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 مقدمه. 1
مندسازی کارکنان، محوری ترین تالش مهدیران در نهوآفرینی، تمرکززدایهی و توان

منهد سهازی کارکنهان شهامل تمهام باشهد. توانها میحذف دیهوان سهایری در سهازمان

های کارکنان، ایجاد اعتماد به نفه  در آنهان و هایی است که باع  تقویت مهارتروش

ها شههود.)مویلی و عزیههزی، ایفههای هر ههه بهتههر مسههئولیتانگیههزش در کارکنههان و 

269:1387) 

های انسانی، افهزایش جمعیهت و با توجه به محدودیت منابع و نامحدود بودن نیاز

وری نه یك انتخها  بلکهه یهك رحمانه در اقتصاد جهانی، بهبود بهرهرقابت شدید و بی

ضرورت می باشد. بی گمان رشد و توسعه اقتصادی امهروزه جوامهع مختلهر در نهر  

وری، کوشهش بهرای وری آنها نهفته است. کوشش بهرای افهزایش نهر  بههرهرشد بهره

ردای بهتهر بایهد رشهد زندگی و رفاه بهتر برای افراد و جامعه است. برای رسیدن بهه فه

هایی برنهده وری را به طور مستمر دنبال نمود. در دنیای رقابت آمیهز امهروز کشهوربهره

وری را در مهدیران و کارکنهان خهود خواهند بود که بتوانند دانش، بینش و رفتهار بههره

 ایجاد نمایند. 

ی وروری فقه  بهرای اهنایع نیسهت بلکهه بههرهبر خالف پندار برخی افراد بههره

تواننهد سطوح مختلفی دارد و همه افراد در همه سطوح نقش دارند یعنی اینکه افهراد می

های خود عمالً در  ند سطح گوناگون مهورر واقهع گردنهد. با تفکر، ابداعات و نوآوری

برای اینکه به موفقیت دست یابیم و سیستمی که طراحی شده اسهت، ارربخشهی یزم را 

وری بهرای شهروع اای حرکت کرد. در فرآیند  رخه بهرهداشته باشد، باید در مسیر خ

ها بهه انهدازه گیهری آن وری ابتدا بایستی په  از تعریهر اهحیح شهاخ برنامه بهره

 پرداخت.

دهد،  امها تاریخههه ی اولهین هر کسی تصوری از آن را در ذهن خود پرورش می

ر آن گههردد کههه دبههر می مههیالدی 1788 مندسههازی بههه سههالتعریههر ااههطالح توان

 دانسههتند )اههالحی زاده،مندسههازی را تفههویت اختیههار در نقههش سههازمانی فههرد میتوان

3:1387 .) 
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 مبانی نظری پژوهش. 2

 وریبهره. 2.1
مقهدار کهای »شود: وری از مفاهیم اقتصاد و مدیریت است که  نین تعریر میبهره

کهار هزینهه شهده بهدون و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انهریی و یها 

وری، بهه دیگهر سهخن، بههره«. عالوه کاراییه کاهش کیفیت یا به این شکل: ارربخشی ب

عبارتست از، بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره گیری و استفاده بهینه از نیهروی 

کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیهزات، زمهان، مکهان 

وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام رتقاء رفاه جامعه. بهرها نظورم به…و

 شود.شده اطالق میمی

 در سه گروه بزرگتر طبقه بندی شوند: وریتمامی تعاریر بهره قبادیان نیز

رابطه بین نسهبتهای برونهداد بهه درونهدادهایی کهه بهرای تولیهد آن  مفهوم فنی: (1

 استفاده شده است.برونداد 

 رابطه بین برونداد واقعی و برونداد مورد انتظار در یك فرایند. مفهوم مهندسی: (2

 کارایی تخصی  منابع. مفهوم اقتصادی: (3

دهد که بهه تولیهد وری ارایه می( توضیح لغوی سودمندی از بهره1997« )برنویک»

 شود:مربوط می

منابع مورد استفاده تولیدات خوبی داشته  وری به این معناست که تا  ه حد ازبهره

ایم. اگر با استفاده از منابع رابت کایهای بیشتر یا بهتری تولید کرده ایم، یها اگهر همهان 

وری را افهزایش داده ایهم. اندازه کای را با استفاده از منابع کمتری تولید کرده ایهم، بههره

ست، مثال افراد تولید کننده کای یا ارایهه منظور از منابع، تمامی منابع انسانی و فیزیکی ا»

توانند با آنها کاییی را تولید کنند یها هایی که کارکنان میدهنده خدمات، همهنین دارایی

خدماتی را ارایه دهند. منابع مورداستفاده شهامل زمهین، سهاختمان، تجهیهزات و ماشهین 

 های موجود است.یآیت رابت و متحرک، ابزار، مواد خام، اموال و دیگر دارای

وری را به دو مولفه تقسیم بندی کرد. کارآیی: بهه توان بهرهوری میدر تعریر بهره

گهردد )درسهت کهار کهردن(. توانهایی بدسهت آوردن ستههاده از داده کمتهر اطهالق می
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د )کار شوهای مورد نظر اطالق میارربخشی: به تطبیق نتایج حاال از انجام کار با هدف

 درست کردن(.

وری ( اظهار کردنهد، اساسها بههره1992گونه که میسترک و دیگران )به عالوه همان

 تواند به وسیله پنج رابطه مختلر بهبود یابد:می

( برونداد افزایش یابد با سرعتی بیش از درونداد؛ افزایش درونداد به تناسب کمتر 1

 از افزایش برونداد است )رشد مدیریت شده(.

 بیشتر از درونداد رابت )با هوشمندانه کار کردن(.( برونداد 2

 ( برونداد بیشتر با کاهش درونداد )ایده آل است(.3

 ( برونداد رابت با دروندادهای کمتر)کارایی بیشتر(.4

( کاهش برونداد اما کاهش بیشتر درونداد،کاهش درونداد به تناسهب بهیش تهر از 5

 کاهش درونداد است)کاهش مدیریت شده(.

 

 توان به شکل زیر در نظر گرفت:وری را میبهره  رخه حلمرا 

 تعریر احیح از شاخ  در قسمت سنجش و اندازه گیری. -1

 ها )نقاط ضعر و قوت را شناسایی کنیم(.وری هر یك از شاخ بهره ارزیابی -2

وری به تجزیه و تحلیهل ارزیهابی اهورت جهت رفع مشکالت و افزایش بهره -3

 .گرفته پرداخته شود

 برای بهبود، برنامه ریزی احیحی برای واحدهای مربوطه انجام دهیم. -4

 های اساسی در جهت افزایش و رشد اقتصادی شرکت برداشته شود.گام-5

تهوان بهه شهرح ذیهل هها را میهاو شهرکتوری بهرای سهازمانمنافع و فواید بهره

 برشمرد:

 افزایش سود و درآمد  •

 ها کاهش هزینه •

 افزایش تقاضا  •

 رضایت شغلی کارکنان  •

 سرعت عمل کارکنان  •
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 دقت عمل کارکنان  •

 ارتقای شغلی کارکنان  •

 ایجاد محی  کاری جذا   •

 امنیت شغلی کارکنان  •

 انجام درست کارها و انجام کارهای درست  •

 زندگی کاری  کیفیتافزایش  •

 افزایش رفاه کارکنان  •

 افزایش انگیزه کاری  •

گونه بهبودی بدون اندازه گیری وجود نخواهد داشت و هر سازمان باید بهرای هیچ

وری ابتهدا عملکهرد جهاری بی به بههرهمبادرت به ایجاد هرگونه بهبودی جهت دست یا

خود را مشخ  کند و در اورت مشخ  نبودن، با توجه به اینکه مبنا یا شاخصهی در 

توان تشخی  داد که بهبودی های زیاد در جهت بهبود نمیتالش برخالفدست ندارد، 

  اورت گرفته است یا نه.

قرار گیهرد؛ ارزیهابی بایست در سازمان مورد بررسی ها که مییك سری از ارزیابی

ها در سازمان به اهورت تقریبها پنههان کهار های کاری مجازی است. این سیستمسیستم

، 1کرده ولی در نهایت عملکرد آنان بر عملکرد سازمان تاریر فراوانی دارد )فریهرا و لیمها

2012.)  

ههای دولتهی و بخهشههای انجهام شهده بهر روی کارمنهدان بر اساس نمونه گیری

 افهزایش وری وبههره بهه کهاهش منجهر اسهترس افهزایشان داده شد کهه نش خصوای

  (.2010، 2شود )هالک  و باسینکی می وریافزایش بهره منجر به رضایت

 

 مند سازیتوان .2.2
برمی گردد کهه در آن  1788مندسازی به سال تاریخهه اولین تعریر ااطالح توان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Ferreira  & Lima 

2. Halkos  and Bousinakis 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA
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مندسازی را به عنوان تفویت اختیار در نقش سازمانی خود مهی دانسهتند کهه ایهن توان

 .(1386اختیار بایستی به فرد اعطا یا در نقش سازمانی او دیده شود ) نادری و دیگران، 

منهد سهازی کارکنهان شهغل در ارتبهاط بها توان ابعاد موجود برای بررسی طراحهی

اند از: وضوح نقش، ارتباط بها مهدیران بهای دسهت، تنهوع وظیفهه، مشهارکت در عبارت

 تصمیمات، نحوه ارزشهیابی عملکهرد، حمایهت سرپرسهت، موقعیهت پیشهرفت شهغلی،

 (. 35:1383دسترسی به منابع مورد نیاز و آموزش )اسکندری، 

افراد به واسطه ی دانش و انگیزه شان ااحب قدرت هسهتند. تواناسهازی عبهارت 

 (1378، 1است از آزاد کردن این قدرت ) بالنهارد و دیگران

 اند  از:مندسازی عبارتای مزایای توانپاره

 افزایش قدرت تصمیم گیری  •

 د مختاریاستقالل و خو •

 موجب مزیت رقابتی  •

 تقویت و حمایت کارهای تیمی •

 توسعه و ینی سازی مشایل •

( ضمن تأکید بر نیاز به کار گروهی و ضرورت آن،  وجود نهوعی 1995آناکارول )

مقاومههت در مقابههل کههارگروهی و تنفههر از آن را در سههازمان بیههان کههرده اسههت وی در 

هی را ارائه داده که آن را ایجهاد فرهنه  ای از رهبری در کار گرومطالعات خود  رخه

مندسازی نامیده است به عبارت دیگر کارول فقدان رهبری مورر و مناسهب در کهار توان

ها در مندسازی را دلیل االی مقاومت برخی سهازمانگروهی وعدم ترییب فرهن  توان

 داند.پذیرش کار گروهی می

ههای سهنتی افهراد مدیران بایهد نقشمندسازی کارکنان،  برای به رمر رسانیدن توان

راب  را با همه سطوح قلمرو سازمانی تجدیدنظر کند تا همکاری و مشارکت با کارکنهان 

مندسازی، مزایای مستقیم بهرای کارکنهان دارد ایجاد شود. اعمال موفقیت آمیز مدل توان

ئهه که این خود موجب افزایش تأریر سازمانی و رشهد رهیافهت جهایگزین در مهورد ارا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Blanchard et al. 
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 (. 244:1386شود )ابطحی و عابسی،خدمات می

مند سازی هر دو دیلت بر انجام کارها دارنهد امها یهك  یهز اگر ه قدرت و توان

مندسازی به معنای تفویت قهدرت نیسهت. بنهابراین بهین نیستند. به بیان آنها لزوما توان

بههادی منههد سههازی و تفههویت اختیههار یههك رابطههه دو سههویه وجههود دارد.)مزیههد آتوان

 (.52:1383فراهانی،

های مختلهر مندسازی یك ویژگی شخصیتی دراز مدت نیست که در موقعیتتوان

هایی وجهود دارنهد کهه در محهی  و مهتن کهار نهفتهه انهد آشکار شهود، ولهی شهناخت

مندسازی منعک  کننده آگاهی و شناخت هر کارمند از خودش است. آنها معتقدند توان

ای ابی وظایر کاری کارکنان نیست، بلکهه بهه عوامهل زمینههمندسازی فق  ارزیکه توان

 مانند رابطه متقابل کارمندان با ناظران،  دوستان و زیردستانشان وابسته اسهت )احمهدی،

 (.173:1389افری و نعمتی،

 منهدی هفهت بعهد اساسهی را مطهرح نمهود کهه در تعریر جهامع و کامهل از توان

،  5 ، خالقیت و نوآوری4 ،  استقالل3 ، اطالعات2 گیری، تصمیم 1 اند از: اختیارعبارت

مندسازی عبارت اسهت از آمهوختن  یزههایی بهه توان 7 و مسئولیت 6 دانش و مهارت

 (. 2004، 8، هاکدیگران که می توانند انجام دهند تا به شما کمتر تکیه کنند  )هیل و

نند، امها در عهین حهال دامی مند سازی را به معنای قدرت بخشیدن به کارکنانتوان

منهد مند سازی تنها تفویت قدرت نیست. اگر ه قهدرت و توانشوند که توانمتذکر می

سازی هر دو دیلت بر انجام کارها دارنهد امها یهك  یهز نیسهتند. بهه بیهان آنهها لزومها 

منهد سهازی و تفهویت مندسازی به معنای تفویت قدرت نیست. بنابراین بین توانتوان

 (.52:1383ابطه دو سویه وجود دارد.)مزید آبادی فراهانی،اختیار یك ر

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Authority 

2. Decision making 

3. imformation 

4  . Independence 

5. Innovation 

6. Knowledge and tact 

7. Responsibility 

8. Hill& Hug 
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 مند سازی:های توانبرخی از انواع مدل

 1مندسازی رایلی،  بنتلی ولینمدل توان •

 2مدل وایس و استورم •

 3 مندسازی باون و یولرمدل توان •

 4مندسازی گلن یوراکمدل توان •

 5مندسازی گائومدل توان •

 6مندسازی دنی  کینالتوانمدل  •

 8باندورا 7مندسازی خودارربخشیمدل توان •

 و کارزتو  9مندسازی مایکمدل توان •

 10مندسازی مك یگان ونلمدل توان •

 11مندسازی آناکارولمدل توان •

 12مندسازی وگت و مارلمدل توان •

 13مندسازی نوکلینن و روهوتیمدل توان •
 

 پیشینه تحقیق. 3
مند سازی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی قهم توان -(1383فراهانی)مزیدآبادی 

در این تحقیق مشخ  شد که استقالل و آزادی عمل در کهار،  افهزایش مسهئولیت و  -

 مند سازی کارکنان آن سازمان دارد.تنوع شغلی نقش االی در توان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Reily , Bentley & Lynn 

2. Wallace & Storm 

3. Bowen & Lawler 

4. Glenn Laverack 

5. G.A.O 

6. Kinla 

7. Self- Efficacy Model 

8. Bandura 

9.  Mallak 

10. Mclagan & Nel 

11. Anna Carrol 

12. Vogt & Murrel 

13. Nokelainen & Ruhotie 
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ی روانهی مندسهازبرسی تاریر فهن آوری اطالعهات بهر توان-(2007)1استاوروسیتو

های هایی که بهه عنهوان شهاخ نتایج تحقیق حاکی از آن بود که تمام متغیر -کارکنان 

مندسهازی کارکنهان ارتبهاط مندی روانی درنظر گرفته شهده بودنهد بها توانسنجش توان

 مستقیم و معنی داری داشتند. 

ی هامندسازی کارکنان از طریق آموزشتوان -(1386نادری، جمشیدیان و سلیمی )

نتایج حاال از تحقیق این محققان حهاکی از آن اسهت کهه در دیهدگاه  -ضمن خدمت

هایی  مندی کارکنان در آمهوزش ضهمن خهدمت،  از طریهق مولفههمدیران، افزایش توان

 همهون راهبرد گزینی، مسئولیت پذیری، رقابت و سازگاری قابل حصول خواهد بود. 

در  -ری در شهرکت فهوید مبارکههوبررسی عوامل مورر بر بههره -(1384عسکری)

وری از قبیل عامل میزان آموزش کارمنهدان و این پژوهش به بررسی عوامل مورر بر بهره

مدیران، رضایت شغلی، سرمایه گذاری اولیه و عوامل انگیزشی پرداختهه شهده اسهت و 

 وری مشخ  شده است.میزان ارتباط هر عامل با بهره

 -مندسازی مهدیران تدوین و ارایه الگوی سیستمی جهت توان -( 1383اسکندری)

مندسهازی مهدیران ای را با تواندسته متغیر رفتاری، ساختاری و زمینه 3این محقق تاریر 

های حج مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاال از تحقیق نشان دهنهده تهاریر کاروان

منهد سهازی کارکنهان اسهت. در ایهن تحقیهق بهین ر توانای بههای رفتاری و زمینهمتغیر

 مند سازی کارکنان رابطه معنی داری گزارش نشد. های ساختاری با توانمتغیر

آن است که  پژوهشهدف این  -وری و عملکردمفاهیم مبهم بهره -(1385باقری )

ی قرار داده در ادبیات را مورد بررس« عملکرد»و « وریبهره»های برخورد با مفاهیم شیوه

ها، ایلب به طور مبهم تعریر شهده و نشان دهد که ااطالحات به کاررفته در این رشته

اند و درک درستی از آنها وجود ندارد و سپ  ادبیات مربوط به عملکرد علمی و عملی 

وری، گیهرد. معنهای پهنج ااهطالح)بهرهسال گذشهته مهورد بهازنگری قهرار می 30طی 

ی و ارربخشی(تشریح و  گونگی ارتباط درونی آنها نشان داده عملکرد، سوددهی، کارای

  شودمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Staverosito 
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وری شرکت تولیهدی نیروگهاه گهازی نقش عوامل مورر بر بهره -(1388فریدونیان)

توانهد در ایهن شهرکت شود کهه میدر این تحقیق به بیان عواملی پرداخته می -خراسان

 وری ارر بگذارد.تولیدی بر میزان بهره

مالکیهت فرآینهد، فرآینهد انهدازه گیهری عملکهرد و  -(2011) 1نوالدکهلبهر و گرو

این مقاله به بررسی تجربی ارر متقابل اندازه گیهری عملکهرد فرآینهد و -عملکرد شرکت

دههد کهه اجهرای نقش مالك فرایند بر عملکرد سازمانی دارد. شواهد تجربهی نشهان می

یابی بهه عملکهرد نهایی برای دستفرایند اندازه گیری عملکرد یا فرآیند نقش مالك به ت

بای کافی نیست. دو مفهوم اندازه گیری عملکرد فرآیند و نقش مالك در سازمان باید بها 

 یکدیگر پیاده سازی شوند.

هدف از ایهن  -شش سیگما برای موسسات آموزش عالی -(2012) 2آنتونی و کالن

توانهد شهش سهیگما می پردازد که  گونههمقاله این است که به ارزیابی شش سیگما می

مند بهبود کسب و کار،  حهل مسهائل عملیهاتی و اسهتراتژیك و بهرای یك روش قدرت

های وری و ارربخشی موسسات آموزش عالی باشد. همهنین این مقاله  الشبهبود بهره

اساسی، موانع و عوامل بحرانی موفقیت برای معرفی و توسعه در شش سهیگما را نشهان 

 دهد.می

 -منهد سهازی زنهان بررسهی عوامهل مهورر بهر توان -( 1387سهینی )رهنورد و ح

مندی در حهد های پژوهش نشان از آن داشت که در نمونه مورد بررسی سطح توانیافته

متوس  است. نتایج حاال از تحلیل عاملی نشان دهنده این بهود کهه عوامهل مهورر بهر 

ت، سهاختار گروههی، دسهته نگهرش مهدیری 4مند سازی کارکنان به طهور کلهی در توان

 گیرند. های بین گروهی و رواب  اطالعاتی قرار میارزش

وری بر مبنای مهدیریت بکهارگیری و ترکیهب مهورر بررسی بهره -(1387سلطانی )

از ایهن یکی از وظایر خطیر مدیریت آگاهی از منابع موجود در سهازمان اسهت  -منابع

بایست در استفاده و تخصی  این منابع دقت یزم را داشته باشهد از جملهه مدیر می رو

توان به فن آوری اطالعات اشاره داشت و در اورتی که بتواند این منابع را بهه منابع می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1.  Kohlbacher & Gruenwald 

2.  Antony & Cullen 
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تواند موقع و به طور احیح استفاده کند و همهنین به ترکیب احیح آنها توجه کند می

 ری در سازمان باشد. ومنتظر آرار بهبود بهره

این تحقیق در کشور اسهپانیا و  -وریتاریر فناوری بر بهبود بهره -(2009) 1بادسکا

شههرکت و سههازمان انجههام گرفههت. فنههاوری مههورد تحقیههق اشههاره بههه  341بهها بررسههی 

های قبلهی های مهورد اسهتفاده در سهازمانهای نوینی است که نسبت به فناوریفناوری

هها در ها نام برد. ایهن فناوریان از آن به عنوان نسل جدید سیستمتومتفاوت بوده و می

نهایت با توجه به مزایای زیادی که در کوتاه مدت و بلند مهدت بهرای سهازمان داشهتند 

 وری شده اند.باعت افزایش بهره

 ایهن -افزار نرم اکوسیستم در عملکرد اندازه گیری هایشیوه -(2013) 2ممدیا آمل

در  افهزاری نهرم یهك اکوسیسهتم در گیهری انهدازه هایشیوه و عملکرد به بررسی مقاله

: شهامل اکوسیسهتم افزار نرم از پنج بعداشاره به مطالعه  . اینپرداخته استتون  کشور 

نفعان)مشههتریان و کارکنههان( و ذی وری، قابلیههت همکههاری، رضههایتبهههره نیرومنههدی،

 نیرومنهدی، ایهدب کهه مهدیران دههدمهی نشان مطالعه این . نتایج حاال ازدارد خالقیت

 خالقیهت اقهدامات نفعان)مشتریان و کارکنان( وذی قابلیت همکاری، رضایت وری،بهره

 وتحلیهل تصهمیم گیهری، تجزیهه فرآینهد کیفیهت به منظهور افهزایش همزمان طور بهرا 

 های مدیریتی بکار ببرند.سیستم

)سهنجش در عمهل  مهدیریت و  عملکهرد اندازه گیری -( 2013) 3وال و کورتیت

و انهدازه  های اخیرمهدیریت عملکهرددرسال این واقعیت است که وجود با -وری(بهره

 از بسهیاریو  بهه خهود جلهب کهرده را تحقیقهات زیهادیهها، و ابزار ههاگیری تکنیك

بهرای  مزایهای بسهیاریسیستم اندازه گیری عملکهرد  اجرای که کنند ادعامی دانشمندان

ها اهمیت زیادی برای این موضوع قائهل نشهده انهد. ا در عمل سازمانها دارد امسازمان

بهه  هلنهدی برجسهته سهازمان17 در و مصهاحبه گسترده یهاپژوهش براساس این مقاله

 باشد.می در عملها از این ابزار استفاده سازمان دییل معایب و مزایا، شناساییدنبال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Badescu 

2. Mhamdia  Amel 

3. Waal  & Kourtit 
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های انهدازه گیهری تمرکهزروی سیسهتمههدف و  - (2013) 1بجورکلند و فورسلند

ههای های انهدازه گیهری عملکردههدف سیسهتم -وری(عملکرد محیطی )سنجش بههره

محیطی در زنجیره تامین به طور فزاینده مهم است. رایج ترین تمرکز بر شرکت داخلهی 

باشد و ارتباط معنی داری بین هدف و زنجیره تامین وجود دارد. هدف از این مقالهه، می

سی داشتن یك تهدارکات اهحیح در راه ههدف و تمرکهز خهود در زنجیهره تهامین برر

 باشد.می

 

 فرضیه تحقیق. 4
 شود.می های شیرازشهرداریوری در بهرهافزایش موجب خود کنترلی 

 

 روش تحقیق. 5
وری بهه عنهوان متغیهر بههره پیش بین وبه عنوان متغیر خود کنترلی در این تحقیق 

این تحقیق جزء تحقیقات تواهیفی و از نهوع پیمایشهی  ده است.در نظر گرفته ش مالک

باشد و از لحاظ هدف، کاربردی است زیرا در ادد شهناخت و رتبهه بنهدی عوامهل می

رابطه متغیرها در قالب همبستگی مهورد  اینکهتوجه به  باشد. بامندسازی میمورر بر توان

 گیرد.بررسی قرار می

 گردد:آزمون فرضیه تحقیق به شرح زیر ارائه میمدل رگرسونی ارائه شده جهت 

 ∑+1β+ )خود کنترلی(αوری= بهره
 

ها از فرمول کوکران استفاده شده که ایهن در این پژوهش برای تخمین حجم نمونه

 فرمول به شرح زیر است:

𝑛 =
𝑁𝑡2𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑑2 + 𝑡2𝑝𝑞
= 138 

 N  تعداد کل جامعه است 

n   حجم نمونه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Björklund  Maria & Forslund  Helena 
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t  است 96/1رابت و برابر  عدد 

 P , q  شود. در نظر گرفته می/5معادل 

d   باشدمی 05/0سطح معنی داری و برابر 

کهه  شهدنفهر توزیهع  140نامه بهین برای جلوگیری از مشکالت احتمالی، پرسهش

و بهرای تجزیهه و تحلیهل بهه پژوهشهگر  شهدها تکمیل نامهمورد از پرسش 138نهایت 

 برگردانده شد.

 :مناسب ترین روش برای محاسبه پایایی 

 درفرمول آلفای کرونبا : 

  
N ŕ

(1+(N−1)ŕ)
=α 

N نامه: تعداد سوایت پرسش 

 : ŕهامیانگین درونی ضریب همبستگی پاسخ 

 
 : آلفای کرونباخ1جدول

 آلفای کرونبا  نام متغیر

 75/0 خود کنترلی

 

 تجزيه و تحلیل آماری. 6

 آمار توصیفی. 6.1
 

 پست سازمانی: 2جدول

 دراد فراوانی فراوانی شرح

 ٪2 3 هامعاون

 ٪9 12 مدیران

 ٪10 14 رئی  اداره

 ٪79 109 کارشناسان

 1 138 مجموع
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 جنسیت: 3جدول

 دراد فراوانی جنسیت

 61 113 مرد

 39 55 زن

 100 138 مجموع

 

 استنباطی. آمار 6.2
 

 وریخود کنترلی و بهرهرابطه همبستگی : 4جدول

 سطح معنی داری ضریب همبستگی هامتغیر

 003/0 /612 وریبهبود بهرهو  خود کنترلی

 

 تحلیل واريانس: 5جدول

 منبع تغییرات
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین مجذور 

 مربعات
F 

 سطح

 داریمعنی

 003/0 534/31 356/3015 1 356/3015 رگرسیون

   942/80 137 468/2859 هاباقی مانده

    138 824/5874 کل

 

 تحلیل رگرسیون: 6 جدول

 منبع تغییرات
 ضریب استاندارد ضریب ییر استاندارد

T 
 سطح

 Beta خطای معیار B داریمعنی 

 000/0 872/4 - 687/41 605/63 رابت

 003/0 231/3 /612 033/0 515/0 خود کنترلی

 

با توجه به سطح معنی داری، آزمون معنی دار است و نشان دهنده ایهن اسهت کهه 
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 رابطه وجود دارد.های شیراز در شهرداری خود کنترلیوری و بین بهره

 

 نتیجه گیری .7
دراد کل جامعۀ آماری کهه  100اطالعات به دست آمده حاکی از این است که از 

 باشهند مهردان تشهکیل نفهر مهی 84هها را کهه دراد نمونهه 61بود، نفر  138تعداد آنها 

دهند، یعنی ها را به خود اختصاص میدراد از نمونه 39دهند در حالی که زنان تنها می

 باشند . نفر می 54زنان شرکت کننده در این تحقیق 

جامعهۀ از نظر پست سازمانی جامعۀ آماری شرکت کننده در این تحقیهق، از تمهام 

دراهد  9دهند، حال آنکه مدیران نفر را معاونین تشکیل می 2.7دراد، معادل  2آماری 

دراهد  10دهند، و همهنین نفر از جمعیت آماری را به خود اختصاص می 12.42یعنی 

باشهند را افهراد دارای پسهت رئهی  اداره بهه خهود نفهر مهی 13.8ها که معادل از نمونه

دهنهد کهه معهادل دراد را نیز کارشناسان تشکیل مهی 79ت اختصاص داده اند، در نهای

 باشد.نفر از کل جامعۀ آماری می 109

با توجه بهه مطالعهات بهه عمهل آمهده در مهورد توانمنهد سهازی نیهروی انسهانی، 

  دارای مولفه هایی به شرح زیر است: توانمندسازی در بعد خود کنترلی

 خود ارزیابی شغلی •

 خود کنترلی  •

 وجدان شغلی •

گونه که از تحلیل آمار به دست آمد در نهایت موجب بهبهود بههره وری در  مانه

بهه   .همخهوانی دارد( 2013وال و کورتیهت )ین نتیجهه بها  تحقیقهات اسازمان هستند. 

یابهد، بهه وری در شخ  افزایش مهیها بهرهای که با افزایش هر کدام از این مولفهگونه

یابهد، وری نیهروی انسهانی افهزایش مهیلی بههرهعبارت دیگر با بهبود خودارزیابی شهغ

گهردد و نهایتهاً هر هه وجهدان وری میافزایش و بهبود خودکنترلی موجب افزایش بهره

بها توجهه بهه وری خواهد داشهت، شغلی بیشتر باشد تأریری مثبت بر افزایش میزان بهره
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دار است و نشان دهنده این است کهه بهین بههره وری و سطح معنی داری، آزمون معنی

  رابطه وجود داردهای شیراز در شهرداری خود کنترلی

 

 منابع

 الف. فارسی
وری در شهرکت فهوید مبارکهه، پایهان (، بررسی عوامل مورر بر بهره1384عسکری) -1

 نامه کارشناسی ارشد. 

 ، مقایت تهران.وری و عملکردمفاهیم مبهم بهره(، 1385باقری ) -2

 وری منابع انسانی،  اپ دوم، اافهان: انتشارات ارکان.(، بهره1384سلطانی، ایرج ) -3

و  تحقیقهات موسسهه:مندسهازی کارکنان؛تهران.توان(1386)ابطحی،ح و عابسهی،س -4

 مدیریت. آموزش

(.مدیر یك دقیقه ای؛ )ص ابراهیمی،متهرجم( تههران: 1387بالنهارد،ک وجانسون،ا ) -5

 دایره.

وری شهرکت تولیهدی نیروگهاه گهازی (، نقش عوامل مورر بر بههره1388فریدونیان) -6

 خراسان، پایان نامه کارشناسی ارشد. 

 مندسازی؛(.کاربرد فن آوری اطالعات بر توان1383انی،امیرحسین)مزید آبادی فراه -7

 پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه قم.

وری منهابع انسهانی؛فارس:پیام نهور (.مهدیریت بههره1387مویلی، ع و عزیهزی، ع ) -8

 استان فارس.

نامهه فصهل .منهد سهازی مهدیران(. طراحی الگوی سیستمی توان1383سکندری، م.) -9
 (.2)8انسانی.مدرس علوم 

 پهژوهش زنهان، مندسهازی زنهان؛(.عوامل مورر بر توان1387فوحسینی،ن.) رهنورد، -10
6(1.) 

 های دولتهی؛مندسهازی منهابع انسهانی در سهازمانتوان (.1387) س. االحی زاده، -11

 (.2)3کارهای ااالحی نظام اداری،مجموعه مقایت همایش راه
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مندسهازی کارکنهان از طریهق (.توان1386)ع و سهلیمی، ق.  جمشیدیان، ن، نادری، -12

-ی ضمن خدمت )مطالعه موردی شرکت پاییش نفت اافهان(. پژوهشهاآموزش

 (.27)7نامه علوم انسانی و اجتماعی، 
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