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نوع مقاله :پژوهشی
تاریخ دریافت7318/60/71 :
تاریخ پذیرش7318/61/60 :
چکیده
این پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه یک سازمان نظامی -انتظامی با استفاده از
الگوی محقق یافته صورت گرفته است .طرح این پژوهش توصیفی است و با هدفی کاربردی صورت گرفته است .برای جمع
آوری داده ها نیز از روش پیمایشی استفاده شده است .جامعه آماری مرتبط با این پژوهش نیروی انسانی سازمان به تعداد
 716نفر و حجم نمونهً انتخابی بر اساس جدول مورگان  723نفر بودند .ابزار جمع آوری اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته
ای با  762سئوال طراحی گردید .اطالعات حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 71مورد تجزیه و
تحلیل آماری قرار گرفت و نتایج نشان داد که عوامل زیر در ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه سازمان نظامی-انتظامی نقش
زیادی داشته است :مواد اولیه ،تجهیزات و امکانات ،مدیریت ،نیروی انسانی و محیط و مکان.
واژگان کلیدی :بهره وری  ،سیستم تغذیه ،مواد اولیه  ،تجهیزات و امکانات  ،نیروی انسانی ،مدیریت  ،محیط و مکان
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مقدمه و بیان مسئله

امروزه با افزایش روزافزون علوم مختلف  ،رضایت مشتریان به عنوان یکی از مهمترین عوامل
موفقیت در سیستم تغذیه به شمار می رود .سازمان ها نیازمند ارایه خدماتی هستند که در
مشتریان احساس رضایت و وفاداری نسبت به سازمان ایجاد کنند(گیلبرت )2666 ،7یکی از اهداف
اساسی سازمان ها جستجو و مدیریت رضایت مشتریان باشد(راناورا 2و پرابهو )2663 ،3هر سازمانی
برای انجام ماموریت اصلی و رسیدن به اهداف مورد نظر باید از سیستم مناسب برخوردار باشد و
نیازمندیهای واحد های خود را برآورده کند تا این واحد ها بتوانند به نحو مناسب و قابل قبول به
اجرای وظایف محوله بپردازند  .بر این اساس  ،کیفیت و رضایتمندی کارکنان نقش بسیار مهمی
در دسترسی به هدف دارد و هر گونه ضعف و قوت در این زمینه  ،اثرات خود را بر میزان انجام
فعالیت ها و ماموریت های سازمان باقی می گذارد .ریچارد الیور )7111(4در زمینه رضایت مشتری
عقیده داشت که رضایتمندی مشتری یا عدم رضایت او  ،از تفاوت مابین انتظارات مشتری و
کیفیتی که او ادراک کرده است  ،حاصل می شود .به بیان دیگر  ،برای اندازه گیری رضایت می
توان از رابطه زیر استفاده نمود
انتظارات مشتری – استنباط مشتری از کیفیت = رضایت مشتری.
تغذیه عامل تقویت کننده عملیات نظامی-انتظامی به شمار می رود .اگر اقدامات تغذیه ای در میادین
به نحو درست برنامه ریزی شده و به مرحله اجرا درآیند  ،کارایی بدنی و روحی را تقویت نموده و تاثیر
بسزایی در موفقیت ماموریتها خواهد داشت .نیروهای نظامی-انتظامی که از تغذیه ای مناسب و مقوی
برخوردار شوند در آب و هوای نامساعد میادین نبرد ،تاب و تحمل بیشتری خواهند داشت.الزمه انجام
صحیح و به موقع خدمات تغذیه با توجه به حجم و تنوع مأموریتها در طول سال ،داشتن سامانهای
منسجم و متناسب با مأموریتهای محوله است ،که میباید برنامهریزی صحیح صورت گرفته و از لحاظ
کمی و کیفی در حداقل زمان و با در نظر گرفتن اصل صرفهجویی در هزینهها (اقتصاد مقاومتی) و رعایت
اقدامات مناسب کیفی و کمی اقدام الزم صورت پذیرد .سامانه تغذیه فعلی که در سازمان مورد مطالعه
انجام خدمات می دهد ،سامانه خودگردان می باشد .سامانه خودگردان ،سامانهای است که در آن تامین
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مواد اولیه تغذیه تماماً توسط خود سازمان انجام می گیرد در این سامانه کارگران بخش آشپزخانه با
گزینشی که مرکز گزینش سازمان انجام می دهد جذب و مشغول کار شده اند .مدیریت بخش تغذیه از
کارکنان رسمی سازمان می باشد  .همچنین امکانات و تجهیزات واقع در سازمان توسط خود سازمان
تجهیز و خریداری شده است.
با توجه به بررسیهای اولیه و مصاحبه های تصادفی از افراد مختلف خدمات گیرنده و نیز چند تن
از مدیران و کارشناسان  ،مشخص گردید که سامانه تغذیه علیرغم تمام خدمات مؤثری که ارائه نموده
است دارای اشکاالتی است این تحقیق به دنبال آن است تا آن عوامل را مشخص کرده و ارایه دهد.
سواالت تحقیق:

سواالتی که این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ های آن می باشد عبارتند از:
عامل مدیریت در ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه چقدر تاثیر دارد؟
-7
عامل نیروی انسانی در ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه چقدر تاثیر دارد ؟
-2
عامل مواد اولیه در ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه چقدر تاثیر دارد ؟
-3
عامل تجهیزات وامکانات در ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه چقدر تاثیر دارد ؟
-4
عامل محیط و مکان در ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه چقدر تاثیر دارد ؟
-1
مبانی نظری

در ارزیابی سازمان  ،نظریات متعددی وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره می شود :
نظریه اول :طبق این نظریه :بهترین روش ارزیابی ،اندازهگیری مستقیم کاری است که در شغل
مربوطه انجام میگیرد .طبعاً طبق این روش ،چنین ارزیابیهایی منجر به تشخیص شایستگی گردیده
و معیاری کامالً عینی جهت جبران تالش و خدمت به وجود میآورد .به اعتبار این نظریه ،تنها با
سنجش عینی و دقیق عملکرد کارکنان میتوان استحقاق و ظرفیتهای واقعی آنها را با مقایسه با
یکدیگر دریافت و با جبران متناسب تا آنجا که در حیطه توانایی سازمان است به آن ارج نهاد.
نظریه دوم :این دسته از نظریهپردازان ارزیابی مشخصات کارکنان را به اندازهگیری محصول کار
آنها ترجیح میدهند ،به عبارت دیگر اینطور ادعا میکنند که اشخاص با صفات پسندیدهای چون
تقوا ،وظیفه سی اسی ،دانش ،مهارت و کاردانی مسلماً در حد توانایی خود در انجام وظایف کوشا
خواهند بود .بنابراین کافی است صفات و ویژگی اشخاص را شناخت و بر مبنای آن ارزش کار
آنها را مشخص کرد .بیشک نظریه دوم با بینشهای معنوی-اخالقی هماهنگی بیشتر دارد ،زیرا
در این مکاتب با اینکه یکی از ضوابط اصلی  ،ارزیابی عملکرد کارکنان و رفتار قابلمشاهده
اجتماعی آنهاست ،معذالک اولویت و اصالت به قصد و نیت انسان داده میشود که مسلماً ارزیابی
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آن بسیار دشوار است.
نظریه سوم :در این نظریه ارزیابی فرایند کار  ،نحوه انجام وظیفه افراد است  ،زیرا همانگونه که
در فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر TQMو استانداردهای تضمین کیفیت  ،مثالً استانداردهای
جهانی که فعالً در ایران بسیار متداول شده است(ایزو )1666 7مطرح گردیده نظم و ثبات رویه در
فرایند کار منجر به دستیابی به نتایج یکسان و یکنواخت میگردد که خود یک نوع تعریف از
کیفیت است(میرسپاسی.)7387:287 ،
در نگرش سنتی مهمترین هدف ارزیابی قضاوت و یادآوری عملکرد است .در نگرش نوین ،
2
فلسفه وجودی ارزیابی بر رشد ،توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز است .استپ
تفاوتهای نگرش های فوق در ابعاد مورد نظر به شرح نمودار زیر ارائه میکند(میر سپاسی:7387 :
 .)287در جدول زیر  ،ویژگی های سنتی و نوین ارزیابی آمده است.
جدول  :7ویژگیهای سنتی و نوین ارزیابی(میرسپاسی)7387:

ویژگیها

معطوف به قضاوت (یادآوری عملکرد)
(سنتی)

معطوف به رشد و توسعه (بهبود عملکرد)
(نوین)

نقش ارزیابی کننده

قضاوت و اندازهگیری عملکرد

مشورت دهنده و تسهیلکننده عملکرد

دوره ارزیابی

گذشته

آینده

استانداردهای ارزیابی

نظر سازمان و مدیران موفق

خود استاندارد گذاری

هدف عمده

کنترل ارزیابی شونده

رشد ،توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده

سبک محاسبه پس از ارزیابی

دستوری

گفتوگو

بیشتر تعاریف بهره وری 3شامل کارایی  ،اثربخشی  ،سودآوری  ،کیفیت  ،نوآوری  ،کیفیت
زندگی  ،فرهنگ و مانند آن است .همانگونه که در جدول زیر مشاهده می شود نظریات دانشمندان
مختلف در حوزه های مختلف شغلی در تعریف از بهره وری می باشد که هر کدام نظر خویش را
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در موضوع بهره وری ارائه نموده اند.

جدول  :2تعاریف بهره وری (حسن ابطحی و بابک کاظمی )7311 ،

نظریه پرداز ،سال

شرح مختصر دیدگاه

نمونه معیارهای بهره وری

تیلور7177 ،7

مطالعه کار و زمان سنجی ،اهمیت
استانداردها ،برنامه ریزی  ،کنترل و
هماهنگی  ،سازمان وظیفه ای ،وجود
بهترین راه

حداکثر کردن تولید  ،حداقل کردن هزینه
 ،برتری روش  ،استفاده بهینه از منابع ،
تخصص کردن وظیفه

فایول-7170 ،2
7121

تکمیل نظریه استقرایی مدیریت ،
مبتنی بر قوانین یا اصول،قابل آموزش
دانستن مدیریت

تقسیم کار،سرپرستی روشن و
انضباط،وحدت فرماندهی و هدایت  ،نظم
وسلسه مراتب  ،انصاف  ،ثبات نوآوری و
روح همکاری

مایو7133 ،3

اهمیت عوامل احساسی و عاطفی،
مفهوم روابط اجتماعی در تالش
گروهی  ،نیاز به تشخیص و مهارتهای
بین فردی ،سازمان به عنوان نظام
همکاری

بهره وری از طریق رضایت کارکنان،ایجاد
رضایت از طریق توجه به نیازهای عاطفی و
فیزیکی کارکنان.

بارنارد7138 ،4

سازمان به عنوان نظام همکاری

تعادل داخلی و تنظیم با شرایط خارجی ،
اقدام عملی و رهبری ماهرانه

توجه به ساختار،تفکیک مالکیت و
مدیریت ،تعریف روشن هدفها  ،تعریف

تقسیم کار ،شایستگی و توانایی فنی
کارکنان  ،انطباق شغل با شاغل،

وبر

1
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بهره وری با کارایی

سازماندهی سلسه مراتبی  ،مستند سازی ،
استاندارد سازی فرایندها و فعالیت ها.

سایمون7141 ،7

بهره وری با توجه به عقالنیت محدود ،
کارکردگرایی مبتنی براهداف معین

صرفه جویی در منابع از طریق توسعه
عقالیی اهداف  ،کارایی پردازش اطالعات

چاندلر7102 ،2

تابع راهبرد بودن ساختار ،ادغام افقی و
عمودی  ،عقالیی کردن مصرف منابع

سازگاری و تناسب راهبرد و ساختار که در
قالب رشد سازمانی  ،رقابت  ،کنترل
محیطی و انطباق پذیری و انعطاف پذیری
ظاهر می شود

مک گریگورولیکرت،3
7101-7107

اهمیت نیازهای سازمانی در برابر
تقاضاهای سازمانی  ،تناسب قدرت،
مدیریت مشارکتی

رضایت کارکنان  ،انسجام  ،وفاداری ،
ارتباطات باز

لورنس و لورش، 4
7101

طراحی سازمانی مبتنی بر عوامل
محیطی  ،متفاوت بودن بهترین شیوه
انجام کار به اقتصای وضعیت و
موقعیتهای گوناگون

خطای تخصصی شدن  ،خطای ترکیب
شدن ،تناسب سازمان و محیط  ،توانایی
انجام تغییر در زمان مناسب  ،تناسب رهبر
و شرایط

تریست و بافورث،1
7117

تحلیل مشترک تقاضاهای فنی و
اجتماعی سازمانی  ،دیدگاه سازمان به
عنوان سیستم باز

درجه تناسب فنی/اجتماعی ،سازگاری و
تناسب فرایندهای داخلی

پیترز و واترمن،0
7183

عمکرد بر مبنای ساختار  ،راهبرد ،
سیستم ها  ،مهارت ها  ،سبک و
ارزشهای مشترک

تمایل به کار  ،نزدیکی به کاربر ،قدرت
صالحدید ،مسئولیت و کارآفرینی  ،آماده و
فعال بودن  ،فلسفه ارزشگرا  ،رابطه نزدیک
با فعالیت تجاری  ،ساختار ساده  ،ستاد
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کوچک  ،دارا بودن ویژگیهای انعطاف و
استحکام به طور همزمان
پریچارد7112،7

بهره وری شامل همه جنبه های
سازمانی است که در کارکرد موثر
سازمان اهمیت دارد

کارایی  ،اثربخشی  ،کیفیت محصوالت ،
رضایت مشتریان

بهره وری از نگاه هر کدام از ذینفعان معنا و مفهومی خاصی دارد که به برخی از آنان در زیر
اشاره شده است.

 کارکنان :کار در محیطی پاکیزه ،شرایط کاری مساعد ،فضایی صمیمی و دوستانه همراه با آرامش
حاصل از امنیت شغلی و اقتصادی ،توجه به پرورش مهارتها و استعدادها و پرداخت حقوق و پاداش
متعادل با کار انجام شده.
 مصرف کننده :دسترسی به کاالی ارزان ،مرغوب و فراوان.

 تولید کننده :سرمایه گذاری مناسب و تولید بیشتر ،رقابت بهتردر عرصه تولید محصوالت ،فروش
بیشتر و سود آوری باالتر
 دولت :عمران و آبادانی بیشتر ،افزایش سطح اشتغال ،کاهش تورم ،توزیع عادالنه ثروت

 ملت :رفاه ،آسایش و زندگی بهتر ،فرصتهای شغلی مناسب ،امکان دسترسی به کاال و خدمات ارزان.
بهره وری باال منجر به تقلیل هزینه ها و در نتیجه کاهش قیمت ها می گردد .از این رو مصرف
کنندگان برای خرید کاالها و خدمات مبلغ کمتری می پردازند .باید به این نکته توجه داشت که
رشد بهره وری در جامعه در بستر توسعه اجتماعی صورت می پذیرد و این توسعه در شرایطی
بدست می آید که بتواند زمینه ساز ایجاد جوامع انسانی توسعه یافته و کمال گرا گردد .چالش برای
افزایش بهره وری احتماال جدی ترین مبارزه ای ست که مدیریت و نیروی کار امروزه با آن روبرو
است و بیشترین ،فوری ترین و بلند مدت ترین پاداش را نیز همراه دارد( .برانسون و
اولسن .)2678،2اندیشمندان نظرات مختلفی در رابطه با اهمیت بهره وری ارائه نموده اند که به
برخی از آنان اشاره می شود:
منابع ،امکانات و قابلیت های محدود:جمعیت فزاینده و رشد توقعات مردم در برابر منابع محدودی
که در سراسر دنیا برای پاسخگویی به این نیازها و توقعات وجود دارد باعث می شود تا توجه به
استفاده بهره ور از این امکانات محدود بیشتر شود.
لزوم اندازه گیری بهره وری و مطالعه آن در صنایع مختلف منجر به طبقه بندی صنایع از لحاظ

7 Pritchard
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بهره ور بودن و سودآوری می شود و به عنوان شاخصی برای اولویت گذاری طرح های سرمایه
گذاری مورد استفاده قرار می گیرد .عوامل موثر بر بهره وری عبارتند از:
عوامل خارجی :ارزشهای ملی ،فرهنگی ،اجتماعی و جهت گیری های سیاسی جامعه

عوامل داخلی :ابزار ،فناوری ،مواد ،طراحی ،آموزش ،ارتباطات ،ماشین آالت و ( ...سینگ)2678،7

تقریبا همه صاحبنطران و مدیران صنایع جهان ،منابع انسانی را اساسی ترین عامل رشد بهره وری
تلقی کرده اند و معتقدند که سرمایه و فناوری را می توان بصورت وام تامین نمود و خریداری کرد
اما انسانها را نه می توان وام گرفت و نه می توان خرید .انسانها به عنوان سرمایه های اصلی
(بخصوص در کشورهای جهان سوم) باید پرورش یابند و در آنها انگیزه تالش ایجاد شود .منابع
انسانی پایه اصلی ثروت ملت هاست اگر کشوری نتواند مهارت و گردش دانش را توسعه دهد و از
آن در اقتصاد ملی به نحو موثر بهره برداری کند ،قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه دهد و
بالعکس اگر کشوری به بهره وری نیروی کار دست یافت قادر به هر نوع پیشرفتی خواهد بود.
(.حمیدی و همکاران .)41:7311،عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه برخی
صاحبنظران عبارتند از:
 .7شرایط محیطی داخل سازمان :عواملی چون ایمنی محیط کار ،نور ،تهویه ،مسایل فیزیکی و . ...
 .2محیط خارجی و تحوالت آن :تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های بیرون سازمان ،فرهنگ
جاری جامعه و ...
 .3آموزشهای کاربردی که یکی از ارکان اصلی بهره وری منابع انسانی می باشد.
 .4ابداع و استفاده از فنون جدید
 .1برنامه ریزی راهبردی
 .0شیوه های ج دید مدیریتی :مشارکت کارکنان در تولید و تصمیم گیری ،ایجاد تناسب بین
اختیارات و وظایف ،ایجاد محیط همکاری و همدلی در سازمان ،ایجاد سیستم ارزشیابی و پاداش.
 .1رشد و توسعه اقتصادی :پایین بودن درآمد ملی در کشورهای در حال توسعه منجر به
محدودیت امکانات و برنامه های آموزشی کارگران و مدیران تولیدی می شود و در نتیجه بهره وری
نیروی کار را پایین نگه می دارد.
 .8تناسب بین کارگران و ماشین آالت تولیدی
 .1تنظیم دقیق ساعات کار :بعنوان مثال همواره کاهش ساعات کار باعث افزایش بهره وری در
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ساعات باقیمانده نمی شود بلکه ممکن است باعث روی آوردن اشخاص به شغل دوم شود.
 .76رابطه بین نیروی کار و بهره وری کارکنان (حمیدی و همکاران)12:7311
بهره وری منابع انسانی صرفا از طریق افزایش حقوق و مزایا و امکانات رفاهی بدست نمی آید،
بلکه بهره ورکردن انسانها در ایجاد رضایت و افزایش کیفیت زندگی کاری عامل عمده ای است که
البته برقراری ارتباط متقابل بین این دو پدیده به باورهای مشترک و فرهنگ سازمانی مساعد نیاز
دارد( .خدابخش زاده و همکاران( .)702:7314 ،برای مثال :صنایع نساجی بزرگ اصفهان در دهه
 16با وجود حقوق و مزایای باالتر دارای بهره وری پایین تری نسبت به صنایع کوچکتر بودند ).در
شکل گیری این فرهنگ مدیران و رهبران جامعه و سازمانها بیشترین نقش را ایفا می کنند .رابینز
و دسنزو  )2671( 7در تحقیقات خود راه های افزایش بهره وری را به شرح زیر بیان نموده اند:
کاهش ضایعات
یکی از راههای افزایش بهره وری کاهش ضایعات است .کلیه کارکنان باید ضمن استفاده از
تواناییهای شخصی خود ،با تشکل در گروههای کاری ،نظرات و پیشنهادات سازنده ای را در
ارتبـــاط با کاهش ضایعات و افزایش بهره وری ارائه کنند .در این رابطـــه می توان به ایجاد و
اجرای نظام پیشنهادات و تشکیل گروههای کوچک کاری ،نظیر گروههای کنترل کیفــی ،گروه
کاهش ضایعات ،گروه افزایش بهره وری و گروههای حل مشکل که متناسب با شرایط خاص
سازمان باشد اشاره کرد.
ایجاد تعهد در کارکنان
یک کارمند متعهد برای سازمان فوق العاده ارزشمند است .او می تواند با انجام به موقع کارهــا و حس
مسئولیت در افزایش تولید و بهره وری موثر باشد.
توجه به کارکنان
تجربه نشان داده است که یک سازمان فقط با اتکا به کارکنان خود می تواند موفق باشد .از این رو
سازمانهای نیک اندیش همواره بر بهبود مستمر کیفیت کاری کارکنان خود توجه خاصی می کنند و این
الگوی رفتاری در مدیران سازمانها ،کاهش ضایعات و بهبود کیفیت محصول را به همراه دارد که نتیجه
نهایی آن نیز افزایش بهره وری است .بنابراین ،الزم است مدیران سعی کنند توانمندیهایی را که به

7 Robbins and Desenzo
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طورکامل مورداستفاده قرار نگرفته اند کشف و راههای بهتری برای استفاده بیشتر از آنها در راستای
افزایش بهره وری پیدا کنند.
انگیزه
مسلماً پول تنها عامل انگیزش افراد نیست .اما اگر حقوق افراد خیلی نازل باشد باعث از بین
رفتن انگیزه آنها می شود .درنتیجه پاداش مالی همچنان به صورت یک انگیزش قوی برای آنها
باقی می ماند .از این رو ،سعی کنید از پاداشهای تشویقی به عنوان راهی برای سهیم کـــــردن
کارکنان در موفقیتهای سازمان و بهره وری حاصل از آن استفاده کنید نه به عنوان عامل ایجاد
انگیزه  .به عبارتی برای کارکنان تفهیم شود در بهـــــره وری کاری که انجام می دهند سهیم اند.
بزرگترین ایجاد عامل انگیزه در افراد این است ک ه به آنها نشان داده شود به نحوی در مالکیت
سازمان شریک هستند .و این همان سهیم کردن کارگران در بهره وری حاصل از کارشان است که
به نوبه خود موجب افزایش بهره وری می گردد.
توجه به تغییر
تغییر برای سازمانها راهی برای افزایش بهره وری و حفظ توان رقابتی آنهاست .بنابراین ،می توان گفت
جهت رشد سازمانها ،تغییر امری اجتناب ناپذیر است و افراد سازمانی باید با روند تغییرات سازگاری داشته
باشند .این سازگاری می تواند ازطریق فراگیری مهارتهای جدید حاصل شود.
کارایی

1

توسعه روزافزون جوامع بشری در قرون 78و 71و استفاده از فن آوری پیشرفته در قرن حاضر ایجاد
مؤسسات مختلف در زمینههای تولیدی و خدماتی را اجتنابناپذیر نموده است .لزوم بقای حیات اقتصادی
این مؤسسات در عرضه تولید و خدمت ،رعایت مرغوبیت کاال و خدمات در سطح قابل استاندارد برای جلب
نظر مشتری امری ضروری است .نیروی انسانی مهمترین عامل موثر محسوب گردیده و زمانی به عملکرد
مطلوب منتهی میشود که افراد با حداکثر کارایی و بر اساس روابط صحیح سازمانی ،خدمات خود را در
اختیار سازمان قرار دهند.
در برخی کشورها برای رسیدن به مرغوبیت و مطلوبیت خدمات خود ،با شناخت نیازهای متفاوت کارکنان و

7 Efficency

122

بررسی عوامل موثر در ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه یک سازمان نظامی-انتظامی  /نویسنده مسئول :رضا حسینی  /ص 734 -773

ارزیابی کارایی ،آنان را در راستای تولید و خدمات با هزینههای کمتر ،مساعی الزم را به عمل میآورند .ایجاد
سیستم تشویق و پاداش از مهمترین عامل ایجاد کارایی مطلوب در سازمانها است زیرا عامل برانگیزاننده
قوی و موثر و نیروی محرکه قدرتمندی در مدیریت یک سازمان است(رونق .)11 :7386 ،کارآیی یک فرد
در یک سازمان عبارت است از نسبت واحد کار(تعداد ساعات کار و واحد محصوالت یا خدماتی که عرضه
میشود) بنابراین کارایی را میتوان اینگونه نشان داد:

به عبارت دیگر

=  Eاست که در آن ،هر کدام از موارد عبارتنداز:

E=Efficiency
F=Function
P=Production
V=Value
T=Time

کارایی
فعالیت
تولید
ارزش
زمان تولید

به عبارت دیگر هر سازمانی برای رسیدن به اهداف خود فعالیتهایی را انجام میدهد و منابع مادی و
معنوی مصرف میکند (ورودی) و در نتیجه محصولی تولید مینماید(خروجی) .نسبت خدمات ارائهشده به
محصول تولیدشده کارایی نامیده میشود ،یعنی رسیدن به اهداف سازمانی( .رونق .)87 :7386 ،کارایی
خدمت عبارت است از مابهالتفاوت مقدار محصول خدمات و کلیه منابعی که در جریان خدمات مورد
استفاده قرار میگیرند.افزایش کارایی خدمات داللت بر این دارد که از نیروی انسانی و سایر منابع استفاده
بهینه به عمل آمده و مدیریت سازمان به مسئولیت اصلی خود به خوبی عمل نموده است.استفاده از
روشهای مطالعه کار که روشنگر نکات و حقایق بسیاری از لحاظ انجام اقدامات موثر در جهت شناخت
فعالیتها و اجزای آن است ،نقش بسیار موثر در افزایش کارایی دارد .افزایش کارایی به مطالعه و بررسی
عوامل زیر بستگی دارد:


تهیه روشهای انجام کار با بررسی آن ،حذف مراحل زائد عملیاتی و تدوین روشی که کار به
نحو ساده و موثر انجام پذیرد.



کنترل عملیات یا انجام اقداماتی جهت تعیین زمان استاندارد برای انجام هر یک از عملیات و
تعریف سطوح عملکرد به منظور افزایش کارایی.
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افزایش زمان کار مفید و کاهش زمانهای غیر موثر در کار بدون زمان اصلی کار.



بهبود فرآیند اصلی کار از طریق شناخت مراحل کار ،بهبود روشهای کار و طراحی جدید
فرایند اصلی کار به منظور ایجاد فرایندی موثر برای انجام کار.

 استفاده مناسب از وسایل و تجهیزات جدید با استفاده از فناوریهای روز.
استاندارد کردن و کاهش تنوع خدمات با استاندارد کردن زمان انجام عملیات و کاهش نوع خدمات به
منظور افزایش کارایی (رونق .)71 :7386 ،
اثربخشی

1

با گسترش فعالیتهای تجاری بینالمللی،نیاز به قابلیتی که مدیران را در برخورد با پیچیدگیهای
فرهنگی پیش رو یاری رساند ،بیش از پیش احساس میشود لذا مدیرانی که قادر به درک
پیچیدگیهای تجاری و مدیریتی در کالس جهانی باشند موفق تر عمل کرده و بهتر بتوانند به اهداف
سازمانی برسند( .رحمانی  .)41 :7388 ،همچنین یکی از مباحث اساسی در نظریه سازمانی ،اثربخشی
سازمانی است که آن را مالکی برای ارزیابی عملکرد سازمانی محسوب میکنند .اهمیت رویکرد ترکیبی
در حوزههای علوم انسانی ،دانشمندان را به بررسی موضوعات سازمانی در سطوح سهگانه تعریف ،نظریه
و تحقیق جهت میدهد (زکی  )11:7383،از طرفی در مورد مفهوم اثربخشی تعریف جامع و مشخصی
وجود ندارد زیرا فرآیند دستیابی به آن ،کار دشواری است (زارعی. )06 : 7384 ،اولین دیدگاهی که
نسبت به اثربخشی در دهه 7116مطرح گردید بسیار ساده بود اثربخشی به عنوان میزان یا حدّی که
یک سازمان اهدافش را محقق میسازد ،تعریف شده بود (رابینز .)41:7381،2موضوع اثربخشی یکی از
مباحث چالشی در مورد سازمانهای انتفاعی و غیرانتفاعی بوده است  .او در سال  7138اثربخشی را
انجام اهداف سازمانی تعریف مینماید ،او به انجام اهداف و بقاء سازمان توجه داشت بارنارد سازمان را به
عنوان سیستم های همکاری تعریف نمود ،تعادل داخلی و تنظیم با شرایط خارجی،اقدام عملی و
رهبری ماهرانه از معیارهای اثربخشی مورد توجه او است (براون.)41:2661،3در خصوص تعریف
اثربخشی سازمانی یک توافق عمومی وجود ندارد بنابراین تعریفی که مقبول همه باشد از آن ارائه نشده
است (کمرون .)2:7187،4افزایش اثربخشی را باید معلول ترکیبی از عوامل گوناگون دانست که در زیر
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به شرح تعدادی از آنها اشاره میشود  (:ابطحی )81:7318،
بهبود کیفی عامل کار:


کارکنان با به کار گرفتن نکاتی میتوانند اثربخشی خود را بهبود بخشند.



نگرشهای مثبت کاری مانند غرور به کار و شوق برای پیشرفت مستمر.



کمک به همکاران در صورت لزوم و اجرای کارها به صورت گروهی



مشارکت در برنامههای بهبود اثربخشی



اجرای درستکارها از ابتدا

 حفظ سالمت جسمی
اصالح روابط مدیریت و کارکنان:
 ارائه اطالعات دقیق درباره عملیات سازمانی موجب اعتماد و اطمینان کارکنان
میگردد.برگزاری جلسات عادی یا ویژه برای رسیدگی به مشکالت کارکنان فرصت مناسبی
است که کارکنان با مدیر احساس آشنایی و تفاهم بیشتری کنند و در نتیجه جو گرم و
دوستانهای برای کار گروهی سازمان ایجاد شود.
استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان:
 برای بهبود اثربخشی ،الزم است به تمامی کارکنان فرصت مشارکت در برنامههای
طراحیشده ،داده شود؛ مدیر آنها را تشویق کند که نظرات خود را برای اجرای بهتر کارها
ارائه دهند.
ره آورد فنّاوری:


فناوری به کارکنان امکان میدهد تا با استفاده از عوامل موجود ،کارآیی و اثربخشی خود را
باال ببرند .فناوری همچنین موجب اثربخشی سیستم های مدیریتی کاراتر و پیشرفتهتر در
سازمان شده است .اقدامات زیر نیز در اثربخشی سازمان مؤثر است.



کاهش اضافهکاریهای غیرضروری.



اتخاذ تدابیری برای کاهش غیبت و مرخصیهای به ظاهر موجه.



طراحی صحیح مشاغل برای جلوگیری از اتالف وقت کارکنان.



جلوگیری از ترک سازمان با مدیریت صحیح و برقراری روابط انسانی و اجتماعی سالم.



طراحی سیستم بهداشت و ایمنی اثربخش و نظارت دقیق بر آن.



آموزش مهارتهای الزم به کارکنان.



استخدام شایستهترین فرد ممکن برای هر شغل و در هر سطح.



طراحی سیستمی برای پرداخت حقوق و مزایا (سعادت . )11 :7311 ،
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پیشینه تحقیق

به منظور اطالع و بهرهبرداری از تحقیقات مشابه انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق ،از طریق
مراجعه به کتابخانههای داخل و خارج سازمان ،پایان نامهها  ،مقاالت و مراکز اسناد و مدارک موجود در
ردههای نظامی و انتظامی در این خصوص ،به چند نمونه از تحقیقات صورت گرفته اشاره می گردد:
در مقاله ای با نام عوامل تاثیر گذار بر کیفیت ارتباطی که توسط منگ و الیوت 7درسال 2668
انجام شده است به رضایت مشتری در رستوران های لوکس پرداخته است در این مقاله از متغیرهایی
مانند محیط فیزیکی  ،کیفیت غذا  ،مشتری مداری  ،ارتباطات و ...مورد بررسی واقع شده است.
در پژوهش دیگری که توسط عندلیب و کاسکی در سال  2661انجام شده است  ،عوامل موثر بر
رضایت دانشجویان دانشگاهی را در خدمات غذایی بررسی می کند .متغیرهای از قبیل پاکیزگی ،فضا ،
کیفیت غذا  ،پاسخگویی  ،رفتار کارکنان مورد بررسی واقع شده است.
در تحقیقی با موضوع رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی سازمان تربیت مدرس از کیفیت
خدمات آموزشی ارایه شده به آنها که توسط فعلی و همکاران در سال 7316صورت گرفت اولویت بندی
ابعاد کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان را بدین ترتیب نشان می دهد یک -قابلیت اطمینان
دو-همدلی سه -پاسخگوییچهار -تضمین پنج -شرایط فیزیکی و ملموس .این تحقیق با روش
همبستگی و پرسشنامه و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ انجام شده است.
در مقاله ای با نام ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان درصنعت رستوران داری
که توسط حقیقی و همکاران در سال  7313انجام شده است عوامل کیفیت غذا  ،کیفیت خدمات ،
محیط و ادراک عادالنه بودن قیمت بر رضایت مشتری تائیر داشته است.
در مقاله ای با عنوان جهاد اقتصادی و افزایش بهره وری که توسط زمانعلی فاتحی در سال
 7316انجام شده که اشاره به مزایا  ،موانع و سطوح بهره وری  ،عوامل موثر بر آن در سازمان ها
مورد بررسی قرار گرفته و عواملی از قبیل مدیریت  ،ارزیابی دقیق وضعیت موجود  ،حمایت
کارکنان و ...بر افزایش بهره وری تاثیر دارد.
در مقاله دیگری با عنوان بهره وری و راهکارهای بهبود آن که توسط اسدی و همکاران در سال
 7388انجام شده  ،عواملی چون بهره وری در اندیشه  ،نهادینه کردن صرفه جویی ،طراحی
ساختارهای بهره ور ،توسعه منابع انسانی مورد بررسی واقع شده است.

7 Meng and Elliott
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مدل تحقیق

با توجه به مباحث مطرح شده و ویژگی های سازمان مورد مطالعه و با نگاهی به مدل رمضانی
دره بیدی و افزودن موارد جدیدی به آن ،مدل زیر مورد استفاده قرار گرفت.

شکل  :7مدل تحقیق
روش تحقیق

پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی – تحلیلی و نیز پژوهشی کاربردی است که بر اساس نیاز
سازمان انجام شده و با روش پیمایشی صورت گرفته است .با توجه به نیاز آگاهی و مطلع بودن
پاسخگویان نسبت به موضوع پژوهش جامعه آماری این تحقیق 716 ،نفر می باشد .و نمونه آماری
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به صورت تصادفی و با استفاده از جدول مورگان به تعداد  723نفر انتخاب گردید .روایی پرسشنامه
با استفاده از ضریب الوشه مورد تایید قرار گرفت .برای به دست آوردن پایایی سواالت از روش
آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره سه آمده است.

جدول  :3پایایی (قابلیت اعتماد) متغیرهای تحقیق

نام متغیر

تعداد سوال

مقدار آلفا

عامل نیروی انسانی

 30سوال

6/103

عامل مدیریت

 78سوال

6/117

عامل امکانات و تجهیزات

 78سوال

6/140

عامل محیط و مکان

 71سوال

6/137

عامل مواد اولیه

 71سوال

6/148

کل

 762سوال

6/181

در این پژوهش نیز متناسب با تحلیل دادهها و اطالعات و برای توصیف قسمت اول پرسشنامه
(اطالعات عمومی پاسخ دهنده ها) از آمار توصیفی استفاده شد( .توزیع فراوانی و میزان درصد آنها بر
حسب متغیرهای مختلفی مثل سن ،تحصیالت ،درجه و سابقه و  .) ...در بخش آمار استنباطی از آزمون
کلوموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده ها ،و به منظور پاسخ به پرسش های پژوهش برای
اولویت بندی عوامل از آزمون فریدمن و بررسی میزان تاثیر از آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید.
ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

اطالعات توصیفی پاسخ دهندگان به پرسشنامه این پژوهش ،از نظر سن ،تحصیالت  ،درجه ،
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در جداول زیر خالصه و تحلیل شده اند:

الف) سن:
جدول  :4توزیع فراوانی افراد نمونه آماری پژوهش از نظر سن

سن

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

زیر  21سال

33

2062

2062

2062

31-20سال

01

1461

1461

8767

41-30سال

71

7361

7361

1167

باال  41سال

0

461

461

76666

جمع

723

766

766

ب) تحصیالت:
جدول  :1توزیع فراوانی افراد نمونه آماری پژوهش از نظر تحصیالت

سطح تحصیالت

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

دیپلم

0

467

467

467

کاردانی

74

7761

7761

7160

کارشناسی

08

1161

1161

1763

کارشناسی ارشد

23

7861

7861

1662

دکتری

72

168

168

76666

جمع

723

766

766

-

ج) درجه:
جدول  :0توزیع فراوانی افراد نمونه آماری پژوهش از نظر درجه

درجه

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

ستوان دوم و کمتر

11

4161

1461

1461
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ستوان یکمی

8

060

168

0261

سروانی

22

78

2760

8463

سرگردی

0

461

161

1662

سرهنگی

0

461

161

1067

سرداری

4

363

361

766

عدم پاسخ

26

7064

جمع

723

766

-

766

چنانچه مالحظه می شود  8767درصد از پاسخگویان زیر  31سال و  7861درصد باالی 31
سال سن بوده اند.همچنین  467درصد از پاسخگویان دارای مدرک دیپلم  0162 ،درصد کاردانی و
کارشناسی و  2861درصد کارشناسی ارشد و دکترا بوده اند .در ضمن 8463 ،درصد جزو طیف
افسری جزء و  7768درصد افسری ارشد و  361درصد سرداری بوده اند.
یافته ها

برای استفاده از آمارهای پارامتریک بایستی توزیع مقیاس از توزیع نرمال تبعیت نماید ،برای
بررسی نرمال بودن نمره عامل های بدست آمده از آزمون کلوموگروف -اسمیرنف استفاده میشود.
(هومن )81 :7386،در این تحقیق  ،مقادیر حاصل از این آزمون به شرح زیر است:
جدول  :1آزمون کولموگرف اسمیرنف (تست نرمالیته)

نیروی انسانی

مدیریت

امکانات و تجهیزات

محیط و مکان

مواد اولیه

تعداد

722

722

722

722

722

میانگین

3624

3633

3647

3632

3631

انحراف معیار

66141

66812

66820

66113

66841

آمار z

66123

66118

66181

66011

66131

معنی داری دو سویه

66307

66186

66100

66187

66342
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اعداد مشاهده شده در جدول فوق در همه موارد از معنی داری در سطح آلفای  6661بوده و
این بدان معناست که مقیاس های مورد نظر دارای توزیع نرمال میباشد لذا استفاده از آزمونهای
پارامتریک مجاز می باشد.

جدول  : 8تاثیر عوامل موثر در ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه سازمان مورد مطالعه

عوامل موثر در ارتقاء
بهره وری سیستم تغذیه

میانگین

عامل نیروی انسانی

362447

363610

عامل مدیریت

363338

363881

3

عامل امکانات و تجهیزات

364680

364444

3683

66820

عامل محیط و مکان

363231

363333

4

66113

46481

عامل مواد اولیه

363122

364666

3

66841

16607

انحراف معیار

تی استیودنت

معناداری

36472

66667
66666

میانه

نما
3621

66141
66812

46700
16211

66666
66666
66666

همانگونه که در جدول باال مالحظه میشود معنی داری عوامل موثر در ارتقاء بهره وری سیستم
تغذیه نشان دهنده این موضوع می باشد که این عوامل تأثیر نسبتا خوبی در ارتقاء بهره وری سیستم
تغذیه دارند.
با استفاده از آزمون فریدمن اولویت بندی عوامل ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه سازمان مورد
مطالعه به شرح زیر به دست آمد.
جدول  :1اولویت بندی عوامل ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه سازمان نظامی
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عوامل ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه سازمان

میانگین

مواد اولیه

3634

تجهیزات و امکانات

3636

مدیریت

2618

نیروی انسانی

2601

محیط و مکان

2601

نتایج جدول فوق نشان میدهد که بین عوامل ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه تفاوت معنی دار
وجود دارد .بطوریکه عوامل مواد اولیه ،تجهیزات و امکانات ،مدیریت ،نیروی انسانی و محیط و
مکان به ترتیب بیشترین تاثیر را در ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه سازمان داشته است.
نتیجه گیری و پیشنهادها

با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر که به دنبال عوامل موثر در ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه
سازمان و براساس مولفه های پنج گانه می باشد ،مولفه های که وجودشان بیشترین تاثیر را در ارتقاء بهره
وری به همراه دارد به ترتیب اهمیت به شرح زیر می باشد.


مولفه مواد اولیه با میانگین رتبه  3634در رتبه اول قرار داشته است .با رعایت استاندارد و نرم
مناسب و روش های صحیح دریافت و ذخیره سازی مواد اولیه و استفاده از مواد اولیه با
کیفیت و تازه و مرغوب و چیدمان مناسب مواد اولیه در انبار و کنترل تاریخ انقضاء مواد اولیه
در انبار که با رعایت این مولفه ها در سطح سازمان و تقویت هر چه بیشتر آنها میباشد،
میتوان انتظار داشت که بهره وری سیستم تغذیه سازمان باالتر برود.



مولفه تجهیزات و امکانات با میانگین رتبه  3636در رتبه دوم میباشد که استفاده از
تجهیزات صنعتی و به روز طبخ و توزیع و تکمیل بودن امکانات و تجهیزات  ،اجرای نت به
موقع تجهیزات  ،انتخاب روش طبخ مناسب و عمل آوری مناسب ،ساماندهی مناسب
تجهیزات و چیدمان مناسب که با رعایت این مولفه ها در سطح سازمان و تقویت هر چه
بیشتر آنها می توان انتظار داشت که بهره وری سیستم تغذیه سازمان باالتر برود



سومین رتبه از مولفه ها مربوط به مولفه مدیریت با میانگین رتبه  2618می باشد.دریافت منابع
مالی به موقع توسط مدیریت تغذیه ،نظارت و کنترل مدیریت تغذیه بر عملکرد کارکنان جهت
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دستیابی به اهداف سازمان ،تقسیم کارها و وظایف و تفویض اختیار توسط مدیریت تغذیه ،
ایجاد انگیزه و ارتباط مناسب مدیر با کارکنان که وظایفشان را از روی میل و رغبت به انجام
رسانند ،ایجاد سیستم تنبیه و تشویق کارکنان .با رعایت این مولفه ها در سطح سازمان و
تقویت هر چه بیشتر آنها می توان انتظار داشت که بهره وری سیستم تغذیه سازمان باالتر برود
 چهارمین رتبه از مولفه ها مربوط به مولفه نیروی انسانی با میانگین رتبه  2601می باشد وجود
نیروی انسانی ماهر و با تجربه  ،وجود کارکنان آموزش دیده ،به کارگیری کارکنان با سابقه
،داشتن شرح وظایف مشخص کارکنان  ،نظم و انضباط و بهداشت فردی کارکنان تغذیه ،
فعالیت کارکنان در پست سازمانی است .با رعایت این مولفه ها در سطح سازمان و تقویت هر
چه بیشتر آنها می توان انتظار داشت که بهره وری سیستم تغذیه سازمان باالتر برود
پنجمین رتبه از مولفه ها مربوط به مولفه محیط و مکان با میانگین رتبه  2601می باشد .تفکیک فضا
در آشپزخانه بر اساس دریافت  ،انبارداری  ،عمل آوری  ،توزیع  ،چیدمان مناسب سالن توزیع ،وجود زیر
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