیل

مؤلفه بعد کارايی تائید می شوند.    2اثربخشی و   بعد  هاي  مؤلفه  5می باشند پس هر    96/1معناداري آنها نیز بزرگتر از  و ضرايب   50/0

می توان گفت که خدمات ارائه شده، مسائل مربوط به کارکنان، ادراك و رضايت ارباب رجوع، بهبود و ارتقاء سازمان و نتايج ناخواسته  

 را تشکیل می دهند.   المي استان ا  دهیچیپايی جزيی و کارايی کلی مؤلفه هاي بعد کارايی در سازمان هاي  مؤلفه هاي بعد اثربخشی و کار 

 کدامند؟ المیاستان ا دهیچیپ های درسازمان  وری بهره بر موثر  های شاخص  :3سؤال 

مسائل مربوط به    مؤلفه  شاخص، براي  13خدمات ارائه شده،  در پاسخ به اين سؤال بر اساس نظرسنجی از خبرگان براي مؤلفه  

شاخص و براي مؤلفه   12شاخص، براي مؤلفه بهبود و ارتقاء سازمان  10ادراك و رضايت ارباب رجوع، براي مؤلفه شاخص،  6کارکنان، 

  9جزيی    کارايی  گیري  براي مؤلفه اندازه  ( آمده است. همچنین6ثربخشی استخراج شد که در جدول)بعد اشاخص در    6نتايج ناخواسته  

 ( آمده است.7بعد کارايی استخراج شد که در جدول)شاخص در    2  کلی  کارايی  گیري  شاخص و براي مؤلفه اندازه

 (اثربخشی بعد)وری : بار عاملی و ضریب معناداری شاخص های بهره6جدول 

 نتیجه ضريب معناداري  بار عاملی شاخص  مؤلفه 

  گیري  اندازه

 شده   ارائه  خدمات

 تأيید  48/6 70/0 شده   ارائه  خدمات  صحت

 تأيید  27/5 59/0 خدمات   کلی   کیفیت

 تأيید  91/4 56/0 خدمات   عرضه  سرعت

 تأيید  65/4 53/0 کارکنان  جاري  هاي  کوشش  بودن  مفید

 تأيید  65/4 53/0 کارکنان  مناسب  برخورد  و  خوش  رفتار

 تأيید  22/8 82/0 خدمات   موقع  به  تحويل  و  تولید

 تأيید  86/7 80/0 خدمات   بهبود  براي  سازمان  تالش

 تأيید  51/6 70/0 خدمات   تداوم
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 تأيید  12/5 58/0 خدمات   ارائه  جهت  ها  روش  تنوع

 تأيید  99/4 57/0 خدمات   ارائه  شده  تمام  قیمت

 تأيید  35/4 51/0 خدمات  ارائه  موقع  به  و  مناسب  ساعات

 تأيید  68/5 63/0 ها   وعده  به  عمل

 تأيید  23/7 76/0 استفاده از سیستم هاي پیشرفته حفاظتی

مسائل    گیري  اندازه

 مربوط به کارکنان 

 تأيید  18/8 82/0 ارتقاء آموزش هاي حفاظتی کارکنان 

 تأيید  61/8 85/0 ارتقاء انگیزه و روحیه کارکنان 

 تأيید  44/5 61/0 ارزيابی عملکرد شغلی کارکنان

 تأيید  72/8 85/0 بهبود سبك مديريت 

 تأيید  80/8 86/0 بهبود وضعیت معیشتی و حقوق کارکنان

 تأيید  84/6 72/0 تربیت حفاظتی و اطالعاتی کارکنان

  ادراك  گیري  اندازه

  ارباب  رضايت  و

 رجوع 

 تأيید  44/4 52/0 رجوع  ارباب  به  بودن  پاسخگو

 تأيید  95/4 57/0 سازمان   مثبت  اشتهار

 تأيید  84/6 74/0 شده   ارائه  اطالعات  درك  سهولت

 تأيید  07/6 67/0 گیري  تصمیم  براي  اطالعات  کیفیت

 تأيید  24/6 69/0 رجوع  ارباب  نیازهاي  با  اطالعات  تناسب

 تأيید  15/5 59/0 دستورالعملها   و  ها  فرم  بودن  فهم  قابل

 تأيید  14/5 59/0 شده   ارائه  اطالعات  ثبات

 تأيید  51/4 58/0 خاص   رجوع  ارباب  نیاز  درك

 تأيید  98/4 57/0 ها  سازمان  ساير  خدمات  کردن  مشخص

 تأيید  68/5 64/0 مديران   هاي  راهنمايی

  بهبود  گیري  اندازه

 سازمان   ارتقاء   و

 تأيید  36/6 68/0 سازمان   پاسخگويی  افزايش

 تأيید  28/8 80/0 شهروندان   اعتماد  افزايش

 تأيید  68/7 78/0 خدمات  توزيع  در  برابري  و  عدالت  ايجاد

 تأيید  56/6 70/0 مقررات   و  قوانین  رعايت  افزايش

 تأيید  80/6 77/0 سازمان   در  اخالقیات  سازي  نهادينه

 تأيید  71/6 71/0 سازمان  دانش  و  عمومی  فرهنگ  ارتقاء 

 تأيید  94/6 70/0 کیفیت  کنترل  استانداردهاي  ايجاد

 تأيید  91/7 77/0 زندگی  کیفیت  و  عمومی  رفاه  افزايش

 تأيید  30/6 68/0 دولتی   منافع  توزيع  در  برابري  ايجاد

 تأيید  01/6 65/0 محیط  بهداشت  و  حفاظت

 تأيید  46/6 69/0 اطالعات   توزيع  در  عدالت  ايجاد

 تأيید  39/8 83/0 سالمتی   افزايش

  نتايج  گیري  اندازه

 ناخواسته

 تأيید  30/8 80/0 شهروندان   و  رجوع  ارباب  به  پاسخگويی  عدم

 تأيید  70/9 85/0 شهروندان   و  رجوع  ارباب  در  اعتماد  ايجاد

  ديگر  با  هماهنگی  عدم  و  مقررات  و  قوانین  رعايت  عدم

 ها   سازمان
 تأيید  18/9 89/0

 تأيید  49/5 61/0 شهروندان   شده  تلف  زمان  افزايش

 تأيید  09/4 68/0 زائد   تشريفات  و  پراکنی  نامه

 تأيید  91/4 56/0 پايین  کیفیت  هاي  هزينه   تحمیل
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 (کارایی  بعد)وری : بار عاملی و ضریب معناداری شاخص های بهره7جدول 

 نتیجه ضريب معناداري  بار عاملی شاخص  مؤلفه 

اندازه گیري  

 کارايی جزيی

 تأيید  57/5 63/0 سرمايه

 تأيید  87/5 65/0 انسانی  نیروي

 تأيید  72/6 72/0 شده   مصرف  بودجه  میزان

 تأيید  77/5 64/0 خدمات   ارائه  زمان  متوسط

 تأيید  41/5 61/0 کارکنان  تعداد

 تأيید  78/6 73/0 شده   صرف  منابع  هزينه

 تأيید  54/7 78/0 شده   گرفته  بکار  تجهیزات

 تأيید  96/6 74/0 گیري از فناوري هاي اطالعاتی در ارائه خدمات کارکنان بهره  

 تأيید  04/7 75/0 فیزيکی   هاي  دارايی

اندازه گیري  

 کارايی کلی 

 تأيید  21/8 95/0 ( ها  نهاده)گرفته  انجام  هاي  هزينه  کل

 تأيید  52/6 76/0 ( ها  ستاده) شده  حاصل  دستاوردهاي  کل

 

  معناداري  ضرايب و 50/0 از بزرگتر( اثربخشی بعد)وري بهره هاي شاخص عاملی بارهاي همه ،6جدول  عاملی با توجه به تحلیل

 محیط  آلودگی  کاري،  شاخص موازي  10و    .شوند  می  تائید(  اثربخشی  بعد)وري  بهره  شاخص  47  پس.  باشند  می  96/1  از  بزرگتر  نیز  آنها

  ارائه   شکايات  تعداد  رجوع،  ارباب  شکايات  به  جوابگويی  اصالح،  براي  سازمان  شده  صرف  زمان  خدمات،  ارائه  صف  در  افراد  تعداد  زيست،

  برآورد   جهت  کارکنان  هاي  کوشش  و  خدمات  عرضه  محل  خدمات،  دريافت  براي  شده  تلف  وقت  خدمات،  دريافت  براي  مراجعه  تعداد  شده،

 رجوع نیز رد شدند.   ارباب  نیازهاي  کردن

و    50/0بزرگتر از  (کارايی  بعد)وري   بهره  هاي  ، با توجه به اينکه همه بارهاي عاملی  شاخص7جدول    عاملی  با توجه به تحلیل 

 تائید می شوند. (کارايی  بعد)وري  شاخص بهره  11می باشند پس    96/1ضرايب معناداري آنها نیز بزرگتر از  

 کدامند؟  المیاستان ا دهیچیپ: اولویت بندی ابعاد،مولفه ها وشاخص های موثر بر بهره وری درسازمان های 4سؤال 

 کدامند؟ المیاستان ا دهیچیپ: اولویت بندی ابعاد موثر بر بهره وری درسازمان های 4-1

از حیث تأثیرگذاري، آزمون فريدمن بکار گرفته می    المياستان ا  دهیچیپ  هاي  درسازمان  وري  بهره  بر  موثر  براي تعیین ترتیب ابعاد

 شود. 

 آزمون فریدمن  8جدول 

 سطح معنی داري  درجه آزادي  کاي اسکوئر  تعداد

70 67.429 1 .023 
 

دار است، بايد گفت که به لحاظ  معنی    01/0( که در سطح خطاي کوچك تر از  429/67با استناد به مقدار آزمون کاي اسکوئر)  

 تعین شده است.   بر اساس ابعاد  المياستان ا  دهیچیپ  هاي  درسازمان  وري  میزان بهره  %95آماري با اطمینان  

 آزمون رتبه بندی میانگین  9جدول  

 رتبه  میانگین  عوامل 

 1 57/1 اثربخشی 

 2 43/1 کارايی

  وري   بهره  بر  موثر  به ترتیب ذکر شده ابعاد  43/1و کارايی با میانگین رتبه    57/1، اثربخشی با میانگین رتبه  9با توجه به جدول  

 را تشکیل می دهند.  المياستان ا  دهی چیپ  هاي  درسازمان
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 کدامند؟  المیاستان ا دهیچی پ: اولویت بندی مؤلفه های موثر بر بهره وری درسازمان های 4-2

 کدامند؟  المیاستان ا دهیچیپ: اولویت بندی مؤلفه های موثر بر اثربخشی درسازمان های  4-2-1

از حیث تأثیرگذاري، آزمون فريدمن بکار    المياستان ا  دهیچیپ  هاي  درسازمان  اثربخشی  بر  موثر  براي تعیین ترتیب مؤلفه هاي

 گرفته می شود.

 آزمون فریدمن  10جدول 

 سطح معنی داري  درجه آزادي  کاي اسکوئر  تعداد

70 44.032 4 .000 

 

معنی دار است، بايد گفت که به لحاظ    01/0( که در سطح خطاي کوچك تر از  032/44با استناد به مقدار آزمون کاي اسکوئر)  

 تعین شده است.  هاي  بر اساس مؤلفه  المياستان ا  دهیچیپ  هاي  درسازمان  میزان اثربخشی  %99آماري با اطمینان  

 آزمون رتبه بندی میانگین  11جدول 

 رتبه  میانگین  عوامل 

 1 81/3 کارکنان   به  مربوط  مسائل

 2 03/3 شده   ارائه  خدمات

 3 68/2 رجوع   ارباب  رضايت  و  ادراك

 4 38/2 سازمان   ارتقاء   و  بهبود

 5 41/2 ناخواسته   نتايج

 

  رضايت   و  ادراك  ، 03/3  رتبه  میانگین  شده با  ارائه  ، خدمات81/3کارکنان با میانگین رتبه    به  مربوط  ، مسائل11با توجه به جدول  

به ترتیب ذکر    41/2،و نتايج ناخواسته با میانگین رتبه  38/2  رتبه  میانگین  سازمان با  ارتقاء   و  ، بهبود68/2  رتبه  میانگین  رجوع با  ارباب

   را تشکیل می دهند.  المياستان ا  دهیچیپ  هاي  درسازمان  اثربخشی  بر  موثر  هاي  شده مؤلفه

 کدامند؟  المیاستان ا دهیچی پ: اولویت بندی مؤلفه های موثر بر کارایی درسازمان های 4-2-2

از حیث تأثیرگذاري، آزمون فريدمن بکار گرفته    المياستان ا  دهی چیپ  هاي  درسازمان  کارايی  بر   موثر  براي تعیین ترتیب مؤلفه هاي

 می شود. 
 آزمون فریدمن  12جدول 

 سطح معنی داري  درجه آزادي  کاي اسکوئر  تعداد

70 50.341 1 .000 

 

معنی دار است، بايد گفت که به لحاظ    01/0( که در سطح خطاي کوچك تر از  341/50با استناد به مقدار آزمون کاي اسکوئر)  

 تعین شده است.   هاي  بر اساس مؤلفه  المياستان ا  دهی چیپ  هاي  درسازمان  میزان کارايی  %99آماري با اطمینان  

 آزمون رتبه بندی میانگین  13جدول 

 رتبه  میانگین  عوامل 

 1 55/1 کارايی جزيی

 2 45/1 کارايی کلی 

 

  هاي   ذکر شده مؤلفهبه ترتیب    45/1و کارايی کلی با میانگین رتبه    55/1، کارايی جزيی با میانگین رتبه  13با توجه به جدول  

 را تشکیل می دهند.   المي استان ا  دهیچیپ  هاي  درسازمان  کارايی  بر  موثر
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 کدامند؟  المیاستان ا دهیچیپ : اولویت بندی شاخص های موثر بر بهره وری درسازمان های 4-3

تأثیرگذاري، آزمون فريدمن بکار  از حیث    المياستان ا  ده یچیپ  هاي  درسازمان  وري  بهره  بر  موثر   هاي  براي تعیین ترتیب شاخص

 گرفته می شود.

 آزمون فریدمن 14جدول 

 سطح معنی داري  درجه آزادي  کاي اسکوئر  تعداد

70 453.583 57 .000 

 

لحاظ  معنی دار است، بايد گفت که به    01/0( که در سطح خطاي کوچك تر از  583/453با استناد به مقدار آزمون کاي اسکوئر)  

 تعین شده است.   هاي  بر اساس شاخص  المياستان ا  دهیچیپ  هاي  درسازمان  وري  میزان بهره  %99آماري با اطمینان  

 آزمون رتبه بندی میانگین  15جدول 

 میانگین  شاخص 

 4.92 شده   ارائه  خدمات  صحت

 4.04 خدمات   کلی   کیفیت

 3.88 خدمات   عرضه  سرعت

 4.17 کارکنان  جاري  هاي  کوشش  بودن  مفید

 4.39 کارکنان  مناسب  برخورد  و  خوش  رفتار

 4.00 خدمات   موقع  به  تحويل  و  تولید

 4.12 خدمات   بهبود  براي  سازمان  تالش

 4.01 خدمات   تداوم

 2.77 خدمات   ارائه  جهت  ها  روش  تنوع

 2.24 خدمات   ارائه  شده  تمام  قیمت

 3.48 خدمات  ارائه  موقع  به  و  مناسب  ساعات

 4.06 ها   وعده  به  عمل

 4.73 استفاده از سیستم هاي پیشرفته حفاظتی

 4.38 ارتقاء آموزش هاي حفاظتی کارکنان 

 4.76 ارتقاء انگیزه و روحیه کارکنان 

 3.75 ارزيابی عملکرد شغلی کارکنان

 4.08 بهبود سبك مديريت 

 4.71 بهبود وضعیت معیشتی و حقوق کارکنان

 4.21 اطالعاتی کارکنانتربیت حفاظتی و  

 3.59 رجوع  ارباب  به  بودن  پاسخگو

 3.68 سازمان   مثبت  اشتهار

 3.49 شده   ارائه  اطالعات  درك  سهولت

 3.54 گیري  تصمیم  براي  اطالعات  کیفیت

 3.39 رجوع  ارباب  نیازهاي  با  اطالعات  تناسب

 4.28 دستورالعملها   و  ها  فرم  بودن  فهم  قابل

 2.93 شده   ارائه  اطالعات  ثبات

 2.98 خاص   رجوع  ارباب  نیاز  درك

 1.99 ها  سازمان  ساير  خدمات  کردن  مشخص

 4.05 مديران   هاي  راهنمايی
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 3.60 سازمان   پاسخگويی  افزايش

 4.36 شهروندان   اعتماد  افزايش

 4.35 خدمات  توزيع  در  برابري  و  عدالت  ايجاد

 4.27 مقررات   و  قوانین  رعايت  افزايش

 4.55 سازمان   در  اخالقیات  سازي  نهادينه

 4.05 سازمان  دانش  و  عمومی  فرهنگ  ارتقاء 

 3.25 کیفیت  کنترل  استانداردهاي  ايجاد

 4.34 زندگی  کیفیت  و  عمومی  رفاه  افزايش

 3.98 دولتی   منافع  توزيع  در  برابري  ايجاد

 3.13 محیط  بهداشت  و  حفاظت

 3.44 اطالعات   توزيع  در  عدالت  ايجاد

 3.70 سالمتی   افزايش

 2.85 شهروندان   و  رجوع  ارباب  به  پاسخگويی  عدم

 3.48 شهروندان   و  رجوع  ارباب  در  اعتماد  ايجاد

 3.55 ها   سازمان  ديگر  با  هماهنگی  عدم  و  مقررات  و  قوانین  رعايت  عدم

 2.78 شهروندان   شده  تلف  زمان  افزايش

 3.16 زائد   تشريفات  و  پراکنی  نامه

 2.68 پايین  کیفیت  هاي  هزينه   تحمیل

 3.21 سرمايه

 4.16 انسانی  نیروي

 3.65 شده   مصرف  بودجه  میزان

 3.15 خدمات   ارائه  زمان  متوسط

 2.95 کارکنان  تعداد

 3.06 شده   صرف  منابع  هزينه

 3.46 شده   گرفته  بکار  تجهیزات

 4.13 بهره گیري از فناوري هاي اطالعاتی در ارائه خدمات کارکنان 

 3.28 فیزيکی   هاي  دارايی

 3.24 ( ها  نهاده)گرفته  انجام  هاي  هزينه  کل

 3.46 ( ها  ستاده) شده  حاصل  دستاوردهاي  کل

 

ها با   سازمان ساير خدمات کردن ، باالترين اولويت و  مشخص92/4شده با میانگین رتبه  ارائه خدمات  ، صحت15با توجه به جدول 

 را تشکیل می دهند.  المياستان ا  دهیچیپ  هاي  درسازمان  وري  بهره  بر  موثر  هاي  اولويت را در بین شاخصکمترين    99/1میانگین رتبه  

 

 بحث و نتیجه گیری: 
ايجاد کرده و امکان ارزيابی    المياستان ا دهیچیپ  يمدل بهره وري چارچوبی جهت سیستم اندازه گیري بهره وري در بخش سازمان ها 

عملکرد سازمان را فراهم می سازد. مدل ياد شده داراي قابلیت پیاده سازي مجدد در دوره هاي مختلف زمانی است. ضريب اهمیت هر شاخص  

اجراي اين مدل    ر را فراهم می کند. د  با يکديگر  المياستان ا  دهیچیامکان مقايسه ي سازمان هاي پ  ريو ضريب اهمیت از کل عوامل بهره و 

برنامه ي استراتژيك سازمان هماهنگ شود.    ابتدا بايد مديران سازمان دررابطه با مؤلفه ها و شاخص ها آگاهی يابند. سپس اين سیستم با

گاهی  نگاهی برونگرا داشته و در کارآيی ن  المي استان ا  دهیچیسازمان پ  ،اثربخشی و کارآيی دوبعد مهم سنجش بهره وري هستند دراثربخشی

 . درونگرا به عملیات سازمان دارد
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% از کل نسبت به چهار    24مسائل مربوط به کارکنان با ضريب اهمیت    ير یبراي سنجش اثربخشی پنج مؤلفه مطرح شد، مؤلفه اندازه گ

 .  تاس  یاثربخش  يمؤلفه ها   نیمؤلفه ديگر داراي اولويت اول در ب

% از کل داراي اولويت دوم است. خدمات ارايه    22اندازه گیري خدمات عرضه شده به جامعه و مشتريان سازمان با ضريب اهمیت    مؤلفه

ان با يکديگر ارتباط تنگاتنگی دارند، به طوري که افزايش يکی می تواند افزايش ديگري را به دنبال داشته باشد. در اين  شده و رضايت مشتري

بخش بايد به چهار ناحیه ي مهم شامل هزينه، کیفیت، زمان و نوآوري توجه خاصی مبذول شود. تالش سازمان بايد در راستاي کاهش هزينه،  

 سريعتر و نوآوري بیشتر باشد.  افزايش کیفیت، پاسخگويی  

% از کل نسبت به چهار مؤلفه ديگر داراي اولويت سوم است.    20اندازه گیري ادراك ورضايت مندي ارباب رجوع با ضريب اهمیت    مؤلفه

انجام شده در  بايد در جهت رضايت مشتري گام بردارد، پژوهش هاي    گريد  ينیز مانند سازمان ها   المياستان ا  دهیچیپ  يامروزه سازمان ها 

مؤيد اين نکته است که سازمان هاي مقید به بهره وري باالتر تمرکز فزايندهاي بر رضايت مشتري داشته اند و مشتري    بسیاري از کشورها نیز

مداري را سرلوحه ي عملکرد خويش قرار می دهند رضايت مشتريان می تواند از طريق تبلور آن در اهداف و مأموريت هاي سازمان، پیداکردن  

 ان، تعهد سازمان و به کارگیري باز خورد نظرمشتريان حاصل شود.  دانش الزم در مورد نیازهاي آن 

چهارم است. دراين بخش    تي% از کل نسبت به چهار مؤلفه ديگر داراي اولو  19اندازه گیري بهبود و ارتقاء جامعه با ضريب اهمیت    مؤلفه

موريت هاي خود مورد بررسی قرار می دهد، با توجه به  براي سنجش بهره وري، شرايط جامعه را از نظر مأ   المياستان ا  دهیچیپ  يسازمان ها

سازمان ها بايد در جهت به کارگیري شاخص    نيدر رشد و ارتقاء شرايط جامعه تمام تالش ا  المياستان ا  ده یچیپ  ينقش بسیار مهم سازمان ها

 هاي ذکر شده در اين بخش باشد. 

از کل داراي اولويت پنجم است. با    % 15خدمات سازمان با ضريب اهمیت    اندازه گیري نتايج ناخواسته و منفی حاصل از عرضه ي   مؤلفه

 توجه به سعی سازمان ها در جهت کاهش نتايج ناخواسته و نامطلوب اين مؤلفه اهمیت کمتري نسبت به ساير مؤلفه اثربخشی دارد.  

% از کل نسبت به مؤلفه ديگر داراي    54ت  با ضريب اهمی  يیجز  يیدو مؤلفه مطرح شد، مؤلفه اندازه گیري کارا  يیسنجش کارا  براي

% از کل نسبت به مؤلفه ديگر داراي اولويت   45با ضريب اهمیت  یکل يیکارا يریاست. مؤلفه اندازه گ يیکارا يمؤلفه ها نیاولويت اول در ب

 دوم است. 

هاي درجه اهمیت شاخص ها  اهمیت شاخص هاي مطرح شده هر بعد مورد مقايسه قرار گرفت. براين اساس، شباهت ها و تفاوت  

  ي ازهایمشخص شد. در بعد اندازه گیري ادراك و رضايت مندي شهروندان شاخص هاي سهولت درك اطالعات ارائه شده، تناسب اطالعات با ن

قابل فهم بودن فرم ها و دستورالعمل ها، ثبات اطالعات ارائه شده،   ران، يمد يها يیراهنما ،يریگ میتصم ياطالعات برا  تیفیارباب رجوع، ک

عنوان    بیو پاسخگو بودن به ارباب رجوع به ترت زمانسازمان ها، اشتهار مثبت سا  ر يارباب رجوع خاص، مشخص کردن خدمات سا ازیدرك ن

 شده داراي درجه اهمیت است.  

بهبود خدمات، استفاده از    يبه موقع خدمات، تالش سازمان برا   ليو تحو  دیبعد اندازه گیري خدمات عرضه شده شاخص هاي تول  در

خدمات، تنوع روش ها جهت ارائه    یکل  تیفیصحت خدمات ارائه شده، تداوم خدمات، عمل به وعده ها، ک  ،یحفاظت  شرفتهیپ  يها  ستمیس

کارکنان، رفتار خوش و برخورد مناسب کارکنان    يجار   يبودن کوشش ها   دیسرعت عرضه خدمات، مف  دمات،تمام شده ارائه خ   متیخدمات، ق

 عنوان شده داراي درجه اهمیت است.   بیو ساعات مناسب و به موقع ارائه خدمات به ترت

در    يعدالت و برابر   جادي اعتماد شهروندان، ا  شي افزا  ،یسالمت  شي بعد اندازه گیري بهبود و ارتقاء شرايط جامعه شاخص هاي افزا  در

  ت يرعا  شي و دانش جامعه، افزا  یارتقاء فرهنگ عموم  ،یزندگ  تیفیو ک   یرفاه عموم  شيدر جامعه، افزا  اتیاخالق  يساز   نهيخدمات، نهاد  عيتوز

منافع    عيدر توز  يبرابر   جاديا  ، سازمان  يیپاسخگو  شياطالعات، افزا  عيعدالت در توز  جاديا  ت،یفیکنترل ک  ياستانداردها   جاديا  ت،و مقررا  نیقوان

 عنوان شده داراي درجه اهمیت است.   بیبه ترت  طیو حفاظت و بهداشت مح  یدولت

کارکنان،    هیو روح  زهیو حقوق کارکنان، ارتقاء انگ   یشتیمع  تیمسائل مربوط به کارکنان شاخص هاي بهبود وضع  يریبعد اندازه گ  در

شده    وانعن  بیکارکنان به ترت  یعملکرد شغل  یابيکارکنان و ارز  یعاتو اطال  یحفاظت  تیکارکنان، ترب  يارتقاء آموزش ها  ت،يري بهبود سبك مد

 داراي درجه اهمیت است. 

اعتماد در ارباب رجوع    جاديسازمان ها، عدم ا  گريبا د  یو مقررات و عدم هماهنگ  نیقوان  تيبعد نتايج ناخواسته شاخص هاي عدم رعا  در

  يها  نهيهز  لیزمان تلف شده شهروندان و تحم  شيزائد، افزا  فاتيو تشر  یبه ارباب رجوع و شهروندان، نامه پراکن  يیو شهروندان، عدم پاسخگو

 عنوان شده داراي درجه اهمیت است.   بیبه ترت  نيیپا  تیفیک

در    یاطالعات  يها  ياز فناور  ير یبهره گ  ،یکيزیف  يها   يیفته شده، دارابکار گر  زاتیشاخص هاي تجه  يیجز  يیکارا  يری بعد اندازه گ  در

و تعداد کارکنان    هيمتوسط زمان ارائه خدمات، سرما  ،یانسان  يرویبودجه مصرف شده، ن   زانیمنابع صرف شده، م  نهيارائه خدمات کارکنان، هز

 عنوان شده داراي درجه اهمیت است.   بیبه ترت
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 ب یحاصل شده)ستاده ها( به ترت  يانجام گرفته)نهاده ها( و کل دستاوردها  يها  نهي شاخص هاي کل هز  یکل  يیکارا  يریبعد اندازه گ  در

 . عنوان شده داراي درجه اهمیت است

 

 پژوهش   یهاافته یبر  یمبتن ییشنهادهایپ

بینش، مهارت، توانايی ها و رفتارها اکتسابی، و انتقال آن به افراد از راه آموزش امکانپذير است، پیشنهاد  از آنجا که بخش اعظم دانش،  -1

هاي گوناگون ترويجی و هماهنگ با وقت مخاطبان به کارکنان    می شود که اين ويژگی ها از طريق دوره هاي آموزشی مؤثر و با استفاده از روش

 منتقل شوند، که از آن از جمله اند:   المياستان ا  دهیچیپ  يها  زمانسا

اعضا نسبت به فلسفة سازمان ها  - با هدف تغییر نگرش  ا  دهیچیپ  يبرگزاري کالس هاي آموزشی مناسب  استفاده از    المياستان  و 

 تجربیات آنها؛ 

 آموزش ارتباطات درست و معرفی مزايا و نتايج مثبت آن؛ -

 نوآوري ها از طريق نشريه ها و پوسترهاي آموزشی، و مانند اينها؛ آموزش و اطالع رسانی در زمینة فناوري ها و   -

 آموزش افزايش مهارت هاي خالقیت و نوآوري؛  -

 آموزش اصول درست و منطقی پذيرش مخاطرات و معرفی مزايا و نتايج مثبت آن؛ -

 آموزش افزايش مهارت هاي کارآفرينی؛ -

 آموزش مهارت هاي فنی؛  -

مانند افزايش غناي شغلی و برگزاري دوره هاي آموزشی مرتبط با وظايف و   کردهايیياين شاخص ها می توان از روبه منظور بهبود -2

 کارها استفاده کرد. 

ايجاد محیط کاري شاداب و منظم و استفاده از سامانه هاي جبران خدمات و ارتقا بر اساس معیارها و شاخص هاي مشخص به بهبود  -3

 رکنان کمك می کند.اثر بخشی و همکاري کا

 داشته باشند.   یکارکنان با ارباب رجوع رفتار خوش و برخورد مناسب-4

 استفاده کند.  يبهره ور   شيجهت افزا  یحفاظت  شرفتهیپ  يها  ستمیسازمان از س-5

 ارباب رجوع باشد.   اتيشکا  يزمان ممکن جوابگو   نيدر کمتر-6

 زائد بکاهد.   فاتيو تشر  یالمقدور از نامه پراکن  یحت-7

 به روز جهت ارائه خدمات استفاده کند.   زاتیاز تجه  نهيبا حداقل هز-8

 . ردیبهره بگ  یاطالعات  يها   يدر ارائه خدمات کارکنان از فناور-9
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 راجع ممنابع و  
تخصصی فن آوري سیمان، شماره    -سیمان، ماهنامه علمی صنعت در سرمايه موفق، محمد رضا، بهره وري غفاري [1]

53  ،1391. 

 استفاده با ايران صنعت تولید در عوامل کل بهره وري رشد نادر،  ياوري،کاظم ، صباغ ، مجید، تجزيه ي دشتی، [2]

 ،1388 بهار  ،1 شماره  ، 6 دوره  سابق(، اقتصادي )بررسی هاي مقداري  اقتصاد رهیافت اقتصادسنجی، فصلنامه از

 .128-101 صفحات

 ( 1378)،وري و تجزيه و تحلیل آن در سازمانها، تهران، نشر هستان  طاهري، شهنام، بهره [3]

 1391،عوامل موثر بر بهره وري کارکنان شرکت تولید گاز  ،مريم  ،  فريدونیان  [4]

 .1388،  وري نیروي انسانی، مرکز آموزش مديريت دولتیه  ا...، بهر  مهدوي، سیدولی   [5]

 .61، ص  80، آذرماه  118هاي کارکنان، مجله تدبیر، شماره  ارزشهاي فرهنگی و جهت گیري بابك، علوي،   [6]

 ،  تهران  ، نما سايه انتشاراتی کانون ، ( سازمان در آن تحلیل و تجزيه)وري بهره مديريت ،  غالمرضا ، خاکی   [7]

 . دوم چاپ ،1377

 1388 ، قم ، دانشگاه  و موزه پژوهشکده ،  علوي  مديريت  . عباس  ، شفیعی . علی  ،  آقاپیروز . ابوطالب ، خدمتی  [8]

  دوم چاپ ،

 سومین ، سپانیر گاز و نفت شرکت ، ها سازمان  وري  بهره در  HSE نقش ، محمدحسین ، سجادي . احمد ، تقوي [9]

 . 1390،ايمنی ملی همايش

 و مسافري  ريلی ونقل حمل راهبري شرکتهاي خدمات  ارزيابی مدلهاي بررسی نفر،  سلیمانیا آروين  عصاري،  رضا [10]

 ( 1390)مناسب مدل انتخاب
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