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تاریخ دریافت1393/11/21 :
تاریخ پذیرش1391/33/11 :

چكيده
فروش خودروهاي بالاستفاده خدمتی در ناجا داراي فرایندي نوپا بوده و باتوجه به اینكه عواید حاصله ازآن
صرف خرید خودروهاي جدید می گردد ،زمينه ساز نوسازي ناوگان حمل ونقل و به تبع آن،باال رفتن کارائی ،اثر
بخشی و بهره وري سيستم ترابري نيروي انتظامی در انجام بهينه و مطلوب ماموریت هاي پليسی می شود .با
عنایت به اتخاذ سياست هاي جدید ناجا درزمينه نوسازي ناوگان ترابري و پایين آوردن عمر مفيد خودروها،
ساليانه شاهدخروج حجم گسترده اي از خودروها از چرخه خدمتی می باشيم .هدف اصلی این تحقيق بررسی
ميزان تاثير فروش خودروهاي بالاستفاده خدمتی بر خرید خودرو در ناجا می باشد .سوال اصلی تحقيق عبارت
است از :فروش خودروهاي بالاستفاده خدمتی درناجا چه ميزان برخرید خودروهاي جدید تاثير گذاراست؟ روش
تحقيق به لحاظ هدف کاربردي و از نظر نوع و روش پيمایشی ،توصيفی می باشد.جامعه آماري این تحقيق
شامل 291نفر از مدیران وکارشناسان مرتبط با خرید وفروش خودرو درحوزههاي معاونت آماد و پشتيبانی،
معاونت راهور و ذیحسابی ناجا که رابطه مستقيم وغيرمستقيم دارند ،می باشد .نتایج نشان داد بين شش مولفه
شناسایی شده تحت عنوان سياست ها و راهبرد سازمان ،ارزیابی عملكرد ،بهره وري ،چابكی سازمان ،یكپارچه
سازي و رضایتمندي مشتري که بيشترین نقش را درافزایش ميزان تاثير فروش خودروهاي بالاستفاده خدمتی

 1استاديار دانشگاه علوم انتظامي امين و مدير گروه آماد و پشتيباني
 2کارشناس ارشد مديريت سيستم و عضو هيات علمي دانشگاه علوم انتظامي امين
 3دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت آماد و پشتيباني
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برخرید خودرو داشته اند ،دو مولفه سياست و راهبردهاي سازمان وارزیابی عملكرد از رتبه باالتري نسبت به
دیگر مولفه ها برخوردار بوده اند.
واژگان كليدي :فروش ،خودروهاي بال استفاده خدمتی ،مرکز فروش ناجا ،مرکز خرید ناجا

مقدمه

فروش خودروهاي خارج از رده خدمتی ناجا داراي فرایندي نوپا بوده و باتوجه به اینكه عواید
حاصله ازآن صرف خرید خودروهاي جدید می گردد ،زمينه ساز نوسازي ناوگان حمل و نقل و به
تبع آن ،باالرفتن کارائی ،اثر بخشی و بهره وري سيستم ترابري نيروي انتظامی در انجام بهينه و
مطلوب ماموریت هاي پليسی میشود .با توجه به نوع ،تنوع و تعدد ماموریت هاي محوله
پليس،خودروهاي مورداستفاده در نيروي انتظامی باید داراي قابليت هاي فنی ویژه و ضریب آماده
بكاري باال باشند ،بنابراین فرایند خرید خودرو با ویژگی هاي فوق بسيارحائز اهميت می باشد .با
عنایت به اتخاذ سياست هاي جدید ناجا در زمينه نوسازي ناوگان ترابري و پایين آوردن عمرمفيد
خودروها ،ساليانه شاهد خروج حجم گسترده اي از خودروها ازچرخه خدمتی می باشيم لذا الزم
است .با دقت درخرید خودرو با رویكرد به فروش از طریق بازخوردگيري از فروش خودروهاي
بالاستفاده خدمتی ،نسبت به ارتقاء کيفيت فروش و استفاده حداکثري ازعواید حاصل از آن ،باید
با بررسی مسائل و مشكالت این سيستم به سيستمی پویا ،مناسب و اثربخش ،با استفاده
ازراهكارهاي نوین دست یابيم.
بيان مساله

سردار فرماندهی محترم ناجا درهشتمين و نهمين همایش سراسري معاونين آمادوپشتيبانی
ناجا به رویكرد نوین س ازي تجهيزات وخصوصا خرید خودرو تاکيد نمودند واین کار را مستلزم
فروش به موقع و بهينه خودرو اعالم نموده اند و همچنين تحقيقاتی که دراین زمينه توسط
ریاست محترم مرکز فروش معاونت آمادوپشتيبانی ناجا در قالب کتاب فرآیند و مقررات فروش
اقالم بالاستفاده خدمتی انجام شد ه به موضوع فروش بهينه پرداخته شده وموضوع تاثيرپذیري
فروش وخرید خودرو ازهمدیگر راجهت انجام تحقيقات آتی به معاون محترم آماد و پشتيبانی
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پيشنهاد نمودند که مورد تایيد قرارگرفت .بنابراین در این تحقيق درجهت اجراي تدابير سلسله
مراتب فرماندهی ناجا به دنبال بررسی زمينه هاي تاثير فروش خودروهاي بالاستفاده خدمتی بر
وضعيت خرید خودرو توسط اداره کل ترابري ومرکز خرید معاونت آمادوپشتيبانی می باشيم .با
توجه به این که ساليانه تعداد قابل توجهی ازخودروهاي ناجا به دليل فرسودگی وخروج از خدمت
بال استفاده می گردند و پس از سير مراحل قانونی ازطریق مرکزفروش با انجام مزایده عمومی به
فروش می رسند در این راستا با توجه به تنوع درفروش خودروهاي بالاستفاده خدمتی درمرکز
فروش معاونت ومراکز استان ،با مشكل عدم هماهنگی وبرخوردار نبودن از فروش بهينه مواجه
میباشند .لذا محقق درپی پاسخ وحل مساله موجود می باشد تا با شناسایی موارد تاثيرگذار فروش
بر خرید خودرو در ناجا به فروش بهينه و به تبع آن ارتقاء کيفيت خرید خودرو دست یابد .با
توجه به سوابق محقق دراین زمينه به نظرمی رسد این مهم تاکنون رضایت مسئولين را برآورده
نكرده و عمال مشكالت دیگري رابراي ناجا به جاي گذارده است.
اهداف تحقيق

هدف اصلی :بررسی ميزان تاثير فروش خودروهاي بالاستفاده خدمتی بر خرید خودرو در
ناجا می باشد.
اهداف فرعی:
 بررسی وضعيت فروش خودروهاي بالاستفاده خدمتی درناجا. شناسایی مولفه هاي تاثيرگذار فروش خودروهاي بالاستفاده خدمتی برخرید خودرو درناجا. بررسی ميزان تاثيرهریك ازمولفه هاي شناسایی شده فروش برخرید خودرو در ناجاسواالت تحقيق

سوال اصلی :فروش خودروهاي بالاستفاده خدمتی درناجا چه ميزان برخریدخودروهاي
جدیدتاثيرگذاراست؟
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سواالت فرعی:
 وضعيت فعلی فروش خودروهاي بالاستفاده درناجا چگونه است؟ مولفه هاي تاثيرگذارفروش خودروهاي بالاستفاده برخرید خودروهاي جدید در ناجاکدامند؟ هریك از مولفه هاي فروش خودروهاي بالاستفاده چه ميزان برخرید خودروهاي جدید تاثيرگذار هستند؟مبانی نظري

تعيين تكليف خودروهاي بال استفاده خدمتی درناجا
تعيين تكليف یك مفهوم عام است که به منظور روشن شدن وضعيت کمی وکيفی
هرموضوعی بكارمی رود و ممكن است مصادیق گوناگونی رابه خود بگيرد.دراین مبحث ،تعيين
تكليف فرایندي است که نتيجه آن ،منجربه روشن شدن وضعيت یك کاال ازحيث قابليت و یا عدم
قابليت بهره برداري ،حسب معيارها و ضوابط حاکم برسازمان بهره بردار می باشد .در واقع تعيين
تكليف عبارتست از :فرایند تصميم گيري براي اقالم بالاستفاده ،به یكی ازگزینه هاي معاوضه،
واگذاري ،دفن ،انهدام ،فروش ،تبدیل به احسن ویابرگشت به سيستم(.نصرت پناه)1331:134،
فروش

فروش یكی از عوامل زیرمجموعه بازاریابی است ،به عبارتی فروش انتهائیترین عمليات
بازاریابی در یك معامله است ولی در عين حال شروع یك رابطه بلندمدت با مشتریان است .در
شكلگيري این رابطه بلندمدت ،به نحوي که منجر به پيوند دائمی با مشتریان بشود مهندسی
تمامی عمليات (اعم از موفق و ناموفق) ضروري است( .تریسی )24 :1331 ،اما فروش در نيروي
انتظامی براساس قانون محاسبات عمومی مصوب  1366/6/1ماده 99می باشد که چنين بيان
می دارد ،معامالت وزارتخانه ها ،موسسات دولتی اعم از فروش ،خرید ،اجاره ،استجاره و اجرت کار
(به استثناء مواردي که مشمول مقررات استخدامی می شود) حسب مورد باید از طریق مزایده ویا
مناقصه انجام گيرد .بنابراین برحسب ماده  ،99کليه ي فروش سازمان هاي دولتی اعم ازجزئی،
متوسط و عمده باید از طریق مزایده انجام شود.
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اقالم بال استفاده

اقالمی هستندکه بنا به دالیلی اعم از پایان یافتن عمر قانونی آنان ،تغيير در جداول تجهيزات
سازمانی ،مستعمل شدن ،صدمه دیدن بر اثر حادثه ،مازاد بر نياز بودن ،عدم صرفه اقتصادي ،عدم
توانایی در بهره برداري و ،...بهره دهی ،کارآیی و کاربرد عملی خود را از دست داده و تعمير و
نگهداري آنها به صرفه و صالح سازمان نمی باشد .اقالم بالاستفاده شامل اقالم فرسوده ،اقالم
مازاد ،اقالم خارج از رده ،اقالم مستعمل ،اقالم اضافی و اقالم استهالکی می گردد.
مركز فروش ناجا

وظيفه فروش در یك سازمان به خصوص سازمان هاي دولتی برعهده یك نفر نيست و چندین
نفر در فرآیند فروش سازمانی ایفاي نقش می کنند .واحد تصميم گيري در فروش سازمان را مرکز
فروش می نامند که شامل افرادي است که در تصميم هاي فروش سازمان مشارکت دارند .مرکز
فروش یكی از رده هاي زیرگروه آماد وپشتيبانی محسوب می شود و زیر نظر مستقيم معاونت آماد
و پشتيبانی فعاليت می کند و امور اجرایی شامل اجراي سياست هاي ابالغی از سوي هيئت
ریئسه را عهده دار است( .کاظمی فرد ووطن خواه)31 :1393 ،

فرآيند فروش اقالم بال استفاده خدمتی در ناجا

فرایند فروش در ناجا را می توان در شش مرحله تعریف نمود ،فرایندي که از صدور
دستورالعمل و مقررات آغاز و به مرحله واگذاري ختم می شود.

4

فصلنامه علمی -ترویجی اندیشه آماد  /شماره  / 25سال چهاردهم

شكل  :1فرآيند برگزاري مزايده در مركز فروش ناجا (وطن خواه)11 :1831 ،
تعيين ويژگی هاي خودروئی براساس نيازمنديهاي ماموريت هاي ناجا

تعيين ویژگیهاي خودرویی بر اساس نيازمنديهاي ماموریت هاي ناجا با توجه به اهداف و
ماموریت هاي محوله و همچنين سياستهاي کالن راهبردي ناجا براساس نيازمنديهاي ماموریت
سازمان صورت گرفته است .از آنجا که هر نوع خودرو در کالس خود داراي ویژگیهاي مختلفی
است ،ماهيت آن خودرودرکالس مربوطه شكل می گيرد .فرآیند تدوین ویژگی هاي خودروهاي
زمينی ناجا محدود به بخشی ازاین ویژگی ها ،مشخصه ها و مالكها و معيارها که به عنوان
ویژگی هاي اصلی هستند ،ميگردد که نقش مهمی را در تعيين حداقل الزامات ،نيازمنديها،
خصوصيات و ویژگی هاي الزم جهت طراحی ،نمونه سازي ،ساخت و توليد ،سفارش خرید ،ارزیابی
عملكرد و کارائی و ...آن خودرو در کالس مربوطه به عهده دارند (حيدرزاده الهرود.)69 :1339 ،
فرآيند عملی خريد خودرو در ناجا

اداره کل ترابري معاونت آمادوپشتيبانی براساس سازمان خودرویی مدون که براي تمامی رده
ها درنظر گرفته شده است و به عنوان یك شاخص و استاندارد محسوب می شود نسبت به برآورد
نيازمندي وخرید خودرو اقدامات ذیل را انجام می دهد.
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الف -براساس آخرین وضعيت سازمان خودرویی و موجودي خودروهاي دراختيار کليه رده
هاي ماموریتی و احصاء کسورات (برابر دستورالعمل ها و تدابير ابالغی درخصوص عمرخدمتی و یا
خروج از خدمت) ،تعداد نياز خودرویی مشخص می شود.
ب -پس از احصاء نيازمندي به لحاظ کميت ،جهت تعيين نوع خودرومتناسب با نوع ماموریت
از طریق کارشناسان مربوطه با توجه به شاخص هاي فنی ،عملكردي ،فيزیكیوپشتيبانی ،خودروي
مورد نظر شناسایی می شود.
ج -پس از تعيين نوع وسيله نقليه برآورد اعتباري با توجه به تعداد نيازمندي مشخص و جهت
اخذ تائيدیه نهایی به مراتب باال دستی ارسال و اعتبار مورد نظر در کميسيون هاي مربوطه
(کميسيون تلفيق) مشخص میگردد.
د -پس از تصویب و تعيين منابع اعتباري با توجه به اولویت هاي تعيين شده (کسري سازمان،
جایگزینی،در صد تحقق تدبير و )..ابالغ خرید صادر ودراختيار مرکزخرید جهت انجام تشریفات
خرید قرارمی گيرد( .گودرزي)26 :1334،
تغيير و تحوالت درعرصه بازرگانی به ویژه خرید و فروش ،همچون تغييرات سایر زمينه هاي
فنی وفناوري ،لزوم به هنگام نمودن اطالعات دراین زمينه را اجتناب ناپذیر می نماید .لذا نياز به
استفاده ازفنون وفناوري هاي نوین در زمينه خرید و فروش و ارتباط بين آنها از جایگاه ویژه اي
برخوردار می باشد .در ادامه به برخی از مولفه ها ومدل هاي مربوط به آن می پردازیم.
سياست ها و راهبردها

راهبردها و سياستهاي سازمان ارتباط بسيار نزدیكی با یكدیگر دارند و بستر ،چارچوب ،قلمرو
و تدوین برنامهها و پروژههاي عملياتی را تعيين کرده ،بر تمام حيطههاي اداره یك سازمان و
قلمرو مدیریت تاثير میگذارند .اگر چه راهبرد به شيوههاي مختلف تعریف و تجزیه و تحليل
میشود و براي برنامهریزي مورد استفاده قرار میگيرد ،اما به طور کلی راهبرد به فرآیند تعيين
ماموریت ،مقاصد و هدفهاي اساسی و بلند مدت سازمان و پذیرش جریان اقدامات و تخصيص
منابع ضروري براي دستيابی به هدفهاي سازمان میپردازد .راهبردهاي اثر بخش باید حول
مفاهيم و مولفههایی شكل یابند که جهت و مسير حرکت سازمان را تعيين کنند تا از منابع
(انسانی ،مالی و طبيعی) براي افزایش کارایی و حصول به هدفهاي بهتر استفاده شود( .فردآر،
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 )63 :1336مدیریت راهبردي بر کنترل برنامههاي سازمان تأکيد دارد .این کنترل موجب پویایی
وانعطافپذیري برنامهریزي راهبردي میشود و قابليت سازمان را در مواجهه با تحوالت درونی و
برونی بيشتر میکند( .قزوینی)4 :1393 ،
مدل هاي برنامه ريزي راهبردي

در ادامه به تشریح تعدادي از مدلها پرداخته میشود:
الف-مدل فریمن 1یا ذینفعان :مدل فریمن مدلی است که بر تأمين رضایت گروههاي ذینفع و
دخالت دادن آنها درفرآیند برنامهریزي تأکيد داردالزم به ذکر است تأمين نظر تمام گروههاي
بهطور همزمان مشكل است .هر چند در زمينه سودمندي این مدل در بخش خصوصی غيرانتفاعی
تحقيقی صورت نگرفته ولی مطالعات موردي نشاندهندة سودمندي دخالت ذینفعان دربرنامهریزي
راهبردي دولتی است.
روش کار به این صورت است که ابتدا محيط داخلی وخارج سازمان بررسی و نقاط قوت
وضعف و فرصتها و تهدیدها مشخص میشوند .سپس اثر این فرصتها و تهدیدات روي
راهبردهاي پيشنهادي بررسی میشود .پس از انتخاب مناسبترین راهبردها ،به بررسی نظر
ذینفعان در مورد راهبردها پرداخته میشود و راهبرد که از نظر تمام ذینفعان مثبت ارزیابی شود
انتخاب و براي اجراي آن برنامهریزي میشود( .قوامی)34 :1336 ،
ب -مدل رقابتی پورتر :بهدليل پيدایش شرایط رقابتی با حساسيت باال وورود رقباي بالقوه
به بازار که باعث کاهش سهم بازار سایرین میشد ،مایكل پورتر این مدل را مطرح ساخت .طبق
این مدل براي طراحی راهبرد باید پنج عنصر ،تهدید رقباي جدید ،فروشندگان مواد اوليه،
خریداران محصوالت ،محصوالت جایگزین ورقباي فعلی را بررسی نمود وبرمبناي نتایج حاصل
راهبرد قابل اعتمادتري برگزید .طبعاً با مشخص شدن مواضع وقواي رقبا ،توانائی خریداران و...

Freeman
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چهارچوبی بوجود میآید که در محدوده آن به سادگی میتوان نقاط ضعف وقوت سازمان را
ارزیابی کرد و راهبردهایی را انتخاب کرد که منجر به مزیت راهبردي شود( .کاظمی)23 :1331 ،
ارزيابی عملكرد

به فرآیند سنجش واندازه گيري عملكرد دستگاهها در دوره هاي مشخص به گونه اي که انتظاارات
وشاخص هاي مورد قضاوت براي دستگاه ارزیابی شونده شافاف وازقبال باه آن اباالغ شاده باشاد
اطالق می گردد( .طبرسا )1 :1393 ،در فرایند ارزیابی عملكرد هر مدل والگویی که انتخاب شاود،
طی مراحل ورعایت نظم وتوالی فعاليت هاي ذیل ضروري می باشد:
الف  -تدوین شاخص ها وابعاد ومحورهاي مربوطه وتعيين واحد سنجش آنها
ب  -تعيين وزن شاخصها ،به لحاظ اهميت آنها وسقف امتيازات مربوطه
پ  -استاندارد گذاري وتعيين وضعيت مطلوب هر شاخص
ج -سنجش واندازه گيري از طریق مقایسه واقعی پایان دوره ارزیابی ،با استاندارد مطلوب از
قبل تعيين شده
د -استخراج وتحليل نتایج (توالیی)16 :1336 ،
مدل هاي ارزيابی عملكرد سازمانی:

در ادامه به تشریح تعدادي از مدلها مربوط به ارزیابی عملكرد پرداخته میشود:
الف -مدل سينك وتاتل)1131( 1
یكی از رویكردها به سيستم ارزیابی عملكرد مدل «سينك وتاتل» است که عملكرد یك
سازمان ناشی از روابط پيچيده بين هفت شاخص عملكرد به شرح زیر است:
ا اثر بخشی که عبارت است از «انجام کارهاي درست ،در زمان مناسب وبا کيفيت مناسب».
در عمل اثر بخشی با نسبت خروجیهاي واقعی بر خروجیهاي مورد انتظار معرفی میشود.
ا کارایی که معناي ساده آن «انجام درست کارها» است وبا نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر
مصرف واقعی.
1 S in e c a n d T o t te l
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ا کيفيت که مفهومی گسترده دارد ا بهره وري که با تعریف سنتی نسبت خروجی به ورودي
معرفی شده است.
ا کيفيت زندگی کاري که بهبود آن کمك زیادي به عملكرد سازمان می کند.
ا نوآوري که یكی از اجزاي کليدي براي بهبود عملكرد است.
ا سودآوري که هدف نهایی هر سازمانی است.
ب -چارچوب مدوري و استيپل

1

این مدل یكی از چارچوبهاي جامع و یكپارچه براي مميزي و ارتقاي سيستم هاي ارزیابی
عملكرد است .این رویكرد شامل شش مرحله به هم مرتبط است که در شكل ذیل نشان داده شده
است .مانند اغلب چارچوبهاي دیگر نقطه آغاز این مدل نيز تعریف راهبرد سازمان و عوامل
موفقيت آن است( .گام )1درگام بعدي الزامات راهبردي سازمان با شش اولویت رقابتی که عبارتند
از کيفيت ،هزینه ،انعطاف پذیري ،زمان ،تحویل به موقع و رشد آینده مطابقت داده میشوند.
(گام )2سپس انتخاب شاخص هاي مناسب با استفاده از یك چك ليست که شامل  134شاخص
با تعاریف کامل است آغاز می شود (گام  .) 3بعد ازآن سيستم ارزیابی عملكرد موجود مميزي
می شود تا شاخص هاي مورد استفاده فعلی شرکت شناسایی شوند(گام .)1درگام بعد ،به چگونگی
به کارگيري واقعی شاخص ها پرداخته می شود و هر شاخص با هشت جزء تشریح می شودکه
عبارتند از عنوان ،هدف ،الگو ،معادله ،دفعات ،منبع اطالعات ،مسئوليت وبهبود (گام .)4مرحله آخر
به بازنگريهاي دوره اي سيستم ارزیابی عملكرد شرکت می پردازد( .گام( )6کریمی)13 :1334 ،
گام 1

گام 2

گام 4

گام 8

گام 6

گام 5

شكل :2مدل مميزي وارتقاي سيستم ارزيابی عملكرد (كريمی)13 :1835،
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بهره وري

بهره وري از مفاهيم علم اقتصاد و مدیریت است که چنين تعریف میشود« :مقدار کاال ویا
خدمات توليد شده در مقایسه با هر واحد از انرژي و یا کار هزینه شده بدون کاهش کيفيت یا به
این شكل :اثربخشی بعالوه کارایی» .به دیگر سخن ،بهرهوري ،عبارتست از ،بدست آوردن حداکثر
سود ممكن ،با بهره گيري و استفاده بهينه از نيروي کار ،توان ،استعداد ومهارت نيروي انسانی،
زمين ،ماشين ،پول ،تجهيزات ،زمان ،مكان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه .بهره وري به نسبت
کار انجام شده به کاري که باید انجام میشده اطالق میشود( .برگرفته از ویكی پدیا) مولفه هاي
بهرهوري به ره وري را به دومولفه تجزیه کرد :اثربخشی ،ميزانی که فعاليت هاي برنامه ریزي شده
تحقق یافته و نتایج برنامه ریزي شده به دست آمده است( .کار درست کردن) .کارآیی :رابطه بين
نتيجه بدست آمده ومنابع استفاده شده( .درست کار کردن) .بنابر این (بهرهوري= اثربخشی ×
کارآیی) (ابطحی وکاظمی)31 :1333 ،
مدل هاي بهره وري

در ادامه به تشریح تعدادي از مدلها مربوط به بهره وري پرداخته میشود
الف -مدل پروكوپنكو:
دراین مدل عوامل موثر در بهرهوري سازمان به دوگروه کلی داخلی وخارجی تقسيمبندي
کرده است .نقطه اتكاي این تقسيمبندي ،تحت کنترل سازمان بودن یا نبودن عوامل یاد شده
است .پروکوپنكو دستهبندي عوامل مؤثر در بهرهوري یك سازمان را بهصورت شكل ذیل ارائه کرده
است.
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شكل  :8عوامل مؤثر در بهرهوري در مدل پروكوپنكو (طاهري)1836،

ب -مدل يكپارچه عوامل بهرهوري:
در این مدل ،عوامل مؤثر در ارتقاي بهرهوري به دوگروه اصلی درونی و بيرونی تقسيمبندي
شده اند( .مشبكی وروحانی.)1336 ،

شكل :4مدل يكپارچه عوامل بهرهوري (مشبكی و روحانی)1836 ،
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چابكی سازمان

چابكی به طور کلی توانایی یك سازمان براي درك تغيير محيطی وسپس پاسخگویی سریع
وکارا به آن تغيير است .این تغيير محيطی می تواند تغييرات تكنولوژیك وکاري یا تغيير نياز
مشتري باشد .واژه «چابك» توصيفگر سرعت وقدرت پاسخگویی درهنگام مواجهه با رویدادهاي
داخلی وخارجی سازمان است .سازمانهاي چابك نه تنهابایدپاسخگوي تغييرات موجود باشند،
بلكه با یك آرایش بندي مناسب باید قادر به کسب مزایاي رقابتی نيز باشند .دو تعریف کلی در
رابطه با سازمان چابك به شرح زیر است.
الف) یك سازمان چابك ،با اتفاقات وتغييرات ناگهانی ،به سادگی از پا در نمیآید.
ب) یك سازمان چابك ،سریعالسير ،سازگار و قدرتمند است و به تغييرات ناگهانی ،فرصتهاي
جدید بازار و نيازمنديهاي مشتري پاسخ سریع میدهد) .نيك پوروبرکم)163 :1393 ،
مدل هاي چابكی

در ادامه به تشریح تعدادي از مدلها مربوط به چابكی پرداخته میشود
الف -مدل شريفی وژانگ:
شریفی و ژانگ براساس تحقيقاتی که انجام دادند ،الگویی مفهومی ازچابكی سازمانی ارایه
کرده اند که شامل ابزارهاي چابكی سازمانی ،تقویت کننده ها ،توانمندي ها ومحرك هاي چابكی
می شود .به عقيده شریفی وژانگ ابزارهاي چابكی سازمانی به چهارگروه تقسيم می شود:


ساختار سازمانی :نيازمند انعطاف پذیري درآن است با توجه به حوزه فعاليت سازمان،
اقدامات زیر می تواند انجام شود .مشارکت با دیگر سازمان ها ،افزایش انعطاف با تمرکز
زدایی و ایجاد ساختارمنعطف ،تمرکز بر سازماندهی مجدد ونوآوري



افراد :توانمندي وانعطاف پذیري کارکنان در شرایطی که پيوسته در معرض موقعيت
هاي بحرانی وناپایدار قرار می گيرند نقش کليدي در سازمان هاي چابك دارد
13
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فناوري اطالعات :یكی از اولویت هاي سازمان هاي چابك توجه بسيار زیاد به اطالعات
است .همچنين ميزان تبادل اطالعات درسازمان هاي چابك بسيارزیاد و نيازمند مراقبت
جدي از اطالعات کليدي درسازمان است.



نواوري وخالقيت :سازمان باید به جاي فروش محصوالت خود مشتریان ،ارزشهاي
اساسی را به مشتریان تحویل بدهد.

شكل شماره  :6الگوي مفهومی چابكی سازمانی شریفی و ژانگ(( )2331ابراهيميان جلودار)1393:29،

ب -الگوي:
گلدمن و همكارانش ( )1994چابكی را کاربرد فناوريهاي پيشرفته و اثربخش ارتباطی
دانسته اند .به عقيده آنان چابكی در بر گيرنده اصول چهارگانه اي است که با هم در ارتباط اند.
این اصول عبارتنداز :توانمندسازي و ایجاد رضایت در مشتریان ،هماهنگی ،توانایی کنترل تغييرات
و نا مطمئنی محيطی ،افراد و اطالعات

 04
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شكل :5الگوي گلدمن وهمكارانش(( )1115ابراهيميان جلودار)1811:26،

رضايت مشتري

رضایت مشتري از جمله اقدامات داخلی سازمان ها محسوب می شود که نمود جهت گيري ها
به سمت ارضاي خواسته هاي مشتري است وجهت ارتقاي کيفيت محصوالت .خدمات را نشان می
دهد .رضایت مشتري حالتی است که مشتري احساس می کند که ویژگی هاي محصول منطبق بر
احساسات اوست .نا رضایتی نيز حالتی است که در آن نواقص ومعایب محصول موجب ناراحتی،
شكایت وانتقاد مشتري می شود .در یك تعریف ،رضایت مشتري حالت و واکنشی است که مصرف
کننده و مشتري از مصرف یا خرید محصول ابراز می کند( .ملكی ودارابی)29 :1339 ،
مدل هاي اندازه گيري رضايت مشتري:

در ادامه به تعدادي از مدلها مربوط به رضایت مشتري پرداخته میشود
الف -مدل فورنل:
شاخص رضایتمندي کشور سوئد در سال  1939توسط پروفسور فورنل بر اساس یك مدل
ساخت یافته و با استفاده از نظر سنجی مشتریان طراحی شده بود ،بررسی فعاليت هاي تحقيقاتی
در کشور سوئد موجب شد تا مدل فورنل به عنوان بهترین روش جهت ارائه یك شاخص استاندارد
در سطح ملی شناخته شود.
14
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شكل :7ساختارمدل شاخص رضايت مشتري درسوئد (ملكی و دارابی)21 :1837،

ب -مدل شاخص ملی رضايت مشتري اروپا(:)ECSI
فقدان اطالعات معتبر که به صورت منظم در طی زمان نمایانگر استنباط مشتریان از عملكرد
کيفی سازمان ها در اغلب بخش هاي اقتصادي قاره اروپا می باشد .به عنوان انگيزه اصلی جهت
تدوین شاخص رضایت مشتري در اروپا معرفی شده است .از سوي دیگر الزامات مدل تعالی
 EFQMعامل بعدي در تالش سازمان هاي اروپایی جهت اندازه گيري رضایت مشتریان به شمار
می رود( .ملكی ودارابی)31 :1339 ،

شكل  :3مدل ( ECSIملكی و دارابی)21 :1837،
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يكپارچه سازي

یكپارچه سازي یك جایگاه مرکزي در حوزه هاي متعددي چون مدیریت ،راهبرد ،تئوري
سازمانی ،مدیریت توليد/عمليات وسيستم هاي اطالعاتی اشغال می کند .در راهبرد ،ریشه هاي
مفهومی یكپارچه سازي را می توان در مفاهيم تعاون وهماهنگی از یكپارچه سازي ردیابی کرد.
بنابراین از این دیدگاه ،منظور از یكپارچه سازي این است که دپارتمانهاي مختلف چطور با
همدیگر به صورت موزونی تعامل دارند و فعاليتهایشان به صورت تنگاتنگی هماهنگ شده است.
در راستاي این نگاه ،ادبيات راهبرد از مفهوم یكپارچه سازي ،براي شرح هماهنگی فعاليتها یا
1
مدیریت وابستگیها بين آنها استفاده می کند( .بریكی و پينسونلت)31 :2334 ،
مفهوم یكپارچه سازي در سایر ادبيات ،هم راستا با دیدگاه باال است .تمرکز یكپارچگی سازمانی
بر روي موارد زیر می باشد:



به اشتراك گذاري اطالعات توسط واحد هاي مهندسی ،توليد ،بازاریابی وکليه گروه هاي
پشتيبانی
حذف کليه فرآیند هاي بدون ارزش افزوده در سازمان افزایش توان خدمتدهی سازمان
به مشتري ،بهبود مدیریت دولتی (آقایی.)64 :1331 ،

مدل هاي يكپارچه سازي

در ادامه به تشریح تعدادي از مدلها مربوط به یكپارچه سازي پرداخته میشود:
الف -مدل اوبرت وهمكاران (:) 2118
این تحقيق به ارائه یك مدل ساده براي تعيين درجه یكپارچگی فرآیند پرداخته است.
دراینجا تصور می شود که سطح یكپارچگی فرآیند معادل مجموع تالش هاي صرف شده ،از طریق
فعاليت هاي دریافتی از یك فرآیند است تا دردسترس بودن ،شفافيت ،سر وقت بودن ،و جزء
گرایی ( توجه به جزئيات ) کاالها وداده ها را ،نسبت به کل ارزش افزوده شده توسط فرآیند

Barki and Pinsonneault
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بدست آورد.
PI=(VA-C(aj)+C(tij)+C(gi)/VA
که :VAارزش افزوده شده توسط فرآیند است C،هزینه فراهم کردن دارایی  xبراي فعاليت ،j
 ajقابليت دسترسی براي فعاليت  trj ،jشفافيت براي فعاليت  tij ،jسر وقت بودن براي فعاليت  jو
در نهایت  gjجزء گرایی براي فعاليت  jمیباشند .بنابر این ،هر چه هزینه کسب دسترسی،
شفافيت ،جزء گرایی ( توجه به جزئيات ) وسر وقت بودن کاالها وداده ها نسبت به ارزش افزوده
شده توسط فرآیند کمتر باشد ،سطح یكپارچگی فرآیند باالتر خواهد بود .به عبارت دیگر ،هر چه
تعداد گام ها ،موانع و فواصل فيزیكی در یك فرآیند کمتر باشند ،یكپارچگی آن بيشتر خواهد بود.
ب -مدل مرجع براي يكپارچه سازي كسب و كار
این مدل بر اساس بی تيت سی ( )1994بنا شده و داراي ویژگیهاي زیر است:
چشم انداز مشترك :هدف این حوزه عملكردي اطمينان یافتن از این است که جهت گيري
کسب وکار تعریف شده واین جهت گيري توسط همه کارکنان در کليه سطوح سازمان شناخته
ودرك می شود .راهبرد مشترك واهداف مشترك :هدف این حوزه عملكردي اطمينان یافتن از این
است که شرکت برنامه اي تعریف نموده است که چگونگی پيشرفت آن از موقعيت کنونی به سمت
چشم انداز خود را بر حسب اهداف بلند مدت وکوتاه مدت بطور دقيق بيان می دارد و کارکنان در
کليه سطوح این برنامه را درك می کنند .آگاهی از نقش ها ومسئوليت ها :هدف این حوزه
عملكردي اطمينان یافتن از این است که کليه مسئوليت ها تعریف شده اند و این که آگاهی
نسبت به کليه نقش ها و مسئوليت ها درکار وجود دارد.
فرآيندهاي يكپارچه :هدف از این حوزه عملكردي اطمينان یافتن از این است که اهداف،
رابطه ها و مرحله ها براي هر فرآیند بطور شفافی توسط پرسنل مسئول آن فرآیندها درج شده اند
واین اهداف ،مرحله ها و رابطه ها با مشتریان وتامين کنندگان آن فرآیند ها نيز مورد توافق قرار
گرفته است.
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سازگاري اقدامات در حال انجام :هدف این حوزه عملكردي اطمينان یافتن از این است که
فعاليت کاري همانطوري که در حوزه عملكردي پيش عنوان شد با فرآیندها تطبيق داشته باشد.

مالك هاي عملكردي يكپارچه :هدف این حوزه عملكردي اطمينان از این است که اهداف
وخواسته هایی که در سطح راهبردي تنظيم شده اند ،در داخل سازمان از طریق یك مجموعه
یكپارچه از مالك هاي عملكردي براي کارکردها وفرآیندهاي مجزا بكار برده شده اند.

فرآيند هاي يكپارچه :در خالل کارگاهایی با هر کارکرد یا نمایندگان هر کارکرد ورودي ها
وخروجیهاي هر فرآیند به همراه منابع وروديها و مقاصد خروجیها شناسایی می شوند .این کار
جریان اطالعاتی ما بين فرآیند هاي کسب وکار ونيز جریان اطالعاتی ما بين این کارکردها را ارائه
می کند( .آرمون) 11 -1334:16 ،

الگوي مفهومی تحقيق

الگوي مفهومی تحقيق جهت بررسی تاثيرفروش خودروهاي بالاستفاده خدمتی برخرید
خودرومطرح شده که به کمك ادبيات تحقيق و مدل هاي ارائه شده ،شاخص هاي مرتبط به
موضوع تحقيق از مدل ها احصاء گردید و در قالب الگوي مفهومی نشان داده شده در صفحه بعد
تشكيل گردید.
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تعيين هدف ،بودجه بندي ،تحقيق وتوسعه ،هماهنگی ،شناسيايی
نقاط قوت وضعف ،تجزيه وتحليل محيط داخلی وخارجی ،مديريت
تاثير ذينفعان

راهبردي هزينه ها ،برنامه ريزي راهبردي ،توجه به آموزش هاي

شهرت حصول ،كيفيت

خروجی ونتايج،

كالسيك ومهارتی ،مديريت كيفيت

حصول ،كيفيت خدمات،

تدوين شاخص ،سود

ارتباط با مشتري،

آوري ،روايی

جانشين سازي،

وپايايی،

همكاري با مشتري،

استانداردها ،ارتباط

ارائه تسهيالت به

با شغل

مشتري

ماشين آالت،

تعامل سيستمهاي

گارانتی ،قيمت،

سازمان ،اشتراك گذاري

طراحی محصول

اطالعات ،حذف

وخدمات پس از

فرآيندهاي بدون ارزش،

فروش ،كاهش

بهبود مديريت ،كاهش

هزينه ،نوآوري،

زمان جريان اطالعات،

خالقيت ،استفاده

بهبود مستمر ،كاهش
ضايعات

بهينه از منابع
سرمايه گذاري روي فناوري ،سرعت ،مهندسی مجدد فرآيند
ها ،انعطاف پذيري ،هماهنگی درون و برون سازمانی ،پاسخ پيش
كنشی به تغييرات ،استفاده از خدمات اينترنتی ،بهره گيري از
سامانه جامع آ و پش

شكل :1مدل مفهومی تحقيق

روش شناسی تحقيق

روش تحقيق ازنظرهدف کاربردي وازنظرماهيت وجمع آوري اطالعات ،توصيفی پيمایشی
است .با توجه به اینكه در این مطالعه تعداد اعضاء جامعه آماري  291نفر می باشد از روش نمونه
گيري تصادفی جهت پردازش هاي آماري استفاده شده است .همانطور که ذکر شده است که بر
حسب فرمول کوکران ،اندازه نمونه  113نفرمحاسبه شده است .روش جمع آوري اطالعات ،روش
کتابخانه اي (مطالعه اسنادومدارك ،کتب ومقاالت وسایت مختلف) و ميدانی با استفاده
ازپرسشنامه است .براساس آن شاخص مدل عملياتی تحقيق تعيين گردید .به منظور محاسبه
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روایی تحقيق ،پرسشنامه مربوطه در اختيار تعدادده نفر از مدیران وکارشناسان فروش قرار داده
شده واشكاالت موجود در آن رفع گردید ودر نهایت پرسشنامه مورد تایيد واستفاده قرار گرفت
وبراي محاسبه ضریب پایایی از ابزار اندازه گيري آلفاي کرونباخ استفاده شده است(ضریب اعتماد
)%99
براي تجزیه وتحليل وتوصيف موضوع تحقيق از روشهاي آماري توصيفی-تحليلی استفاده شد.
این روشها شامل :فراوانی ،درصد فراوانی ،ميانگين ،مدوانحراف استاندارد وآزمون  tتك نمونه اي
وفریدمن می باشد .ابتدا به تجزیه وتحليل داده هاي تحقيق که شامل توصيف وتحليل جمعيت
شناسی جامعه آماري وتجزیه وتحليل سواالت تحقيق پرداخته شد .سپس براي بررسی توصيفی
جامعه آماري پرسشنامه اي درخصوص بررسی ميزان اثربخشی سيستم موجود فروش خودروهاي
بالاستفاده خدمتی ناجا طراحی شد .با توجه به جامعه آماري ،داده هاي مربوطه از مدیران
وکارشناسان مستقر در مرکز واستان ها جمع آوري ودسته بندي وبررسی داده هاي حاصل از
پژوهش ،نتایج آنها به ترتيب زیر در این بخش ارائه می گردد .مجموعه داده ها در دوقسمت ارائه
خواهد شد ،در ابتدا به تشریح مشخصات فردي پاسخ گویان در شش مولفه :سن ،درجه ،مقطع
تحصيلی ،جایگاه شغلی ،سابقه خدمت درآماد وپشتيبانی ،نوع مسئوليت ،ودر قسمت دیگر به
تجزیه وتحليل کلی سواالت وآزمون پژوهش پرداخته شده است .درجدول یك بيشترین وکمترین
فراوانی جميت شناسی جامعه آماري را بيان می دارد.
جدول شماره  :1مشخصات توصيفی جامعه آماري
رديف

مشخصات فرد جامعه آماري

بيشترين فراوانی (درصد)

كمترين فراوانی (درصد)

1

سن

)63/6(13-31

کمتر از )3/3(33

2

مدرك تحصيلی

ليسانس()13/2

دکترا()3/3

8

درجه

سرگرد ()36/1

ستوان3وکمتر()16/9

4

جایگاه شغلی

11و)12/1(14

12وکمتر ()9/6

5

سابقه خدمت درآماد

)66/9( 14-11

کمتراز)1/4( 4

6

نوع مسئوليت

کارشناسی()49/1

مدیریتی()14/2

21

فصلنامه علمی -ترویجی اندیشه آماد  /شماره  / 25سال چهاردهم

با توجه به جدول فوق می توان نتيجه گرفت که افراد جامعه آماري در همه مولفه ها خصوصا
مولفه مدرك تحصيلی(ليسانس) و سابقه خدمت در آماد (14-11سال) از وضعيت مناسبی
برخوردار بوده و از تسلط کافی نسبت به موضوع تحقيق برخوردار می باشند.
اهداف تحقيق

هدف اصلی:
بررسی ميزان تاثير فروش خودروهاي بالاستفاده خدمتی بر خرید خودرو در ناجا می باشد.
اهداف فرعی:
 بررسی وضعيت فروش خودروهاي بالاستفاده خدمتی درناجا. شناسایی مولفه هاي تاثيرگذار فروش خودروهاي بالاستفاده خدمتی برخرید خودرو در ناجا. بررسی ميزان تاثير هر یك از مولفه هاي شناسایی شده فروش بر خرید خودرو در ناجاتجزيه وتحليل سوال هاي تحقيق

سوال فرعی اول :وضعيت فعلی مرکز فروش خودروهاي بالاستفاده در ناجا چگونه است؟
مرکز فروش یكی از رده هاي زیرگروه آمادوپشتيبانی محسوب می شود که زیر نظر مستقيم
معاون آماد وپشتيبانی ناجا فعاليت می کند وامور اجرائی شامل اجراي سياستهاي ابالغی از
سوي هيئت رئيسه آماد و اداره کل ترابري راشامل دریافت کليه اقالم فرسوده طبقات ده گانه
آمادي بجز اقالم خاص نظامی و بهداشتی ،دریافت وچيدمان وسایل نقليه فرسوده و برنامه ریزي
در جهت نگهداري و اقدامات فروش آنها از طریق انجام کميسيون مزایده ،واریز وجوه حاصله از
فروش به حساب مربوطه و شرکت در مزایده استانها ونظارت وکنترل الزم بر آنها را عهده دار
است و داراي چ هار قسمت اصلی اداره فروش ،دایره نگهداري(آمادگاه) ،دایره صدور سند ،بخش
اداري وپشتيبانی می باشد .فرایند برگزاري مزایده در مرکز فروش ناجا داراي شش مرحله
می باشد که شامل تهيه و تدوین و ابالغ مقررات ،دریافت اقالم ،نگهداري وآماده سازي ،برگزاري
مزایده ،کميسيون مزایده ودرنهایت واگذاري می باشد .که درهر مرحله اقداماتی صورت
می گيرد که به تفصيل درفصل دوم به آن پرداخته شده است .ردههاي سازمانی مرتبط با مرکز
فروش ناجا در تعيين تكليف وفروش اقالم بالاستفاده خدمتی در معاونت آمادوپشتيبانی ناجا
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شامل ادارات کل آماد ،طرح وبرنامه وبودجه ،ترابري ،نگهداري وتعميرات (نت) ،اداره کنترل اموال
معاونت آمادوپشتيبانی ناجا می باشند.
سوال فرعی دوم :مولفه هاي تاثيرگذار فروش خودروهاي بالاستفاده برخرید خودروهاي
جدید در ناجا کدامند؟
بر اساس مطالعات صورت گرفته در ادبيات تحقيق که در فصل دوم ارائه شد ،برخی از مؤلفه
هایی که ممكن است موجب افزایش اثربخشی فروش خودروهاي بالاستفاده خدمتی برخرید
خودرودر ناجا گردد شناسایی شد .مؤلفه ها عبارتند از:
*سياست و راهبردهاي سازمان

*ارزیابی عملكرد سازمان

*بهره وري

*چابكی سازمان

*یكپارچه سازي

*رضایت مندي مشتري

جهت تعيين اینكه کدام یك از مؤلفه هاي احصا شده ،از نظر خربگان اثر بخشی الزم را دارند
از آزمون  tتك نمونه 1اي استفاده شده است .ولی پيش از آن به بررسی توصيفی شاخص هاي
هریك از مؤلفه هاي می پردازیم.
سياست و راهبردهاي سازمان

براي بررسی این مولفه از تحقيق تعداد 13شاخص (سواالت 1تا )13در پرسشنامه لحاظ
گردید .جمع بندي هاي انجام شده در قالب جدول شماره دو ارائه شده است.

One Sample t test
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جدول شماره :2ميانگين وانحراف معيار شاخص هاي سياست وراهبردهاي سازمان

رديف

سواالت

ميانگين

انحراف استاندارد

1

تعيين هدف

36212

3/41314

2

بودجه بندي برنامه ریزي شده

36414

3/41311

8

تحقيق وتوسعه

36636

3/62344

4

شناسایی نقاط قوت وضعف

31414

3/96324

5

تجزیه وتحليل محيط داخلی وخارجی

32399

3/93931

6

توجه به فرهنگ سازمانی

24939

3/69334

7

مدیریت راهبردي هزینهها

31212

3/44633

3

برنامه ریزي راهبردي

33333

3/63639

1

توجه به آموزشهاي کالسيك ومهارتی

21699

3/61313

11

مدیریت کيفيت

23333

3/91391

با توجه به جدول فوق ،تمامی شاخص هاي درنظر گرفته شده درسواالت یك الی ده داراي
ميانگين بين  2/1699تا  3/6414بوده و در حد متوسط تا زیاد قرار می گيرند .همچنين شاخص
بودجه بندي برنامه ریزي شده بيشترین و توجه به آموزش هاي کالسيك و مهارتی کمترین تاثير
رادر اثربخشی دارد .همچنين نتایج آزمون  tتك نمونه اي در خصوص ميزان تأثير مؤلفه سياست و
راهبردهاي سازمان بر اثربخشی در جدول شماره سه ارائه شده است.
جدول  :8آزمون  tتك نمونه اي در مورد تأثير سياست وراهبرد هاي سازمان بر اثر بخشی
ميانگين
سياست و
راهبردهاي سازمان

3/2393

انحراف
معيار
3/33331

آماره t
12/643
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فاصله اطمينان

سطح
معناداري

آزادي

كران پايين

كران باال

333

119

1/1432

1/2644

بررسی ميزان تاثيرفروش خودروهاي بالاستفاده خدمتی برخرید خودرودرناجا

در جدول شماره سه ،مقدار  tبدست آمده  12/643و با توجه به کمتر از  3/34بودن سطح
معنی داري و مثبت بودن کران هاي باال و پایين ،ميزان اثر بخشی بيش از متوسط ارزیابی
می گردد .به عبارت دیگر با اطمينان 94درصد می توان بيان نمودکه سياست و راهبردهاي
سازمان موجب افزایش اثربخشی فروش خودروهاي بالاستفاده خدمتی بر خرید خودرو در ناجا
می گردد.
ارزيابی عملكرد سازمان:

براي بررسی این مولفه از تحقيق تعداد هفت شاخص (سواالت 11تا  )19در پرسشنامه لحاظ
گردید که جمع بندي هاي انجام شده و ميانگين هاي عددي محاسبه شده در جدول شماره چهار
ارائه شده است.
جدول شماره  :4ميانگين وانحراف معيار شاخص هاي ارزيابی عملكرد سازمان

ردیف

سواالت

ميانگين

انحراف استاندارد

1

تاثير ذینفعان

3/2121

3/91234

2

نتایج و بازخورها

3/4144

3/61223

3

تدوین شاخص

3/6414

3/61999

1

سودآوري

3/1391

3/39661

4

روایی وپایایی

2/9699

3/44336

6

رعایت استانداردها

3/4144

3/66343

9

ارتباط باشغل

2/9933

3/96319

با توجه به جدول چهار ،تمامی شاخص هاي درنظر گرفته شده درسواالت هفتگانه باال داراي
ميانگين بين  2/9933تا  3/6414بوده ودر حدمتوسط تا زیاد قرار می گيرند .همچنين تدوین
شاخص بيشترین و ارتباط با شغل کمترین تأثير رادر اثربخشی دارد .همچنين نتایج آزمون  tتك
نمونه اي در خصوص ميزان تأثير مؤلفه ارزیابی عملكرد سازمان بر اثربخشی در جدول شماره پنج
ارائه شده است.
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جدول  :5آزمون  tتك نمونه اي در مورد تأثير ارزيابی عملكرد سازمان
ميانگين
ارزيابی عملكرد

8/2361

سازمان

انحراف

آماره t

معيار
1/85414

سطح

درجه

فاصله اطمينان

معناداري

آزادي

كران پايين

كران باال

1/111

117

1/2224

1/8515

81/475

در جدول پنج ،مقدار  tبدست آمده  39/194و با توجه به کمتر از  3/34بودن سطح معنی
داري ومثبت بودن کران هاي باال وپایين ،ميزان اثر بخشی بيش از متوسط ارزیابی می گردد .به
عبارت دیگر با اطمينان 94درصد ارزیابی عملكرد سازمان موجب افزایش اثربخشی فروش
خودروهاي بالاستفاده خدمتی بر خرید خودرو در ناجا می گردد.
بهره وري :براي بررسی این مولفه از تحقيق تعداد هفت شاخص (سواالت13تا)21
درپرسشنامه لحاظ گردید که باتوجه به جمع بندي هاي انجام شده و ميانگينهاي عددي محاسبه
شده در جدول شش ارائه شده است.
جدول شماره :6ميانگين وانحراف معيار شاخص هاي بهره وري
رديف

سواالت

ميانگين

انحراف استاندارد

1

ماشين آالت

3/3142

3/69313

2

گارانتی

2/9391

3/91912

8

قيمت

3/2399

3/93919

4

طراحی محصول

299699

3/63192

5

کاهش هزینه

299313

3/93361

6

خالقيت ونوآوري

392121

3/46331

7

استفاده بهينه از منابع

396414

3/91236
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با توجه به جدول شش ،تمامی شاخص هاي درنظر گرفته شده درسواالت  13الی  21داراي
ميانگين بين  2/9391تا  3/6414بوده و در متوسط تا زیاد قرار می گيرند .همچنين گارانتی با
ميانگين  2/3939کمترین و استفاده بهينه از منابع با ميانگين  3/6414بيشترین تأثير را بر اثر
بخشی دارد .همچنين نتایج آزمون  tتك نمونه اي در خصوص ميزان تأثير مؤلفه بهره وري بر
اثربخشی در جدول شماره هفت ارائه شده است.
جدول  :7آزمون  tتك نمونه اي در مورد تأثير بهره وري بر اثر بخشی
ميانگين
بهره وري

8/1465

انحراف
معيار
1/46185

آماره t

فاصله اطمينان

سطح

درجه

معناداري

آزادي

كران پايين

كران باال

1/111

117

1/1626

1/2814

27/154

در جدول هفتم ،مقدار  tبدست آمده  29/341و با توجه به کمتر از  3/34بودن سطح معنی
داري و مثبت بودن کران هاي باال وپایين ،ميزان اثر بخشی بيش از متوسط ارزیابی می گردد .به
عبارت دیگر با اطمينان 94درصد بهره وري موجب افزایش اثربخشی فروش خودروهاي بالاستفاده
خدمتی و خرید خودرو در ناجا می گردد.
چابكی سازمان:

براي بررسی این مولفه از تحقيق تعداد هشت شاخص (سواالت  24تا  )32در پرسشنامه
لحاظ گردید که باتوجه به جمع بندي هاي انجام شده وميانگين هاي عددي محاسبه شده در
جدول شماره هشت ارائه شده است.
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جدول شماره :3ميانگين وانحراف معيار شاخص هاي چابكی سازمان
رديف

سواالت

ميانگين

انحراف استاندارد

1

سرمایه گذاري بر روي فناوري

391361

3/91136

2

انعطاف پذیري

391669

3/61619

8

سرعت درانجام فعاليت ها

394144

3/91996

4

هماهنگی درون وبرون سازمانی

394333

3/63433

5

مهندسی مجدد فرآیند

391999

3/93911

6

پاسخ پيش کنشی به تغييرات

393939

3/99913

7

حرکت به سمت برون سپاري

391212

3/96432

3

بهره گيري از سامانه جامع آماد

3/4141

3/33931

با توجه به جدول شماره ده ،تمامی شاخص هاي درنظر گرفته شده در سواالت  24الی32
داراي ميانگين بين  3/3939تا  3/4144بوده و در حد متوسط تا زیاد قرار می گيرند .شاخص
پاسخ پيش کنشی به تغييرات با ميانگين  3/3939کمترین و سرعت درانجام فعاليت ها بيشترین
تأثير را بر اثربخشی دارد .همچنين نتایج آزمون  tتك نمونه اي در خصوص ميزان تأثير مؤلفه
چابكی سازمان بر اثربخشی در جدول شماره یازده ارائه شده است.
جدول  :1آزمون  tتك نمونه اي در مورد تأثير چابكی سازمان
ميانگين
چابكی سازمان

8/8482

انحراف
معيار
1/48481

آماره t

سطح

درجه

معناداري
1/111

88/517

فاصله اطمينان

آزادي

كران پايين

كران باال

117

1/2641

1/4224

در جدول شماره نه ،مقدار  tبدست آمده  33/499و با توجه به کمتر از  3/34بودن سطح
معنی داري ومثبت بودن کران هاي باال وپایين ،ميزان اثر بخشی چابكی سازمان بيش از متوسط
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ارزیابی می گردد .به عبارت دیگر با اطمينان 94درصد چابكی سازمان نيز موجب افزایش
اثربخشی فروش خودروهاي بالاستفاده خدمتی بر خرید خودرودر ناجا می گردد.
يكپارچه سازي

براي بررسی این مولفه از تحقيق تعداد هشت شاخص (سواالت  33تا  )13در پرسشنامه لحاظ
گردید که باتوجه به جمع بندي هاي انجام شده و ميانگين هاي عددي محاسبه شده جدول
شماره ده ارائه شده است.
جدول شماره :11ميانگين وانحراف معيار شاخص هاي يكپارچه سازي
رديف

سواالت

ميانگين

انحراف استاندارد

1

تعامل سيستم هاي سازمان

399121

3/41314

2

اشتراك گذاري اطالعات

394939

3/33313

8

حذف فرآیندهاي بدون ارزش

396669

3/61633

4

وحدت رویه

391419

3/46133

5

بهبود مدیریت

392399

3/13333

6

کاهش زمان جریان اطالعات

394939

3/92296

7

بهبود مستمر

392929

3/41194

3

کاهش ضایعات

391414

3/63333

در جدول شماره ده تمامی شاخص هاي درنظر گرفته شده درسواالت  33الی 13داراي
ميانگين بين  3/1419تا  3/9121بوده ودر حد متوسط تا زیاد قرار می گيرند .کاهش ضایعات با
ميانگين  3/1414کمترین وتعامل سيستم هاي سازمان با ميانگين  3/9121بيشترین تأثير را بر
اثربخشی دارند .نتایج آزمون  tتك نمونه اي در خصوص ميزان تأثير مؤلفه یكپارچه سازي بر
اثربخشی در جدول شماره یازده ارائه شده است.
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جدول  :11آزمون  tتك نمونه اي در مورد تأثير يكپارچه سازي
ميانگين
يكپارچه سازي

8/4168

انحراف

آماره t

معيار
1/88456

سطح

درجه

فاصله اطمينان

معناداري

آزادي

كران پايين

كران باال

1/111

117

1/8558

1/4778

45/137

در جدول یازده ،مقدار  tبدست آمده  14/939و با توجه به کمتر از  3/34بودن سطح معنی
داري و مثبت بودن کران هاي باال وپایين ،ميزان اثر بخشی یكپارچه سازي نيز بيش از متوسط
ارزیابی می گردد .به عبارت دیگر با اطمينان  94درصد یكپارچه سازي نيز موجب افزایش
اثربخشی فروش خودروهاي بالاستفاده خدمتی وخرید خودرودر ناجا می گردد.
رضايت مندي مشتري:

براي بررسی این مولفه از تحقيق نيز تعداد هشت شاخص (سواالت  11تا  )13درپرسشنامه
لحاظ گردید که جمع بندي هاي انجام شده وميانگين هاي عددي محاسبه شده در جدول شماره
دوازده ارائه شده است.
جدول :12ميانگين وانحراف معيار شاخص هاي رضايتمندي
رديف

سواالت

ميانگين

انحراف استاندارد

1

شهرت محصول

391212

3/93299

2

کيفيت محصول

396212

3/93931

8

کيفيت خدمات

396212

3/63169

4

ارتباط با مشتري

392399

3/64333

5

رفاه وسازگاري

391313

3/63431

6

همكاري با مشتري

391361

3/64931

7

ارائه تسهيالت به مشتري

391391

3/91639

3

خدمات پس از فروش

391391

3/63443
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تمامی شاخص هاي در نظر گرفته شده در سواالت  11تا  13داراي ميانگين بين  3/1361تا
 3/6212بوده ودر حد متوسط تا زیاد قرار می گيرند .همكاري با مشتري با ميانگين 3/1361
کمترین وکيفيت محصول و خدمات با ميانگين  3/6212بيشترین تأثير را دارند .نتایج آزمون t
تك نمونه اي در خصوص ميزان تأثير مؤلفه رضایتمندي بر اثربخشی در جدول سيزده شماره ارائه
شده است
جدول  :18آزمون  tتك نمونه اي در مورد تأثير رضايتمندي
ميانگين
رضايت مندي
مشتري

8/8781

انحراف
معيار
1/42112

آماره t

سطح

درجه

فاصله اطمينان

معناداري

آزادي

كران پايين

كران باال

1/111

117

1/2171

1/4511

85/874

در جدول سيزده ،مقدار  tبدست آمده  34/391و با توجه به کمتر از  3/34بودن سطح معنی
داري ومثبت بودن کران هاي باال وپایين ،ميزان اثر بخشی رضایتمندي نيز بيش از متوسط
ارزیابی می گردد .به عبارت دیگر با اطمينان  94درصد رضایتمندي نيز موجب افزایش اثربخشی
فروش خودروهاي بالاستفاده خدمتی وخرید خودرودر ناجا می گردد.
سوال فرعی سوم :کداميك از مولفه هاي تحقيق بيشترین تأثير را در اثربخشی فروش
خودروهاي بالاستفاده بر خرید خودروهاي جدید در ناجا دارد؟
براي رتبه بندي ميزان تأثير هریك از مولفه هاي تأثير گذار از آزمون رتبه اي فریدمن استفاده
کرده ایم .مقدار آماره مربع کا  31/131است که نشان از وجود تفاوت معنادار در الویت ها
می باشد .در جدول شماره چهارده الویت هاي بدست آمده از ميانگين رتبه اي آزمون فریدمن
ارائه شده است.
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جدول :14رتبه بندي مولفه هاي تأثيرگذار بر اثربخشی

رتبه

مولفه

ميانگين رتبه اي

1

سياست وراهبرد سازمان

1/11

2

ارزیابی عملكرد

1/19

3

یكپارچه سازي سازمان

3/14

1

رضایتمندي مشتري

3/11

4

یهره وري

3/39

6

چابكی سازمان

2/63

با توجه به جدول چهارده ،از نظر اعضاي جامعه آماري «سياست و راهبرد سازمان» با ميانگين
 1/11بيشترین و«چابكی سازمان» با ميانگين رتبه اي  2/63کمترین تأثير را در افزایش اثربخشی
سيستم فروش خودروهاي بالاستفاده بر خرید خودروهاي جدید در ناجا دارد.
نتيجه گيري:

طبق نتایج به دست آمده شش مولفه و چهل و هشت شاخص در سيستم فروش خودروهاي
بالاستفاده خدمتی ناجا ،شناسایی گردیدند که درصورت توجه به آنها شاهد افزایش اثربخشی
فروش خودروهاي بالاستفاده خدمتی بر خرید خودرو درناجا خواهيم بود .لذا آنچه از یافته هاي
این تحقيق منتج گردیده این است که با توجه به اینكه اکثرشاخص ها از مولفه هاي شناسایی
شده دراین تحقيق از روایی و پایایی باال برخوردار می باشندنياز است که براي ارتقاء اثربخشی
فروش خودروهاي بالاستفاده خدمتی برخرید خودرو به تمامی شاخص ها خصوصا شاخص هایی
که از رتبه پایين تر برخوردار می باشند توجه شود .باتوجه به نتيجه کمی تحقيق می توان بيان
داشت که فروش خودروه اي بالاستفاده خدمتی به عنوان یكی از ارکان تاثيرگذار می تواند جایگاه
مهمی درتمامی مراحل قبل از خرید خودرو تا موقع خروج ازخدمت را ایفاء نماید که تاکنون مورد
غفلت مسئولين و دست اندرکاران واقع شده و عمال کمترین تاثيررا دراین مهم دارد.

 02
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پيشنهادات براساس نتايج:

براساس نتایج آزمون ،در مؤلفه هاي زیر می بایستی اقداماتی فوري به منظور افزایش تاثير
فروش خودروهاي بال استفاده خدمتی برخرید بهينه خودرو صورت گيرد:
• در سياست و راهبردهاي سازمان ،عالوه بر شاخص هاي تعيين هدف ،بودجه بندي
برنامهریزي شده و شناسایی نقاط قوت و ضعف که داراي رتبه باالتري نسبت به شاخص هاي دیگر
میباشند .نياز است به سایر شاخص ها که در رتبه پایين تري می باشند توجه بيشتري صورت پذیرد.
• درارزیابی عملكرد سازمان ،عالوه برشاخص هاي نتایج و بازخوردها ،رعایت استانداردها و
تدوین شاخص که داراي رتبه باالتري نسبت به شاخص هاي دیگر می باشند نياز است به سایر
شاخص ها که در رتبه پایين تري می باشند توجه بيشتري صورت پذیرد.
• دربهره وري ،بر اساس نتایج به دست آمده ازبررسیهاي تحقيق ،شاخص استفاده بهينه
ازمنابع از جایگاه باالتري دربين شاخص هاي این مولفه وشاخص هاي کل مولفه ها برخوردار
می باشد .لذا ضمن توجه به سایر شاخص ها که از رتبه پایين تر برخوردار می باشند الزم است به
این شاخص توجه ویژه صورت پذیرد.
• در چابكی سازمان ،عالوه برشاخص هاي سرعت در انجام فعاليت وبهرهگيري ازسامانه
جامع آمادوپ شتيبانی که داراي رتبه باالتري نسبت به شاخص هاي دیگر می باشند نياز است به
سایر شاخص ها که در رتبه پایين تري می باشند توجه بيشتري صورت پذیرد.
• در یكپارچهسازي ،عالوه بر شاخص هاي تعامل بين سيستمها واشتراك گذاري اطالعات
وکاهش زمان جریان اطالعات که داراي رتبه باالتري نسبت به شاخص هاي دیگر می باشند نياز
است به سایر شاخص ها که در رتبه پایين تري می باشند توجه بيشتري صورت پذیرد.
• رضایتمندي مشتریان ،عالوه بر شاخص هاي کيفيت محصول وکيفيت خدمات که داراي
رتبه باالتري نسبت به شاخص هاي دیگر می باشند نياز است به سایر شاخص ها که در رتبه
پایين تري می باشند توجه بيشتري صورت پذیرد.
عالوه برپيشنهاداتی که ازنتایج آزمون بدست آمده پيشنهاد می شودکه با برگزاري جلسات
مستمر با ادارات دخيل در سيستم فروش و خرید و همچنين مشتریان(داخلی وخارجی) جهت
دریافت نظریات آنها و تبادل اطالعات ،ایجاد یك سيستم مدون و بانك اطالعاتی دقيق از خرید
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تا فروش خودروجهت دستيابی سریع به اطالعات (نقاط ضعف وقوت) ،لحاظ نمودن سياست خرید
خودروهایی که زمينه مناسب تري براي فروش درمرکز فروش داشته باشند .می توان موجبات
ارتقاي تاثيرگذاري فروش خودروهاي بالاستفاده خدمتی برخرید خودرو در معاونت آمادوپشتيبانی
را ایجاد نمود.
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