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 منافع نظر از ها سازمان عملکرد و یور بهره یفاکتورها انیم ارتباطبررسی 

 10014ایزو  استاندارد از یریگبهره با یاقتصاد و یمال


3یمحمد اقدس ،*2یاستاد اری، بخت1یبهرام ریام
 

مدرستیدانشگاهتربها،ستمیسوعیصنایمهندسۀدانشکد،وریمدیریتسیستموبهرهارشدکارشناس.1

مدرستیدانشگاهتربها،ستمیسوعیصنایمهندسۀشکدداناریاستاد.2

مدرستیدانشگاهتربها،ستمیسوعیصنایمهندسۀدانشکداریدانش.3


(15/08/95تصویب:تاریخ،29/01/95شده:اصالحروایتدریافتتاریخ،30/10/94:دریافتیختار)

 چکیده
اهمیتفراوانهاسازمانیبراگااراست،ریتأثمیمستقطوربهسازمانییبرعملکردوکارا،مرتب باآنیهاوشاخصیوربهرهباتوجهبهاینکه

-بههی(برا10014 ویاحوزه)مانندنیمطرحدرایواستانداردهایواقتصادیبحثمنافعمالیبراهاهاوسازمانشرکتگر،یدیسواز.دارد

ی،واقتصهادیومنهافعمهالیوربههرهمیازمفاهکیطورجداگانههرابتدابه،مقالهنی.درانداقائلزیادیتیاهمیرقابتیهاتیآوردنم دست

ویمنهافعمهالیشهاخصوبهرا20یورمواهوعبههرهیاسهاس،بهرانید.براوشیمهااستخراجازآنکیهریارهایس سابعادومعویبررس

.درانهدکارگرفتهشهدهیبهواکتشافیفیتوصۀدوروشمطالعق،یتحقنیادرست.استخراجشدهاهاشاخصازمقا  وپژوهش16یاقتصاد

ۀمطالعدرد.ونشیمصور جداگانهاستخراجبهی،واقتصادیومنافعمالیوربردومواوعبهرهرگااریتأثمیهاومفاهشاخص،یفیتوصۀمطالع

.بهاتوجههبههشودیمانیبا یبرگرفتهازمرورادبیواقتصادیومنافعمالیوربهرهۀهادردوحوزوشاخصمینمفاهایمارتباط ینیاکتشاف

کهاستشدهنیتدویواقتصادیمنافعمالویورنمواوعبهرهایمارتباطمعنادارافتنییبراییهاپرسشنامه،شدهومواوعا مطرحمیمفاه

ییهاهیفرافیتعرقیارتباطازطریبررس،اولیسرۀ.درپرسشناماستشدهیآورعآنجمجیونتاعیتوز،نخبرگانصنعتودانشگاهایمدر

=05/0درسطحtمرتب بااستفادهازآزمونیهاشاخص.ابتداگرفتانجامیعملکردیرهایومتغیوربهرهیارهینمتغایمارتباطمورددر

ۀدربهارییههاپرسش،دومیسرۀمختلفمشخصشدند.درپرسشنامیهادرحوزهتریارتباطقوبایهااخصش،هاآننیاستخراجشدندوازب

ارتباطورفتگصور رسونیپیبستگهمبیارۀبامحاسب ینیبررسازبخشنیاشدند.هیتهرهایهاومتغشاخصۀارتباطمستقلوجداگان

دوپرسشنامهباههمیهایخروجان،یپادر.گرفتانجامMinitabاف ارهابانرمدادهلیوتحلهی تجکهاستذکرانیشاهامطالعهشد.آنانیم

براسهاس.اسهتآنارتباطچگونهه انیمرتب استومیواقتصادیبامنافعمالیوربهره،هادرکدامقسمتکهشدمشخصشدندوسهیمقا

.دیبخشرابهبودسازمانیوراقداما بتوانعملکردوبهرهنیشدتابااارائهشدهطرحبهبودمواوعا میبرا ینیاقداماتج،ینتانیا
 

.یواقتصادیمنافعمال،ی،شاخص،عملکردسازمانیورعملکرد،بهرهیابیارزهایکلیدی:واژه



 مقدمه
یهابیدرارزینقشمهمی،واقتصادیمالیابیارزیارهایمع

مناسهبیاری،اماانتخا معدکننیمیفاهااعملکردشرکت

گهرفتنانجهاماسهتکههموجهبیمواهوع،ههانآنمیااز

شهدهاسهتیمهالیریتمهدیا درادبیاریبسهایپژوهش

هیتج ،هاشرکتیتمالینموقعییتعیازاب ارهایکی.[1 

،اسههت.درواقههعیواقتصههادیمههالیهههالشههاخصیههوتحل

ا ویهعملبهارۀرادریمهمهههاییتواقعی،مالیهانسبت

.بهاسهازدیسازمانآشهکارمهیکیواقتصادیتمالیواع

ی،واقتصههادیمههالیاههههههاونسههبتاسههتفادهازشههاخص

نیهیههاتعشهرکتیمهالههایوقهو ههامشکال ،اهعف

شهترمفههومیبزمهانی،ههاهاوشاخص.البتهنسبتشودیم

ۀههادرگاشهتهاوشهاخصرنسبتیکهباساکنندیدامیپ

مطلهو یااسهتانداردهایهمؤسسا مشهابه،همانشرکت

 .[2 سهشوندیصنعتمربوطمقا

،توان،کارنیرویرساندناستفادهازحداکثربهوری،بهره

،پههول،ماشههین،زمههین،انسههانینیههرویاسههتعدادومهههار 

وتولیهدههایینهه کاهشباهد مکان،زمانو تجهی ا

افه ایش،گسهترشبازارهها،یسهوددهاف ایشدنبالآن،به

وزنهدگییت،بهبوداستانداردهایودرنهاکوششاشتغالو
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یشافه ای.تهالشبهرا[3 سطحرفاهجامعههاسهتیارتقا

درجهانامهروزوری،بهرهیریتدانشمدۀوتوسعیوربهره

گفتتوانیکهمیتاحد؛ارور مطرحاستیکعنوانبه

ۀدرآستانیریتاستکهمدیامبارزهترینیجدتالش،این

عنهوانبههیور.بههره[4 روستهباآنروبیکمویستقرنب

ازیاریحهلبسهیقهدر  زمرابهرایوسهته،پیندفرایک

موجوددرکشورمانندهایییمشکال فراهمآوردهونارسا

دررقابت،نداشتنیناتوانیعا ،اایشاف ایین،پایسودده

نبهودیطهورکلوبههیهدیتولیهتازظرفیحداکثرۀاستفاد

.از[5 کنههدیمههرامطالعهههیسههتمسیههکازیحدرکصههح

یههاراهتهرینمههمازیکیی،ورشورشدبهرهیآنجاکهاف ا

نرفههاهویتههأم،دنبههالآنشههتروبهههیدبیههبهههتولیابیدسهت

وامعاسهت،شهناختعوامهلمهؤثربهرافراددرجیستیبه 

محققانوپژوهشگرانیاصلیهاازآرمانی،ورشبهرهیاف ا

یهاههابنگاهی.تداوموبقا[6 رودمیشماربهنهینزمیدرا

یناستکهاینوابستهبهای،هادرهرنظاماقتصادسازمان

هاوعوامهلهاتاچهاندازهبتوانندشاخصهاوسازمانبنگاه

یواقتصههادیبهههاهههدا مههالیههلرادرجهههتنیوربهههره

.[7 کنندوبهبودببخشندییشناسا

،عملکردیحسابرسیاجرابا(1394)همکارانوفتاحی

یوربهههرهیشمختلههفافهه ایهههاوراهکارهههایکردبهههرو

یه ندیگهریوهشپهژ.[8 نهدعملکهردپرداختیههابخش

یوعملکهردمهالیوربربهرهآموزشیرتأثیمنظوربررسبه

آمهوزشبهریرتأثیباهد بررسی،درشعببانککشاورز

درشهعبیعملکردمهالویورازنظربهرهیعملکردسازمان

 .[9 گرفتاستاناصفهانانجامیبانککشاورز

درخهارجیوداخلیمتعددیهاپژوهشوجودرغمعلی

بررسهیدراقتصهادی،ومهالیعملکردی،وربهرهیهاحوزه

استانداردبرمبنایویژهبهمواوعا ،اینعواملمیانارتباط

یهریگبهرهبامقاله،ایندر.داردوجودنقصان10014ای و

ارتبهاطصهریحصهور بهمشخص،ومعتبرییهاشاخصزا

ارتبهاطیبررسبنابراین،شود؛یمیبررسمقولهدواینمیان

منهافعۀههاازجنبهمتقابلعواملمؤثربرعملکهردسهازمان

ایهنههد ی،وروعوامهلمهؤثربهربههرهیواقتصادیمال

یهکهری،ابتدابهبررسمنظوربدین.رودمیشماربهپژوهش

طورجداگانهبهیواقتصادیومنافعمالیوربهرهیمازمفاه

ازیکهریارهاید.س ساستخراجابعادومعوشمیپرداخته

یبرایاستنتاجیچارچوبیت،ودرنهاگیردمیصور هاآن

د.وشمیارائهیکدیگردومواوعبریرگاارتأثیهاعاملیانب

 رد یور بهدره  رگداار یتأث یها شاخص و لمعوا

 یسازمان مسائل
یمتفهاوتههایدیهدگاهی،ورعواملمؤثربهربههرهییندرتع

مهواردی،نظهرانازدانشمندانوصاحبیکوجودداردوهر

خالصهه،طهورانهد.بههعنوانعواملمؤثرمشخصکردهرابه

وکارکنهان،یرانمسهتمرمهدیآمهوزششهغلمانندیعوامل

یجهادایشهتر،بکهاربهتهرویکارکنهانبهرای شانگیارتقا

ویرانمهدیهتابتکهاروخالقبهروزبرایمناسبهایینهزم

برعملکهردوینظاممناسبپرداختمبتنیکارکنان،برقرار

وانضهباطیوجهدانکهاریق،وتشهویههنظهامتنبیبرقرار

نقهشحسهاسو،هاوروشهایستمتحولدرسویاجتماع

ومانییهتسهازحاکمیهتتقوازطر دیگهر،دارند.یدیکل

عنهوانبههییجهوسازمانبرامورصهرفههاییاستستمرک 

مؤلفهانهمهۀاما،[10 مؤثراستیوردربهرهیملیفۀوظ

ینظهردارنهدکههبهرااتفهاقزمینهیندرایباًتقر،رشتهینا

تهوانیلخها رانمهامعیکتنهای،ورسطحبهرهیشاف ا

ازیبهیمعلهولترکیهدرابایوربههرهیبلکهارتقا،ارائهکرد

 دانست:زیرعوامل

 یرانرفتههارمطلههو وکههرداردرسههترهبههرانومههد:

یبههافهرادیهدبایورهبهریریتمهدیرخطیتمسئول

هههاییژگههیازویسهه ردهشههودکهههاههمنبرخههوردار

مناسهبیریتومدیرهبرهاییوهخا ،شیتیشخص

؛[11 وباشندالگی نیوازنظراخالقیرندکارگرابه

 ۀهمیبرایشغلهاییشرفت زمپی کردنشرافراهم

؛[12 افراد

 آمهوزشاهمنخهدمتوآمهوزشیههادورهبرگ اری

آموزشامنخدمتوآموزشیهادورهیدکارکنان:با

یومسهتمرتلقهیهاتیامهرحیهکعنوانکارکنانرابه

یههاتهالشتهوانیآمهوزشمهیقتنهاازطریرارد،زک

یعلمهههاییشهرفتکارکنانراباامکانا موجهودوپ

؛[13 هماهنگکردیدجد

 تمههامییههدباههها:بههودنوظههایفودسههتورالعملروشهن
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ااهحکارکنهانویبراینهاوقواندستورالعملیف،وظا

هاوجودنداشتهباشدآنیبرایابهامیچهیباشدوجا

؛[14 

 هادرآنترتیب،بدین:بهکارکنانیکافیارا دادناخت

یشهتریبیتمسهئولخوداحسهاسیکارهادادنانجام

دارند؛

 :افههرادکارآمههدومتخصههصجهها جهها متخصههص

یشفاهیهاهاآزمونانتخا آنبرایومجموعهشوند

شود؛برگ اریوکتب

 :وهههاگیههرییمکارکنههاندرتصههممشههارکتکارکنههان

امهریهن.اشوندههامشارکتداداهدا وبرنامهینتدو

احساسهایتفعالیدکهکارکناندراجراوشمیسبب

تالشیبهاهدا سازمانیابیکنندودردستیتمسئول

؛[15 دباشنداشتهیشتریب

 یزنهدگیفیهت:مفههومکیکهاریزنهدگیبا یفیتک

درافهرادیشهدنبهرااحترامقائلیتاهمیانگربی،کار

 .[16 شاناستیکارهایی مح

شهدهدرقسهمتومواوعا مطهرحیمباتوجهبهمفاه

هاووشاخصیرهامتغبارۀدریبندجمعیکبهتوانیبا م

آنۀکهخالصیدرسیوربربهرهیرگاارعواملتأثیطورکلبه

عمدهگروهدودرهاوشاخصیرهامتغهمراهبه1درجدول

یعوامهلداخلهشهامل،.گهروهنخسهتاسهتمشهاهدهقابل

راکنتهرلههاآنتواننهدیسازمانمیرانومداست(یون)در

گیرددربرمیرا(یرونی)بیعواملخارجنی دوم.گروهکنند

.اندخارجازکنترلواینعوامل

 

 و هدا  شداخص  م،یمفاه) یاقتصاد و یمال منافع

ایدزو   اسدتاندارد  یهدا  ییراهنما براساس ابعاد

10014) 
از10014ایه وسهتانداردای،واقتصادیمنافعمالۀدرحوز

وابعادیاستکهتمامشدهیفتعریاستانداردهاینترکامل

یههاوشهاخصیواقتصهادیمباحثمالهطبومربیممفاه

بنهابراین،دهد؛یطورکاملپوششمدوحوزهرابهینمهما

هاواستخراجشاخصیاستانداردبراینازا،پژوهشیندرا

استفادهشدهاست.یواقتصادیلابعادمهمدرمواوعا ما

بههاPDCAبراسههاسمنطههق10014ایهه واسههتاندارد

یریتوتمرک برهشهتاصهلمهدیدوتأکیندیفرایکردرو

تهوانمهیآنبراسهاسکههکنهدیارائهمیچارچوبیفیت،ک

دسهتیواقتصادیبهمنافعمالتوانیکهچگونهمیافتدر

یهلوتحلیهتج یکبراساساستاندارداینیت،.درنهایافت

یوالگهویسهطحبلهوسسهازمانیهفهدفمندوباتعرۀفاصل

بههیدنههارادررسهدرهشتحهوزه،سهازمانیابیخودارز

یههن.ا[17 کنههدیمهههههدایتبهبههوداثههربخشیهههاپههروژه

یفیهتکیرانارشهدومهدیراناستکههمهدیپل،استاندارد

گهاارییهسهرمایقدتاازطرنزمییوندهارابههمپسازمان

.یابهددسهتیهداربههمنهافعپایفیهتکیریتاصهولمهدرب

بههیابیدسهتهاییوهتاشدهدیارائهمییالگوترتیب،بدین

اسههتانداردیههن.اشههودیحههاوطریههلوتحلیههههههاتج آن

بناشدهاستیریتهممدبهاصولمرتب یۀبرپاالمللی،ینب

.دهدراتوسعهیتحققاهدا سازمانیلگرتسهیهایندتافرا

انداز:اصولعبار ینا

 خههودانیهههابهههمشههتر:سههازمانیتمرکهه بههرمشههتر

آنهانراۀنهدیحهالوآیههاازیندیباهاآناند.وابسته

رابههرآوردهانیمشههتریهههایازمنههدیدرککننههدون

عبهورازیبهرادیهههاباسهازمانن،یبهراعهالوه؛سازند

 وتالشکنند.ی یرخودبرنامهانیانتظارا مشتر

 سهازمانیریگوحد مقصدوجهت،:رهبرانیرهبر

سهازمانرایداخل یمحدیهابا.آنکنندیمجادیراا

کنندکهکارکنانبتواننهدیونگهدارجادیایاگونهبه

مشهارکتکاملطوربهیبهاهدا سازمانیابیدردست

کنند.

 ۀجهوهر،سطوحیمشارکتکارکنان:کارکناندرتمام

خواههدسهببهاومشارکتکاملآنهستندسازمان

 سازمانمحسو شود.تیم شانیهاییشدتاتوانا

 مههوردنظههردرسههازمانجی:نتههاینههدیفراکههردیرو،

یندیصور فراومنابعمرتب بههاتیفعالکهیهنگام

 .شوندیحاصلمشتریبی،بااثربخششوندیمتیریمد

 تیریدرکومهههد،یی:شناسهههایسهههتمیسکهههردیرو

ییکهاراستم،یسکیعنوانبه،همبهمرتب یندهایفرا

بههاههدا خهودیابیسازمانرادردسهتیواثربخش

 .بخشدیبهبودم
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 سهازمانیبهبودمداوم:بهبودمداومعملکردسراسهر

 آنسازمانباشد.یبراداریپایهدفدیبا

 یاههمی:تصهمیریهگمیبههتصهمنانههیبواقهعکردیرو

ههاواطالعها دادهلیوتحلهیبراساستج ،اثربخش

 .شوندیماتخاذ

 ازمانوسهبراساسسودمتقابل:کنندهنیرواب باتأم

ۀورابطهانهدوابسهتهگریکهدیآنبههانکننهدگنیتأم

ارزشجهادیایهردورابراییسودمندودوطرفه،توانا

 .[18 دهدیمشیاف ا

یبهراراهبهردیگیهرییمتصهمیک،اصولینایرشپا

ازاثهربخشیریتمهدمیهانارتبهاطبهودهوارشهدیریتمد

راازطهر دیگهریواقتصهادیوتحققمنهافعمهالطرفی

مناسهب،یههاواب ارههاروشسهازیجاری.کندیمیعتسر

یهابیجههتیرابهرایهدارپایسهتمیسیکهردوریکۀتوسع

.منفعههتسههازدیمههپههایرنامکههایواقتصههادیاهههدا مههال

اثربخشمنابعواستقراریریتمدبامعمولطوربهی،اقتصاد

بهبهودارزشوسهالمتسهازمانیبهرایکاربردیهایندفرا

شدهیانبیبهبودسازمانیجۀنتی.منفعتمالآیدیدستمبه

درسهازمانینهمؤثربره یریتیاقداما مددرقالبتحقق

.[18 است

ویمهالۀکههدرحهوزیومواهوعاتمیباتوجهبهمفاه

گفتههشهد،10014 ویهابااستفادهازاسهتانداردیاقتصاد

درشهدهمطهرحیههاوشهاخصرههایمتغۀنیزمدرتوانیم

.دیرسههیبنههدبهههجمههعیواقتصههادیمنههافعمههالۀحههوز

یههاشهاخصشهود،یمهمشاهده2رکهدرجدولطوهمان

یاتیههوعملیمههالۀدردوحههوز،یواقتصههادیمنههافعمههال

اند.شدهیبندمیتقس



 یور بهره یها . شاخص1جدول 

یوربهره

مرجعهاشاخصرهایمتغ

یعواملداخل

عواملنرم

 [20] [19]هرفردیارزشاف ودهبهازا
 [21] [14]یساختارسازمان

[22]کاریوهایش  15]  

[21]یتیریمدیهاوهیش  14]  
[23]اطالعا ودانش  13]  

عواملسخت

 اخدم انی/مدشدهیتول تعدادمحصو 
شدهارائه

 ا یوتجهآ  نیماش [25 ,24 ,20]
یفناور
هیمواداول

یعواملخارج

دولتو
هارساختیز

ینهادیهاسازوکار

[14, 26, 27] 
وراهبردهاهااستیس

هارساختیز
یمؤسسا عموم

یعیمنابعطب
نیزم

یانرژ [28 ,24]
هیمواداول

را ییتغ
یرفتار

یاقتصاد

[16, 22, 27, 29] 
یاسیس

یاجتماع
یفرهنگ
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 یو اقتصاد یمنافع مال یها . شاخص2جدول 

یواقتصادیمالمنافع

مرجعهاشاخصرهایمتغ

یمال

یسودآورشیاف ا

 30.31]
درآمدهاشیاف ا

هانهیکاهشه 
بهبودگردشپولنقد

هیبازگشتسرماشیاف ا

یاتیعمل

[30.31 یابهبودعملکردبودجه
[32 رقابتشیاف ا
یحفظووفادارتیبهبودواع

ینسبتبهمشتر
 32.33]

[34 یریگمیتصمیبهبوداثربخش
[34.35 ازمنابعموجودنهیبهۀاستفاد

[22 بهکارکنانییپاسخگوشیاف ا
[22 (ی)ذهنیفکریهاهیبهبودسرما

یوکارآمدی،اثربخشیسازنهیبه
هاندیفرا

 34.36]

[20.37 نیتأمۀریبهبودعملکردزنج
محصولۀعرایکاهشزمانبرا

بهبازار
 20.37]

بهبودعملکرد،اعتباروثبا 
یسازمان

 34.36.38]



 پژوهش شرو
نعملکهردمیهاارتبهاطبههکههپهژوهشباتوجهبهعنهوان

یور(وبهههرهیواقتصههادیمنههافعمههالۀ)درحههوزیسههازمان

بهااسهتفادهازآنتهاشدینتدویامربوطاست،پرسشنامه

ومنافعیوربهرهۀشدمطرحیهانشاخصمیابتوانارتباط

ومشهخصکهردراتاحدممکناسهتخراجیواقتصادیمال

شهدهدردومطهرحیهاازشاخصیکنکداممیاکهساخت

؛وجهودداردتهرییفاهعیهاتهریارتبهاطقهو،مواوعفوق

چنهین،شدهدربها استخراجیهابراساسشاخصبنابراین،

شدهاست.ینتدویاپرسشنامه

(9و1،3،5،7اعدادبا)لیکر یفطبراساسخبرگان

-(بههسهؤال9)عددیقویار(تابس1)عددیفاعیارازبس

ازیشکههپهاسهتذکرشایانپرسشنامهپاسخدادند.یاه

اهیهاوفراهسؤالاعتبارسنجی،منظوربهپرسشنامه،یعتوز

وی،نظهرانوخبرگهانبررسهازصهاحبیتعهدادوسهیلۀبه

برطر شد.آناونواقصیرادها

ازخبرگهاندانشهگاهویتعهدادمیانپرسشنامهدرینا

ایهنحهوزۀدرکههشدتوزیع(یخودروسازصنعتصنعت)

داشهتهپژوهشهیوکهاریسوابقتحقیق بههتوجههبهاانهد.

دانهشوتخصهصشهرطپهیشاحرازبهنیازوهایتمحدود

درپرسشهنامه30درمجموع،پرسشنامهتکمیلبرایکافی

مهدیرانوکشوربرتریهادانشگاهعلمیهیئتاعضایمیان

شهدکههیعتوزخودروسازیب رگشرکتدوکارشناسانو

وبرگشههتدادهشههد.نههرخبازگشههتیههلعههددآنتکم19

یاههقبولسهؤالیاردی.برااستدرصد33/63پرسشنامه

اسهتفادهشهد.=05/0درسهطحtازآزمهون،پرسشنامه

0Hمقدارفرض 7وH 7یارنظرگرفتهشد.نمونههد

 دهاست.مآادامهدر،پرسشنامهیاهازسؤال

 یسهودآورشیبهاافه ا،هرفهردیارزشاف ودهبهازا

ارتباطدارد.

 یریهگمیتصهمیبهابهبهوداثربخشهی،ساختارسازمان

ارتباطدارد.
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 ییوکهارایاثربخشهبها،یسهازنههیکاربابهیوهایش

ارتباطدارد.

 یریهگمیتصهمیبابهبوداثربخش،یتیریمدیهاوهیش

 ارتباطدارد.

ازشدهیآورجمعیهادادهبارۀباتوجهبهمباحثبا در

یتبهامسهئولیورارتباطبههرهوخبرگانصنعتودانشگاه

پایرفتههنیه یردوتعهدادههایهازفرای،تعدادیاجتماع

-Pبراسهاسمقهدارنی اهیهفراپایرشیاردیار.معشدند

valueکههیدرصهورت.استP-valueازمقهدارαتهربه رگ

باتوجههبههحجهمدراینجاشود.یمیرفتهپایهفرا،باشد

مربههوطبهههقبههولوردیهههادادهتمههامیازآوردن،هههاداده

آندسهتهاز،قسهمتیهندرا.شهودمییاخوددارهیهفرا

یوبهراشوندمیاستخراج،اندشدهپایرفتهکههاییفرایه

)مطابقشودمییفتعرینسبییهاهاشاخصآنرهاییمتغ

ازیفهیرادرطیرههانمتغمیهاارتبهاطیه ان(تام3جدول

.آیددستبه«ارتباطبی»تا«کامالًمرتب »

اولاسههتوپرسشههنامۀدومبرگرفتهههازۀپرسشههنام

اسهتخراجمطالبآنبراسهاسایهنپرسشهنامهوهاشاخص

یهتاهمیه انمازینجها،اتفهاو کههدریهنباا؛شدهاست

ایهندر.اسهتشهدهسهؤالجداگانههصهور بهههاشاخص

صههور هههابهههپرسشههنامه،بههرخال قسههمتقبههل،قسههمت

ی،اجتمهاعیتمسهئولی،وربههرهۀجداگانهودرچهارحهوز

صور مسهتقلوبهیواقتصادیومنافعمالمحیطییستز

.شههوندیمههیبررسههیارتبههاطووابسههتگگونهههیچبههدونههه

شهدهدربها اسهتخراجیههابراساسشهاخصهاپرسشنامه

ورههایمتغدرزمینهۀکههیشدند.باتوجهبهجداولنیتدو

-بهشد،ارائهیواقتصادیومنافعمالیوربهرهیهاشاخص

ارتبهاطیبههبررسهی،فراهیشپیچجداگانهوبدونهطور

بها.میپهردازیمهیواقتصهادیومنهافعمهالیوربهرهنمیا

P-Valueومقهداررسهونیپیهمبسهتگبیاستفادهازاهر

اظههارنظرکهردرهایمتغنمیاارتباط انیدرموردمتوانیم

.(4جدول)



 رهایدر سطح متغ یو اقتصاد یو منافع مال یور ن دو موضوع بهرهایم یشاخص نسب نییتع .3جدول 

ریمتغ
یمنافعمال
 یواقتصاد

 یوربهرهریمتغ

تعدادکل
یاهیهفرا
شدهدرمطرح

 (Aقسمت)نیا

تعداد
یاهیهفرا

شدهپایرفته
قسمتنیدرا

(B) 

یشاخصنسب
دونیامیان
=X)ریمتغ

𝐴

B
)

 

 ریندومتغمیاارتباط انیم

نداشتن
ارتباط
0 

فیاع
5/0>>

0 

متوس 
5/0 

یقو
1>>5/0 

کامالً
مرتب 
1 

  ●    64/0 9 14 عواملنرم یمال

 ●     1 4 4 عواملسخت یمال

 یمال
دولتو

 هارساختیز
1 1 1     ● 

 ●     1 1 1 یعیمنابعطب یمال

 یمال
را ییتغ

 یرفتار
0 0 0 ●     

  ●    86/0 31 36 عواملنرم یاتیعمل

  ●    875/0 14 16 عواملسخت یاتیعمل

 یاتیعمل
دولتو

 هارساختیز
5 1 2/0  ●    

 ●     1 2 2 یعیمنابعطب یاتیعمل

 یاتیعمل
را ییتغ

 یرفتار
8 8 1     ● 
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 صورت مستقل به یو اقتصاد یمنافع مال و یور بهره انیارتباط م یبررس .4جدول 

یطیمحستیعواملز

یورعواملبهره
 یاتیعمل یمال

 نرمیعواملداخل

Pearson correlation 

87/0  

Pearson correlation 

71/0  
P-Value 

001/0  

P-Value 

002/0  

یقوبسیارارتباطمثبتو یقوبسیارارتباطمثبتو   

 سختیعواملداخل

Pearson correlation 

31/0  

Pearson correlation 

64/0  
P-Value 

012/0  

P-Value 

033/0  

یارتباطمثبتوقو ارتباطمثبتومتوس   

 هارساختیدولتوز-یعواملخارج

Pearson correlation 

57/0  

Pearson correlation 

69/0  
P-Value 

059/0  

P-Value 

031/0  

یارتباطمثبتوقو یارتباطمثبتوقو   

 یعیمنابعطب-یعواملخارج

Pearson correlation 

12/0  

Pearson correlation 

26/0  
P-Value 

034/0  

P-Value 

041/0  

فیارتباطمثبتواع فیارتباطمثبتواع   

 یررفتارا ییتغ-یعواملخارج

Pearson correlation 

71/0  

Pearson correlation 

65/0  
P-Value 

002/0  

P-Value 

032/0  

یارتباطبسیارقو یارتباطمثبتوقو   



یخطهیتگبسهههم انیهمرسهون،یپیبستگهمبیار

نیبهبیارنی.مقداراسنجدیرامیتصادفریمتغندومیا

مثبهتیبسهتگههمیمعنهابهه1کهکندیمرییتغ1تا-1

یبسهتگههمایمعنبه-1وینبودهمبستگنشانگر0کامل،

درآمهارزیهادیکهکهاربرد-بیارنیکاملاست.ایمنف

سیفرانسیۀاولۀدیبراساسارسونیکارلپوسیلۀبه–دارد

وندارنههدیقههانونثههابت،رینمقههادیهها.شههدنیتههدوگههالتون

ی،کلهۀکقاعهدیبراساساند.دستآمدهبهیصور تجرببه

یبسهتگههم انیهمۀتهواندربهاریرمهیهزریمقهادراساسب

.قضاو کردرهایمتغ

   گیری یجهنت
منهافعویوربههرهعواملارتباطیبررسبهپژوهش،نیادر

-4و3ولاباتوجههبههجهد.شدپرداختهیاقتصادویمال

تهوانیمه-کننهدیرامشخصمهرهایارتباطمتغ انیکهم

یرههایبهرمتغرههایکهداممتغازمحهلی،ورگفتکهبهره

فیااهعیهمتوسه ،یقهوریتهأثی،واقتصهادیمنافعمهال

بهاتواننهدیمههاشرکتوهاسازمان،اساسنیبرا.گااردیم

کههکهامالًییرههایمتغوههابرمؤلفههشتریبیگاارهیسرما

بههلیهونیتعالریدارند،مسیقواریارتباطبسایمرتبطند

یطهیترودرمد کمترراکوتاههشدنییتعشیاهدا ازپ

نکتهنیباشند.توجهبهاشرویخودپیکارۀودرحوزکنند

دربهبودیبرایگاارهیوسرمای یربرنامهکهاستیارور

متهوازنودیهبارههایههاومتغمؤلفههبلوسو انیمتیواع

موجبنبایدمواوعکیبهازحدشیمتعادلباشدوتوجهب

.شودمواوعا ریابهسیتوجهبی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86
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 اول و دوم یها در پرسشنامه یو اقتصاد یبا منافع مال یور بهره یرهایارتباط متغ زانیم .5جدول 

فیرد
منافعریمتغ

یواقتصادیمال
یوربهرهریمتغ

ارتباطدر انیم

اولۀپرسشنام

ارتباطدر انیم

دومۀپرسشنام
درجهتبهبودیاقدامات

 یثبتوبسیارقومیقوعواملنرمیمال1

،یسودآورشیاف ایهابهبودشاخص

،بهبودهانهیدرآمدها،کاهشه شیاف ا

هیبازگشتسرماشیگردشپولنقد،اف ا

 مثبتومتوس کامالًمرتب عواملسخت یمال2

،یسودآورشیاف ایهابهبودشاخص

،بهبودهانهیدرآمدها،کاهشه شیاف ا

هیشتسرمابازگشیگردشپولنقد،اف ا

 یمال3
دولتو

هارساختیز
 یمثبتوقوکامالًمرتب 

یمالیهاموقعگ ارشبهۀارائ

ا یموقعمالپرداختبه

 فیمثبتواعکامالًمرتب یعیمنابعطب یمال4

مختلفیهادربخشیگاارهیسرما

ستیز یمح

یاهیوگیجانوریهاازگونهتیحما

 یمثبتوبسیارقوارتباطتننداشیرفتاررا ییتغ یمال5

کارکنانیمادیازهایتوجهبهن

لکردمپاداشورفاهبراساسعنییتع

کارکنان

 یمثبتوبسیارقو یقوعواملنرمیاتیعمل6

 یابهبودعملکردبودجه

 یریپارقابتشیاف ا

 یبهمشتریحفظووفادارتیبهبودواع

 یریگمیتصمیبهبوداثربخش

 (ی)ذهنیفکریهاهیبهبودسرما

هاندیفرایوکارآمدیاثربخشیسازنهیبه

 یمثبتوقو یقوعواملسخت یاتیعمل7

 ازمنابعموجودنهیبهۀاستفاد

 نیتأمۀریبهبودعملکردزنج

 محصولبهبازارۀعرایکاهشزمانبرا

یبهبودعملکرداعتباروثبا سازمان

 یاتیعمل8
دولتو

هارساختیز
 یمثبتوقوفیاع

هادردواستانداریال اما قانونتیرعا

 ومحصو  دا یتول

انیکنندگانومشترحقوقمصر تیرعا

 فیمثبتواعکامالًمرتب یعیمنابعطب یاتیعمل9

حفظاساسربکارهاهمۀدادنانجام

 ستیز یمح

ریپادیتجدیهایبااستفادهازانرژدیتول

 یمثبتوقورتب کامالًمیرفتاررا ییتغ یاتیعمل10
 بهکارکنانییپاسخگوشیاف ا

یریگمیدادنکارکناندرتصممشارکت



راهاپرسشنامهلیوتحلهیتج جینتا5جدول،تیدرنها

،ازارتباطها کیهریوبراکندیمسهیمقاجاکیصور به

درجهتیاقدامات،مربوطارتباطوتیاهم انیمبامتناسب

فیهکههازقبهلتعرییرهایصومتغبهبودمتناسبباشاخ

ۀدرحوزتوانندیهامسازمان،رونیااز.دهدیاند،ارائهمشده

،یسهودآورشیافه ایههابهشهاخصشتریباتوجهبویمال
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وبهبودگردشپولنقهدها،نهیدرآمدها،کاهشه شیاف ا

عوامهلقیهخودراازطریوربهرهه،یبازگشتسرماشیاف ا

هرفرد،سهاختاریشدهبهازاکسبۀارزشاف ودمؤثرمانند

اطالعها و،یتیریمهدیههاوهیکهار،شهیوهایش،یسازمان

شده، ارائهاخدم انی/مدشدهیتول دانش،تعدادمحصو 

کاررفتههبههیهۀمهواداولیوفنهاور ا ،یوتجهآ  نیماش

ۀدرحهوزیراعملکهردسهازمانترتیب،دیندوبنبهبودبخش

ۀدرحهوزتواننهدیههامهسازماننیهمچن.دهندرتقاایمال

بهبهودعملکهردیههابههشهاخصشهتریباتوجهبی،اتیعمل

بهیحفظووفادارتیرقابت،بهبودواعشیاف ا،یابودجه

ازنههیبهۀاسهتفاد،یریهگمیتصهمیبهبوداثربخش،یمشتر

بهههکارکنههان،بهبههودییپاسههخگوشیمنههابعموجههود،افهه ا

ویاثربخشهه،یسههازنهههی(،بهی)ذهنههیکههرفیهههاهیسههرما

کهاهشن،یتهأمۀریهبهبودعملکهردزنجندها،یفرایکارآمد

بهبودعملکرد،اعتبهاروومحصولبهبازارۀعرایزمانبرا

عوامهلمهؤثرقیهخهودراازطریوربههرهو،یثبا سازمان

شدهارتقادهند.اشاره
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