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 stajpour2007@yahoo.com-ايشاى -وشهاى -ؿشوت تَصيغ ًيشٍي تشق جٌَب اػتاى وشهاى 

 

 :چکیده

تٌگاّْاي التلادي وَچه ٍ هؼياسّاي اسصياتي دسايي همالِ 

صهاى هَسد ل ؿاخلْاي هَثش دس تْشُ ٍسي ػاٍ وٌتش هتَػط

هطالؼِ لشاس گشفتِ ٍ تش ايي اػاع يه ًَع هذل اسصياتي اسائِ ؿذُ 

هؼياسّاي اكلي ٍ هْن دس ، هذل اسائِ ؿذُ  اػت وِ دس ايي

ؿشوتْا ، هَػؼات ٍ ػاصهاًْاي فؼال دس وـَس سا هَسد تجضيِ ٍ 

تٌگاُ ٍسي هيضاى اثشتخـي آى سا تش تْشُ تخليل لشاس دادُ ٍ 

  ًـاى هيذّذ. التلادي

تِ هٌظَس اسائِ ًتايج ٍ تخليل دادُ ّاي آهاسي ، چٌذ ؿشوت 

خلَكي سا تلَست ًوًَِ اًتخاب ٍ اسصياتي سا تشاػاع هذل اسائِ 

ؿذُ اًجام خَاّين داد. ٍجَد ػيؼتن يىپاسچِ اسصياتي دس تيي 

ػاصهاًْا ٍ هَػؼات دٍلتي ، تٌگاّْاي التلادي سا تِ ػوت 

گًَي ٍ افضايؾ تْشُ ٍسي ػَق خَاّذ داد. تذيي كَست وِ دگش

ؿشوتْا تشاي هاًذى دس دايشُ فؼاليت ، تالؽ خَد سا تش اػاع 

الگَّاي اص پيؾ تؼشيف ؿذُ تىاس هي گيشًذ ٍ اص طشفي هؼياسّاي 

اسصياتي تش اػاع هذل اسائِ ؿذُ هي تَاًذ تؼٌَاى يه هخشن، 

سآٍسد ٍ ًظام التلادي اّشهْاي افضايؾ تْشُ ٍسي سا تِ حشوت د

 سا دگشگَى ػاصد. 

وليِ هخاػثات ٍ پاساهتشّاي اسصياتي ؿشوتْاي ًوًَِ تا اػتفادُ 

اص ػيؼتن جاهغ اسصياتي پيواًىاساى اًجام ؿذُ ٍ دادُ ّاي 

ٍسٍدي ػيؼتن تلَست ٍالؼي اص سصٍهِ ؿشوت ّاي خلَكي 

فؼال دس تخـْاي اجشايي ًوًَِ تشداسي ؿذُ اػت ، تٌاتشايي هي 

تَاى هذل هؼشفي ؿذُ سا تؼٌَاى يه هذل پايِ دس اسصياتي ؿشوتْا 

 دس ًظش گشفت .

تِ هٌظَس اًذاصُ گيشي تْشُ ٍسي اص دادُ ّاي آهاسي ؿشوتْا 

 اػت.اػتفادُ ؿذُ 

 مقدمه

تا پيـشفت هي تاؿذ. اػتاًذاسد صًذگي  ّن هؼٌيتْشُ ٍسي  اهشٍصُ

جاهؼِ  دس يه جاهؼِ تِ دسجِ اي اص تاهيي حذالل ًياص ّاي

تِ ػثاست ديگش همذاس ٍ ويفيت غزا ، پَؿان ،  .تؼتگي داسد

هؼىي ، آهَصؽ ٍ اهٌيت اجتواػي ،اػتاًذاسد صًذگي سا تؼييي 

هي وٌذ. تشاي استماي اػتاًذاسد صًذگي تايذ غزا ، پَؿان ، 

تيـتش تَليذ ؿَد. افضايؾ همذاس تَليذ واالّا ٍ  ;هؼىي ٍ 

ْادُ ّاي ًيشٍي واس ٍػشهايِ خذهات هي تَاًذ اص طشيك افضايؾ ً

كَست پزيشد ٍ يا ايٌىِ اص هٌاتغ هَجَد تِ كَست واساتش اػتفادُ 

تِ ػول آيذ. هٌاتغ يه وـَس ػوَها هخذٍد هي تاؿذ تٌا تش ايي 

تْشُ ٍسي تيـتش يه ضشٍست تشاي استماي اػتاًذاسد صًذگي يه 

هلت هي تاؿذ. تْشُ ٍسي تيـتش هَجة سؿذ التلادي ٍ تَػؼِ 

ؿاغالى تِ دػتوضد تيـتش  اػي هي ؿَد. تا تْثَد تْشُ ٍسياجتو

ٍ ؿشايط واسي هٌاػة تش دػت خَاٌّذ يافت دسػيي حال 

فشكت ّاي ؿغلي تيـتشي تَليذ خَاّذ ؿذ. تْشُ ٍسي تاالتش اص 

يه ػَ هَجة واّؾ ليوت ّا ؿذُ ٍ اص ػَي ديگش ػَد 

 ػْاهذاساى سا افضايؾ هي دّذ. تْش حال دس يه وـَس دس حال

تَػؼِ اي هاًٌذ ايشاى تذٍى استماي تْشُ ٍسي ًوي تَاى هـىل 

  .تيىاسي سا تش طشف ًوَد

تشاي تْشُ ٍسي تاالتش تايذ ضايؼات تِ ّش ؿىلي وِ ٍجَد داسد اص 

لثيل ضايؼات دس هَاد ، هاؿيي آالت ، صهاى ، ًيشٍي اًؼاًي ، فضا 

 ٍ ديگش اؿىال آى ؿٌاػايي ٍ حزف ؿَد. فشآيٌذ ّايي وِ هَجة

ايجاد اسصؽ افضٍدُ ًوي ؿًَذ تايذ ؿٌاػايي ٍ اصچشخِ تَليذ وٌاس 

 .گزاسدُ ؿًَذ
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اػتفادُ اص اكَل تشًاهِ سيزضي كزخيج جْزت سؿزذ ؿزشوت      

ّاي خلَكي ٍ پَيايي دس سٍيىشدّا ٍ تْؼاصي تشًاهِ ّزا اص  

جايگاُ ٍيظُ اي تشخَسداس اػت تٌاتشايي اػتفادُ اص يزه اتزضاس   

ظن ػزثة سؿزذ ٍ پزشٍسؽ فٌزي ٍ     تشًاهِ سيضي هذٍى ٍ هزٌ 

اجشايي ايي تٌگاّْا هي گشدد اٍلزيي اتزضاس هْزن ػزاصهاًْا ٍ     

دػتگاّْاي اجشايي ، اسصياتي دليك ؿزشوت اي خلَكزي ٍ   

ستثِ تٌذي آًْا خَاّذ تَد. دس ػالْاي اخيش تخؾ اجشايزي ٍ  

فٌي ًؼثت تِ تخؾ هذيشيتي دس ايي ؿشوتْا پيـزي گشفتزِ   

ي ًيزض دس ايزي صهيٌزِ ٍجزَد     اػت ػليشغن ايٌىِ واػتي ّاي

داسد. دس ّش كزَست فشآيٌزذ گشايزي ٍ ايجزاد تفىزش ػيؼزتن       

هذيشيت دس ايي ؿزشوتْا تزِ سؿزذ ٍ تْزشُ ٍسي آًْزا ووزه       

خَاّذ ًوَد ٍ دس ٍالغ هي تَاى ًظام اسصياتي سا تؼٌزَاى يزه   

اّشم وٌتشلي دس جْت واّؾ ٍ يا افضايؾ تْشُ ٍسي للوزذاد  

لَكي ،  ػاختاس التلادي ًوَد. اص طشفي تا تمَيت تخؾ خ

ٍ هالي دػتگاّْاي اجشايي هتخَل هي گشدد. دس حال حاضش 

ّيچ داًـي دس خلَف صًجيشُ استثاطي تزيي ًظزام اسصيزاتي    

ؿززشوت ّززاي خلَكززي ٍ هيززضاى تْززشُ ٍسي ايززي ؿززشوتْا 

دس ايي همالِ ضزوي   تٌاتشايي تلَست هىتَب اسائِ ًـذُ اػت

هَلفِ ّزاي تْزشُ    تشسػي ٍ ؿٌاخت هؼياسّاي هْن اسصياتي ٍ

ٍسي ، يه هذل اسصياتي اسائِ ؿزذُ اػزت وزِ تزا اػزتفادُ اص      

سٍاتط سياضي ، ًتايج اسصياتي سا تا ًتزايج اًزذاصُ گيزشي تْزشُ     

ٍسي هٌطثك هي ػاصد ٍ ػاصهاًْا تِ طَس تمشيثي هي تَاًٌزذ  

تا اػتفادُ اص ايي اسصياتي ٍ لثل اص فؼاليت تٌگزاُ خلَكزي ،   

 يؾ تيٌي ًوايٌذ.هيضاى تْشُ ٍسي آى سا پ

 

 عوامل موثر در بهر ه وري سازمان :

 

 وفايت واسوٌاى ٍ ويفيت ًظام ػولىشدي ػاصهاى -

 ًظام هذيشيت حاون تش ػاصهاى -

 لَاًيي ، همشسات ٍ ػياػتْاي اتخار ؿذُ -

 تَاى هالي اص لثيل تجْيضات ، هاؿيي آالت ٍ تاػيؼات -

 ػيؼتوي تَدى ٍ فشايٌذگشايي -

 ٍليِ ، ّضيٌِ ّاي جاسي ٍ ...(هذيشيت ّضيٌِ ّا ) هَاد ا -

 ػايش ػَاهل اص لثيل تاصاس ٍ ... -

 شركتهاي خصوصي:معیارها و مولفه هاي ارزيابي 

 

 تجشتِ ٍ داًؾ دس صهيٌِ هَد ًظش -

 حؼي ػاتمِ دس واسّاي لثلي -

 تَاى هالي -

 تَاى تجْيضاتي -

 تَاى فٌي ٍ تشًاهِ سيضي -

 وفايت واسوٌاى وليذي)ػاختاس ػاصهاًي( -

 ضي ٍ وٌتشل پشٍطُتَاى تشًاهِ سي -

 داًؾ فٌي دس صهيٌِ هطالؼِ ٍ طشاحي -

تخلززيالت ٍ تجشتززِ افززشاد وليززذي ؿززاغل دس تخززؾ   -

 طشاحي

 تجشتِ دس صهيٌِ تاهيي واال -

 تَاى هذيشيتي -

 

 زنجیره مولفه هاي بهره وري و معیارهاي ارزيابي

. 

 

 SKED-PQمدل  .3

 SKED-PQدس ايززي همالززِ ػززؼي ؿززذُ اػززت تززا اسائززِ هززذل 
َكي وَچه ٍ هتَػط سا هَسد اسصياتي لشاس دادُ ٍ ؿشوتْاي خل

هيضاى ّواٌّگي اهتياصات هؼياسّاي اسصياتي سا تا هَلفِ ّاي تْزشُ  

تجضيِ ٍ تخليل لشاس دّين.  ٍسي ؿشوتْاي خلَكي وَچه هَسد

اص آًجائيىِ ػاصهاًْا ، هَػؼات ٍ ًْادّاي دٍلتي ػالٍُ تش ايٌىزِ  

كي هي ػزپاسًذ لززا   فؼاليت ّاي اجشايي سا تِ ؿشوت ّاي خلَ

تشتيت ٍ افضايؾ داًؾ ايي تٌگاّْا تايؼتي هثتٌي تش افضايؾ تْشُ 

ٍسي دس آًْا تاؿذ تذيي هؼٌي وِ ًظزام هؼزتٌذ ػزاصي ٍ اجزشاي     
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فؼاليت ّا دس ايي گًَزِ ؿزشوت ّزا تايؼزتي تزِ ػزوت ٍ ػزَي        

  افضايؾ تْشُ ٍسي ّذايت ؿَد.

دس ًظزام   دس هذل اسائِ ؿذُ اص وليِ پاساهتشّا ي هْزن ٍ ؿزاخق  

اسصياتي اػتفادُ ؿذُ اػت ٍ هؼيش پيؾ سٍ تِ ايي كزَست اػزت   

اتتذا سٍاتط سياضي اػتخشاج ؿذُ اص هذل هزوَس اسائِ هي ؿَد وِ 

 SKED-PQٍ پغ اص آى چٌذ ؿشوت ًوًَزِ اًتخزاب ٍ هزذل    

 .پیاده سازي مي شود

تِ طَس ولي دس هذل اسصياتي ؿشوتْاي خلَكي هثتٌي تش هَلغزِ  

وليِ ؿاخلْاي هَثش سا تايؼتي اػزتخشاج وزشد ٍ   ّاي تْشُ ٍسي 

 .دس لالة يه ساتطِ سياضي اسائِ ًوَد

تش  (S) دس هذل اسائِ ؿذُ ، اهتياص اسصياتي ؿشوتْاي خلَكي

 :هخاػثِ ٍ تؼييي هي گشدد سٍاتط ريلاػاع 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

      

 

 
 

 
 وِ دس آى :

 = اهتياص هذيشاى ٍ واسوٌاى

 

 =اهتياص واسّاي اًجام ؿذُ

 

 =اهتياص تذاٍم فؼاليت پيواًىاس

 

Pاهتياص تَاى هالي = 

 
 اهتياص حؼي ػاتمِ-

 

Wخلف )تا ػالهت هٌفي(= هيضاى جشيوِ ت  

 

تا تَجِ تِ سٍاتط فَق، اهتياص اسصياتي ؿشوت ّاي ًوًَِ تـشح 

 ريل تَػط ًشم افضاس هخاػثِ ؿذُ اػت:

 

 

co Ep Ew Ec P W S 

E 
95 

A1 23 0 0 832 0 513 

A2 0 0 0 1251 0 751 

A3 571 29 0 2936.5 0 2122 

A4 621 37 0 1418 0 1246 

E 
96 

A1 1390 887.7 27 498 0 1482.42 

A2 1550 334.77 10 0 0 1136.86 

A3 3314.17 2413.11 193 0 0 3552.17 

A4 2499.17 3238.11 291 498.5 1764.55- 4253.76 

 

 
 

 
دس  SKED-PQتا تَجِ تِ اسصياتي اًجام ؿذُ تش اػاع هذل 

، هيضاى سؿذ ؿشوت ّاي ًوًَِ هطاتك 59ٍ  59ػالْاي هتَالي 

اسائِ ؿذُ اػت دس جوغ آٍسي ًوًَِ ّا ػؼي  2اسُ ًوَداس ؿو

 ؿذُ اػت اص ؿشوت ّاي هتفاٍت اػتفادُ ؿَد .

 اندازه گیري بهره وري:
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ْشُ ٍسي دس ػطج ػاصهاى تشاتش اػت تا ًؼثت واس اًجام ؿذُ ت

ػاصهاى تشاي تَليذ واالّا يا اسايِ خذهات دس طَل يه صهاى 

ؾ داؿتِ اًذ. تٌا هؼييي تِ هٌاتغ هلشف ؿذُ وِ دس تَليذ ًم

تشايي تشاي هخاػثِ تْشُ ٍسي دس ػطج ػاصهاى ًؼثت تِ تخؾ 

التلادي اص ػَاهل هلوَع تشي اػتفادُ هي ؿَد. ػاصهاى 

هتـىل اص ؿشوت ّايي اػت وِ خَد تَليذ وٌٌذُ ًَع خاكي اص 

واالّاي ًْايي ّؼتٌذ. لزا هفَْم ػاصهاى ًثايذ تا هفَْم ؿشوت 

ى هي تَاًذ اص جوغ جٌذ ؿشوت تِ اؿتثاُ گشفتِ ؿَد ٍ ػاصها

ٍجَد آهذُ تاؿذ. ؿشوت هىاى ثاتتي اػت وِ دس آى هجوَػِ اي 

اص ػَاهل تَليذ تخت هذيشيت ٍ حؼاتذاسي ٍاحذ جْت تَليذواال 

  .ٍ خذهت تِ واس افتادُ تاؿذ

 تْشُ ٍسي دس ػطج ٍاحذ تَليذي -ُ

ٍاحذ تَليذي دس ٍالغ لؼوتي اص ؿشوت اػت وِ تِ تىويل 

ًْايي ، تَليذ لطؼِ يا اسايِ خذهت خاكي هي پشداصد. هخلَل 

ايي ػطج اص تَليذ هي تَاًذ جضٍ ٍاحذ ، گشٍُ تَليذي ، خط 

تَليذ ٍ ػالي تَليذ لخاظ ؿَد. تشسػي تْشُ ٍسي دس ايي ػطج 

ػالٍُ تش ػَاهل ًيشٍي واس ، ػشهايِ ، اًشطي ، ػَاهل خاف ٍ فٌي 

يض هي تَاًذ چَى هاؿيي آالت ٍ حتي يه هاؿيي خاف سا ً

ؿاهل ؿَد. تشسػي تْشُ ٍسي يه خط تَليذ ٍ تشسػي تْشُ ٍسي 

صهاى ّوَاسُ تا هطالؼات وٌتشل ويفيت ّوشاُ اػت وِ دس حَصُ 

 ..هطالؼات ػوَهي هٌْذػي كٌايغ لشاس هي گيشد

تِ طَس ولي ؿاخلْاي تْشُ ٍسي سا هي تَاى تلَست ريل تؼشيف 

 وشد:

اسصؽ افضٍدُ تِ  )اص تمؼينؿاخق تْشُ ٍسي ًيشٍي واس -

 تؼذاد ؿاغليي حاكل هي ؿَد(

)اص تمؼززين اسصؽ ؿززاخق تْززشُ ٍسي ّضيٌززِ ؿززاغليي -

افضٍدُ تِ اسصؽ هَجَدي اهَال ػشهايِ اي ثاتت حاكل 

 هي ؿَد(

)اص تمؼزين اسصؽ افزضٍدُ تزِ    ؿاخق تْشُ ٍسي ػشهايِ -

 اسصؽ هَجَدي اهَال ػشهايِ اي ثاتت حاكل هي ؿَد(

-  

ص تمؼين اسصؽ افضٍدُ تِ )اؿاخق تْشُ ٍسي اسصؽ هَاد -

 اسصؽ هلاسف ٍاػطِ حاكل هي ؿَد(

-  

)اص تمؼزين اسصؽ افزضٍدُ تزِ    ؿاخق تْزشُ ٍسي اًزشطي   -

 همذاس اًشطي هلشف ؿذُ حاكل هي ؿَد(

-  

)اص تمؼزين اسصؽ  ؿاخق تْشُ ٍسي وزل ػَاهزل تَليزذ    -

 افضٍدُ تِ ول ًْادُ ّا حاكل هي ؿَد(

 

company E 95 E96 P95 P96 

A1 513 1482 12804 26964 

A2 751 1136 5021 20260 

A3 2122 3552 57582 84670 

A4 1246 3524 15246 52779 

 گیري بحث و نتیجه

ؿشوتْاي وَچه ٍ هتَػط تاصٍي تَاًوٌذ دػزتگاّْاي اجشايزي   

سي اص تزشدا  اجزشا، اداسُ ٍ تْزشُ  هي تاؿٌذ ٍ ّواًطَس وِ هي داًزين  

ّزا ٍ   اس تؼزتي سٍؽ و تا فشاگيشي ٍ تِ ضّا دس جْاى اهشٍص، ج پشٍطُ

پزيش ًثَدُ ٍ ٍضؼيت هَجَد، ًـاى  اتضاسّاي هذيشيت پشٍطُ، اهىاى

ّاي هذيشيت ػزٌتي تزشاي اًجزام تْيٌزِ      دّذ وِ اتىا تِ ؿيَُ هي

تزش ؿزذى صهزاى اجزشا، ضزؼف       ًوايذ. طزَالًي  ّا، وفايت ًوي طشح

هـَْد ويفيت اجزشا، ّضيٌزِ توزام ؿزذُ تؼزياس تزاال ًؼزثت تزِ         

فمزذاى ساّثشدّزاي اجشايزي لزَي تزشاي اًجزام       تشآٍسدّاي اٍليِ، 

تَاى تِ  ّا سا هي تشداسي اص پشٍطُ ّا ٍ ضؼف آهَصؽ تشاي تْشُ پشٍطُ

 .ّاي وـَس تشؿوشد ػٌَاى تخـي اص صًجيشُ هـىالت هْن پشٍطُ

 ُ سا  دس ؿزشوتْاي خلَكزي    تيٌؾ كخيج ٍ ػلوي هذيشيت پزشٍط

َس ّزا دس وـز   تَاى هٌـز  ػوزذُ هـزىالت ٍ هؼضزالت پزشٍطُ      هي

تخزث ػويزك ٍ دس ػزيي     فشآيٌزذي هخؼَب وشد. تخث يادگيشي 

ؿزشوتْاي   ويفيزت ػولىزشد  تْزشُ ٍسي ٍ  حال حؼاػي اػت وِ 

تْتزشيي   ؿزشوت ّزا  ًوايزذ. اگزش    سا تِ  ؿزذت هتز ثش هزي    هزوَس

سا دس اختياس داؿتِ تاؿٌذ اها آهادگي ٍ   هتخلليي هذيشيت پشٍطُ

يْي اػزت وزِ   اؿتياق يادگيشي ٍ پيـشفت سا ًذاؿتِ تاؿزٌذ، تزذ  

ٍ سٍ تزِ صٍال   ذ وشدٌسؿذ ًخَاّ هَلفِ ّا ٍ ؿاخلْاي تْشُ ٍسي

 خَاٌّذ سفت.

 

ّزا   ؿزشوت  دٍ ػاهل اػاػي تشاي پيـشٍي دسػزت   تطَس خالكِ

ُ  : ٍجَد داسد دس آى   ػاهل اٍل، هخيط والى اػت وِ ػَاهل پزشٍط

وٌٌذ ٍ تايذ ػاختاس هٌاػثي داؿتِ تاؿذ تا تتَاًٌذ استثزا    واس هي

اػت وِ  ؿشوتاجضا سا تؼْيل وٌذ. ػاهل دٍم، هخيط دسٍى تيي 
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سا  خزَد ّزاي   يادگيشًذُ، تتَاًزذ تَاًزايي   ؿشوتّا تِ   تا تثذيل آى

ّزاي   گززاسي دس طزشح   تَػؼِ دّذ. تا ٍجَد تؼذاد ٍ حجن ػشهايِ

ّزاي   ّايي وزِ همزشس اػزت دس حزَصُ پزشٍطُ      جاسي وـَس ٍ پشٍطُ

ّزا ٍ   َد فشايٌذ اجشاي طزشح صيشتٌايي دس وـَس تِ اجشا دسآيٌذ، تْث

دس وـَس اص طشيك يادگيشي ، ًِ تٌْا ضشٍسي تلىزِ    هذيشيت پشٍطُ

حياتي اػت. ايي هْن، ًيض هؼتلضم تجذيذ ػاختاس للوشٍ فىزشي ٍ  

 .تاؿذ ّاي خشد ٍسصي جاهؼِ هي ًظش دس ػٌت تجذيذ

تذيْي اػت دػتگاّْاي اجشايي تزا دس ًظزش گزشفتي ػاهزل اٍل ٍ     

م اسصياتي هي تَاًٌزذ ًمزؾ هْوزي دس حشوزت     تمَيت ػاختاس ًظا

ّواٌّگ ٍ هَثش ؿشوتْاي وَچه ٍ هتَػزط ايفزا ًوايٌزذ. هزذل     

اسائِ ؿذُ دس ايي همالِ هي تَاًذ تؼٌَاى يزه هخزشن دس هخزيط    

ػاصهاًْا ٍ دػتگاّْاي اجشايي هَسد اػتفادُ لشاس گيشد ٍ تاصخَسد 

 َ كزي  آى سا دس تْشُ ٍسي ٍ استماء ويفيت ػولىشد ؿزشوتْاي خل

 هـاّذُ ًوَد.
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