
  دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاري
 فصلنامه مطالعات منابع انسانی

  شانزدهم شماره، پنجمسال 
  94 تابستان

  23-40صص 

  یمهندسی ارزش بر عملکرد سازمان یرتأثبررسی 
  )هاي دولتی شهر تبریز بانک :مورد مطالعه(

  

  3میرزائی دریانی شهرام ،2شبگومجتبی ، 1*پور زکیمهدي 
  

  )26/03/1394: تاریخ پذیرش -22/01/1394: تاریخ دریافت(
  

  چکیده
ها در دنیاي فظ بقا و اثربخشی سازماننیاز اساسی حشناسایی و بهسازي عوامل موثر بر عملکرد سازمانی پیش

مهندسی ارزش بر عملکرد سازمان در  ریتأث بررسیاین مقاله هدف اصلی . رودبه شمار می رقابتی امروزي
چارچوب نظري پژوهش بر اساس مدل عملیاتی مهندسی ارزش آیر و مدل . است هاي دولتی شهر تبریز بانک
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گیري در صورت نمونه  نفر به 215 تعداد  به نمونه آماري با استفاده از فرمول کوکران. است دولتی تبریز

به  مربوط هاي مؤلفه هاي استاندارد بر اساس نامه پرسش از هاآوري داده  جمع براي. انتخاب شدند دسترس
نامه نیز با استفاده از  قابلیت اعتماد پرسش. استفاده شده است ارزش مهندسی و سازمانی عملکرد ايمتغیره

ها نشان داد مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی  نتایج حاصل از تحلیل داده. آزمون آلفاي کرونباخ تأیید شد
بازار،  /یت کارکنان، نتایج مالیهمچنین مهندسی ارزش بر ابعاد رضا. دارد ریتأثهاي دولتی شهر تبریز  بانک

هاي مربوط به هر  مقایسه میانگین رتبه. داري دارد مستقیم و معنی ریتأثرضایت مشتریان و اثربخشی سازمان 
دهد رضایت مشتریان در رتبه اول اهیمت و رضایت کارکنان، اثربخشی یک از ابعاد عملکرد سازمان نشان می
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  مقدمه
 گذاري سرمایه براي نیاز مورد منابع زیاد طراحی، حجم پیچیدگی آن دنبال هب و ها طرح ابعاد گسترش

 مدیریت یندآفر در کاهش هزینه و کیفیت به توجه ضرورت و پروژه اجراي هاي ها، روش طرح در

 توسعه .گردیده است ارزش مهندسی رویکرد به بیشتر توجه که موجب است مسائلی جمله از پروژه

 ارتقاي و ها هزینه در جویی صرفه جهت از ها براي طرح را مثبتی پیامدهاي ارزش مهندسی کاربرد

 دهه سه در هژوی به ارزش مهندسی تحوالت بررسی.تاس داشته کارکردها توسعه و کارایی کیفیت و

 هاي تغییر ،کاربرد شیوه و فنون لحاظ محتوایی از  ارزش مهندسی یندآفر که است آن از اخیر حاکی

 در اجرا موانع رفع و بسترهاي قانونی توسعه و کارگیري به شرایط لحاظ  به اما نداشته است زیادي

همه جانبه از تمامی ، یک بررسی  مهندسی ارزش .است بوده زیادي شاهد تحوالت ساخت هاي پروژه
سازي و عوامل مؤثر در  نمونه طراحی، انتخاب مواد، عوامل مؤثر در قیمت محصول است که شامل مراحل

و تمایل  نماید ضمن حفظ کیفیت و قابلیت اعتماد با بررسی مهندسی ارزش تالش می. فرآیند تولید است
ینه و نسبت ارزش محصول به قیمت آن را ها را کم ارتباط سه عامل قیمت، عملکرد و ارزش افزوده هزینه

 به فرآیند یا سیستم یک با ترجمان ارزش مهندسی .)2000کالپاکچین و استیون، ( بیشینه نماید

 منظر از فرآیند/سیستم دیدن. دارد می کارکردها معطوف به آن اجزاء از را توجه آن، کارکردهاي

 متدولوژي اساس ،رو این از. آورد می مفراه ظهور خالقیت و بروز براي را زمینه کارکردهایش

 است آن کارکردگراي سازد، دیدگاه می متمایز بهبود هاي سایر روش از را آن آنچه و ارزش مهندسی

بودن  ساده و ارزش مهندسی عملکرد نحوة). 2003یونکر، ( شود می مطرح تحلیل کارکرد قالب در که
 کشور براي نیازهاي و ضرورت و سو یک از دیگر رحمط کارهاي راه و ها دانش از استفاده لحاظ به آن

 بسیاري شده است موجب دیگر سوي از ها آن بهبود و سازي ارزان و سازي ساده منظور به ها طرح مرور
 کشور در چنین روشی شدن پیاده از ارزش مهندسی مفاهیم به آشنا کارشناسان و متخصصان از

 مهندسی ).1381آیر، (کنند  فراهم آن اجراي براي را مالز هاي زمینه نحوي به یک هر و کنند حمایت

هاي  خصوص سازمان ها به سازمان بهبود عملکرد جهت در امروزه که است ابزارهایی از یکی ارزش،
سازمان براي بهبود عملکرد سازمان از مهمترین معیارهاي کارکردي . باشد می مطرح دولتی و اجرایی

مفهوم ). 2006کارتون و هوفر، ( ، اساس و مبناي عملکرد استخلق ارزش. باشد نیل به اهدافش می
ور چون منابع  هاي بهره اي از دارایی سازمان مجموعه«عملکرد سازمانی مبتنی بر این ایده است که؛ 
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صورت  اي است که با هدف حصول به مقاصد به اشتراك گذاشته شده و به انسانی، فیزیکی و سرمایه
هایی است که آنها را به  منظور فراهم نمودن دارایی ،در این تعریف .»اختیاري هماهنگ شده است

هاي  کند تا جایی که آنها به ارزش دریافت شده از مبادله نسبت به دیگر حالت سازمان متعهد می
  ). 1390خوش سیما و جعفرنژاد،  ؛2002 ی،بارن(ها راضی شوند  استفاده شده از دارایی

توان رکن اساسی فرآیندهاي است که میآیندهاي سازمانی فر عملکرد سازمانی از مهمترین
 به توجه با. دکن ها را تضمین می سازمان وري بهرهها  در صورت تحقق یافتن آن سازمانی دانست که

کارایی  و کیفیت افزایش و هزینه کاهش متغیر مهندسی ارزش و عملکرد سازمان، دو هر در که این
 .دهد به دست را خوبی نتایج تواند می سازمان عملکرد بر ارزش مهندسی تأثیر بررسی است، مشترك

 شرایطی چنین در. شوند می ادارهشگرف  تحوالت با همراهو  رقابتی کامالً محیطی در ها بانک ،امروزه
 را خود نیروي و وقت بیشترین باید و ندارند سازمان عملکرد کنترل براي چندانی فرصت مدیران
 ي عهده از خوبی به توانند می زمانی کارکنان. کنند بانک داخلی و خارجی محیط شناسایی صرف

 که ابزاري. بشناسند خوبی به را بانک اهداف و بوده برخوردار دانش از که برآیند محوله وظایف
 توانمندي و کیفیت. است مهندسی ارزش فرایند بشتابد مدیران کمک به زمینه این در تواند می

 ،بر این اساس. است بانک حیات و بقاء عامل مهمترین ،هاي دولتی ص بانکها و باالخ عملکردي بانک
 مهندسی بر تأکید با هاي دولتی شهر تبریز بانک سازمانی عملکرد بهبود حاضر تحقیق اصلی هدف

 رضایت کارکنان، رضایت تأثیر متغیرهاي فرعی از قبیل اهداف راستا این در و باشد می ارزش

بنابراین  .شود نیز بررسی می سازمان عملکرد بر بهبود بازار/مالی نتایج و نیسازما اثربخشی مشتریان،
این است که مهندسی ارزش چه تاثیري بر بهبود عملکرد سازمانی حاضر  مطالعهسوال اصلی 

  ي دولتی شهر تبریز دارد؟ها بانک
  مروري بر مبانی نظري پژوهش

  مهندسی ارزش
 ازاست  عبارت ارزش مهندسی″دارند که  یان میچنین ب ارزش مهندسان المللی انجمن بین

 حذف و شناسایی آن از هدف که تیمی کارۀ پای بر و خالقانه و صمشخ هاي روش مند نظام کارگیري هب
 ″باشد می آن عمر طول در خدمت یا محصول یک کارایی و کیفیت افزایش و ضروري غیر هاي هزینه

 مدیریت تحلیل عنوان ارزش، به مهندسیدارد که  چنین بیان می ،)1988 ،مودگه ؛2012پارکر، (
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 بوده تاکنون که آنچه از بهبود( بهبود و اصالح براي که است مطرح مند قدرت بسیار روش و یک ارزش
طراحی،  در بهبود، بهبود از منظور. گیرد می قرار استفاده مورد ها تیم )باشد باید که آنچه به است

 ... و ضمانت، شکل، خصوصیات، کیفیت و نگهداري، خدمات قابلیتتولید،  عمر، قابلیت عملکرد، طول
و  کارکردگرا خالق، است تالشی ارزش در واقع، مهندسی ).1393رمضانی و کاتب، (باشد  می

 به عمر نه وري، بهره به نه کیفیت، به نه که هاي غیرضروري، هزینه شناسایی هدف با یافته، سازمان
 ارزش با مهندسی. شود می مربوط مشتري مشخصات درخواستی به هن و ظاهري زیبایی به نه مفید،
و  اجرا ،طراحی مرحله تا اولیه تفکر گیري زمان شکل از طرح، یک هاي فعالیت تمام بررسی هدف
 در عرصه اقتصادي هاي روش مهمترین و از کارآمدترین یکی عنوان به برداري بهره و اندازي راه سپس

عبارت دیگر،  به .)1391رضایی دولت آبادي و همکاران، ( است شده شناخته مهندسی هاي فعالیت
 حل براي که گروهی رویکرد با و یافته ساختار کارکرد به معطوف است فرآینديمهندسی ارزش 

 را متعددي هاي کار و ساز کار رسمی ي برنامه یک برمبناي عمر، ي دوره هاي هزینه کاهش و مسایل
 را خدمت یا محصول کارکردهاي ارزش، مهندسی تیم سازوکارها، این از استفاده با. گیرد می کار به

 هایی گزینه ی،ذهن خالقیت از استفاده با نموده و سپس تعیین را کارکرد هر بهايکرده و  شناسایی
و  یمؤمن( سازد محقق می هزینه کمترین با را نظر مورد کارکرد نهایت در و ،نماید می پیشنهاد

 ریزي شناسی ارزش، برنامه کرد مترادف با مهندسی ارزش، تحت عنوان روشروی ).1391همکاران، 

 جاي به مفاهیم منابع، این از بسیاري در. است شده مطرح ارزش و تحلیل ارزش مدیریت ارزش؛

  ).2007. مال و همکاران( شود می گرفته کار به یکدیگر، با مترادف دقیق طور به یا یکدیگر
 همرحل -2 بررسی؛ از لقب مرحله -1 است؛ مرحله سهراي دا ارزش مهندسی کلی طور به

 یتنها در وها  هاندیش و اه ایده تبادل و فکري توفان جلسات برگزاري گروه، افراد اییگردهم
 نانجم توسط مرحله سه این. دارد قرار کارفرما اختیار در که اي مرحله - 3 ها؛ ایده ديبن هطبق

؛ رمضانی 2011فونگ و همکاران، ( است شده معرفی زیر ورتص بهآمریکا  ارزش مهندسی یالملل نبی
  .)1393و کاتب، 

 نتعیی و اتاطالع تکمیل ده،کنن رفمص/تريمش راتنظ ردآوريگ شامل :مطالعه پیشمرحله  -1
 یبترک به راجع گیري تصمیم و در نهایت مطالعه افق وتعیین ارزیابی عوامل تعیین ها، داده هاي مدل
 .باشد می تیم
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 فاز ارزیابی، فاز خالقیت، فاز عملکرد، تحلیل اطالعات، فاز شش شامل: ارزش مطالعۀحله مر -2
 :باشد می ارائه فاز و توسعه
  .مطالعه محدوده کردن مشخص و کامل اطالعات گردآوري :اطالعات فاز -
 و 1عملکرد، تعیین مطلوبیت هاي مدل توسعۀ عملکردها، بندي دسته و شناسایی :عملکرد تحلیل -

 .بیشتر مطالعه عملکردها براي انتخاب و ارزش شاخص محاسبۀ عملکردها، ۀهزین
 .عملکردها پایۀ بر ایده خلق و ایجاد :خالقیت فاز -
 .توسعه براي برتر هاي ایده انتخاب و ها ایده بندي درجه و دهی نرخ: ارزیابی فاز -
 سازي آماده و اجرا برنامۀ فنّی، ایجاد اطالعات تکمیل و ها طرح مزایاي و تحلیل تجزیه :توسعه فاز -

 .نهایی هاي پروپوزال
 .مطالعه پس اجرا براي موافقت کسب و کتبی و شفاهی گزارشي  هارائ :ارائه فاز -

  . است وضعیت پایش و تغییرات اجراي و تکمیل شامل): تکمیلی( مطالعه پسمرحله  -3
  .است شده ارائه 1شکل  در ارزش مهندسی چرخه عنوان تحت یندآفر این
  

  
  )1393رمضانی و کاتب، (چرخه مهندسی ارزش  - 1شکل 

 امر این روبرو هستند که سرمایه کمبود اساسی مشکل با توسعه حال در کشورهاي از بسیاري

 مهمترین از یکی انباشت سرمایه کهیی آنجا از و دهد می قرار تأثیر تحت را مالیپولی و  بازارهاي

 در خود شدن اجرایی با تواند می ارزش رود مهندسی می رشما به کشور یک اقتصادي مداوم رشد منابع

                                                                                                                              
1-Worth 
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اساس  بر نیز امر این شود که سازمان آن عملکرد بهبود و در سرمایه جویی صرفه باعث سازمان یک
 فاز بررسی فاز ارزیابی، قیت،الفاز خ فاز عملکرد، اطّالعات، فاز عمومی، فاز: فازهاياجرایی شدن کامل 

دره شیري و (گذارد ب سازمان کلّی عملکرد بر را خود تأثیر و شده عملی تواند میفاز ارائه،  و توسعه، و
  ).1387پور،  مختاریان

اجراي مهندسی ارزش تاکنون حاصل شده است، کشف و تدوین برخی مفاهیم و  تجربیاتآنچه از 
 این اصول. استهاي مهندسی ارزش قرار گرفته  اصول بنیادي است که اساس رشد و تکامل روش

  ).1381آیر، : (بنیادي عبارتند از
  .گیري از کارشناسان چند تخصصی براي اعمال تغییرات بهره -1 
  .تکمیل تدریجی تغییرات از طریق مطالعه و بررسی عینی کار -2
  .ها گیري از یک منطق اساسی براي طرح پرسش بهره -3
  .ریزي انجام کار برنامه -4

هاي به کارگیري آن، گسترش پیدا  ارزش همانند عرصه هاي فنی مهندسی در طی چندین سال، روش
اي شناخته شده براي ارتقاي ارزش تولیـدات یـا خـدمات     امروزه تحلیل یا مهندسی ارزش، رشته. کرد

فرآیند مهندسی ارزش، فرآیندي منطقی و ساختار یافته است که در آن از یک گـروه   .رود شمار می به
  ).همان: (یر استفاده می شودهاي ز براي هدف کارشناس چند تخصصی

  .انتخاب پروژه یا محصول مناسب براي تحلیل با توجه به زمان صرف شده براي مطالعه -1
دهنـده   مشخص کردن و اندازه گیري کردن ارزش جاري یک پروژه و محصول یا اجـزاي تشـکیل   -2 

  .سازد آورد میهاي یک پروژه را بر ها و خواست آن با توجه به عملکردهایی که نیازها، هدف
هـاي وابسـته بـا هزینـه      هاي جدید براي تخمین یا ارتقاي کیفیـت بخـش   تدوین و ارزیابی گزینه -3 

  .کمتر
  .انطباق گزینه جدید با بهترین راه عملی کردن آن -4 

نژاد و  بر اساس چارچوب نظري مهندسی ارزش، و بر اساس مدل عملیاتی ارائه شده توسط ایرانی
سازي متغیر مستقل تحقیق به  ر مطالعه خود، مدل عملیاتی و فرایند شاخصد) 1392(همکاران 

  .باشد می 2صورت شکل شماره 
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  )1392نژاد ایرانی و همکاران، (مدل عملیاتی مهندسی ارزش  -2شکل 

 مهندسی ارزش

 فاز اطالعات

 فاز عملکرد

 فاز عمومی

 یهلآوري اطالعات او داشتن زمان مناسب براي جمع

 اطالعات اولیه میزان صحت

 میزان هزینه تهیه اطالعات اولیه

 کارکردها میزان رضایت کارمندان از تعیین بها و هزینه

 هاي یک پروژه میزان تشخیص تمامی محدودیت

 میزان مطلع بودن از تمامی اطالعات در مورد پروژه

 یک پروژه بندي کارکردهاي زان دستهمی

 میزان مطلوبیت تعیین بها و هزینه

 روي پروژه میزان تحلیل سودمندي

 هاي جدید توسط کارکنان میزان طرح ایده

 هاي مناسب هاي انتخاب ایده روش

 ها دهی به ایده و وزن بندي میزان مناسب بودن رتبه

 هاي مناسب امکان انتخاب ایده

 هاي مناسب پذیر بودن بسط و توسعه ایده میزان مثال

 هاي ارائه شده ایده آفرینی میزان ارزش

آفرینی و دربردارندگی همه نیازها توسط  میزان ارزش

 فاز ارائه
 میزان مناسب بودن تدوین و ارائه گزارش کتبی

 میزان مناسب بودن تدوین و ارائه گزارش شفاهی

 

 فاز خالقیت

 فاز ارزیابی

 فاز توسعه
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 ها زمینه چه این هر. دارد کارکنان آگاهی و ها مهارت به بستگی زیادي حدود تا سازمان حیات

یک  عملکرد بنابراین. شود می بیشتر نیز متغیر محیط با سازگاري قابلیت باشند، بهینه و هنگام به
 در ارزش مانند مهندسی نوین هاي روش کارگیري هب جمله از عوامل از بسیاري به آن افراد و سازمان

 مؤثّر سازمان یک ملکردبر ع غیرمستقیم یا و مستقیم صورت به عوامل این. است وابسته سازمان آن

 سطح شود می باعث و دهند می را افزایش سازمان ترك و جایی بهجا نرخ کارکنان، نارضایتی. هستند

 نحوه و مستمرّ مشتري با ما رابطه که وقتی ویژه به کاهش یابد محصول تولید و خدمات ارائه کیفیت،

 انجام که خدماتی یا کارشان به کارکنان اگر نیست آور تعجب .داشته باشد اهمیت خدمات ارائه

کار  به نسبت ایمان ایجاد این دارند و شادتري احساس کار محیط در باشند ایمان داشته دهند می
 هاي تمامی سرمایه از مختلف فازهاي اجراي هنگام در که طوري به( ارزش مهندسی اجراي وسیله هب

ایرانی و همکاران،  نژاد(افتد  اتّفاق تواند می سازمان در) شود استفاده ذینفعان حتّی مالی و انسانی
1392.(   

  عملکرد سازمان
و همکاران،  یچاردر(ست ا اهداف سازمان یابی به در دست سازه ترین یکی از مهم عملکرد سازمانی

 دیگر، در تعریفی. است سازمان اهداف تحقق و اجرایی فرآیندهاي حاصل سازمانی عملکرد ).2009

 انسانی نیروي عهده بر طرف سازمان از که وظایفی رساندن نتیجه به از است تعبار سازمانی عملکرد

 و پذیري رقابت اهداف تمامی شامل تقریباً سازمانیعملکرد ). 1989کاسکیو، (است  شده گذاشته
 عالوه، به؛ شود می مربوط کیفیت یا اعتماد قابلیت سرعت، پذیري، انعطاف هزینه، به و است تولید تعالی

 سازمان کل هاي فعالیت و موفقیت بهمرتبط  مفاهیم همه که کرد تعریف چتري مثابه به توان می راآن 

. است چند وجهی یک مفهوم عملکرد سازمانی). 1391زاده و همکاران،  قربانی(گیرد  می بر در را
 مانند( عملیاتی عملکرد؛ یعنی عملکرد سازمانی دو شاخص تمایز بین یک این نکته،توجه به 

 عملکرد عملیاتی بیشتر از عملکرد مالی). سرمایه بازده مانند(مالی  عملکردو ) وري و کیفیت هبهر
 سازمانی عملکرد). 2014آلتوناس و همکاران، ( قرار دارد گر عوامل مداخله در معرض بالقوه بوده و

 یگر،د در تعریفی). 2004چن و همکاران، ( است سازمان اهداف تحقق و اجرایی فرآیندهاي حاصل

 انسانی نیروي عهده بر طرف سازمان از که وظایفی رساندن نتیجه به از است عبارت سازمانی عملکرد

 و پذیري رقابت اهداف تمامی شامل تقریباً عملکرد سازمانی). 1989 یو،کاسک(است  شده گذاشته
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 عالوه، شود؛ به می مربوط کیفیت یا اعتماد قابلیت سرعت، پذیري، هزینه، انعطاف به و است تولید تعالی

 کل سازمان هاي فعالیت و موفقیت مرتبط به مفاهیم همه که کرد تعریف چتري مثابه به توان می آن را

 یابد، نمی تحقق خود خودي به برتر و بهینه عملکرد). 1391زاده و همکاران،  قربانی(گیرد  می بر در را
متناسب  یادگیري فرآیند جمله از مختلف دهايفرآین و راهبرد ساختار، باید آن از پشتیبانی براي بلکه

 و بعدي چند مبهم، مفهوم سازمانی و دولتی، بخش در عملکرد ).2004چن و همکاران، ( گردد
 کنونی دولتی مدیریت عمل و نظریه در مفاهیم ترین محبوب از هر چند عملکرد یکی .است اي پیچیده

 عملکرد، مفهوم درباره هایی آشفتگی حتی و ابهامات هنوز است، اما معرف دولت مدرن عاملِ و
؛ 2008و سومرماتر،  یگلس(است  مانده باقی عملکرد مدیریت جایگاه نیز و آن سنجش هاي روش

 است دلیل بدین سازمانی پدیده عملکرد بودن وجهی چند که باورند این بر ).2008اندروز و همکاران 
 یکدیگر با آنها از برخی است ممکن که کنند دنبال را اهداف از طیفی رود ها انتظار می سازمان از که
 ابعاد بر را خود توجه هستندموظف  هاي دولتی ها و باالخص سازمان بنابراین، سازمان، باشند تضاد در

 که کند می اشاره خدمت عرضه فرآیند به عملکرد ابعاد این از بعضی .کنند متمرکز عملکرد چندگانه
سیگل و (گیرد  دربر می را) اثرها( پیامدها و ها خروجی ،)عملیات( ها فعالیت ،)منابع(ها  ورودي

 ،وري بهره اثربخشی، اقتصادي، صرفه کارایی، چون هم نسبتی مفاهیم دیگر، برخی .)2008سومرماتر، 
عملکرد را بر  اغلب، که هستند )نیازها به اهداف( بودن مرتبط و پایداري و مطلوبیت اثربخشی، هزینه

میتاس و همکارانش ). 2006. و همکاران ین؛ بو2006 یگن،بوکارت و هال(کنند  آنها معرفی می
این ابعاد  دارند که هر کدام صورت زیر بیان می را به ازمانیس رددر مطالعه خود ابعاد عملک) 2004(

  : چهارگانه داراي زیر ابعاد است
 پارامترهـاي  ،مشـتري  حفـظ  تري،مشـ  منـدي  رضـایت  در اییهـ  گرایش و سطوح: شامل مشتري -1

  .تاس مهم مشتریان براي هک مثبت ديتولی و دماتیوخ رديعملک
  وکار بکس رشد و بازار، مسه ،نقدینگی وري،آ سود تقابلی :شامل الیم -2
 و سـازمانی،  یادگیري شغلی،گردش  ان،کارکن توسعه ان،کارکن مندي رضایت: منابع انسانی شامل -3

  .اريک چیدمان
 فراینـدهاي  تحویـل،  د،تولیـ  ی،طراحـ  عملیاتی عملکردي هايشاخص : لشام سازمانی یاثربخش -4

  .کننده نتامی عملکرد زمانی، سیکل ،وري بهره مانند وکار بکس و پشتیبانی
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صورت زیـر بیـان    سازمان را به عملکرد ارزیابی هاي شاخص) 1389(از طرفی دیگر محقر و همکارانش 
 )1389محقر و همکاران، ( :دارند می

 تحویـل  محصوالت سـازمان،  به مشتریان اعتماد مشتریان، وسیله به خرید تکرار: مشتریان رضایت -1

 بـراي  مشتریان که پولی ارزش به مشتریان، ویژه خدمات ارائه میزان مشتریان، به محصوالت موقع به

  .کنند می پرداخت سازمان محصوالت
 سازمان، در به ماندن میل یا رکنانکا وفاداري میزان کارکنان، جایی جابه نسبت: کارکنان رضایت -2

  .کارکنان عملکردي نمرات کارکنان، از دریافتی پیشنهادات تعداد
 در کـار  زمـان انجـام   مـدت  ،وري بهـره  هاي شاخص محصول، شده تمام هزینه: سازمان اثربخشی -3

  .کنندگان تأمین عملکرد نمرات ضایعات، تعداد سازمان،
 بازگشت نرخ کسب شده، سود سازمان، وسیله به شده ارائه محصوالت بازار سهم: بازار و مالی نتایج -4

  .رجدید معرفی شده به بازا محصوالت تعداد سازمان، رقابتی کلّی موقعیت سرمایه،
سازي متغیر وابسته تحقیق  بر اساس چارچوب نظري عملکرد سازمان، مدل عملیاتی و فرایند شاخص 

  .باشد می 3صورت شکل شماره  به
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  )محقق ساخته(مدل عملیاتی عملکرد سازمان  - 3شکل 

ارزیابی 
عملکرد 
 سازمان

رضایت 

رضایت 

 نتایج مالی

 میزان استعداد کارکنان در سازمان

 میزان ارائه خدمات با کیفیت از سوي سازمان

 میزان نیروي انسانی کافی در سازمان

 میزان مشارکت در تصمیم گیري کارکنان 

 م ترفیع کارکنانمیزان استفاده از نظا

 میزان ایجاد انگیزش در کارکنان در سازمان

 میزان رقابت منطقی بین کارکنان در سازمان

 میزان دانش کاري کارکنان در سازمان

 میزان اختصاص بودجه عمرانی به سازمان

 میزان تسهیالت کافی در سازمان

 میزان سودآوري در سرمایه گذاري

 ریان در سازمانمیزان رفتار مناسب با مشت

 میزان دقت در ارائه خدمات به مشتریان

 میزان سرعت در ارائه خدمات به مشتریان

 میزان اعتماد مشتریان به سازمان

 عدم بروز تعارض بین مشتریان و سازمان

اثربخشی 
 سازمان

 میزان نظارت بر عملکر کارکنان سازمان

 تعداد ضایعات حین اجراي پروژه ها

 به عملکرد تامین کنندگان براي اجراي پروژه سازمان میزان نمره

 میزان ارائه گزارش روزانه از عملکرد سازمان

 مدت زمان انجام کار در سازمان

 میزان توجه به آیین نامه ها توسط کارکنان



  
  94 نتابستا، شانزدهمشماره ، پنجمسال ، مطالعات منابع انسانیفصلنامه 

 ت

 

34 / 34 / 

هاي عملیاتی تحقیق ارائه و بررسی شد،  بر اساس آنچه در مطالب مربوط به مبانی نظري و مدل
  ؛صورت زیر هستند فرضیات تحقیق به

  .دارد تأثیر تبریز ي دولتی شهرها بانک در سازمان عملکرد بر ارزش مهندسی: فرضیه اصلی
  .دارد ي دولتی شهر تبریز تأثیرها بانک در کارکنان رضایت بر ارزش مهندسی: فرضیه فرعی اول
  .دارد ي دولتی شهر تبریز تأثیرها بانک در بازار/نتایج مالی بر ارزش مهندسی: فرضیه فرعی دوم
  .دارد هر تبریز تأثیري دولتی شها بانک در مشتریان رضایت بر ارزش مهندسی: فرضیه فرعی سوم

  .دارد ي دولتی شهر تبریز تأثیرها بانک در اثربخشی سازمان بر ارزش مهندسی: فرضیه فرعی چهارم
  پژوهش شناسی روش

 جامعه. باشد می پیمایشی - توصیفی روش و ماهیت نظر از و کاربردي هدف نظر از حاضر تحقیق

 روش از آماري نمونه انتخاب براي. باشد میز ي دولتی شهر تبریها بانک کارکنان حاضر تحقیق آماري
 نفر 215 آماري نمونه حجم کوکران، فرمول از استفاده با. است شده استفادهمند  گیري هدف نمونه

به این صورت که مدرك تحصیلی فوق دیپلم و باالتر و سابقه کاري ده سال و باالتر . گردید برآورد
 در .گردید آوري جمع و توزیع بین ها نامه پرسش سپس. ندانتخاب شد نامه پرسشبراي پاسخ دادن به 

 يها مؤلفه براساس )1391عزیزي، (استاندارد  نامه پرسش از اطالعات آوري جمع براي پژوهش این
 پایایی تعیین براي. استفاده شده است ارزش، مهندسی و سازمان عملکرد متغیرهاي به مربوط

و  88/0 سازمان عملکرد نامه پرسش برايضریب این . به شدمحاس کرونباخ آلفاي ضریباز  نامه پرسش
 آمار از شده آوري جمع يها داده تحلیل و تجزیه براي. دست آمد به 79/0براي مهندسی ارزش 

 هاي آزموناز  استنباطی آمار استفاده شد و براي فراوانی درصد فراوانی، دادن نشان براي توصیفی

  .یدمن بهره گرفته شده استو فر رگرسیون اسمیرنوف، کالموگروف
  ي پژوهش ها یافته

آمار . باشند نمونه آماري می عنوان بهنفر  215هاي در دست مطالعه، تعداد  نامه پرسشبر اساس 
 شناختی، جمعیت يها داده تحلیل و تجزیه از آمده دست به نتایج توزیع فراوانی خالصه براي توصیفی

  . است آمده 1 شماره در جدول تفکیک به
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  گویان پاسخ شناختی جمعیت اطالعات فراوانی توزیع نتایج -1 جدول
  درصد فراوانی پاسخ دهندگان عنوان متغیر 

  4/68  147  مرد  جنسیت
  6/31  68  زن

  1/7  15  25 – 35  سن
45 – 35  104  4/48  
55 – 45  96  5/44  

  0/23  58  فوق دیپلم  تحصیالت
  4/61  131  لیسانس

  6/15  26  فوق لیسانس و دکتري
  8/47  103  سال 10 -20  سابقه شغلی

  2/52  112  سال 20 -30
  

  اسمیرنوف -موگروفولک آزمون
 نتایج که ه استشد استفاده اسمرینف کالموگروف آزمون از متغیرها توزیع بودن نرمال بررسی براي

 در 88/0سازمان  عملکرد و 682/0داري   معنی سطح در 78/0 ارزش مهندسی متغیر دهد می نشان آن

  . باشد می نرمال توزیع داراي و نداشته داري معنی تفاوت نرمال توزیعبا  615/0داري  نیمع سطح
  آزمون فرضیات تحقیق

  تحلیل آماري فرضیه هاي تحقیق - 2جدول 
  داري سطح معنی  سطح اطمینان R2 Β R فرضیات

  000/0  95/0  424/0  159/0  276/0  فرضیه اصلی
  003/0  95/0  327/0  138/0  169/0  فرضیه اول
  000/0  95/0  362/0  163/0  185/0  فرضیه دوم
  000/0  95/0  403/0  196/0  217/0  فرضیه سوم

  008/0  95/0  316/0  144/0  153/0  فرضیه چهارم
  

 000/0 داري معنیسطح که  دارد می، نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی بیان 2با توجه به جدول 
رابطه وجه به ضریب همبستگی محاسبه شده، و نیز با ت باشد یم 05/0محاسبه گردیده که کمتر از 

% 95با  توان میبنابراین  .وجود دارد عملکرد سازمانو  مهندسی ارزشدار و مستقیمی بین  معنی
  .تاثیرگذار است زیشهر تبر یدولت يها بانکمهندسی ارزش بر رضایت مشتریان در  اطمینان گفت که
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 003/0 داري معنیسطح که  دارد میل از آزمون فرضیه اول بیان ، نتایج حاص2با توجه به جدول 
رابطه به ضریب همبستگی محاسبه شده،  وجهو نیز با ت باشد می 05/0محاسبه گردیده که کمتر از 

% 95با  توان میبنابراین  .وجود دارد رضایت کارکنانو  مهندسی ارزشدار و مستقیمی بین  معنی
  .تاثیرگذار است زیشهر تبر یدولت يها بانکدر  کارکنانبر رضایت مهندسی ارزش  اطمینان گفت که

 000/0 داري معنیسطح که  دارد می، نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم بیان 2با توجه به جدول 
رابطه وجه به ضریب همبستگی محاسبه شده، و نیز با ت باشد می 05/0محاسبه گردیده که کمتر از 

% 95با  توان میبنابراین  .وجود داردبازار / نتایج مالی و  ندسی ارزشمهدار و مستقیمی بین  معنی
  .تاثیرگذار است زیشهر تبر یدولت يها بانکدر بازار / نتایج مالی مهندسی ارزش بر  اطمینان گفت که

 000/0 داري معنیسطح : که  دارد می، نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم بیان 2با توجه به جدول 
 رابطه وجه به ضریب همبستگی محاسبه شده، و نیز با ت باشد می 05/0ده که کمتر از محاسبه گردی

% 95با  توان میبنابراین  .وجود داردرضایت مشتریان و  مهندسی ارزشو مستقیمی بین  دار معنی
  .تاثیرگذار است زیشهر تبر یدولت يها بانکدر رضایت مشتریان مهندسی ارزش بر  اطمینان گفت که

 008/0 داري معنیسطح که  دارد می، نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم بیان 2به جدول  با توجه
 رابطه به ضریب همبستگی محاسبه شده،  وجهو نیز با ت باشد می 05/0محاسبه گردیده که کمتر از 

% 95با  توان میبنابراین  .وجود دارداثربخشی سازمان و  مهندسی ارزشو مستقیمی بین  دار معنی
  .تاثیرگذار است زیشهر تبر یدولت يها بانکدر اثربخشی سازمان مهندسی ارزش بر  مینان گفت کهاط

  آزمون فریدمن
  اي ابعاد عملکرد سازمان تحلیل آماري میانگین رتبه -3جدول 

 اثربخشی سازمان رضایت مشتریان بازار/ نتایج مالی  رضایت کارکنان ابعاد

 46/3 61/3 26/3 59/3 میانگین رتبه اي

  
در این پژوهش استفاده عملکرد سازمان  ابعاد مهندسی ارزش وبندي  از آزمون فریدمن جهت اولویت

 3طبق جدول  ابعاد عملکرد سازمانهاي مربوط به هر یک از  میانگین رتبه با مقایسه .شده است
رجات و در ددر رتبه اول قرار دارد  61/3با میانگین رتبه  رضایت مشتریانشود که  مشخص می

اي  با میانگین رتبه اثربخشی سازمان در رتبه دوم، 59/3با میانگین رتبه  رضایت کارکنانبعدي، 
  . گیرد قرار می چهارم در رتبه 26/3با میانگین رتبه اي  بازار/ در رتبه سوم، و نتایج مالی  46/3
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  گیري  نتیجه و بحث
، متغیرهاي مهندسی ارزش نامه پرسشز هاي حاصل ا ي نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهدر راستا

گیري  هاي مطرح شده چنین نتیجه و بر اساس فرضیه و عملکرد سازمان مورد بررسی قرار داده شد
و همچنین  گذارد می یرتأث هاي دولتی شهر تبریز مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی بانکشد که 

 یرتأثر، رضایت مشتریان، و اثربخشی سازمان بازا /رضایت کارکنان، نتایج مالی مهندسی ارزش بر ابعاد
 ،)1387(این نتایج با نتایج تحقیقات دره شیري و مختاریان پور . داري دارد مستقیم و معنی

  . باشد سو می هم) 2010(و آلووتیبی ) 2000( ، دون هان تیلور)1392(ایرانی و همکاران  نژاد
 ابعاد عملکرد سازمانمربوط به هر یک از  هاي میانگین رتبه و مقایسهآزمون فریدمن  بر اساس

اثربخشی  در رتبه دوم، کارکناندر رتبه اول، رضایت  رضایت مشتریانکه  گر آن است نتایج بیان
  .گیرد قرار میچهارم رتبه در  بازار/در رتبه سوم، و نتایج مالی سازمان

دولتی و حتی غیر دولتی  يها سازمانتواند به مدیران و سرپرستان  نتایج حاصل از این مطالعه می
استفاده از مهندسی ارزش و ابعاد آن براي . در راستاي بهبود عملکردشان در سازمان کمک کند

 افزایش و هزینه کاهشتواند نتایجی چون  گذاري بر عملکرد سازمان و بهبود عملکرد سازمان می تاثیر

  .ها منجر شود را در سازمانکارایی  و کیفیت
  پیشنهادها

 نتـایج  و هـا  یافتـه  بـر  مبتنـی هاي زیر پیشنهادها   فرضیهپیشین و نتایج آزمون  هاي تحلیلس بر اسا

  گردد؛ می ارائه تحقیق
 نیاز تیمی کار هاي پیشنهادي به مهندسی ارزش بر اساس مدل اثربخش اجراي اینکه به توجه با -1

 باشند داشته مشارکت فعال ها بخش تمام باید دارد،
 و هزینه بیشتر براي افزایش عملکرد سازمانی و کاهش ارزش مهندسی مختلف فازهاي از -2

 .استفاده گردد برد هدف پیش مراحل در مهندسی ارزش از استفاده چنین هم

افزایش و بهبود عملکرد و  براي تالش ها، سازمان پذیري انعطاف و سرعت لزوم و رقابت افزایش -3
 نیازهاي مشتریان، هاي خواسته و انیازه در تنوع ا،ه فعالیت دنش یتخصص ،کیفیت خدمات زایشاف

 هاي فعالیت ارزش مهندسی انجام به ها ازمانس دادن سوق اصلی عوامل جزء همگی مشتریان، متغیر
 .باشد می سازمان
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 در آن سازي پیاده بر موثر سازمانی عوامل باید سازمان در ارزش مهندسی موفق اجراي براي -4
 راياج رب ازمانیس لوامع از یک ره یرتأث میزان درك بدونزیرا ، نمود شناسایی را سازمان
 .داشت ازمانس در روژهپ ینا اجراي در مثبتی انداز چشم توان مین ارزش مهندسی آمیز موفقیت

 عوامل دخالت زانمی یبه درست اه ازمانس در ارزش یمهندس هاي پروژه شکست علل بررسی -5
 .داد خواهد نشان را سازمانی

 بیشترین منابع بودن دسترس در و مالی عوامل سازمان، کارشناسان و خبرگان دیدگاه مبناي بر - 6
 و اهنگیهم نیز آن بعدچنین  هم و، دارند سازمان در ارزش مهندسی پروژه موفق اجراي براي را یرتأث

  .باشد می ارزش مهندسی برنامه از سازمانی ساختار و راهبرد پشتیبانی
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