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 چکیده:

هاي دستگاه "قانون برنامه ششم توسعه، اجراي چرخه مديريت بهره وري تکلیف شده است که  پنجبراي ارتقاء بهره وري در ماده 

بهره وري در اقتصاد، ضمن اجرا نمودن چرخه مديريت بهره وري در اند براي محور قرار دادن رشد اجرايی و نیرو هاي مسلح مکلف 

مجموعه خود تمهیدات الزم را براي عملیاتی نمودن اين چرخه در واحد هاي تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره وري 

درصد رشد  8ده است که از آمدر اين برنامه . همچنین "ايران فراهم نموده  و گزارش ساالنه آن را به سازمان ملی بهره وري ارائه نمايند

 درصد رشد، از بهره وري کل عوامل حاصل شود. 53درصد يعنی معادل  8/2اقتصادي پیش بینی شده بايد 

ها مدل با رويکرد نسبت هاي مالی در اين مقاله مورد استفاده  مدل هاي متعددي براي اندازه گیري بهره وري وجود دارد که از بین آن

قرار گرفته است. همچنین براي اندازه گیري بهره وري، روش هاي مختلفی وجود دارد که در اين مقاله از روش ارزش افزوده براي 

امه و صورت حساب سود و زيان و کلی در شرکت متد استفاده شده است. دو صورت مالی، ترازن جزئیمحاسبه شاخص هاي بهره وري 

به عنوان داده هاي ورودي و همچنین کاربرگ هاي استاندارد مرکز بهره وري ايران براي اندازه 1533تا  1531در بازه زمانی سال هاي 

به گیري شاخص هاي بهره وري به يک نرم افزار طراحی شده وارد می شود که خروجی آن نسبت هاي بهره وري و نمودارهاي مربوط 

براي انتخاب رويکرد مناسب جهت بهبود بهره وري و نشان دادن تاثیر متغیرهاي آن در شرکت متد و در صنعت مشابه می باشد. 

ی( بر متغیر وابسته )بهره وري کل( از رگرسیون چندگانه استفاده شد که به دنبال آن، بهره وري ئمستقل )شاخص هاي بهره وري جز

بهره وري هاي نیروي انسانی و انرژي و سرمايه به عنوان اولويت هاي بعدي براي بهبود در شرکت متد  مواد به عنوان اولويت اول و

 تعیین شدند.  

 ترازنامه، صورت حساب سود و زيان، بهره وري، شرکت متد، ارزش افزودهکلمات کلیدی: 
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.مقدمه1

 متحده اياالت در تولید مقوله به ورانه بهره نگرش منشا و متن

 و دانشممندان نیز اين از پیش است. البته شکل گرفته آمريکا

 از مناسب بهروري به اسمیت آدام چون بزرگی پردازان نظريه

. اسمت کمرده اشاره وري بهره واژه با دقیقا نه اما تولید عوامل

 و تفکمر باشد کمه موضوع اين بیانگر تواند نمی ادعا اين البته

 وجمود دنیا ديگر نقطه هیچ در اين از پیش ورانه بهره انديشه

 ممذهبی و تماريخی متون به گذرا اي مراجعه است. با نداشته

 مذهبی بزرگان از را فراوانی قول هاي نقل و روايات توان می

اسمت.  شده مطرح گوناگون منابع از صحیح استفاده زمینه در

 و اسمالم دينمی هاي آموزه از بسیاري و مجید قرآن در حتی

 ممذمت زمینمه در گوناگونی روايات و آيات در نیز ديگر اديان

 چمون موجود منابع از صحیح استفاده بهتر بیان به يا اسراف

  است. شده طرح ديگر موارد در حتی يا و آشامیدن، خوردن،

 1611طمور رسممی در سمال ه وري براي نخستین بار بمبهره 

ار مکتمب دان طرفمدرياضیدان و اقتصماد "فرانسوا کنه"توسط 

با طمرح  "کنه"فیزيوکراسی )حکومت طبیعت( بکار برده شد. 

جدول اقتصادي، اقتدار هر دولتی را منموط بمه افمزايش بهمره 

وري در بخش کشاورزي می دانست. بعد از گذشت حدود يک 

فرانسوي ديگري بنام ايتمره بهمره وري را  1885قرن در سال 

دوره نهضمت ممديريت  دانش و فن تولید تعريف کرد با شمروع

، فردريمک وينسملر تیلمور، 1311علمی در اوايمل سمال هماي 

ی کمارگران، دربماره کمارايفرانک گیلبرت بمه منظمور افمزايش 

ها و تعیین زمان استاندارد، مطالعاتی  تقسیم کار، بهبود روش

را انجام دادند کمه در ارائمه مفهموم بهمره وري نقمش بسمزايی 

ت آفتمالیون در مقالمه اي در آلبمر 1311داشته انمد. در سمال 

مجله اقتصاد سیاسی، بهره وري را به مفهوم امروز به کار برده 

است. بنابر عقیده وي بهره وري را می توان بمه عنموان رابطمه 

بین حجم تولیدي که در مدت معین به دست آممده و حجمم 

کامل عواملی که در جريان تولید به مصرف رسیده اند تعريمف 

به معنمی  1391در فرهنگ الروس نیز در سال نمود. اين واژه 

 قدرت و توانايی تولید کردن ارائه شده است.

تاريخچه بهره وري در ايران نیز قمدمت زيمادي دارد. ايمران از 

تما  1333زمان تاسیس سازمان بهره وري آسیايی يعنی سمال 

قبل از وقوع انقالب اسالمی در اين سازمان عضويت داشت که 

يت ايران به حالت تعلیم  در آممد امما در عضو 1363در سال 

با تصمويب مجلمس شموراي اسمالمی، مجمددا بمه  1515سال 

، 1519عضممويت ايممن سممازمان درآمممد و پممس از آن در سممال 

سازمان ملی بهره وري تاسیس گرديد که ابتمدا ايمن سمازمان 

وابسته به وزارت صنايع سنگین بود کمه بعمد از آن بمه وزارت 

به سمازمان اممور اداري و اسمتخدامی  1566صنايع و در سال 

ملح  شد. اين سازمان بیشتر بر ترويج و اشاعه فرهنگ بهمره 

در کشمور ممما وري در سمطوح مختلمف تمرکمز داشممته اسمت. 

شاخص هاي بهره وري وضعیت مناسبی را نشمان نممی دهمد. 

اين واقعیت لزوم يک تالش مستمر و فراگیر و يک عزم جدي 

ب می کند. در قانون برناممه هماي و ملی را بر حل مشکل ايجا

چهارم، پنجم و ششم توسمعه بمر ارتقماء بهمره وري در کشمور 

تاکید شده و هدفگذاري هايی نیز صورت گرفته است. از منظر 

قمانون  پمنجنحوه دستیابی به ارتقاء بهمره وري نیمز، در مماده 

برنامه ششم توسعه اجراي چرخه مديريت بهمره وري تکلیمف 

اه هاي اجرايی و نیرو هاي مسلح مکلمف دستگ"شده است که 

اند براي محور قرار دادن رشد بهره وري در اقتصاد، ضمن اجرا 

نمودن چرخه مديريت بهره وري در مجموعه خمود تمهیمدات 

الزم را براي عملیاتی نمودن اين چرخه در واحمد هماي تحمت 

تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهمره وري ايمران فمراهم 

زارش ساالنه آن را به سازمان ملی بهمره وري ارائمه نموده  و گ

 8. همچنین در اين برنامه تکلیمف شمده اسمت کمه از "نمايند

درصمد يعنمی  8/2درصد رشد اقتصادي پیش بینی شده بايمد 

 وري کل عوامل حاصل شود.-درصد رشد از بهره  53معادل 

با توجه به تحقیقات انجام شده در ايران، اکثر پژوهش ها بهره 

وري را از ديدگاه هاي مختلف اندازه گیري نموده اند و 

هیچکدام بهره وري را با استفاده از صورت هايی مالی مانند 

اين ترازنامه و صورت حساب سود و زيان محاسبه ننموده اند. 

با استفاده از صورت هاي مالی که نتیجه را مقاله بهره وري 

و می تواند مستقیم عملکرد شرکت ها است محاسبه می کند 

گیري هايشان به صورت  متصمیم گیرندگان را در تصمی

 مستقیم ياري نمايد. 

ي ارزش افزايش سه روش مختلف به براي محاسبه

 شرح زير وجود دارد:
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 2روش تولید يا تفري  .1

 5روش توزيع يا جمع .2

 روش مصرف )هزينه( .5

هماي تولیمد و توزيمع در سمطوح شايان ذکمر اسمت کمه روش

مختلممف، از واحممد اقتصممادي تمما کممل اقتصمماد قابممل محاسممبه 

باشد، ولیکن روش مصرف تنها در سطح اقتصاد کالن قابل می

باشممد. ايجمماد ارزش افممزوده روش تفريمم  را گیري میانممدازه

توان جهت ارزيمابی کمارايی شمرکت بمه کمار بمرد. چنمین می

هايی مانند ي موضوعسازد تا دربارهمديريت را قادر میتحلیلی 

گیري کند. در اين مقالمه کاهش هزينه و تراکم سرمايه تصمیم

ارزش افزوده با استفاده از روش تولید يا تفري  اسمتفاده شمده 

 است که تعريف آن به صورت زير است:
 ارزش ستانده = ارزش افزوده –ارزش مصارف واسطه 

 زانیم سهيمقا و محاسبه خصوص در ياديز قاتیتحق تاکنون

 صنعت کي در مختلف يها سازمان و ها شرکت يور بهره

 نهیشیپ يدارا مختلف عيصنا انیم سهيمقا اما رفتهيپذ انجام

 یم اشاره ها آن از یبرخ به ادامه در که است يمحدودتر

 بهره رشد یبررس به یقیتحق در( 1382) تنسر و کروگر:گردد

 والتر و دسونيا پرداختند؛ هیترک يدیتول عيصنا در يور

 را بزرگ و کوچک عيصنا در کار يروین يور بهره "(1333)

 در يور بهره روند "(1335) يرد و هيسشا کردند؛ سهيمقا

 "(1333) التیپ کردند؛ مطالعه را هند بزرگ صنعت چهار

 در مشابه عيصنا با را یجنوب کره مختلف عيصنا يور بهره

 بهره راتییتغ مطالعه به( 2115) شستالوا:نمود سهيمقا کايآمر

  پرداخت؛ جهان کشور ازدهي در يور

 کار يروین يور بهره یبررس به يا مطالعه در( 1511) یخزاع

 یجانيآذربا پرداخت؛ رانيا یخصوص و یعموم بخش عيصنا در

 نمود؛ یبررس را کشور بزرگ عيصنا يور بهره زین( 1518)

 يور بهره يها شاخص نهیزم در( 1565) همکارانش و یتوکل

 و يریقطم کردند؛  یتحق رانيا عيصنا مختلف يها گروه در

 کشور عيصنا در یکل يور بهره بر ثرمو عوامل( 1563) يقادر

 محاسبه به زین( 1566) همکارانش و انیهاشم کردند؛ مرور را

 در( 1581) یصادق:پرداختند کشور بزرگ عيصنا يور بهره

                                                           
22 - Subtraction Method 
3 - Additional Method     

 مازندران استان يیروستا عيصنا يور بهره یبررس به یقیتحق

 دیتول عوامل کل يور بهره زین( 1581) یرحمان:پرداخت

( 1585) زاده تراب و زاده معصوم:کرد یبررس را بزرگ عيصنا

 سلسله لیتحل روش به کشور یصنعت داتیتول يبند رتبه به

 بهره سهيمقا و یبررس به( 1585) يیموال :پرداختند یمراتب

 کشور گبزر و کوچک یصنعت مختلف يها روهگ يور

( بهره 1586. حجازي، انواري رستمی و مقدسی )پرداخت

وري کل بانک توسعه صادرات ايران و تغییرات بهره وري 

شعب آن را با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی 

 SBMقرار دادند. در اين تحقی  از مدل رتبه بندي کامل 

رهاي کمکی( براي تحلیل بهره وري )سنجه مبتنی بر متغی

کل بانک و از شاخص بهره وري مالمکوئیست براي اندازه 

 1589تا  1565گیري رشد بهره وري شعب طی سال هاي 

از متغیر هاي هزينه  SBMاستفاده گرديده است. در مدل 

مطالبات مشکوک الوصول، منابع مالی قابل استفاده جهت 

به عنوان ورودي و از متغیر  اعطاي تسهیالت و تعداد کارکنان

تهسیالت اعطايی به عنوان خروجی استفاده شده است. 

همچنین، در مدل مالمکوئیست از متغیرهاي تعداد کارکنان، 

سود و کارمزد پرداختی و هزينه هاي اداري و پرسنلی به 

عنوان ورودي و از متغیرهاي تسهیالت اعطايی، کارمزد 

ه و سپرده هاي هزينه زا به دريافتی، سپردهه هاي بدون هزين

 و پور یلطفعلعنوان متغیرهاي خروجی استفاده شده است. 

 در متوسط و کوچک عيصنا يور بهره( 1588) یدرخشان

 يعسگرد. کردن  یتحق را خراسان یتوس یصنعت شهرک

 استان عيصنا متوسط و يینها کل، يور بهره مقدار( 1531)

هالکاس و ساالموريس . نمود سهيمقا و محاسبه را الميا

( در پژوهش ديگري به بررسی کارايی بانک هاي 2119)

با استفاده از نسبت هاي  1336-1333يونانی طی سال هاي 

پرداختند. در اين مطالعه،  DEAمالی و با به کارگیري مدل 

نتايج حاصل با نتايج تجزيه و تحلیل گسترده نسبت هاي مالی 

می  DEAمورد مقاسه قرار گرفت که نشان می دهد مدل 

ها  تواند در کنار تجزيه و تحلیل نسبت ها به عنوان مکمل آن

کامانو و دايسون براي ارزيابی عملکرد سازمان به کار رود. 

تحت  DEAبانک کارايی هزينه در مدل شعبه  199(، 2113)

بود. بدين منظور سناريوهاي عدم قطعیت ارزش و قیمت 

شعب، تعداد مديران، تعداد کارکنان اداري و متغیرهاي تعداد 

تجاري، تعداد تحويل دارها و هزينه هاي عملیاتی به عنوان 

ورودي و تعداد معامالت خدماتی به عنوان خروجی تحلیل 
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 38( 2118الس، گالولی و کرياکوپولوس )نو انتخاب شدند.

شعبه بانک در يونان را به منظور ارزيابی کارايی هزينه شعب و 

همچنین بررسی اثر اندازه بر کارايی هزينه با استفاده از 

مورد تحلیل قرار دادند و بدين منظور از  DEA تکنیک 

متغیرهاي هزينه هاي کارکنان و ساير هزينه هاي عملیاتی به 

ن ورودي و از متغیر هاي سپرده، وام و محصوالت مالی به عنوا

( 2111کائو و هوآنگ ) عنوان خروجی تحلیل استفاده کردند.

اثر سیستم هاي عملیاتی شبکه اي را بر ارزيابی عملکرد در 

ها به اين نتیجه رسیدند  صنعت بانکداري بررسی کردند. آن

يی از طري  که اطالعات بسیار بیشتري در مورد منابع ناکارا

نسبت به ساير روش ها می توان به دست آورد.  NDEAروش 

( به منظور ارزيابی اسناد 2116مالهاترا، مالهاترا و راسل )

دو نسبت  آن هااستفاده کردند.  DEAقرضه شرکتی از مدل 

مالی را به عنوان خروجی آن انتخاب کردند. ديدگاه محققان 

در انتخاب نسبت هاي ورودي و خروجی بر اين بود که اين 

نسبت ها توان مالی قرض گیرنده را براي پرداخت اصل و فرع 

بدهی بهتر نشان می دهند. تعداد واحد هاي تصمیم گیري 

(DMU مورد بررسی )مورد از آن  8 شرکت بود که نتايج، 59

بدهی نسبت به بقیه ا را از لحاظ توان پرداخت اصل و فرع ه

شرکت ها کاراتر نشان می داد. به منظور بررسی کارايی فنی و 

تا  2119رشد بهره وري در بخش بانکی کشور هند طی دوره 

با  DEA( از مدل 2119، فوجی، ماناجی و ماتوسک )2111

ايی هاي ثابت و خروجی ورودي هاي نیروي کار، سپرده و دار

هاي دارايی هاي کسب شده، وام هاي مشتريان و وام هاي بد 

( به 2111)سوخت شده( استفاده کردند. پرتال و تاناسولیس )

منظور توسعه شاخص تغییر بهره وري بانک ها حتی با وجود 

شعبه بانک در کشور پرتغال را مورد  36داده هاي منفی، 

با ورودي هاي تعداد  DEA بررسی قرار دادند و از مدل

کارکنان و میزان اجاره بها به عنوان ورودي و تعداد تراکنش، 

تعداد مشتري، حجم حساب هاي جاري، حجم ساير حساب 

ها، حجم سپرده ها، حجم وام و اعتبارات به عنوان خروجی 

براي اندازه  DEA( از روش 2113استفاده کردند. کائو و لیو )

تجاري تايوان استفاده کردند. آنان در گیري کارايی بانک هاي 

اين پژوهش روش اندازه گیري کارايی هر بانک را با شبیه 

سازي رايانه اي مورد بررسی قرار دادند. تعداد پرسنل، سرمايه 

هاي کوتاه مدت  وجوه خريداري شده، سپرده ها، وامفیزيکی، 

و بلند مدت شش متغیري بودند که در پژوهش به عنوان 

در در نظر گرفته شدند.  DEAخروجی تکنیک ورودي و 

( رشد بهره وري را در 2115مطالعه اي ديگر بابو و ناتاراجان )

در تحلیل  DEAاز  آن هاکشور هندوستان بررسی نمودند. 

خود استفاده نموده و به اين نتیجه رسیده اند که رشد بهره 

( در مناط  1381-2118وري نیروي کار در بازه زمانی )

وانگ، هوآنگ، وو و کشور هند قابل توجه بوده است. مختلف 

جمعی دو مرحله اي براي ارزيابی  DEA( از مدل 2119لیو )

ريزوف و ژانگ  کارايی بانک هاي تجاري چین استفاده کردند.

عوامل  کل بهره وري ( در تحقی  خود به بررسی 2119)

تا  2111صنايع تولیدي در مناط  کشور چین طی سال هاي 

پرداختند. در اين تحقی  بهره وري کل عوامل با  2116

استفاده از يک رويکرد نیمه پارامتريک در سطح کدهاي دو 

رقمی طبقه بندي بین المللی فعالیت هاي صنعتی و به 

-داخلی و شهري -پراکنده، ساحلی -تفکیک مناط  متمرکز

وستايی محاسبه شده است. نتايج داللت بر همگرايی منطقه ر

 اي دارد.

 موارد زير از اهداف اين مقاله است:

  تعیین و اندازه گیري شاخص هاي بهره وري کلی و

 جزئی در شرکت متد

  ارزيابی و تحلیل شاخص ها و مقايسه با صنعت 

  بررسی و مطالعه در خصوص انتخاب رويکرد

 . وريمناسب جهت بهبود بهره 

به شرح زير ارائه می فرضیاتی  مقالهدر راستاي تأمین اهداف 

 گردد:

 H1:  روند شاخص بهره وري کل در شرکت متد در

 بازه مورد مطالعه صعودي است. 

 H2:  شاخص هاي بهره وري کلی و جزئی در

شرکت متد پايین تر از شاخص هاي میانگین در 

 بخش صنعت بوده است. 

 H3:  علت کاهش يا افزايش شاخص بهره وري کل

 درونی )وابسته( است. 
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 شناسی تحقیق. روش2

اين تحقی  بر اساس هدف جزو تحقیقات کاربردي می باشد و 

به توسعه دانش موجود در رابطه با محاسبه بهره وري در 

شرکت ها می انجامد. از لحاظ طرح تحقی  نیز، اين تحقی  

زيرا به وصف و شرح وضعیت جزو تحقیقات توصیفی است. 

کنونی بهره وري در مقطع خاصی از زمان در يکی از شرکت 

همچنین اين پژوهش را می  هاي بزرگ کشور می پردازد.

تحلیلی به شمار آورد. در اين  -توان جزء تحقیقات توصیفی

نوع تحقی  محق  عالوه بر تصويرسازي آنچه هست به تشريح 

و تبیین داليل چگونه بودن و چرايی وضعیت مسئله و ابعاد 

آن می پردازد. محق  براي تبیین و توجیه داليل، نیاز به تکیه 

گاه استداللی محکمی دارد. اين تکیه گاه از طري  جستجو در 

ادبیات و مباحث نظري تحقی  و تدوين گزاره ها و قضاياي 

موالً در فصل کلی موجود دربارۀ آن فراهم می شود که مع

مربوط به سواب  و مباحث نظري تحقی  تدوين می گردند. 

محق  از نظر منطقی جزئیات مربوط به مسئله تحقی  خود را 

با گزاره هاي کلی مربوطه ارتباط می دهد و به نتیجه گیري 

تحلیلی،  -می پردازد. هدف در تحقیقات با روش توصیفی

ی وضعیت مسئله و تشريح و تبیین داليل چگونه بودن و چراي

 است. 1مراحل تحقی  مطاب  شکل ابعاد آن است. 

براي محاسبه شاخص هاي بهره وري، اطالع از مفاهیم ورودي 

ها و خروجی ها و به عبارت ساده تر صورت و مخرج نسبت 

هاي بهره وري، بسیار مهم و ضروري است. تعريف صحیح، 

ات علمی و استاندارد اين مفاهیم باعث می شود محاسب

سازمان هاي  هماهنگی الزم دراز اعتبار علمی و شاخص ها 

مختلف بررسی هاي تطبیقی داخلی و خارجی برخوردار شوند. 

لذا به اين منظور در اندازه گیري شاخص هاي بهره وري از 

کار برده شده در مرکز بهره وري ملی ه روش ها و مفاهیم ب

ضمن اعتبار ايران در واحد هاي صنعتی استفاده شده است که 

علمی اين شاخص ها، می توان جهت مقايسه و بررسی هاي 

تطبیقی با ساير واحدهاي صنعتی نیز از اعتبار الزم برخوردار 

عالوه بر اين جهت تسهیل در محاسبات يک بسته نرم  باشد.

شده است که پس از وارد نمودن صورت هاي افزاري تهیه 

يان،  شاخص مالی شامل ترازنامه و صورت حساب سود و ز

هاي استانداردي به همراه نمودارهاي تحلیلی و مقايسه اي، 

میانگین و متوسط رشد هر شاخص را در بازه مذکور محاسبه 

جهت استخراح داده هاي  و در اختیار کاربر قرار می دهد.

مالی از گزارشات مالی حسابرس رسمی و صورت هاي مالی 

ديره رسیده است انتشار يافته سازمان که به تايید هیئت م

استفاده شده است. داده هاي فیزيکی شامل داده هايی از 

قبیل تولید همگن، تعداد پرسنل و ... می باشد که از اطالعات 

انتشار يافته سازمان پس از تايید هیئت مديره استفاده شده 

بهره وري به  است. متغیرهاي ورودي و خروجی شاخص هاي

متغیرها تحت تأثیر عامل  قیمت جاري محاسبه می شود و اين

تغییرات قیمت ها بوده و نمايانگر تغییرات متغیرهاي اقتصادي 

و شاخص هاي بهره وري نمی باشد لذا از ضرايب تعديل 

ين تورمی جهت تبديل داده ها به نرخ ثابت استفاده شده که ا

ار يافته بانک مرکزي جمهوري ضرايب از اطالعات انتش

شده  ص هاي تعديل استخراجاسالمی ايران در خصوص شاخ

 است.
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 مراحل تحقی -1-5شکل                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبه متغیرهاي صورت و مخرج 

 نسبت هاي تعريف شده

جه تهیه تراز نامه با تو

دهبه الگوي تعريف ش  

 تهیه صورت عملکرد

سود و زيان مطاب  

 الگوي تعیین شده

 جمع آوري اطالعات

 شروع

تهیه کار برگ ها جهت انجام 

 محاسبات

تهیه و محاسبه ضرايب تعديل 

ت()قیمت جاري به قیمت ثاب تورمی  

محاسبه شاخص هاي بحره وري کل 

 و جزئی به قیمت جاري و ثابت

 پردازش و تحلیل شاخص ها و تهیه

 گزارش تحلیل بهره وري

و تعیین علت ها نقاط قوت و ضعف  

دوانتخاب رويکرفرصت هاي بهبود   
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کلیه داده هاي مالی شرکت در قالب صورت حساب سود و 

زيان و ترازنامه با زير بندهاي فرعی و جزئی هر سال تهیه و 

در کاربرگ هايی شود. الزم به ذکر است داده هاي اولیه و 

 بسته نرم افزاري از طري اصلی محاسبات متغیرها در اين 

اطالعات در اين دو کار برگ می باشد. ضمنا به منظور ورود 

کاهش اشتباهات کاربران آتی امکان ورود اطالعات فقط در 

قسمت هايی که مجاز به ورود اطالعات می باشد به کاربر داده 

شده است. در اين دو کار برگ عالوه بر ورود اطالعات نتیجه 

 باشد. سر فصل هاي اصلی نیز محاسبه و قابل دستیابی می

متغیرهاي ورودي و خروجی شاخص هاي بهره وري به قیمت 

جاري محاسبه شده است و اين متغیرها تحت تاثیر عامل 

 تغییرات قیمت ها بوده و نمايانگر تغییرات متغیرهاي اقتصادي

و شاخص هاي بهره وري نمی باشد، لذا از اين رو می بايست 

ارقام متغیرهاي ورودي و خروجی با استفاده از شاخص هاي 

تعديل کننده به قیمت سال پايه تبديل گردند و شاخص هاي 

بهره وري با استفاده از متغیرهاي ورودي و خروجی به قیمت 

ر يک از ثابت محاسبه شوند. با توجه به ماهیت و ساختار ه

متغیرهاي ورودي و خروجی و نیز با توجه به در نظر گرفتن 

امکانات و محدوديت هاي آماري و محاسباتی موجود در 

کشور، شاخص هاي تعديل کننده مناسبی براي متغیرها در 

پس از محاسبه شاخص هاي بهره وري نظر گر فته شود. 

نمودارهاي متنوع جهت تحلیل وضعیت موجود و مقايسه 

مان با صنعت به صورت خودکار تهیه و نمايش داده خواهد ساز

شد. در تحلیل روند برخی متغیرهاي ورودي خروجی به علت 

ارقام به درصد  محرمانه بودن اطالعات مالی شرکت، اعداد و

تبديل و مورد تجزيه تحلیل قرار گرفته است. در اين پژوهش 

بر اساس قلمرو موضوعی شاخص بهره وري کل و شاخص 

شامل )نیروي کار سرمايه مواد اولیه و  جزئیاي بهره وري ه

انرژي( مورد نیاز بوده که درصورت نیاز به تجزيه وتحلیل 

دقی  هر کدام شاخص ها می توان از شاخص هاي محاسبه 

روش میانگین هندسی به  شده در هر حوزه نیز استفاده نمود.

د منظور محاسبه میانگین نرخ رشد هر شاخص در بازه مور

استفاده قرار گرفته است که نحوه محاسبه آن به شرح زير می 

 باشد:

𝑟 = 100( √
𝑋𝑗

𝑋𝑖

𝑗−𝑖

− 1) 

X )میانگین نرخ رشد ساالنه )درصد 

   jX  مقدار شاخص در سال j ام 

iX  مقدار شاخص در سالi  ام                     

    i   ،j  عدد صحیح متناظر با سال هاي بازه مورد مطالعه)  

i,j=1,2,3,… ) 

جهت  جزئیپس از محاسبه شاخص هاي بهره وري کل و 

انتخاب رويکرد بهبود، از رگرسیون چندگانه استفاده شده 

است و تأثیر خطی و هم زمان متغیرهاي مستقل بر متغیر 

وابسته مورد مطالعه قرار گرفته است. پارامترهايی که در 

 ه است.رگرسیون برآورد می شود بر اساس مشاهدات يک نمون

فرض کنید در رگرسیون چندگانه می خواهیم رگرسیون 

متغیر مستقل است را به اين صورت بر  Kجامعه اي که داراي 

 آورد کنیم:

𝑦 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘 

 رگرسیون برآورد به صورت زير است:

𝑦 = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 +⋯+ 𝑏𝑘𝑥𝑘 

دست آمده از طري  نرم افزار ه الزم به ذکر است داده هاي ب

SPSS  محاسبه گرديده و نتايج آن در فصل چهارم اين

با توجه به  پژوهش مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است.

کوچک بودن تعداد نمونه و نظر به اينکه داده هاي اين 

در  9OECDپژوهش محدود به پنج سال است از روشی که 

ست به صورت مکمل انتخاب رويکرد بهبود پیشنهاد داده ا

در اين روش، می توان سهم هر  روش فوق استفاده شده است.

                                                           
4 Organization for Economic Co-operation and Development 
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کدام از داده ها را در ارزش کل داده ها محاسبه نمود و با 

در ارزش داده ها، رويکرد بهبود را انتخاب  آن هاتوجه به سهم 

 کرد.

 

 های پژوهشها و یافته. تحلیل داده1

به  9/1/1562مرکز تصوير نگاري و درمانی )متد( در تاريخ 

در اداره  29/1/1562خ در تاريصورت شرکت سهامی خاص 

ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. 

نامه موضوع فعالیت شرکت انجام کلیه  اساس 9طب  ماده 

خدمات پزشکی ، پیراپزشکی و پشتیبانی مربوط، اعم از 

کلینیکی، پاراکلینیکی، توانبخشی، بازرگانی مشتمل  خدمات

بر صادرات و واردات، خريد و فروش تجهیزات پزشکی، دارو و 

 موارد مجاز ديگر می باشد. 

تجزیه و تحلیل ارزش افزوده و عناصر اصلی -1-1

 آن

ارزش افزوده از کسر ستانده کل از مصارف واسطه به دست 

مشخص است ستانده کل  2آمده است. همان طورکه در شکل

در بازه مورد مطالعه رشد داشته و همراه آن مصرف واسطه نیز 

    رشد داشته به گونه اي که ارزش افزوده که حاصل تفري  اين 

دو معیار است از رشد کمی برخوردار بوده است. البته وضیعت 

متفاوت از سال هاي قبلی است و با وجود رشد  33براي سال 

اهد افزايش قابل توجه ارزش افزوده کم مصارف واسط ش

هستیم که وضعیت خوبی را براي اين سال نشان می دهد. 

میانگین نرخ رشد ساالنه ارزش افزوده، ارزش ستانده کل و 

، 19/11مصارف واسطه شرکت متد به قیمت ثابت به ترتیب 

با توجه به رشد درصد رشد را نشان می دهد.  13/23، 36/33

در  %13/23ت متد شاهد افزايش کمتر زياد ستانده کل شرک

مصارف واسطه و در نهايت افزايش ارزش افزوده به میزان باال 

هستیم که داراي شیب بیشتري نسبت به دو شاخص ديگر 

 است.

 

مصارف -ارزش افزوده )ارزش ستانده نمودار مقايسه اي -2شکل

 31-33واسطه( طی سال هاي 

 شاخص بهره وری کل -2-1

کل حاصل تقسیم ارزش ستانده به ارزش  شاخص بهره وري

میزان اين شاخص را به قیمت ثابت  5کل داده ها است. شکل

43,348 61,537 91,396 
143,246 186,715 112,810 

154,653 212,007 

338,113 

1,021,678 

69,462 93,116 120,611 194,867 

834,964 

0
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1,000,000
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( مصارف واسطه-ارزش ستانده)نمودار مقایسه ای ارزش افزوده 

(91-95سال های)

مصارف واسطه

میانگین  نرخ رشد )کاهش( سالیانه به 

 قیمت جاري

 %73/48 )ارزش ستانده(

رشد )کاهش( سالیانه به میانگین  نرخ 

 قیمت جاري

 %44/06 واسطه( )ارزش مصارف

میانگین  نرخ رشد )کاهش( سالیانه به 

 قیمت جاري

 %86/20 )ارزش افزوده(



                                   111                                     وری شرکت متد و مقایسه آن با صنعتهای مالی در محاسبه بهرهاستفاده از صورت

 

 www.pqprc.ir                                                                                                  کیفیتنشریه مهندسی و مدیریت 

 

نظر  و جاري نشان می دهد.  شاخص بهره وري کل با در

ازه مذکور به طور متوسط گرفتن ضرايب تعديل تورمی در ب

میانگین  نرخ رشد رشد داشته است.  % 56/21ساالنه 

 است. % 93/21قیمت سال جاري)کاهش( سالیانه شاخص به 

میانگین شاخص بهره وري کل در بازه زمانی مذکور در 

بوده است. در  51/1و بخش صنعت برابر  11/1شرکت متد 

ضمن میانگین نرخ رشد اين شاخص در شرکت متد به طور 

کاهش را نشان می دهد.  % 19  و درصنعت %56/21متوسط 

 آمده است. 9شکل  دراين تغییرات 

 

 31-33نمودار بهره وري کل در سال هاي -5شکل

نمودار مقايسه اي بهره وري کل در شرکت و بخش صنعت  -9شکل

 (31-33هاي )سال

 

 شاخص بهروری نیروی کار -5-1

شاخص بهره وري نیروي انسانی، حاصل تقسیم ارزش افزوده 

میزان اين شاخص را به قیمت  3بر تعداد کارکنان است. شکل

ثابت و جاري نشان می دهد. متوسط تغییرات ساالنه شاخص 

و قیمت جاري  %38/5بهروري نیروي انسانی به قیمت ثابت 

ارزش افزوده و هزينه نیروي کار رشد داشته است.  65/13%

 %93/22و  %39/11به قیمت ثابت، به طور متوسط ساالنه 

رشد را نشان می دهد که  %83/11رشد و تعداد نیروي انسانی 

برآيند اين تغییرات، متوسط رشد بهره وري نیروي انسانی را 

 افزايش داده است. %38/5به میزان 

1391 1392 1393 1394 1395

بهره وری کل به 

قیمت سال پایه
1/45 1/30 1/37 1/39 3/05

بهره وری کل به 

قیمت جاری
1/37 1/35 1/36 1/31 2/89

1/45 1/30 1/37 1/39

3/05

1/37 1/35 1/36 1/31

2/89

0/00
1/00
2/00
3/00
4/00
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بهره وری کل 

شرکت
1/45 1/30 1/37 1/39 3/05

بهره وری کل 

بخش صنعت 

به قیمت ثابت

سال پایه 

1386

1/33 1/31 1/31 1/30 1/30

1/45
1/30 1/37 1/39

3/05

1/33
1/31 1/31 1/30 1/301/00

1/50
2/00
2/50
3/00
3/50



 صغر اسدیاو معصومه عادلی ، اس رادبع                                                 111

 

 7111 تابستان -2شماره  -8لد ج                                                            ریت کیفیت                     نشریه مهندسی و مدی

 

 

 (31-33بهره وري نیروي کار در شرکت )سال هاي -3شکل

بازه مذکور در  میانگین شاخص بهره وري نیروي کار در

کن و  نفر کارمیلیون ريال  بر هر  51/211شرکت متد برابر 

میلیون ريال بر هر نفر کار کن  35/116در بخش صنعت برابر 

بوده است.  در ضمن میانگین نرخ رشد اين شاخص در شرکت  

افزايش   11/3و در صنعت  %38/5متد به طور متوسط ساالنه 

 آمده اند.  1را نشان می دهد. اين تغییرات در شکل 

 

 

یروي کار در شرکت و بخش مودار مقايسه اي بهره وري نن -1شکل

 (31-33صنعت )سال هاي

 

 

 شاخص بهره وری سرمایه -1-1

شاخص بهره وري  سرمايه، حاصل تقسیم ارزش افزوده به 

متوسط تغییرات ساالنه اين شاخص دارايی هاي ثابت است. 

است.  %36/58 %81/58به قیمت ثابت و جاري به ترتیب 

قیمت ثابت، به طور ارزش افزوده و میزان دارايی هاي ثابت به 

رشد را نشان می دهد که  %11/21و   %19/11متوسط ساالنه 

آيند اين تغییرات متوسط رشد ساالنه بهره وري سرمايه بر

 افزايش داده است. میانگین شاخص % 81/58ثابت به میزان 

فوق در شرکت متد برابر بهره وري سرمايه در بازه زمانی 

ر ضمن میانگین نرخ است. د 21/1و در بخش صنعت  55/6

افزايش و در  % 18/58رشد اين شاخص در شرکت متد ساالنه 

در  مقايسهافزايش را نشان می دهد. اين  %12/3بخش صنعت 

 آمده اند. 6شکل

 

 

نمودار مقايسه اي بهره وري سرمايه در شرکت و بخش  -6شکل

 (31-33هاي صنعت )سال

 

 

 

1391 1392 1393 1394 1395

بهره وری نیروی کار به 

قیمت سال پایه
261/25 250/58 285/26 73/26 300/68

بهره وری نیروی کار به 

قیمت جاری
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143/07
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بهره وری 

نیروی کار 

صنعت

95 112 105/33 110/64 115/95

261/25 250/58 285/26

73/26
300/68

95 112 105/33 110/64
115/95

0
100
200
300
400

1391 1392 1393 1394 1395

بهره وری سرمایه 

شرکت
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بهره وری سرمایه 
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 شاخص بهره وری مواد -7-1

حاصل تقسیم ارزش افزوده بر مواد  مواد،شاخص بهره وري 

میزان اين شاخص را به قیمت ثابت و  8مستقیم است. شکل

جاري نشان می دهد. متوسط تغییرات ساالنه شاخص بهره 

و  %38/22وري مواد به قیمت ثابت و جاري به ترتیب 

 . افزايش داشته است 13/23%

 

 (31-33بهره وري مواد در شرکت )سال هاي -8شکل

 

فزوده و هزينه مواد مستقم به قیمت ثابت به طور ارزش ا

رشد را نشان می دهد که  % 85/52و  %19/11متوسط ساالنه 

يند اين تغییرات، متوسط رشد ساالنه بهره وري مواد را به ابر

افزايش داده  است. میانگین شاخص بهره وري  %13/23میزان 

در بخش و  11/1مواد در بازه زمانی فوق در شرکت متد برابر 

بوده است. در ضمن میانگین نرخ رشد اين  51/1صنعت برابر 

 %565/21شاخص در شرکت متد به طور متوسط ساالنه 

درصد کاهش را نشان می دهد.  %19/1افزايش و در صنعت 

 نمايش داده شده است.  3اين تغییرات در شکل

 

نمودار مقايسه اي بهره وري مواد در شرکت و بخش صنعت  -3شکل

 (31-33ل هاي)سا

 شاخص بهره وری انرژی -8-1

شاخص بهره وري  انرژي، حاصل تقسیم  ارزش افزوده بر 

میزان اين شاخص را به قیمت  11هزينه انرژي است. شکل

 ثابت و جاري نشان می دهد. 

 

 (31-33نمودار بهره وري انرژي در شرکت )سال هاي -11شکل

1391 1392 1393 1394 1395

بهره وری مواد به قیمت 

سال پایه
3/93 2/56 2/63 2/72 8/98

بهره وری مواد به قیمت 

جاری
3/60 2/74 2/61 2/48 8/96
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0/00

2/00

4/00

6/00

8/00

10/00

1391 1392 1393 1394 1395

بهره وری مواد 

شرکت
3/93 2/56 2/63 2/72 8/98

بهر ه وری 

مصارف 

واسطه صنعت

0/59 0/49 0/53 0/51 0/49

3/93

2/56 2/63 2/72
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0/59
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بهره وری انرژی به 

قیمت سال پایه
173/82 126/26 111/35 147/89 536/05

بهره وری به قیمت 
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92/36 91/38 82/46 102/46 385/59
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متوسط تغییرات ساالنه شاخص بهره وري  انرژي به قیمت 

افزايش داشته  %39/92و  % 32/52ثابت و جاري به ترتیب 

 است. 

ارزش افزوده و میزان هزينه انرژي به قیمت ثابت، به طور 

رشد نشان می دهد که برآيند  %63/23و  %19/11متوسط 

 %32/52اين تغییرات، متوسط رشد ساالنه انرژي را به میزان 

 افزايش داده است. 

میانگین شاخص بهره وري انرژي در بازه زمانی فوق در 

 35/116عت برابر و در بخش صن %51/211شرکت متد برابر

 بوده است.

در ضمن میانگین نرخ رشد اين شاخص در شرکت متد به 

 % 11/3کاهش و در صنعت  % 38/5طور متوسط ساالنه 

 آمده اند.  11افزايش را نشان می دهد. اين تغییرات در شکل

 

نمودار مقايسه اي بهره وري انرژي در شرکت و بخش  -11شکل

 (31-33ايه صنعت )سال

 مقایسه شاخص های بهره وری کلی و جزئی -1-1

صد در ص هاي بهره وري کلی و جزئی به دربا تبديل شاخ

می توان وضعیت  11و ترسیم آن در شکل 31سال مبنا سال 

کلی و روند تغییرات شاخص هاي بهره وري را مقايسه نمود. 

بهره وري نیروي کار با بیشترين نرخ  ،از شکل مشخص است

ن فاصله با مرکز رادار است و بهره وري یشتريبرشد، داراي 

مواد با نرخ روند نزولی، داراي نزديک ترين فاصله با مرکز رادار 

 است.

 

 وضعیت کلی و روند تغییرات شاخص هاي بهره وري -11شکل

تعیین میزان تاثیرگذاری متغیرهای مستقل  -11-1

 بر روی متغیر وابسته 

و با توجه به اثر  براي انتخاب رويکرد بهبود در شرکت متد

گذاري متغیرهاي مستقل )بهره وري هاي سرمايه، نیروي 

انسانی، مواد، انرژي( بر روي متغیر وابسته )بهره وري کل( از 

 روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده می شود.

 تفسیر مربوط به خروجی هاي نرم افزار چنین است: 

اين ضرايب بیانگر آن هستند که هر چقدر  :𝛽𝑖ضرايب -الف

تغییر  𝛽𝑖تغییر کند متغیر وابسته به میزان  𝑋𝑖متغیر مستقل 

مشاهده می شود که ( 1خروجی نرم افزار )جدولدر می کند. 

محاسبه شده  آن هاکلیه متغیرها در مدل وارد شده و ضرايب 

 است.

مقدار اين معیار اگر کوچک تر از سطح خطاي  P-Value-ب

نوع يک باشد )معموال پنج درصد( باشد فرض صفر رد می 

1391 1392 1393 1394 1395

بهره وری 

انرژی شرکت
173/82 126/26 111/35 147/89 536/05

بهره وری 

انرژی صنعت
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در رگرسیون چند گانه فرض صفر ناظر به مساوي صفر شود.  

𝛽𝑖)بودن ضرايب است.  = در خروجی نرم افزار . (0

( مشاهده می شود که مقدار اين معیار براي تمامی 1)جدول

ست که از پنج درصد مفروض کوچک تر ضرايب حدودا صفر ا

است و اين به معنی رد شدن فرض صفر و پذيرش فرض يک 

 يعنی مخالف صفر بودن ضرايب است.

هر چقدر اين معیار نزديک يک باشد به معنی  R-Square-ج

در  داشتن رابطه کامل بین متعیرهاي مستقل و وابسته است.

( مشاهده می شود که مقدار اين 1خروجی نرم افزار )جدول

رابطه بین معیار برابر يک است يعنی مدل به طور کامل 

 متعیرهاي مستقل و وابسته را نشان می دهد.

 : خروجی نرم افزار براي رگرسیون متغیرهاي تحقی 1جدول
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a. Dependent Variable: Total Productivity 

 گیری و پیشنهادها. نتیجه1

در اين بخش نتايج مربوط به شاخص هاي بهره وري کلی و 

 جزئی ارائه می شود.

 شاخص بهره وری کل -1-1

میانگین نرخ رشد سالیانه شاخص بهره وري کل در شرکت 

بوده و اين میانگین نرخ تغییرات در بخش  %56/21متد 

را تجربه نموده است.  %19/1صنعت روند نزولی به میزان 

ارزش کل داده ها نیز به طور متوسط  ارزش ستانده کل و

رشد را نشان می دهد. ضمن اين که  %39/28و  36/33%

 %25میانگین بهره وري کل شرکت متد در بازه مورد مطالعه 

 از میانگین صنعت باالتر بوده است.
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 شاخص بهره وری نیروی انسانی -1-2

اين معیار نشان دهنده میزان ثروت ايجاد شده )ارزش افزوده( 

شرکت به نسبت تعداد کارکنان آن می باشد. اين معیار عالوه 

بر منعکس کردن کارايی تولیدي کارکنان عوامل ديگري از 

کارکنان، توجه به کار، قبیل کارايی مديريت، روابط مديريت و 

حصول و اثر قیمتی سرمايه گذاري  سرمايه اي, تقاضا براي م

را نیز تا حدي روشن می کند. هر چه اين نسبت بزرگ تر 

باشد آثار عوامل فوق بر توانايی شرکت در ايجاد ثروت مطلوب 

است و نشان دهنده تأثیرات مثبت نیروي کار در جريان ايجاد 

میانگین شاخص بهره وري نیروي کار در بازه ي  .ثروت است

میلیون ريال بر هر  51/211ابر زمانی مذکور در شرکت متد بر

میلیون ريال بر  35/116نفر کارکن و در بخش صنعت برابر 

از  %8/25هر نفر کارکن بوده است که میانگین شرکت متد 

میانگین بخش صنعت بیشتر بوده است. ارزش افزوده و تعداد 

نیروي کار، عناصر اصلی تشکیل دهنده بهره وري نیروي کار 

رشد را  %83/11و  %19/11ط سالیانه است که به طور متوس

میانگین نسبت رقابت پذيري نیروي کار در  نشان می دهد.

به  میانگین شرکت متداين می باشد که  15/5 شرکت متد

اين  .تر استکم  %83/9 از میانگین صنعت %3/12 مقدار

نیروي کار در  نسبت تعیین می کند که شرکت از لحاظ هزينه

نشان دهنده ارزش افزوده ايجاد شده چه سطحی قرار داشته و 

بودن اين  کارکنان است. باال با توجه به میانگین پرداختی به

به  (شاخص، نشان می دهد که ثروت تولید شده )ارزش افزوده

تغییرات متوسط سالیانه شاخص بهره  .است خوبی توزيع شده

رشد را نشان می دهد که اين  %38/5وري نیروي انسانی 

می دهد. در  افزايش را نشان %11/3 خش صنعتتغییرات در ب

 طور متوسطه ضمن هزينه نیروي کار به تعداد کارکنان ب

و  حقوقسالیانه  کاهشداشته که منشا آن  کاهش -83/25%

به تعداد کارکنان دستمزد بوده است و سهم هزينه نیروي کار 

 %32/21سالیانه  طور متوسط سالیانهه در ارزش افزوده ب

کارکنان  کارايی است که گواهی ديگر بر افزايش کاهش داشته

 نیروي انسانی در بازه زمانی مورد و بهبود شاخص بهره وري

دلیل باال بودن نسبت هاي ارزش افزوده ه ب مطالعه می باشد.

به تعداد کارکنان، و همچنین متوسط نرخ رشد اين شاخص 

متد در جايگاه مناسبی قرار دارد  شرکتدر مقايسه با صنعت، 

با حفظ و بهبود اين روند می تواند به موفقیت هاي بیشتري  و

برخی از نقاط  در خصوص بهره وري نیروي انسانی دست يابد.

قوت و مزيت هاي شرکت متد، با توجه به مطالعات انجام شده 

 به شرح زير است:

 شاخص بهره وری سرمایه -1-1

ده از دارايی هاي ثابت را نشان می دهد اين نسبت درجه استفا

دارايی  باال بودن اين نسبت نشانگر کارايی در استفاده از

میانگین شاخص بهره وري سرمايه در بازه زمانی . هاست

و در بخش صنعت برابر  55/6مذکور در شرکت متد برابر 

از میانگین  %6/113 بوده است که میانگین شرکت متد 21/1

دارايی هاي و . ارزش افزوده بوده است بخش صنعت بیشتر

ثابت، عناصر اصلی تشکیل دهنده بهره وري سرمايه است که 

رشد را نشان می  %11/21و  %19/11 طور متوسط سالیانهه ب

سالیانه شاخص بهره وري سرمايه تغییرات متوسط دهد. 

دهد که اين تغییرات در بخش  رشد را نشان می 18/58%

نشان می دهد. گردش دارايی هاي  افزايش را 3/%12صنعت 

بار می باشد و گردش مجموع دارايی ها، گردش  81/3ثابت 

باشد که  بار می 38/2و  31/1موجودي کاال به ترتیب برابر 

وضعیت گردش دارايی هاي جاري و  نشانگر نامناسب بودن

بهبود و پیشنهادات مرتبط با نقاط  .موجودي کاال می باشد

 ارائه شده است. هاقسمت پیشنهادرمايه در وري س بهره

 شاخص بهره وری مواد -1-1

اين شاخص نشانگر چگونگی استفاده و میزان مواد مصرف 

مطلوب  دهنده استفاده شده است. باالبودن اين شاخص نشان

اخص بهره وري مواد در شاين میانگین  .از مواد مصرفی است

در بخش  و 11/1بازه زمانی مذکور در شرکت متد برابر 

  %3/22 بوده است که میانگین شرکت متد 51/1صنعت برابر

تر بوده است. ارزش افزوده و بیشاز میانگین بخش صنعت 

هزينه مواد، عناصر اصلی تشکیل دهنده بهره وري مواد است 

رشد را نشان می  %85/52و%19/11 طور متوسط سالیانهه که ب

ت متد موجودي کاال در شرکمیانگین نسبت گردش  دهد.
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تعیین می کند  اين نسبت .می باشد که پايین می باشد 38/2

 ،که شرکت از لحاظ گردش موجودي کاال با توجه به ارزش آن

اين شاخص، نشان دهنده  باالبودن .در چه وضعیتی قرار دارد

کارايی باالي استفاده از موجودي کاال و پايین بودن آن نشانه 

میزان ضايعات، میزان خريد نامطلوب، ، عدم استفاده صحیح

موجودي نادرست و قطعات مصرفی است. تغییرات متوسط 

شاخص بهره وري مواد که حاصل تقسیم ارزش افزوده  سالیانه

می دهد  کاهش را نشان %56/21 بر هزينه مواد مستقیم است

کاهش را نشان می  %19/1 که اين تغییرات در بخش صنعت

زش افزوده به هزينه لیل پايین بودن نسبت هاي اره دب .دهد

صنعت  موجودي کاال نسبت به متوسط مواد مستقیم، گردش

و همچنین متوسط نرخ کاهش اين شاخص در مقايسه با 

ارزش کل  صنعت و باال بودن سهم هزينه مواد مستقیم در

داده ها و هزينه کل تولید، شرکت متد در جايگاه مناسبی از 

بايست برنامه و اهداف لحاظ بهره وري مواد قرار ندارد و می 

با  .کالنی در اين قسمت تعريف و اين شاخص را بهبود دهد

شاخص در بهره وري کل سازمان، می  توجه به وزن باالي اين

بايست توجه ويژه اي به بهبود اين شاخص در شرکت متد 

 گردد.

 شاخص بهره وری انرژی -1-5

 يزاه امعیار نشان دهنده میزان ارزش افزوده ايجاد شده باين 

نسبت فوق  باال بودن. ريال هزينه مصرف شده انرژي می باشد

نشانه استفاده مطلوب از منابع انرژي و پايین بودن آن نشانه 

پايین اين منابع می  انرژي و کارايی عدم استفاده صحیح از

 باشد.

میانگین شاخص بهره وري انرژي در بازه زمانی مذکور در 

بوده  %63/55بخش صنعت برابرو در  3/181شرکت متد برابر

برابر بیش از  دواست که میانگین شرکت متد در حدود 

اين اختالف بین بهره وري  میانگین بخش صنعت بوده است.

انرژي شرکت متد و صنعت به دلیل وجود برنامه ريزي در 

ارزش افزوده و هزينه انرژي،  می باشد.  زمینه مديريت انرژي

طور ه ره وري مواد است که بعناصر اصلی تشکیل دهنده به

رشد را نشان می دهد.  %63/23و  ٪19/11متوسط سالیانه 

تغییرات متوسط سالیانه شاخص بهره وري انرژي که حاصل 

کاهش را  -% 38/5 افزوده بر هزينه انرژي است تقسیم ارزش

  % 11/3  تنشان می دهد که اين تغییرات در بخش صنع

 .نشان می دهد افزايش را

 فرضیات تحقیق -1-1

روند شاخص بهره وري کل در شرکت متد در بازه : 1فرضیه 

 مورد مطالعه صعودي است.

کل در بازه مورد مطالعه مورد نظر اين  شاخص بهره وري روند

فرضیه بوده است لذا با توجه به محاسبات انجام شده، میانگین 

می  ٪56/21در بازه مورد مطالعه برابر نرخ رشد اين شاخص

 تايید می گردد. بنابر اين فرضیهباشد 

در شرکت متد  جزئیکلی و  شاخص هاي بهره وري: 2فرضیه 

 صنعت بوده است. پايین تر از شاخص هاي میانگین در بخش

با توجه به نتايج بدست آمده از محاسبات در شرکت متد و 

اين فرضیه رد می  بخش صنعت با استفاده از میانگین هندسی

ست میانگین با توجه به نتايج محاسبات، ذکر اه الزم ب .گردد

، شاخص هاي بهره وري کل، نیروي جزئیشاخص هاي کلی و 

از میانگین صنعت باالتر بوده  ، انرژي و موادانسانی، سرمايه

 است.

علت کاهش يا افزايش شاخص بهره وري کل درونی : 5فرضیه 

 است. ()وابسته

از  اين فرضیه با توجه به ضريب همبستگی بدست آمده

 ذکر استه الزم ب .رگرسیون چند متغیره تايید می گردد

دهنده ارتباط مستقیم  برابر يک می باشد که نشان 𝑅2میزان 

کل( می  و کامل متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته )بهره وري

 .باشد

 

 انتخاب رویکرد بهبود -1-7

منظور انتخاب رويکرد بهبود در شرکت متد، تأثیر شاخص ه ب

از رگرسیون  عنوان متغیرهاي مستقله ب جزئیهاي بهره وري 

محاسبه و پس از اولويت بندي میزان تأثیرگذاري، رويکرد 

تدوين شده، به شرح زير  بهبود با توجه به نتايج فوق و اهداف

در  ريويکرد مناسب به منظور بهبود بهره ور شند.می با

اول  شرکت متد رويکرد تلفیقی انتخاب شده است که اولويت

هزينه هاي نهاده مواد مستقیم می آن تمرکز بر روي کاهش 
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تمرکز بر  از باشد که با در نظر گرفتن اولويت دوم و سوم که

می تواند  است، و انرژي بر روي نهاده هاي نیروي انسانیروي 

بهره وري کل سازمان  به عنوان مکمل در تدوين برنامه بهبود

دست آمده و انتخاب رويکرد تلفیقی ه باتوجه به نتايج ب باشد.

نیاز  و انرژي با تمرکز بر بهبود بهره وري مواد و نیروي انسانی

عوامل موثر بر بهره وري مواد،  است جهت تعیین دقی  دقی 

تحقیقات میدانی دقیقی صورت پذيرد  و انرژي نیروي انسانی

هاي بهبود بهره وري که در فصل دوم نیز به  تا بتوان از روش

که در اين را عواملی  ،هاي مختلف اشاره شد در زمینه آن ها

 بیشترين تاثیر را دارد انتخاب نمود. شرکت

منظور ه بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وري مواد ب

 انتخاب رويکرد بهبود

ه نیروي انسانی ب رسی و تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وريبر

 منظور انتخاب رويکرد بهبود

منظور ه ب انرژيبررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وري 

 انتخاب رويکرد بهبود

محاسبه و تجزيه و تحلیل شاخص هاي بهره وري کلی و 

 مختلف شرکت متد محصوالتی براي ئجز
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