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 نمودن مکانيزه تاثير بررسي جهت هاداده پوششي تحليل رويکرد يک
  موردي مطالعه يک با همراه کارکنان وريبهره بر تعميرات سيستم
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 ۱۳۹۵ بهار: مقاله پذيرش تاريخ     ۱۳۹۴ زمستان: مقاله دريافت تاريخ

  
  چکيده

 صنايع در (CMMS) تعميرات مکانيزه سيستم سازي پياده اطالعات، فناوري بر مبتني هايسيستم رشد به رو روند وجود با
 خرابي كاهش آن دنبال به و تعميرات و نگهداري هايفعاليت بهينه مديريت به شاياني كمک تواندمي ايران نيروگاهي
 صنعت اين کارکنان وريبهره و کارائي افزايش همه از ترمهم و توليد پايداري افزايش اطمينان، قابليت افزايش تجهيزات،

 گيرياندازه اصفهان، جنوب نيروگاه کارکنان کارائي بر تعميرات فرآيند نمودن مکانيزه تاثير بررسي مقاله اين هدف. نمايد
 در موثر عوامل تاثير ميزان مقايسه و بررسي نهايتاً و کارا کارکنان بنديرتبه و ناکارا و کارا كاركنان شناسائي کارکنان، کارايي
 مؤثر عوامل شناسائي از پس منظور بدين. باشدمي شغلي رضايتمندي رويکرد با سازمان وريبهره افزايش منظور به آنها کارايي

 گرفته، صورت CMMS با مرتبط کارکنان از نفر ۴۰ بين در شده توزيع هايپرسشنامه طريق از که کارکنان شغلي رضايت در
 CCR روش به مدل حل با. است گرديده تعريف شغلي رضايت خروجي و ورودي ۴ شامل هاداده پوششي تحليل مدل يک

 خروجي روي بر را ورودي هر تاثير ، مدل هايورودي روي بر حساسيت تحليل نتايج و گرديده مشخص ناکارا و کارا کارکنان
 تعميرات فرايند نمودن مکانيزه - ۲ کار، محيط بودن ارگونوميک و ايمن -۱ .است نموده مشخص زير بنديرتبه با مطابق

(CMMS)، ۳- ،که داد نشان نتايج. شغلي ماهيت -۴ آموزش CMMS باشدمي تاثيرگذار عوامل ساير بين در دوم رتبه داراي .
  .اندگرديده بنديرتبه پترسون اندرسون روش با کارا پرسنل نهايتاً

  
 ها؛داده پوششي تحليل شغلي؛ رضايتمندي کارکنان؛ وريبهره ؛(CMMS) تعميرات مکانيزه سيستم :کليدي هاي واژه

  .توليد پايداري اطمينان؛ قابليت حساسيت؛ تحليل
 

                                                
 abdh12345@yahoo.com                                                                                                        :       مکاتبات دارعهده. *
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  مقدمه -۱
   خاص يتياهم يدارا جامعه امور شبرديپ در يانسان عامل

 و ياجتماع ،ياقتصاد تحوالت رکن نيمؤثرتر و باشديم
 ياقتصاد يهاشرفتيپ الزمه. شود يم محسوب يفرهنگ

 متعهد، يانسان يروين آموزش به خاص توجه ،ياجتماع و
 در مؤثر عوامل شيافزا در کوشش زين و ماهر و متخصص

 به هاسازمان امروز يايدن در .باشديم او يشغل تيرضا
 بازار در رقابت و فروش حجم در شتريب سهم جاديا منظور

 يبررس با شاخص، کي عنوانبه يوربهره. کوشنديم
 زانيم سنجش جهت يورود به يخروج زانيم نسبت
 رياخ يهاسال در. باشديم مدنظر هاسازمان در بهبود

 از يکي عنوان به يانسان يروين يوربهره محاسبه
 هاسازمان يوربهره يريگاندازه جهت مهم يهاشاخص

 نمودن فراهم معتقدند هاسازمان. است شده مطرح
 هيارا سرعت الت،يتسه مناسب، يفضا چون ييفاکتورها

 يعوامل كاركنان رفتار و يکيزيف طيمح خدمات، و کاالها
 يکار زهيانگ قدر هر. باشنديم يوربهره رشد در مؤثر

 ترمثبت شغلش به او نگرش قدر هر و باشد باالتر کارگر
 يسطح در زين او عملکرد ،)باشد تريراض کارش از( باشد
 مثبت نگرش و زهيانگ قدر هر عکس به. بود خواهد باالتر
) باشد کمتر کار از تيرضا( باشد ترنييپا کار به نسبت

 .گرفت خواهد قرار يترنييپا سطح در زين فرد عملکرد
 نينو يهاستميس از استفاده )۱۹۹۱( ۱وپورتر رزياست ]۱[

 باز هاسازمان و عيصنا در را خود يجا سرعت به يتيريمد
 به ارتباطات و اطالعات يفناور نيهمچن .است نموده
 فايا نديفرآ نيا در را ياعمده نقش روز، يفناور عنوان

 يفناور يريكارگبه )۱۳۸۶ ان،يرضائ( ]۲[ .كنديم
 يتيريمد ستميس نمودن زهيمکان در ارتباطات و اطالعات

 اتيعمل ييكارا شيافزا بر عالوه رات،يتعم و ينگهدار
 سازمان، زاتيتجه نهيبه تيريمد رات،يتعم و ينگهدار
 ،يانسان منابع همانند( سازمان منابع از نهيبه استفاده
 را)  ...و ياهيسرما و يمال منابع ،يمصرف و يدكي قطعات

 مطرح مباحث) ۲،۲۰۰۶ايباگاد( ]۳[ .سازنديم ممکن زين
 يهاستميس يسازادهيپ ريتأث به توانديم مقاله نيا در شده
  راتيتعم و ينگهدار تيريمد يافزار نرم

CMMS: Computerize Maintenance 
anagement System از و کشور يصنعت مراکز در 

 كه يسهم به توجه با .كند كمک هاروگاهين جمله
 با و دارند مردم رفاه نيتأم و كشور اقتصاد در هاروگاهين

 در CMMS يهاستميس كه يمهم راتيتأث به توجه
 نيچن انجام تياهم اندگذاشته جهان يصنعت مراکز

 كامالً كشور يروگاهين صنعت در بخصوص يقيتحق
 باال به توانيم راتيتأث نيا جمله از. باشديم مشهود

 ينگهدار يهانهيهز كاهش د،يتول نانياطم تيقابل رفتن
 صنعت، نيا در شاغل كاركنان ييكارا شيافزا رات،يتعم و

 و کاال ديخر و يدار انبار ن،يتأم نديفرآ بهتر تيريمد
 و ينگهدار يكار يندهايفرآ مؤثرتر و بهتر تيريمد
  .نمود اشاره راتيتعم

٥ ٤ ٣ ٢  
  مسئله بيـان -۲

 شماربه هاسازمان يبرا منبع نيترارزش با يانسان يروين
 يانسان يروين از مناسب و حيصح يبرداربهره. ديآيم
 ياقتصاد يهانهيزم در باالخص ياديز مشکالت توانديم
 نيبد )۲۰۱۱ ،۳همکاران و آزاده( ]۴[ .سازد مرتفع را

 به منجر توانديم کار طيمح در مناسب طيشرا منظور
 تواننديم يراض کارکنان و پرسنل. شود پرسنل تيرضا
 و داده شيافزا مختلف يهانهيزم در را سازمان يوربهره

 ارتقاء زين را يمشتر تيرضا يوربهره شيافزا با جهينت در
 در پرسنل تيرضا در ياديز يفاکتورها. بخشند
 به يوفادار ،يشغل تيرضا در که مؤثرند هاسازمان

 از که دارند سزا به ينقش يسازمان تعهدات و يمشتر
 ،ياقتصاد سود خدمات، تيفيک به توانيم آنها جمله

...  و زشيانگ رتبه، يعال رانيمد رفتار کار، طيمح حقوق،
 شدن فراهم) ۲۰۱۱ ،۴همکاران و يي( ]۵[ .نمود اشاره

 مقدمات پرسنل به نهادن ارج جهت در فوق يهاشاخص
 نيهمچن. آورديم بوجود را آنان ييکارا شيافزا و تيرضا
 تيفيوک کاالها سطح در پرسنل تيرضا و ييکارا شيافزا

 و بود خواهد رگذاريتأث آنان توسط شده هيارا خدمات
 يوربهره. داشت خواهد يپ در را انيمشتر تيرضا متعاقباً

. سازمان کي يهانهاده به هاستاده نسبت از عبارتست

                                                
1. Steers and Porter 
2. Bagadia 
3. Azadeh et al 
4. Yee et al 
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 ۲۷   ک مطالعه موردي             يوري کارکنان همراه با تاثير مکانيزه نمودن سيستم تعميرات بر بهره يها جهت بررسداده يل پوششيکرد تحليک روي

 

   

 

 عملکرد از که يدستاوردهائ و اقالم از عبارتند هاستاده
. ديآيم دست به عمالً آنکه اي روديم انتظار سازمان

 به يابيدست يبرا سازمان کي که هستند ياقالم هانهاده
 اطالعات يتكنولوژ امروز جهان در. رديگيم بکار هاستاده
 ساخته ممكن را اطالعات يكارآمد و يسودمند امكان
 را ياگسترده تحول اطالعات يتكنولوژ يريبكارگ. است

 به شده باعث ياطالعات يها ستميس و يادار امور در
 اسناد مدارك، ها،داده يكيالكترون انتقال امكان كه يطور

 ارتباطات خطوط و وتريكامپ قيطر از مختلف مكاتبات و
 نشان قاتيتحق و مطالعات. است شده  فراهم يمخابرات

 و اطالعات يفناور در يگذارهيسرما نيب كه دهديم
 هيسو دو ارتباط يانسان يروين يور بهره و موسسات بازده
 هاسازمان ييتوانا اطالعات يتكنولوژ. دارد وجود يمثبت

 و يادار روند ليتسه سبب زين و دهد يم شيافزا را
 و ايمزا از. شود يم تيريمد و يانسان يروين بازده شيافزا
 سازمان يندهايفرا نمودن) يوتريکامپ( زهيمکان راتيتأث
 تأثير مواد، مديريت و توليد بر تأثير مالي، تأثير به توانيم
 مديريت بر تأثير انساني، نيروي بر تأثير فروش، بر

 از يبرداربهره. نمود اشاره بازار و رقبا بر تأثير سازمان،
 ليتحل روش در پرسشنامه قيطر از داده يآورجمع ابزار

 جهت ريفراگ و کارا يابزار عنوانبه هاداده يپوشش
. است بوده مطرح رياخ يهاسال در ييکارا يريگاندازه

 شده شنهاديپ) ۱۱۹۷۸ همکاران و چارنز( توسط روش نيا
 هر ييکارا است قادر هاداده يپوشش ليتحل روش. است
 به هايخروج نسبت نهيشيب عنوانبه را يريگميتصم واحد
 مورد را نظر مورد ييکارا و داده قرار نظر مد هايورود

 کرديرو از استفاده با مقاله نيا در. دهد قرار محاسبه
 پرسنل تيرضا زانيم يريگاندازه به نسبت ياپرسشنامه

 زهيمکان ريتأث يبررس کار نيا از هدف. است دهيگرد اقدام
 در سازمان کارکنان يوربهره بر راتيتعم نديفرا نمودن

 تيرضا کرديرو با رگذاريتاث ياصل عوامل ريسا با سهيمقا
 كاركنان رضايتمندي در زيادي فاكتورهاي. باشديم يشغل
 كيفيت به توانمي آنها جمله از كه موثرند هاسازمان در

 محيطي شرايط دريافتي، حقوق ميزان دريافتي، خدمات
 كار، محيط ايمني انگيزش، رتبه، عالي مديران رفتار و كار

 شده انجام بررسي به توجه با. نمود اشاره ديگر عوامل و
 تيماه -۱ فاكتورهاي تحقيق، نهيشيپ و سازمان اين در

 رات،يتعم نديفرا نمودن زهيمکان -۳ آموزش، -۲ ،يشغل
 و حقوق -۵ و کار طيمح بودن کيارگونوم و منيا -۴

 در مؤثر ياصل عوامل عنوانبه ،يرفاه امکانات
 آنها تأثير و دهيگرد انتخاب روگاهين کارکنان يتمنديرضا

 در. است گرفته قرار ارزيابي مورد رضايتمندي ميزان بر
 زهيمکان ريتأث زانيم نمودن مشخص جهت قيتحق نيا

 سهيمقا و پرسنل يشغل تيرضا بر راتيتعم نديفرا نمودن
 ليتحل مدل کي رگذار،يتأث يهاتميآ ريسا با تميآ نيا

. است دهيگرد يمعرف) ۱ شکل مطابق( هاداده يپوشش
 آموزش، ،يشغل تيماه مدل نيا در يورود يپارامترها

 بودن کيارگونوم و منيا رات،يتعم نديفرا نمودن زهيمکان
 عنوانبه زين التيتسه و حقوق عامل. باشديم کار طيمح

 و دهيگرد يبررس جداگانه بصورت رگذاريتأث عامل کي
 روش با مدل حل با. باشد ينم شده يمعرف مدل جزء

CCR مشخص يشغل تيرضا کرديرو با پرسنل يکارائ 
 يبررس و ليتحل مورد ييالگو عنوانبه توانديم و گردديم

 بر راتيتعم نديفرا شدن زهيمکان ريتأث نيهمچن. رديگ قرار
 ليتحل انجام با و دهيگرد مشخص کارکنان ييکارا

 يهايورود و يبررس يبرخروج هايورود ريتأث ت،يحساس
 از استفاده با نيهمچن. گردنديم مشخص باالتر اثر با

 انجام پرسنل يندب رتبه ۲(AP) پترسون و اندرسون روش
 و يورود عوامل يرو بر يآمار ليتحل تاًينها و دهيگرد

   7 6 .است گرديده انجام مدل خروجي

                                                
1. Charnes et al. 
2. Anderson and Peterson 
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  پژوهش خروجي و هاورودي از نمايي: ۱شکل

  
   هاداده يپوشش تحليل مدل

 علم از منشعب يهاروش از هاداده يپوشش ليتحل
 ياديز يکاربردها و شرفتيپ که است ياتيعمل پژوهش

 هاداده يپوشش ليتحل. است نموده دايپ رياخ دهه دو در
 واحد ييکارا توانديم که است کيپارامتر ريغ روش کي

 ]۶[ .دينما مشخص يعموم اهداف با را ياتيعمل يها
   هاداده يپوشش ليتحل )۲۰۱۱ ،۱همکاران و آمادو(
 ها،شرکت ها،سازمان نيب در را کارا يواحدها توانديم

 به ييکارا يريگاندازه. دينما مشخص كاركنان و رانيمد
 صورتبه هاداده يپوشش ليتحل در شده گرفته کار

 مجموع يوزن نسبت صورتبه ياضير يهاروش
   گرفته نظر در هايورود مجموع يوزن نسبت به هايخروج

   همانند روشي از استفاده با فارل ،۱۹۵۷ سال در. شوديم
 گيرياندازه به مهندسي، مباحث در كارايي گيرياندازه

 فارل كه موردي .كرد اقدام توليدي واحد براي كارايي
 يك شامل داد، قرار نظر مد كارايي گيرياندازه براي

 فارل ديدگاه همكاران و چارنز. بود خروجي يك و ورودي
 توانايي كه كردند ارائه را الگويي و دادند توسعه را
. داشت را خروجي و ورودي چندين با كارايي گيرياندازه 

. گرفت نام هاداده پوششي تحليل عنوان تحت الگو، اين
 ارائه رودز و كوپر چارنز، توسط الگو اين كه جا آن از

 فرد سه نام اول حروف از كه (CCR) الگوي به گرديد،
 سال در و گرديد، معروف است، شده تشكيل شده ياد

 واحدهاي كارآيي گيرياندازه عنوان با ايمقاله در ،۱۹۷۸
  )۱۹۷۸ ،۲همكاران و چارنز( .شد ارائه گيرنده،تصميم

  
  )CCR( استفاده مورد مدل
 همان هاورودي از مضربي هر يعني ثابت، مقياس به بازده

 ،(CCR) الگوي. كندمي توليد را هاخروجي از مضرب
 بنابراين كند؛مي فرض ثابت را واحدها مقياس به بازده

 نام. شوندمي مقايسه هم با بزرگ، و كوچك واحدهاي

 آن آورنده وجودبه محقق سه نام اول حروف از الگو اين
 عنوانبه و است شده گرفته رودز و کوپر چارنز، ييعن

 مطرح ،DEA در الگوها ساير يگيرشکل يبرا ،ياپايه
 و است مقياس به ثابت بازده يدارا الگو اين. باشديم

 يمتغيرها يبرا بهينه يهاوزن انتخاب با  دارد يسع
 اين يکاراي کسر يبررس تحت واحد يخروج و يورود
 يکاراي که کند بيشتر ياگونه به را،) صفر واحد( واحد
 دو در الگو اين. نکند تجاوز يک يباال حد از واحدها ساير

 يمضرب ،يکسر شکل سه در و يخروج و يورود ماهيت
 يپوشش تحليل در ]۷[. است شده مطرح يپوشش و

 را يپوشش شکل همواره يمضرب فرم گان دو هاداده
 (CCR) يمضرب فرم دوگان که يصورت در دهد،يم نتيجه

 به ۱ معادله صورتبه ،(CCR) يپوشش شکل بنويسيم را
  9  8  :آيديم دست
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 CCR  پوششي فرم: ۱ عادلهم
  

 متغير شود،مي ديده پوششي شكل در كه گونه همان
 در آزاد مضربي فرم در مساوي محدوديت با متناظر
 مجاز، 휆 بردار هر انتخاب الگو اين در. باشدمي عالمت

ي هاداده يبرا پايين حد يک و هاستاده يبرا باال حد يک
퐷푀푈 هامحدوديت اين مقابل در و کنديم ايجاد 휃يا 

∗휆 با مرتبط ≥  با شدن مرتبط يبرا بهينه گزينه 0
                                                
1. Amado et al. 
2. Charnes, Cooper,Rudze 
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 ۲۹   ک مطالعه موردي             يوري کارکنان همراه با تاثير مکانيزه نمودن سيستم تعميرات بر بهره يها جهت بررسداده يل پوششيکرد تحليک روي

 

   

 

min휃 = 	휃∗ که يصورت در. دهديم ارائه را 휃∗ به 
 بدين باشد، يك مساوي واحد يك براي آمده دست

 و است کارا 퐷푀푈 يا بررسي تحت واحد كه است مفهوم
 يا 퐷푀푈 باشد، يک از کوچکتر آن مقدار که يصورت در

  )۱۳۸۳ مهرگان،( ]۸[ .باشديم ناکارا يبررس تحت واحد
  

  تحقيق روش -۳
. باشديم يدانيم صورتبه پژوهش نيا در قيتحق روش

 باشديم کيتئور و يکاربرد يهاجنبه يدارا پژوهش نيا
 روش هيارا منظور به يعلم يهاجنبه برداشتن عالوه که
 زهيمکان ريتاث يبررس و پرسنل تيرضا يريگاندازه در

 در ييمبنا عنوانبه توانديم رات،يتعم نديفرا نمودن
 کسب و يوربهره شيافزا منظور به مزبور سازمان

 به يجار پژوهش در. رديگ قرار نظر مد پرسنل تيرضا
 بر مؤثر عوامل يبند تياولو و يابيارز ،يشناسائ منظور

 از يکي عنوانبه اصفهان جنوب روگاهين كاركنان، تيرضا
 قرار مطالعه مورد کشور برق صنعت در فعال يهاروگاهين

 و ينگهدار يباال يهانهيهز به توجه با. است گرفته
 ،يروگاهين عيصنا در بخصوص و عيصنا در راتيتعم

 روگاهين ژهيو اهداف جزء حوزه نيا در هانهيهز کاهش
 به توجه با. باشديم عيصنا ريسا همانند اصفهان جنوب
 به ازين راتيتعم و ينگهدار يهاتيفعال يباال حجم

 انجام جهت راتيتعم زهيمکان ستميس کي يسازادهيپ
 جامع ياطالعات بانک جاديا رات،يتعم قيدق يزيربرنامه

 و قيدق يزيربرنامه انجام روگاه،ين زاتيتجه خصوص در
 ينگهدار و ثبت رات،يتعم موقع به انجام جهت منظم
 هيته زين و راتيتعم ليتحل و هيتجز رات،يتعم سوابق

 از پس. ديرسيم نظر به يضرور ازين مورد گزارشات
 جنوب روگاهين در CMMS ستميس کامل يسازادهيپ

 نظر از استفاده با( يدانيم قيتحق کي انجام با اصفهان،
 کارکنان يتمنديرضا بر مؤثر عوامل يشناسائ ،)خبرگان

 نديفرا نمودن زهيمکان( فوق عامل و ديگرد انجام روگاهين
 تيماه( شده شناخته ياصل عوامل ريسا کنار در) رتيتعم
 زين و کار طيمح بودن کيارگونوم و منيا آموزش، ،يشغل

 آن جينتا ارائه با تا گرفت قرار يابيارز مورد) ايمزا و حقوق
 شيافزا جهت در يکمک سازمان، ارشد تيريمد به

 يوربهره شيافزا آن بالطبع و کارکنان يشغل يتمنديرضا
 در متداول يهاروش يبررس با منظور نيبد. گردد سازمان
 عنوانبه هاداده يپوشش ليتحل انتخاب و ييکارا سنجش

 پرسنل، ييکارا محاسبه و مساله حل جهت مناسب ابزار
 نيا پرسنل ييکارا ارتقا يراهکارها ييکارا يبررس ضمن

 ،يشغل تيماه کار نيا انجام جهت. گردد ارائه صنعت
 و منيا و راتيتعم نديفرا نمودن زهيمکان آموزش،
 در مؤثر عوامل عنوانبه کار طيمح بودن کيارگونوم

 نيا از و گرفت قرار يبررس مورد پرسنل يتمنديرضا
 يورود عنوانبه هاداده يپوشش ليتحل روش در عوامل

 به پرسنل يتمنديرضا و ديگرد استفاده مساله حل در
 نيا در. گرفت قرار يريگاندازه مورد مدل يخروج عنوان

 تيرضا بر مؤثر عوامل يبندرتبه و يشناسائ با قيتحق
  : آنها ييکارا محاسبه تاًينها و کارکنان يشغل

   ييشناسا رکارايغ و کارا پرسنل نکهيا بر عالوه -
 از يشغل تيرضا بر رگذاريتأث عوامل نيترمهم گردديم
 در عوامل نيا تيتقو و دهيگرد ييشناسا پرسنل ديد

 شيافزا تاًينها و کارکنان ييکارا شيافزا باعث سازمان
  . گردديم سازمان ييکارا

 را پرسنل کارائي بر تأثيرگذار شده شناسايي عوامل -
 گرددمي برداريبهره بعداً که هايينيروگاه در توانمي

 .نمود لحاظ
 بر تعميرات نمودن مکانيزه ورودي عامل تأثير -

 با آن مقايسه با و بررسي پرسنل کارايي و رضايتمندي
   مشخص آن اهميت ميزان مدل هايورودي ساير
 .گرددمي
 يهاپرسشنامه هاداده يآورجمع منظور به قيتحق نيا در
 يمبنا بر و سوتا نهيم يتمنديرضا پرسشنامه اساس بر
 نيا. است شده يطراح کرتيل فيط يده ازيامت

 به ييايپا و ييروا از نانياطم حصول از بعد هاپرسشنامه
 كاركنان يکارشناس و ينيتکنس سطوح در يتصادف صورت

 کالً نکهيا به توجه با. ديگرد عيتوز اصفهان جنوب روگاهين
 با) يکارشناس و ينيتکنس سطوح از( پرسنل از نفر ۸۰
 با باشند،يم ميمستق ارتباط در راتيتعم زهيمکان ستميس

 نمونه حجم رابطه( کوکران يبردار نمونه رابطه از استفاده
 صورت به سطوح نيا کارکنان از نفر ۴۰ )کوکران
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 پس و توزيع آنها بين در هاپرسشنامه و انتخاب تصادفي
 صورتبه آن اطالعات سپس. گرديد آوريجمع تكميل از

 افزار نرم در ليتحل و هيتجز جهت مجزا يهابخش
Excel نشان که يشغل تيرضا با مرتبط عدد و وارد 

 به توجه با( باشديم كاركنان از يك هر تيرضا دهنده
 سپس. ديگرد محاسبه) پرسشنامه در مطروحه يهاپرسش

 اندازه جهت فوق افزار نرم در شده وارد خام يهاداده
 GAMS افزار نرم به كاركنان از يك هر كارايي يريگ

 (DMU) نمونه  ۴۰ يبرا C.C.R روش به و وارد
 به دهنده پاسخ نفر ۴۰ از نفر ۱۴ تعداد. ديگرد محاسبه

   يمعرف و ييشناسا با که بوده کارا پژوهش پرسشنامه
 عنوانبه آنها از توانيم آنان ييکارا در مؤثر يهاشاخص

 با سپس. نمود استفاده) ناکارا( پرسنل ريسا يبرا يالگوئ
 ريتأث زانيم) پرسنل هيکل يبرا( تيحساس ليتحل انجام
. انددهيگرد يبندتياولو و يبررس يخروج بر هايورود

 ۱(AP) پترسون و اندرسون روش از استفاده با نيهمچن
 ۱ شماره جدول. است دهيگرد انجام کارا پرسنل يبندرتبه

 اعداد ها،يورود به مربوط اعداد) ضمائم قسمت در(
 اعداد زين و هاپرسشنامه از حاصله يخروج به مربوط

 را دهنده پاسخ پرسنل نفر ۴۰ يبرا شده محاسبه يکارائ
 اول ستون در ۱ جدول در. دهديم نشان CCR روش با

 به ييپاسخگو يکدها براساس( کارا پرسنل کد
 يبعد ستون چهار در و دهيگرد مشخص) پرسشنامه
 زهيمکان آموزش، ،يشغل تيماه( يورود يپارامترها

 طيمح بودن کيارگونوم و منيا رات،يتعم نديفرا نمودن
 پنج فيط از استفاده با کارا پرسنل. است دهيگرد ثبت) کار
 را ۵ تا ۱ اعداد ت،ياهم درجه براساس و کرتيل ييتا

 پرسنل يبرا مثال يبرا. انددهيبرگز ييپاسخگو يبرا
 در پرسشنامه از حاصل اعداد مجموع ۳ شماره يکارا

 خصوص در ،۲۴ عدد شغل تيماه يورود خصوص
 زهيمکان يورود خصوص در ،۴۱ عدد آموزش يورود

 يورود خصوص در و ۵۸ عدد راتيتعم نديفرا نمودن
 آمده بدست ۷۵ عدد کار طيمح بودن کيارگونوم و منيا

 از حاصله اعداد ميتقس حاصل از شده نرمال عدد. است
 ازييامت زانيم نيشتريب بر كاركنان از يك هر پرسشنامه

  .باشديم كنند كسب توانندمي تميآ آن از كه

)  * سوال( ۱۰: يشغل تيماه يورود يبرا مثال عنوانبه
 حداکثر ۵۰ -) سوال هر از محاسبه قابل ازيامت حداکثر( ۵

 ۲۴ عدد ميتقس حاصل از.اول يورود از کسب قابل ازيامت
 يروين يبرا پرسشنامه از حاصله يشغل تيماه عدد(

 از کسب قابل ازيامت حداکثر( ۵۰ برعدد ،)۳شماره يانسان
 زهينرمال عدد که گردديم حاصل ۰.۴۸ عدد ،)اول يورود

 يورود به مربوط شده زهينرمال عدد ستون در مندرج
   ۱ جدول ۳ فيرد يانسان يروين يبرا يشغل تيماه

 روش به يخروج ريمقاد و هايورود ريمقاد ريسا. باشديم
 شده زهينرمال و محاسبه فرد هر يبرا هاپرسشنامه از فوق
  ١٠ .است
 مدل يخروج به مربوط فوق جدول از ستون نيآخر
 که است) کارکنان يشغل تيرضا( هاداده يپوشش ليتحل
 ۱۳۷ معادل  ۳ شماره يکارا پرسنل يبرا مثال عنوانبه
 .باشديم

 همچون يموارد يشغل تيماه يورود محاسبات در
 خود کار، ارزش شغلي، ارتقاء امكان شغلي، حساسيت

 مد يشغل يهاچالش ،يشغل امکانات بازخورد، ،ياستقالل
 ،ييتا ۵ کرتيل فيط از استفاده با. اندگرفته قرار نظر

 كاركنان از فوق يهاشاخص از کيهر با مرتبط سؤاالت
 تيماه يورود يبرا کي هر با مرتبط ازيامت و دهيپرس
 در سؤاالت آموزش، مورد در. است دهيگرد محاسبه يشغل

 ساعت زانيم شده، ارائه يهاآموزش نوع خصوص
 ديبازد ،يآموزش سوابق ،يآموزش يهادوره سطح آموزش،

 در و دهيگرد مطرح نارهايسم در حضور و هاشگاهينما از
 خصوص در يسؤاالت راتيتعم نديفرا نمودن زهيمکان مورد
 بهبود زات،يتجه به عيسر يدسترس ها،تيفعال در عيتسر

 و انبار قطعات به عيسر يدسترس واحدها، ريسا با ارتباطات
 از ،يمنيا يورود مورد در. است شده گرفته نظر در... 

 ،يمنيا اصول به سازمان تياهم با ارتباط در پرسنل
 و کيارگونوم طيمح جاديا خصوص در سازمان اقدامات

...  و سازمان توسط مطلوب يمنيا لوازم نيتأم من،يا
 هايورود ريسا همانند آن با مرتبط ازيامت و دهيگرد سؤال

  . است شده محاسبه کرتيل فيط از استفاده با
  
  

                                                
1. Anderson and Peterson 
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 ۳۱   ک مطالعه موردي             يوري کارکنان همراه با تاثير مکانيزه نمودن سيستم تعميرات بر بهره يها جهت بررسداده يل پوششيکرد تحليک روي

 

   

 

    CCR مدل با مسأله حل
 پژوهش نيا جامعه اسيمق به بازده نوع نکهيا به توجه با

 در راتييتغ مقابل در يخروج راتييتغ و باشديم ثابت
 از پژوهش نيا در لذا. باشديم نسبت کي به هايورود
 نکهيا به توجه با نيهمچن. است شده استفاده CCR مدل

 ستميس يعبارت به و( ها DMU همه قيتحق نيا در
 دينمايم عمل نهيبه اسيمق با) شده يساز ادهيپ زهيمکان

 ۴۰ از نفر ۱۴ تعداد. است دهيگرد استفاده CCR مدل از
 عدد يدارا که) ۱ جدول از( يبررس تحت کارکنان نفر

 در( ۲ شماره جدول در) کارا نفر ۱۴( اندبوده ۱ يکارائ
 صورتبه پرسنل نيا. است شده مشخص) ضمائم قسمت

 به ييپاسخگو کد با و مشخص يريگميتصم واحد
  .اندشده نيمع پرسشنامه

  
  هاورودي حساسيت تحليل

 شدن کارا بر هايورود اثر نمودن مشخص يبرا
 يبرا هايورود تيحساس ليتحل ،يريگميتصم يواحدها

 نيا در. است گرفته انجام دهنده پاسخ كاركنان هيکل
 شده حل مرتبه چهار ،C.C.R مدل ت،يحساس ليتحل

 يکي تيحساس ليتحل در مدل حل از مرتبه هر در. است
 جينتا. است شده حل مجدداً مدل و حذف هايورود از

 قسمت در( ۳ جدول در تيحساس ليتحل نيا از حاصل
 کد دهنده نشان اول ستون. است شده ارائه )ضمائم

 تعلق آنها به پرسشنامه در که يکد براساس کارا پرسنل
 استفاده با مسأله حل براساس پرسنل نيا. باشديم گرفته

. اندشده زيمتما C.C.R روش با هاداده يپوشش ليتحل از
 هيکل گرفتن نظر در با پرسنل ييکارا انگرينما دوم ستون
  .باشديم هايورود

 به پرسنل ۴۰ يبرا هايورود يبندرتبه از حاصل جينتا
. است شده هيارا) ضمائم قسمت در( ۴ جدول صورت
 و منيا است، شده مشخص ۴ جدول در که گونههمان

 نمودن زهيمکان اول، رتبه در کار طيمح بودن کيارگونوم
 رتبه در يشغل تيماه و سوم آموزش دوم، راتيتعم نديفرا

 عوامل از يکي نکهيا به توجه با. دارد قرار تياهم چهارم
 کارکنان يکارائ و يشغل تيرضا بر رگذاريتأث آشکار و مهم

 اطالعات براساس باشد،يم يرفاه امکانات و حقوق
 نکهيا به توجه با پرسشنامه از حاصله يايمزا و حقوق

 عدد با( باالتر يکارائ عدد يدارا کارکنان حقوق نيانگيم
 يابيارز کارکنان کل حقوق نيانگيم از کمتر) ۱يکارائ
 يدارا کارا کارکنان که گردديم مشخص باشد،يم شده

 جهينت توانيم پس. باشنديم نيپائ به متوسط حقوق
 حقوق زانيم براساس لزوماً يراض پرسنل که گرفت

 و اندافتهين دست ييکارا و يتمنديرضا سطح به يافتيدر
  .باشدينم باال حقوق صرفاً شدن کارا شرط گريد عبارتبه
  

  
  کارکنان يکارائ و پرسشنامه از آمده بدست يخروج اعداد و هايورود اعداد: ۱ جدول

  پرسنل

 نمودن زهيمکان  آموزش  يشغل تيماه
  راتيتعم

 کيارگونوم و منيا
 يکارائ  کارکنان يشغل تيرضا  کار طيمح بودن

 کارکنان
 تحت
  يبررس

 اعداد
 از حاصل

  پرسشنامه

 اعداد
 زهينرمال

  شده

 اعداد
 از حاصل

  پرسشنامه

 اعداد
 زهينرمال

  شده

 اعداد
 از حاصل

  پرسشنامه

 اعداد
 زهينرمال

  شده

 اعداد
 از حاصل

  پرسشنامه

 اعداد
 زهينرمال

  شده

 اعداد
 از حاصل

  پرسشنامه

 اعداد
 زهينرمال

  شده
۱  ۳۰ ۰.۶ ۵۷ ۰.۸۸ ۸۳ ۰.۸۷ ۸۰ ۰.۷۶ ۱۲۸ ۰.۵۸۱ ۹۷۲۴/۰ 
۲ ۳۲ ۰.۶۴ ۳۷ ۰.۵۷ ۸۱ ۰.۸۵ ۷۴ ۰.۷۰ ۱۱۰ ۰.۵ ۱ 
۳ ۲۴ ۰.۴۸ ۴۱ ۰.۶۳ ۵۸ ۰.۶۱ ۷۵ ۰.۷۱  ۱۳۷ ۰.۶۲۲ ۱ 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

۳۸  ۴۴ ۰.۸۸ ۵۰ ۰.۷۷ ۷۶ ۰.۸۰ ۹۰ ۰.۸۶ ۱۷۱ ۰.۷۷۶ ۹۸۱۱/۰ 
۳۹  ۴۱ ۰.۸۲ ۴۵ ۰.۶۹ ۷۹ ۰.۸۳ ۷۹ ۰.۷۵ ۱۴۶ ۰.۶۶۳ ۹۷۸/۰ 
۴۰  ۴۱ ۰.۸۲ ۵۰ ۰.۷۷ ۷۰ ۰.۷۴ ۷۵ ۰.۷۱ ۱۵۱ ۰.۶۸۶ ۱ 

  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ۳۲                                                       ۱۳۹۵هاي نوين در رياضي/ سال دوم، شماره پنجم، بهار / پژوهشو همکاران  محمدرضا سلطانی
 

 

 

 

  ۱ يکارائ با کارکنان: ۲ جدول
 واحد(پرسنل 

  )يريگ ميتصم
۲  ۳  ۷  ۱۰  ۱۱  ۱۳  ۱۴  ۱۷  ۱۸  ۲۶  ۲۷  ۲۹  ۳۳  ۴۰  

 ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰  ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰  ۱.۰۰  کارايي
  

  دهنده پاسخ پرسنل ۴۰ يبرا هايورود تيحساس ليتحل جينتا:  ۳ جدول

  پرسنل
 نظر در با

 همه گرفتن
  هايورود

 گرفتن نظر در با
  ۴ و۳و۲ هايورود

  )اول يورود بدون(

 گرفتن نظر در با
  ۴ و۳و۱ هايورود

  )دوم يورود بدون(

 گرفتن نظر در با
  ۴ و۲و۱ هايورود

  )سوم يورود بدون(

 گرفتن نظر در با
  ۴ و۳و۲ هايورود

  )چهارم يورود بدون(
۱  ۹۷۲۴/۰  ۹۱۹۴/۰ ۹۷۲۴/۰ ۹۵۲۸/۰ ۹۳۹۳/۰ 
۲ ۱  ۱ ۱ ۱ ۱ 
۳ ۱ ۹۳۸۱/۰  ۱  ۱  ۱  
: : : : : : 
: : : : : : 

۳۹ ۹۷۸/۰  ۹۷۸/۰  ۹۶۸۲/۰  ۹۱۶/۰  ۹۷۸/۰  
۴۰ ۱  ۱  ۸۳۹۲/۰  ۸۰۹۲/۰  ۱  

 بودن کيارگونوم و منيا:  ۴ يورود رات،يتعم نديفرا نمودن زهيمکان:  ۳ يورود آموزش،:  ۲ يورود ،يشغل تيماه: ۱ يورود(
  )کار طيمح

  
  دهنده پاسخ پرسنل ۴۰ يبرا هايورود تيحساس ليتحل نمودار -۲ شکل
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  دهنده پاسخ پرسنل ۴۰ يبرا هايورود يبندرتبه:  ۴جدول

  
 نظر در با

 همه گرفتن
  هايورود

 گرفتن نظر در با
  ۴ و ۳ و ۲ هايورود

  )اول يورود بدون(

 گرفتن نظر در با
  ۴ و ۳ و ۱ هايورود

  )دوم يورود بدون(

 گرفتن نظر در با
  ۴ و ۲ و ۱ هايورود

  )سوم يورود بدون(

 گرفتن نظر در با
  ۴ و۳و۲ هايورود

  )چهارم يورود بدون(
  ۹۳۹۷/۰  ۹۴۱۰/۰  ۹۴۱۶/۰  ۹۴۵۶/۰  ۹۵۸۷/۰  يکارائ نيانگيم

 با يکارائ از فاصله
 فاصله( يورود حذف

 )۱ يکارائ نيانگيم با
۰۴۱۳/۰  ۰۱۳۱/۰  ۰۱۷۱/۰  ۰۱۷۸/۰  ۰۱۹۰/۰  

  ۱  ۲  ۳  ۴  _ ياثربخش رتبه
  

 ياثربخش رتبه و يکارائ از فاصله نمودار -۳ شکل

  
 

 مدل از استفاده با کارا پرسنل بنديرتبه
  (A & P) پترسون و اندرسون

 يکارائ ستون اعداد) ينزول به يصعود( يساز مرتب با
 کارکنان يکارائ رتبه) ضمائم قسمت در( ۱ جدول

 با کارکنان يبندرتبه نييتع جهت. گردديم مشخص
 در. است شده استفاده پترسون اندرسون روش از ۱ يکارائ
 بنديرتبه براي را روشي پترسون و اندرسون ،۱۹۹۳ سال

 كاراترين تعيين امكان كه كردند پيشنهاد كارا واحدهاي
 با واحدهاي امتياز تكنيك اين با .سازدمي ميسر را واحد
 ترتيب، اين به .شود بيشتر يك از تواندمي ۱ يکارائ

 ۱ ريغ يکارائ با واحدهاي مانند نيز ۱ يكارائ با واحدهاي
 مرحله دو شامل روش اين. گردند بنديرتبه توانندمي

 از بعد و شودمي مشخص ،كارايي اول مرحله در .باشدمي
 از را كارا واحد آن به مربوط قيد كارا، واحدهاي شناسايي
 مرحله اين در تا كنيممي حذف مدل قيدهاي مجموعه

 و اندرسون( ]۹[ .گردد برآورد نيز يك از بيش كارايي
  )۱۹۹۳ پترسون،

0.,1
,1 0

0
11
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1 0max
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  پترسون -اندرسون مدل:  ۲ معادله
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  پترسون اندرسون روش به ۱ يکارائ با کارکنان يبندرتبه:  ۵ جدول

  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  فيرد

 پرسنل
  ۴۰  ۳۳  ۲۹  ۲۷  ۲۶  ۱۸  ۱۷  ۱۴  ۱۳  ۱۱  ۱۰  ۷  ۳  ۲  کارا

 يکارائ
  ۱.۰۰۰۶  ۱.۰۲۵۵  ۱.۰۵۴۵  ۱.۰۰  ۰.۰۰۹۸  ۱.۰۰۵۵  ۱.۰۲۹۸  ۱.۰۲  ۱.۰۴۳۵  ۱.۰۷۲۲  ۱.۲۸۵۷  ۱.۰۱۲۳  ۱.۱۷۸۷  ۱.۰۲۹۱  يقو

 رده
  ۱۲  ۸  ۴  ۱۳  ۱۴  ۱۱  ۶  ۹  ۵  ۳  ۱  ۱۰  ۲  ۷  يبند

  
 يبندرتبه پترسون، -اندرسون روش به يبندرتبه براساس
 پرسشنامه به ييپاسخگو کد بيترت به کارا كاركنان
. ۱۰،۳،۱۱،۲۹،۱۳،۱۷،۲،۳۳،۱۴،۷،۱۸،۴۰،۲۷،۲۶: از عبارتند

 شيافزا جهت در كاركنان نيا از يالگوبردار با توانيم
 به را آنها و نمود استفاده کمتر يکارائ با کارکنان يکارائ

  .نمود تيهدا يکارائ مرز سمت
  

  گيرينتيجه
 ييکارا ق،يتحق در يبررس مورد پرسنل خصوص در -

 ديآيم دستبه هايورود کل نظرگرفتن در با که يدرحالت
 نديفرا نمودن زهيمکان يورود که يحالت به نسبت

 ۹۴۱۰/۰ به ۹۵۸۷/۰ از نشود گرفته نظر در راتيتعم
) يورود( پارامتر نيا ريتأث نشانگر نيا که ابدييم کاهش

 نيا. باشديم اصفهان جنوب روگاهين کارکنان ييکارا بر
 از يشغل تيماه يورود خصوص در يکارائ کاهش
 از آموزش يورود خصوص در ،۹۴۵۶/۰ به ۹۵۸۷/۰
 و منيا يورود خصوص در و ۹۴۱۶/۰ به ۹۵۸۷/۰

   ۹۳۹۷/۰ به ۹۵۸۷/۰از کار طيمح بودن کيارگونوم
 بر) هايورود( پارامترها نيا ريتأث يمعن به نيا. باشديم

 جهينت در. باشديم اصفهان جنوب روگاهين کارکنان ييکارا
 نيب در است شده مشخص ۴ جدول در که گونههمان
 يشغل يتمنديرضا بر شده يشناسائ رگذاريتاث عوامل

 رتبه در کار طيمح بودن کيارگونوم و منيا کارکنان،
 دوم، (CMMS) راتيتعم نديفرا نمودن زهيمکان اول،

 قرار تياهم چهارم رتبه در يشغل تيماه و سوم آموزش
 نيب در CMMS گاهيجا و نقش يايگو امر نيا که دارد
  .باشديم عوامل ريسا
   تعداد يبررس تحت کارکنان نفر ۴۰ نيب از مدل، حل با -

 صيتشخ کارا) ضمائم قسمت در( ۵ جدول طبق نفر ۱۴
 جينتا طبق. باشديم ۱ آنها ييکارا ريمقاد که شدند داده
 شماره يکارا يانسان يروين ،۵ جدول در مندرج يبندرتبه
   ۲۸۵۷/۱ يقو ييکارا با ييکارا اول رتبه يدارا ۱۰

 باشد بزرگتر آمده دست به يخروج چه هر. باشديم
 يبندرتبه. است يريگميتصم واحد باالتر رتبه انگرينما
 بيترت به )باالتر يکارائ( ۱ يکارائ عدد با كاركنان نفر ۱۴
 ،۲۹ ،۱۱ ،۳ ،۱۰: از عبارتند پرسشنامه به ييپاسخگو کد
 با توانيم. ۲۶ ،۲۷ ،۴۰ ،۱۸ ،۷ ،۱۴ ،۳۳ ،۲ ،۱۷ ،۱۳

 کارکنان نمودن کارا جهت در كاركنان نيا از يالگوبردار
 تيهدا يکارائ مرز سمت به را آنها و نمود استفاده ناکارا
  .نمود

 کارا کارکنان نفر ۱۴ حقوق نيانگيم نکهيا به توجه با -
   شده يابيارز کارکنان کل حقوق نيانگيم از کمتر

 حقوق يدارا کارا کارکنان که گردديم مشخص باشد،يم
 که گرفت جهينت توانيم پس. باشنديم نيپائ به متوسط
 به يافتيدر حقوق زانيم براساس لزوماً يراض پرسنل
 عبارتبه و اندافتهين دست ييکارا و يتمنديرضا سطح

  .باشدينم باال حقوق صرفاً شدن کارا شرط گريد
 نفر ۹ ،)۱ يکارائ با( کارا پرسنل نفر ۱۴ تعداد از -

 است آن انگريب که. باشنديم نيتکنس نفر ۵ و کارشناس
 کارا افراد تعداد از کارشناسان گروه در کارا افراد تعداد که
 .است شتريب هانيتکنس گروه در
 واحد در نفر ۱۹ تعداد کارکنان،) کل( نفر ۴۰ از -

 بهره واحد در نفر ۸ و راتيتعم واحد در نفر ۱۳ ،يمهندس
 نيب در نکهيا به توجه با. هستند کار به مشغول يردارب

 نمودن زهيمکان يورود حذف با که يافراد از نفر ۲۲
 ،يمهندس واحد از نفر ۹ افتهي کاهش آنها ييکارا راتيتعم
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 هستند يبرداربهره واحد از نفر ۵ و راتيتعم واحد از نفر ۸
 در بيترت به ييکارا کاهش بر يورود نيا حذف ريتأث لذا

 .باشديم يبرداربهره و راتيتعم ،يمهندس يواحدها
 شده بسته و صادر يراتيتعم يکارها دستور يبررس يط -
 ۹۸۴( ۹۳ سال دوم ماهه شش در CMMS ستميس در

 يمعرف کارا افراد نفر ۱۴ که ديگرد مشخص) دستورکار
 از درصد ۹۰ در متوسط طوربه مدل توسط شده

 با افراد نفر ۲۸ و اندداشته تيفعال فوق يدستورکارها
 دستور درصد ۴۰در متوسط طوربه ۱ از کمتر يکارائ

 يايگو زين آمار نيا که اندداشته تيفعال فوق يکارها
 شده يمعرف مدل قيطر از کاراتر افراد يمعرف صحت

 .باشديم
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