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 چکیده

 است و این امر نیز مستلزم رعایت یوربدون تردید شرط بقاء و تداوم حیات هر سازمانی در دنیای پررقابت کنونی ارتقاء بهره

 باشندیم یوربه تمرکز و اجرای بهرهها در محیط رقابتی محکومصحیح و علمی انجام کارها است که سازمان یهاوهیاصول و ش

سقف مشخصی را در نظر گرفت و لیکن آنچه در این میان برای ما اهمیت دارد رسیدن به  یورشاید نتوان برای رسیدن به بهره

نقطه بهینگی در انجام امور و وظایف سازمانی است. از آنجا که از میان عوامل تولید )کاال و خدمات( عامل نیروی انسانی بر خالف 

ید برخوردار بوده و با یاژهیاز جایگاه و باشدیسازمانی م یوراهرم اصلی در افزایش یا کاهش بهره نیترسایر منابع سازمانی از مهم

ماهیت، رسالت،  توجه به با عوامل این و زیاد بسیار عوامل از است تابعی یوربهره توجه خاصی به آن مبذول داشت. ازآنجاکه

 یهاسازمان یوربهره بر عوامل اهمیت این و تأثیر میزان همچنین و است متفاوت دیگر سازمان به سازمانی از عملیات و فعالیت

 با افراد چراکه متغیرند نیز دیگر حرفه به یك حرفه از انسانی نیروی در یوربهره یهاشاخص نیز و نیست یکسان مختلف

 یهاجنبه و هانهیتمام زم در که نیست ریپذامکان هاسازمان برای رونیازا ندینمایم مشاغل به انتخاب اقدام متفاوت یهادگاهید

 و بررسی بوده و اثرگذار انسانی عملکرد نیروی بر که دارد وجود نیز متفاوتی یفاکتورها دیگر طرف از وارد شوند. رگذاریتأث

 سازمانی اهداف نتیجه در و هاتیبهبود فعال نیز و منابع انسانی عملکرد بهبود به مؤثری کمك تواندیم فاکتورها این شناخت

 باشد. داشته

 .یورمفهوم بهره، یورارتقاء بهره، یوربهرهکلید واژه: 
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  مقدمه -1

باشد و با توجه به مطالعات های تولیدی، رسیدن به سهم بازار بیشتر میهای اصلی شرکتاز آنجا که همواره یکی از دغدغه 

له های رقابتی از جممساعی در کل زنجیره تأمین و در نتیجه رسیدن به توانمندیموجود، این امر با داشتن هماهنگی و تشریك 

رثمر ها حساس، پامروزه محیط شرکتباشد. دستیابی میموقع، کیفیت محصول و هزینه کمتر و... قابلداشتن نوآوری، تحویل به

وابط موجود بین دو رکن شرکت یعنی مدیریت پذیر است، افزایش عملکرد مالی تا حدود زیادی به نوع رو در عین حال رقابت

ا برآورده تواند هدف خود رتری برخوردار باشد بهتر میزنجیره تأمین و مشتریان بستگی دارد و شرکتی که از یکپارچگی شایسته

یك محیط کاری  ی عمل و رفتار هر مدیر دروری الزم را ایجاد نماید؛ و عملکرد مالی خود را بهبود بخشد لذا شیوهسازد و بهره

یدی های اقتصادی و تولدر بازار رقابتی موجود، بنگاه های متقابل میان شخصیت مدیر و شرایط محیطی شرکت است.تابع کنش

ند. اعالوه بر توجه به شرکت و منابع داخلی، خود را ملزم به مدیریت و نظارت بر منابع و عناصر مرتبط در خارج از شرکت نموده

هایی نظیر تهیه مواد، تولید، نگهداری و انبارداری کاال، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتریان فعالیتاساس، بر این 

گی است. در این میان، یکپارچپذیرفت، در حال حاضر به سطح زنجیره تأمین منتقل شدهکه پیش از این در سطح شرکت انجام می

جاد هماهنگی و همکاری میان عناصر مختلف زنجیره تأمین، نقشی حیاتی در بهبود عنوان عاملی مهم در ایزنجیره تأمین، به

 های موجود در زنجیره تأمین یافته است.شرکت

 
 یورتعریف بهره-2

ظاهر شد  1611به نام کوئیرنی در سال  ینظرتوسط صاحب یا، در مقالهیورطور رسمی و جدی، نخستین بار لغت بهرهبه

در لغت مترادف بازدهی، کارایی، توانمندی، مهارت و سودمندی آمده و هدف اصلی  یورواژه بهره .(1108)ابطحی و کاظمی، 

)سید  رودیتولیدی یا خدماتی به شمار م هاییتآن نیل به حداکثر بازدهی با در نظر گرفتن تمامی عوامل موجود در فعال

به معنای کارایی  یوراست. در فرهنگ لغت آکسفورد، بهره به معنی قدرت و قابلیت تولید یور(. کلمه بهره1138جوادین، 

 .شودیم یریگشده برای تولید آن اندازهمقایسه تولید به زمان صرف شده یا منابع مصرف یلهوساست که در صنعت به

 کاررفته در فرایند تولید دانست.میزان استفاده از منابع به توانیرا م یوربهره یطورکلبه

عاملی که در کلیه تعاریف وجود دارد، تعیین نسبت آنچه برای  ینتربه هم نزدیك بوده و مهم یورچارچوب تعاریف بهرهقالب و 

خص است. مش یور. ضمن اینکه، از تاریخچه به کارگیری واژه بهرهباشدیآمده، مدستکاررفته، به آنچه از فرایند تولید بهتولید به

 یورود بهرهها بر بهباقتصادی، کانون اصلی توجه به نیروی انسانی بوده است و کلیه تالش هاییتفعال به یوردر بدو ورود واژه بهره

برای بسیاری از مدیران واژة روشن و مشخصی  یورنیروی انسانی تمرکز داشته است. علیرغم این اهمیت و گستره، مفهوم بهره

ها و سازمانشان، حیاتی است، چه عواملی روی آن تأثیر ست، چقدر برای آنواقعاً چی یورکه بهره دانندینیست. بیشتر مدیران نم

( پیدایش واژه مذکور 1-2. در جدول )گرددی، برمشودیآنچه تصور م به زمان بسیار دورتر از یورو... تاریخچه واژه بهره گذارندیم

 (.1108)احمدی،  دهدیرا در مباحث مختلف نشان م
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 یورش واژه بهره(: تاریخچه پیدای1)جدول 

 یورتعریف بهره نام مطرح کننده سال

1611 
 ریاضیدان و -فرانسواکنه

 اقتصاددان

فرانسواکنه اعتقاد داشت که اعتقاد هر دولتی منوط به افزایش 

 در بخش کشاورزی است. یوربهره

 را دانش فن و تولید تعریف کرد. یوربهره لیتره 1011

1388 

. بدین رو، دانستندیرا در افزایش کارایی کارگران م یوربهره تیلور و گیلبرت

ها و ، بهبود روشکاریممنظور افزایش کارایی کارگران درباره تقسبه

 تعیین زمان استاندارد، مطالعاتی انجام دادند.

1398 
سازمان همکاری اقتصادی 

 (OEECاروپا )

ا یحاصل کسری از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار  یوربهره

 .آیدیارزش یکی از عوامل تولید به دست م

1399 

ژاپن برای  یورمرکز بهره

 توسعه اجتماعی و اقتصادی

حداکثر استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به 

 هایینهبه کاهش هز یوربهبود بهره کهیطورعلمی به یهاروش

تولید، گسترش تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و باال رفتن 

 .شودیسطح زندگی همه آحاد ملت، منجر م

1390 
اروپا  یورآژانس بهره

(EPA) 

را درجه و شدت استفاده مؤثر از هر یك از عوامل تولید  یوربهره

 تعریف نموده است.

 نسبت نهاده به ستاده فابریکانت 1312

1319 
 را نگرشی اقتصادی یعنی تولید سرانه یا میزان ناخالص یوربهره کندریك و کریمر

 دانندیساعت کار م-به ازاء هر نفر

1361 
را نسبت میان بازده به هزینه عملیاتی تولیدی تعریف کرده  یوربهره سیگل

 است.

1363 
های ملموس به کل کل را تعریف نمود که نسبت ستاده یوربهره سومانت

 باشدینهادهای ملموس م
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1308 
ت شده اسبه مفهوم نسبت بین بازده تولید به واحد مصرف یوربهره ماندل

 .شودیکه با سال پایه مقایسه م

 

نیروی انسانی، متعلق به هرسی و گلداسمیت بوده  یورسنجش عوامل مؤثر بر بهره یهایکی از نظریات مشهور در زمینه شاخص

که  دباشینیروی انسانی شامل هفت شاخص یا متغیر مربوط به مدیریت عملکرد اثربخش م یورکه بر اساس این نظریه بهره

 (1160عبارتند از: )هرسی و بالنچارد، 

 (هادانش و مهارت)توانایی  -1

 وضوح )درک یا تصور نقش( -2

 سازمانی( کمك )حمایت -1

 انگیزه )انگیزه یا تمایل( -4

 ارزیابی )آموزش و بازخورد عملکرد( -9

 اعتبار )اعمال معتبر و حقوقی پرسنل( -1

 محیط )تناسب محیطی( -6

که این مدل را به همین نام معرفی کرده است که  آیدیبه دست م ACHIEVEاز ترکیب حروف اول التین این هفت بعد، واژه 

، از این مدل استفاده گردید. ابعاد این مدل به شرح ذیل یورتأثیرگذار بر بهره یهامؤلفه یهادر این مقاله برای تعیین شاخص

 (.1160است: )هرسی و بالنچارد، 

Aته یك تکلیف گف آمیزیقپیروان در به انجام رساندن توف یهاها(: اصطالح توانایی، به دانش و مهارت= توانایی )دانش و مهارت

 .باشدیمربوط به تکلیف م هاییتکه شامل دانش مربوط به تکلیف، تجربه مربوط به تکلیف و قابل شودیم

C برای آنکه شودیانجام کار آن گفته م = وضوح )درک یا تصور نقش(: وضوح به درک و پذیرش نحوه کار، محل و چگونگی .

اهداف  هاییتروان درک کاملی از مشکل داشته باشند باید مقاصد و اهداف عمده، نحوه رسیدن به این مقاصد و اهداف و اولوپی

 صورت این سوق دهند. در غیر شدهیینو مقاصد بر ایشان کامالً صریح و واضح باشد تا بتوانند سازمان را به سمت اهداف تع

 کرد. از آن انتظار زیادی را طلب توانینم

Hتسهیالتی که برای کامل کردن تکلیف الزم  = کمك )حمایت سازمانی(: برخی از عوامل حمایت سازمانی شامل بودجه، وسایل و

ت . حمایباشدیاست، حمایت الزم از جانب دوایر دیگر، در دسترس بودن فرآورده و کیفیت آن و ذخیره کافی از منابع انسانی م

 باشد. یرمستقیمتقیم یا غصورت مسبه تواندیسازمانی م
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Iها که = انگیزه )انگیزش یا تمایل(: مردم طبعاً دارای این گرایش هستند که تکالیفی را که پاداش در بردارند، دنبال کنند و از آن

یی از لجوملموس و یا ناملموس باشند. بازخورد مورد عملکرد مانند بازشناسی و یا د توانندیها مضرر دارند روی بگردانند. پاداش

 به بخش مهمی از سیستم کلی انگیزش به شمار آورد. توانیافراد را م

Eاگر اشخاص از شودیگاه گفته مبهگاه هایی= ارزیابی )آموزش و بازخورد عملکرد(: ارزیابی به بازخورد روزانه عملکرد و بررس .

 گرایانه است. عیرواقمشکالت عملکرد خویش آگاه نباشند انتظار بهبود عملکرد انتظاری غ

Vبودن تصمیمات مدیر در مورد منابع انسانی  = اعتبار )اعمال معتبر و حقوقی پرسنلی(: اصطالح اعتبار به مناسب بودن و حقیقی

 .شودیاطالق م

Eحتی با وجود داشتن تمامی توانایی وضوح،  توانندیکه م شودی= محیط )تناسب محیطی(: محیط به آن عوامل خارجی گفته م

حمایت و انگیزه الزم برای شغل، باز هم بر عملکرد تأثیرگذارند. عناصر کلیدی محیطی عبارتند از: رقابت، تغییر شرایط بازار، 

 (.1160دولتی، تدارکات و... )هرسی و بالنچارد،  هاینامهیینآ

 صاحب سرمایه، سود بیشتری را برایکنند. می به فرآیند تولید سه گروه مختلف نظر دارند و هریك منافع خود را از آن طلب 

ده که کننخواهد و مایل است که با کار کمتر آن را داشته باشد و در نهایت مصرفمی طلبد، کارگر رفاه بیشتریسرمایه خود می

 کمتر کاالیی با کیفیت بهتر به چنگ آورد. باید بهای این تولید را بپردازد و تمایل دارد با پول

گرفت و  روز فزونیبعد توجه به این مفهوم روزبه امروزی آن شناخته شده نبود، از آن سال به وری به مفهومبهره 1343تا سال 

 صورت فرمولی ساده بیان شده: ترین تعریف برای آن بهدر آغاز ساده

 وریبرونداد/درونداد = بهره

فرآیند تبدیل مواد خام به کاال و مصرف آن  سطح ملی تمامو در  یداکردهتری از این فرمول پوری معنای گستردهولی امروزه بهره

کاالی تولید شده نیست زیرا که اگر ما تولید کرده  یداد فقط به معنا شود. این مطلب بدین معنا است که دیگر برونرا شامل می

ت وجود درخواس خدمتی است که برای آن اد واقعی کاال یادتوان برونداد تلقی کرد. برونانبار شده را نمی و انبار کنیم این کاالی

 داشته باشد.

وری به دو در حقیقت عناصر اصلی بهره ینکنیم. ارا تعریف می و کارآیی ابتدا اثربخشی وریتری از بهرهبرای بیان تعریف دقیق

روندادها د سیم میزان بروندادها بهدادها است و از تق توانایی بدست آوردن برونداد بیشتر از درون روند. کارآیی در حقیقتشمار می

ا دادها باهدف موردنظر منطبق هستند ی کاال عنایت داشته و بدین معنا است که آیا برون آید. اثربخشی بر مطلوبیتبه دست می

 (.2886)فتمن،  خیر

وری را به صورت زیر انیم بهرهتومی به کارآیی و هم به اثربخشی توجه کرد بنابراین باید هموری میبرای ارتقاء شاخص بهره

یا  انسانی، برای تولید کاالها و وری عبارت است از ترکیب دقیق و استفاده بهینه از مواد خام، سرمایه و نیرویکنیم: بهره تعریف

تر ار آسانکوری عبارت است از فزونی تولید، کیفیت بهتر و کننده با میل و اشتیاق آن را طلب کند. هدف بهرهمصرف خدماتی که

وسیع  وری با این معناییابد و کاربرد آگاهانه شاخص بهرهمی تریوری ابعاد گستردهبا این تعریف بهره کار(. )رفاه بیشتر نیروی
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گیری و مورداستفاده قرار دهند اندازه صورتینوری را بدبهره که شاخص یرانجامعه فراهم آورد. مد تواند نتایج زیادی برایمی

 قبیل ینآورند. ا های خود به عملگیریسازمان را در تصمیم های ضروری بین اهداف مختلفتوانند مصالحهنحو بهتری میبه 

عملکرد  گذاران و کارکنان سازمانمواد، سرمایه کنندگانربط نظیر تأمین یمدیران در مذاکرات خود با مؤسسات و افراد ز

 (.2883)ناظم،  تری دارنداثربخش

 هانهیمنظور کاهش هزعبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی و تمهیدات به طریق علمی به یورهبهر

در  منظور حرکترا، حداکثر استفاده مناسب از نیروی انسانی به یورو رضایت کارکنان، مدیران و مشتریان. تعاریف دیگر بهره

اند. امروزه، نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرآیند تولید و ارائه ان و حداقل هزینه دانستهجهت اهداف سازمان با کمترین زم

که نقش  شودیعامل مشخص شده است. با نگاهی به مراحل تمدن بشری مشخص م ینترعنوان مهمخدمات در جوامع بشری به

اقد را که پیشرفت تکنولوژی بدون تحوالت نیروی انسانی فاست، چ یافتهنیروی انسانی از نیروی کار ساده به سرمایه انسانی تکامل

 آیدی(. در عصر حاضر دیگر تزریق منابع مالی به عنوان فاکتور اصلی توسعه به شمار نم1101کارایی است )محمودزاده و اسدی، 

اقتصادی در جهان  یهاتبع آن توسعه نظامها و بهنیروی انسانی با رشد خود سبب ارتقای سازمان یوربلکه تحوالت و بهره

 یور بهرهخصوصاً یور؛ بنابراین رشد باالی بهرهکنندیمادی را تعیین م هاییهانسانی میزان سرما هاییهسرما کهینحو، بهشوندیم

مثابه . استفاده صحیح از نیروی انسانی بهدهدیاقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار م هاییتنیروی انسانی همه فعال

 وانتیم یگردعبارتها بوده است؛ بهحائز اهمیت موردتوجه دولت یاصورت مسئلهثروت هر جامعه به ینترارزشمندترین و بزرگ

به نحوه اداره و مدیریت  یتوجهو تحقق اهداف توسعه تا حد قابل شودیگفت که انسان هم هدف توسعه و هم عامل آن محسوب م

. باشدیمهم هر موسسه یا سازمان م یهامنابع انسانی یکی از رکن یورفته است؛ بنابراین بهرهاین ثروت و منبع حیاتی بستگی یا

 (2881: )هنری و همکاران، پردازیمیمنابع انسانی م یورحال به ارائه چند تعریف از بهره

 صرفی توسط همان فرد.شده توسط هر فرد به زمان مفردی نیروی انسانی عبارت است از: نسبت کار انجام یورالف( بهره

گروهی منابع انسانی عبارت است از: نسبت کار انجام شده توسط گروه به مجموع زمان مصرف شده توسط اعضای  یورب( بهره

 گروه.

شده توسط سازمان )تولید کاال یا ارائه خدمات( در طول منابع انسانی سازمان عبارت است از: نسبت کار انجام یورج( بهره

 ین، به منابع انسانی صرف شده )کل کارکنان سازمان( برحسب نفر ساعت، نفر هفته یا نفر ماه.مع زمانیك

 یهانسبت تولید درآمد ملی به منابع انسانی فعال یا نیروی انسانی شاغل دانست. رشد این شاخص توانیملی را نیز م یورد( بهره

 فاده مؤثر از منابع انسانی است.، هم در سطح خرد و هم در سطح کالن نمایانگر استیوربهره

 یورمختلفی دارد و تمام افراد در بهره یهاجنبه یورفقط در حوزه صنایع نیست، بلکه بهره یوربرخالف پندار برخی افراد، بهره 

د، ر واقع شونمؤث یورخود عمالً در سطوح گوناگون بهره هاییبا تفکر، ابداعات و نوآور توانندینقش دارند؛ یعنی اینکه افراد م

 (.1101اند از: )سلطانی، عبارت یورسطوح مختلف بهره

 سطح فرد؛

 سطح گروه کاری؛
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 سطح سازمانی؛

 تجاری، خدماتی، صنعتی و کشاورزی؛ یهاسطح رشته

 اقتصادی؛ یهاسطح بخش

 سطح ملی و کشوری؛

 سطح جهانی.

روه کاری گ یورفردی هستیم و در سطح گروه نیز به دنبال افزایش بهره یوردر سطح فردی به دنبال تدابیری برای افزایش بهره

 و بیشترین ضوابط و شرایط مربوط شودیها مطرح مبیشتر در سطوح سازمانی و رشته یورهستیم. بدیهی است که موضوع بهره

موازی و  هاییتبه دلیل انجام فعال هابسا برخی مشاغل و حتی برخی دستگاهها مشاهده کرد. چهدر آن توانیرا م یوربه بهره

 (.1106اند )زارع پور نصیرآبادی و مهرآرا، شده ها حذفشده و برخی از آنتکراری بودن وظایف سازمانی در یکدیگر ادغام

 یورمفهوم بهره -2-1

وری یك شود هر چه بهرهوری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت برونداد یك فرد، واحد و سازمان به کار گرفته میبهره

وری سازمان محل سازمان بیشتر باشد هزینه تولید واحد کار در آن کمتر خواهد بود. در جهان پررقابت امروز اگر بخواهیم بهره

، تولید با منابع کمتر یطورکلکار خود را افزایش دهیم باید با نیروی انسانی کمتر، سرمایه کمتر، زمان کمتر، فضای کمتر و به

ها و رفتار کارکنان آن ، نگرشهایها، توانائوری یك سازمان بیش از هر عامل دیگر به دانش، مهارتشتری داشته باشیم. بهرهبی

وری الزم است با وری و کیفیت کار همبستگی مثبت وجود دارد و برای شناخت بهتر مفهوم بهرهبستگی دارد. بین دو عامل بهره

 کنندهنیکننده و تأمیفیت شامل وجوهی از کاالها و خدمات است که پاسخگوی نیازهای مصرفتعریف کیفیت کار آشنا شویم. ک

ی، سطح ممکن باشد )ساعتچ ترینیینتوجه آن است که کیفیت یك کاال در باالترین و قیمت آن در پادرآمد است. نکته قابل

1160.) 

 یوراهمیت بهره -2-2

، امکانات و منابع در دسترس خود بوده است. در عصر هاییمفید و کارا و ثمربخش از تواناانسان از دیرباز، در اندیشه استفاده 

کنونی این امر بیش از هر زمان دیگری موردتوجه جدی قرارگرفته است. محدودیت منابع در دسترس، افزایش جمعیت و رشد 

را  یورها، افزایش بهرهو مدیریت جامعه و سازمان اندرکاران عرصه اقتصاد، سیاستبشر باعث شده که دست یهانیازها و خواسته

 (.1106خود قرار دهند )طاهری،  یهادر اولویت برنامه

سودآوری است. سود یك  دیگریانبهدف یك شرکت، همیشه کسب درآمد یا به ینترگفت، عمده توانیدر اقتصاد خرد نیز م

مالی شرکت در زمان حال است و  یتدارد. سودآوری مبین وضع آن در درازمدت بستگی یورشرکت نیز تا حد زیادی به بهره

به سودآوری مستمر خود امیدوار باشد که  تواندیوضعیت شرکت در آینده. یك شرکت، تنها در صورتی م کنندهیم، ترسیوربهره

 (.1108را نادیده نینگارد )ابطحی،  یورموضوع بهره

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
تا به کارکنان خود، دستمزدهای باال پرداخت  دهدیو به یك سازمان امکان م کندی، یك ملت و یك سازمان را ثروتمند میوربهره

دارند. دستمزدهای باال و بازدهی تا بازدهی سرمایه را در سطح باال نگه دهدیبه مدیران یك سازمان امکان م یورنماید. بهره

روز ثروتمندتر و روز به دهندیت خود را افزایش مکه ثرو ییها. ملتشوندیسرمایه، دو عامل اصلی ایجاد ثروت ملی محسوب م

 (.1108خود را بهبود بخشند )ابطحی،  یوربه سرعت و در هر زمان که اراده کنند، بهره توانندیهستند که م ییها، ملتشوندیم

 

 اهمیت و ارزش عامل انسانی در سازمان -2-2-1

و منابع عظمت و کمال هر سازمان است لذا با عامل انسانی باید در نهایت عزت و احترام  هایهسرما ینترعامل انسانی باارزش

استفاده نیستند و دیگر آنکه در صورت ضایعات، قابل جبران مادی، نخست به خودی خود قابل هاییهبرخورد شود چرا که سرما

ها شده و سرمایه ها وقت صرف تربیت و پرورش آنسال متخصص، فهیم و معتمد و باتجربه که یهاآنکه انسان. حالاندیمو ترم

، در صورت اندیدهبه اوج بازدهی رس یزیرها صرف وقت و برنامهها مصرف گردیده است و پس از سالزیادی برای آماده کردن آن

ن و لطمه بزرگی به ها، زیاخارج شدن از سازمان به آسانی و در زمان اندک قابل جایگزین شدن نیستند و در صورت فقدان آن

و پرهزینه است و مستلزم صرف  یرگ، عرضه نیروی انسانی توانمند و کارآمد محدود، وقتدیگریانبسازمان وارد خواهد آمد. به

 .باشدیوقت، نیرو و مخارج هنگفت م

مادی را  هاییانز ندتواینیروی انسانی متعهد در یك سازمان با کردار و اعمال خویش و اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع م

که افزوده و ثروت ایجاد نماید به این معنا که خیلی بیشتر از آنکند در واقع همواره برای سازمان ارزش ینجبران و تأم یزودبه

هزینه صرف تربیت، تجهیز و آموزش او شده است برای سازمان فایده و ارزش به وجود آورد و برخالف ماشین، کارایی یا راندمان 

ات و ناآگاه ممکن است با تصمیم در پرتو آموزش و بهسازی و ایجاد انگیزش شود و برعکس نیروی انسانی غیرمتعهد، غیرکارآمداو 

 (1106غلط خود بر دشواری ها و زیان های سازمان بیفزاید )زارع پور، 

 کشور یهاوری در سازماناهمیت بهره -2-2-2

توان در سرتاسر تاریخ ها را مینویسد ظهور و سقوط ملتداری میرشد سرمایه آنگوس مادیسون مورخ نامدار در کتاب مراحل

که در طول تاریخ سقوط کرده ییهابینی کرد. او معتقد است ملتوری آنان تعیین یا پیشجهان با مشخص ساختن سطح بهره

حوالت ، سرعت انطباق یافتن آنان با تاند گویی که به بیماری تصلب شرائین مبتال شده باشند. اقتصادشان پیر و فرتوت شده

 (.1101های ملل دیگر کاهش پیدا کرده است )ساعتچی، دهی آنان نسبت به تحوالت و نوآوریجهانی و نیز پاسخ

 یورگانه مؤثر بر بهرهعوامل پنج -2-1

یت درست این منبع با ارزش هر سازمان در گرو مدیر یهاباشند. دستیابی به هدفهای باارزش هر سازمان میکارکنان سرمایه

وری است. نیروی کار اگر با آرامش خاطر و انگیزه قوی، اشتغال بکار داشته باشد و به است. نیروی کار عامل مهم و مؤثر در بهره

ان بر حاکم بر سازم یهاای از عوامل و ارزشوری او باالتر خواهد بود. مجموعهدالیل گوناگون از آینده واهمه نداشته باشد بهره

وری نیروی کار تأثیر دارد، انگیزه نیروی کار در انجام عاملی که بر روی بهره ینترمهم .باشندوری نیروی کار مؤثر میروی بهره

باشند. عوامل مادی وابسته می یسازمانکار است. عواملی که بر روی انگیزه نیروی کار تأثیر دارند به دو دسته کلی مادی و فرهنگ
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 .در جامعه و برآورد نیازهای اولیه افراد )نیازهای مازلو( بستگی دارد هایمتحقوق و دستمزد افراد در مقایسه با سطح قبه میزان 

پردازد که جو مدیریتی و فضای سازمان برای کارگران چگونه است؟ یعنی مدیریت به این مسئله می یسازمانعوامل فرهنگ

افراد در مشاغل بر  یریکارگدهد یا خیر؟ آیا معیار انتخاب و بهرا به زیردستان خود می سازمان آیا امکان بروز عقاید و افکار نو

باشد یا اینکه معیار صرفاً بر اساس داشتن رابطه و اطالعات محض است؟ آیا سیستم تشویق ها میها و صالحیتاساس شایستگی

شود؟ کند تفاوت قائل میکند و کسی که کم کاری میار میو تنبیه عادالنه در سازمان وجود دارد؟ یعنی سازمان بین کسی که ک

 .اندمیزان مشارکت در سازمان چقدر است مدیران تا چه میزان محیط را برای انجام کار جذاب نموده

وری نیروی کار نخواهد شد. در کنار آن توجه به مسائل عاطفی و نیازهای افزایش حقوق و مزایا به تنهایی باعث افزایش بهره

مدیریت منابع  .وری سازمان اهمیت بسزایی داردها بسیار مهم است. مدیریت موفق منابع انسانی در ارتقاء بهرهروحی انسان

های بالقوه نیروی انسانی موجود در سازمان، طراحی یك سیستم مناسب پرداخت انسانی با استفاده بهینه از استعدادها و توانائی

وری سازمان تواند بهرهارت فردی و نگهداری نیروی انسانی و آموزش و رشد نیروی انسانی میبر اساس عملکرد، شایستگی و مه

 (.1106را ارتقاء دهد )طاهری، 

 شناخت و توجیه شغل

هر یك از کارکنان باید از آنچه که باید انجام دهند، زمان و چگونگی انجام آن شناخت خوبی داشته باشند. برای افزایش شناخت 

ها آگاهی داشته باشند. آنان باید و چگونگی کسب هر یك از آن هایتبلندمدت، اولو یهاارکنان نیاز دارند از هدفخوب کار، ک

 (.1102در چه مواقعی بیشترین اولویت را دارد )سراج،  ییهابدانند چه هدف

 حمایت سازمانی

اند به آن نیاز دارند. بعضی از عوامل کمکی عبارتکار  آمیزیتمنظور، حمایت یا کمکی است که کارکنان برای انجام دادن موفق

 از: بودجه کافی، تجهیزات و تسهیالتی که برای انجام دادن کار مناسب است.

 بازخورد عملکرد

عملکرد روزانه فرد به او و همچنین بازدیدهای رسمی دور ه ای است. یك فرآیند  یررسمیمنظور از این نوع بازخورد، ارائه غ

 (.1101)جعفری،  دهدیکارکنان را در جریان چندوچون کارشان بر یك مبنای منظم قرار م بازخورد مؤثر،

 مشارکت

تا سازمان را برای دستیابی  انگیزدیگروهی است که آنان را برم هاییتمشارکت یك درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقع

 (.1138وادین، گروهی یاری دهند و در مسئولیت کار شریك شوند )سید ج یهابه هدف

 یورموانع بهره -2-4

 ؛یورنداشتن اعتقاد و باور به نتایج و فواید بهبود بهره

 ، میزان اهمیت آن و نقش و وظایف افراد در این راستا؛یوربهره یگاهجاو ناآگاهی نسبت به مفاهیم 
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 به فکرهای خالق و مبتکر؛ توجهییب

 به ترک برخی عادات؛مقاومت افراد در مقابل تغییرات و نبود تمایل 

 و تغییر باورهای فکری؛ هایكها و تکناستغراق در روش

 خرد؛ یهاحلظاهر کوچك و راهوبی توجهی به مسائل به یبلندپرواز

 مشخص نکردن متولی کار؛

 ناهماهنگی و نبود هدایت و نظارت مناسب؛

 ضعف تعهد اجرایی؛

 شتاب در حصول نتیجه؛

 کاری و اظهارنظرهای غیر کارشناسانه؛ یهاناسان در سایر حوزهنابه جای برخی کارش یهادخالت

 (.1101)اسدی و راهاوی، ی ورو ناپیوستگی روند بهره یوربرخورد مقطعی با موضوع بهره

 یورفواید بهره -2-9

 ؛هاینهکاهش هز

 رضایت شغلی کارکنان؛

 سرعت عمل کارکنان؛

 دقت عمل کارکنان؛

 تر؛ایجاد رقابت سالم

 شغلی کارکنان؛ارتقای 

 ایجاد محیط کاری جذاب؛

 آموزش عمومی کارکنان؛

 امنیت شغلی کارکنان؛

 کارها و انجام کارهای درست؛ انجام درست

 افزایش کیفیت زندگی کاری؛
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 افزایش رفاه کارکنان؛

 افزایش انگیزه کاری.

ه است که خود ب ربطیوی افراد و مسئوالن ذجانبه از سهمه شدهیزیر، مستلزم کوشش و تالش برنامهیوربهبود و ارتقای بهره

ها، ها، قوانین، بخشنامهها، دستورالعملانگیزشی کارکنان، بهبود نظام یهاها و روشبهبود شرایط کار و تغییر محرکه

 (.1101ها، فناوری و... نیازمند است )ابطحی و کاظمی، ها، روشدستورالعمل

 سانینیروی ان یورعوامل مؤثر بر بهره -2-1

نیروی  یژهووری و چگونگی استفاده از عوامل تولید، بهقبل و با توجه به روند تکاملی بهره یهاشده در بخشبا تأمل بر تعاریف ارائه

 زا:زا و عوامل درونوری را به دودسته کلی تقسیم کرد. عوامل برونتوان عوامل مؤثر بر بهرهانسانی می

 زاعوامل برون -1

ها نیز از طرف و اقدامات خارج از سازمان بوده و کنترلی بر آن هایاستعبارت است از عواملی که تحت تأثیر س زاعوامل برون

 شوند.زا نامیده میگذارند عوامل برونوری اثر میسازمان وجود ندارد. به معنای دیگر، مجموعه عواملی که خارج از سازمان بر بهره

 باشند:یتعدادی از این عوامل به شرح زیر م

 الف( عوامل فرهنگی

باشد به نحوی که چارچوب ها، عقاید و رفتاری که یك جامعه و یا یك سازمان دارای آن میفرهنگ عبارت است از مجموعه ارزش 

کلی رفتار فرد نیز در سازمان و یا یك جامعه منبعث از آن فرهنگ است. لذا توجه به عامل فرهنگ به عنوان یك عامل اصلی از 

 (.1101ها برخوردار است )حیدرآبادی پور، وری در سازمانای برای مطالعه بهرهاهمیت ویژه

 ب( عوامل اقتصادی

اقتصادی از جمله عوامل عمده کاهش سطح  هاییموابستگی اقتصادی کشورهای در سطح کالن، توزیع نابرابر در درآمدها و تحر 

اند هو غنی حفظ کرد یافتهه کشورهای توسعهکشورهای رو به رشد است. کشورهایی که وابستگی خود را ب یهاوری در سازمانبهره

 رو به رشد داشته یهامند شوند و حرکتخرد و کالن این کشورها بهره هاییاستاند از محتوای کیفی سنتوانسته وجهیچهو به

کالت مشکشاورزی و صنعت است که با تحریم اقتصادی  یهاباشند. نمودهای بارز وابستگی اقتصادی در اولین مرحله در بخش

 (.1101)اصغرپور،  متنابهی را برای کشورها در ابعاد سرمایه و تکنولوژی به همراه دارد

زا عنوان یکی دیگر از عوامل برونمدت بهها و سود کم در کوتاهها، درآمد پایین آناز طرفی وضعیت نامناسب اقتصادی سازمان

نیازهای اولیه افراد در  کهیر سازمان از اهم ضروریات است و درصورتنیازهای فیزیولوژیك برای افراد د ینمطرح است؛ زیرا تأم

وری توسط کارکنان در آن سازمان وجود نخواهد داشت. به همین نشود، خود به خود دلیلی برای افزایش بهره ینسازمان تأم

ها مشکالت حادی خواهد وری در آنهقبول اقتصادی نیستند، عمالً ارتقای بهرکه دارای وضعیت قابل ییهادلیل کشورها و سازمان
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 هاییتها و فعالاتفاق خواهد افتاد، مگر در سایه یك مشارکت و عزم عمومی و تالش مستمر و پویا در حرکت یکندداشت و به

 (.1131)پدرام،  وری در کشور یا موسسه مربوطور و در نهایت ایجاد یك فرهنگ بهرهبهره

 ج( عوامل اجتماعی

وری مجموعه افراد که به ها بهرهگردد که در سازماندر جامعه باعث می ییگرااعی غلبه روحیه فردگرایی بر جمعاز لحاظ اجتم 

اند در سطح پایینی قرار گیرد؛ زیرا روحیه گروهی و انضباط اجتماعی در جامعه بسیار ضعیف لحاظ هدف جمعی گرد هم آمده

 (.1109داند )خدابخش، وه ارجح میهای گرهای خود را بر خواستهاست و فرد خواسته

 

 زاعوامل درون -2

 انسانی یرویالف( ن

بیشتر  سازمانی، نیازمند تأمل هاییتسایر عوامل تولید و نقطه شروع فعال یرندهکارگکننده و بهعنوان استفادهنیروی انسانی به 

 ها خواهد داشت. نیرویوری سازمانبر بهره یاحظهمالها تأثیر قابلاست. بدین لحاظ کمیت و کیفیت نیروی انسانی در سازمان

تنها گردد، زیرا نه ینموسسه تأم هاییازمندیو بررسی دقیق ن یسنجانسانی در یك سازمان باید بر اساس یك کارسنجی، زمان

وری است، بلکه نیروی انسانی کمتر از نیاز موسسه نیز منجر به مستهلك بهره یهانیروی انسانی مازاد بر نیاز سازمان مخل حرکت

وری در بلندمدت خواهد شد. از این نظر بررسی نیروی انسانی دارای دو بعد کمی و شدن شدید نیروی انسانی و کاهش بهره

وضعیت ، ، سختی کارآالتینایگاه ماشکیفی است. از نظر کمی تعداد نیروی انسانی بر اساس یك بررسی دقیق از وضعیت کار، ج

ل در سطح موسسه کار شکافی و تجزیه و تحلی هایت، کلیه فعالدیگریانبمحیطی و سرعت انجام گرفتن کار تعیین خواهد شد. به

 وری در سطحو هدفمند بهره شدهیفتعر یهاشود و سپس تعداد دقیق نیروی انسانی از ارکان اساسی و از ضروریات حرکتمی

عی باشد. لذا به همین دلیل باید ستخصصی عمومی می یهارود، کیفیت نیروی انسانی مستلزم توجه به آموزشسازمان بشمار می

ن شود و تعیی یقاًنیز دق یازگیرد، نوع تخصص و تجربه موردنقرار می ینمود در زمانی که نیروی انسانی از لحاظ کمی موردبررس

 یهاکنان آموزشرکلیه کا شدهیبندطور کاماًل منطقی مشخص گردد؛ و طی یك برنامه زمانبهآموزشی کارکنان  هاییازمندین

های آموزش کارکنان در جهت ایجاد دانش فنی و دانش کیفیت و افزایش مناسب برنامه یالزم را نیز طی نمایند. گسترش و ارتقا

است که از  ایدهندهیاریای بازوی توانمند و و حرفه فنی یهااجتماعی و کار مولد در جهان امروز یك ضرورت است. آموزش

یتی باال ها با کیفانجامد. اگر این آموزشتوسعه منابع انسانی می یژهووری از منابع بهتوانمندکردن نیروی کار به رشد و بهره یقطر

بیات غلط گردد. آموزش نیروی گسترش یابد، میان دست و مغز کارکنان پیوند ایجاد گردد، منطق و علم جایگزین سنت و تجر

نیروی انسانی شامل فراهم  یهابلکه یك هدف بلندمدت، همیشگی و تدریجی است. آموزشمدت نیست، انسانی یك امر کوتاه

نظری مرتبط با شغل و پرورش شخصیت  یهافنی، آموزش یهاهای مقدماتی و باالتر، کسب مهارتآمدن امکانات تحصیل در دوره

 (1101های ذیل ارائه گردد: )امینی و حجازی آزاد، تواند به شکلاشد که میبکارکنان می

 آموزش حین خدمت

 آموزش در غیر ساعات خدمت
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 کوچك فعالیتی یهاآموزش در گروه

 ب( تکنولوژی

انات ، ابزار و امکتآالینافزار نمایانگر بعد مادی ماشافزار. سختافزار و دیگر نرمتکنولوژی معموالً دارای دو بعد است، یکی سخت 

سانی را ان هاییتای است که فعالافزار بیانگر دانش و فن بکارگیری ابزار و امکانات است. از طرفی سازمان پدیدهاست و بعد نرم

اساس اهداف موردانتظار  بخشد. انتخاب و بکارگیری نظام فنی در هر سازمان برهای مختلف نظم و شکل میدر قالب تکنولوژی

رد پذیهای تحلیل اطالعات انجام میها و وسایل و ابزار مورد نیاز و همچنین چگونگی روشمهارتتخصصی کردن اطالعات،  و نحوه

 (.1138)طالقانی و همکاران، 

 وری است. ماشینی که با سرعت بیشتر،خودکار گرایی و جذب تکنولوژی پیشرفته در تولید عامل بسیار مهمی در افزایش بهره

بر ل سرمایهباشد. گرچه به دلیوری باالتری نیز میکند، قطعاً دارای بهره، ضایعات کمتر و همگونی باالتر کاال تولید میدقت بیشتر

 هایندییازمشود، ولی استفاده با نگذاری مییابد و منجر به افزایش هزینه سرمایهبودن، مخرج نسبت )به عنوان داده( افزایش می

ها باید در انتخاب و استفاده از آن دقت کافی داشته باشند. تکنولوژی در معنای واقعی و در ه سازمانسازمانی از مواردی است ک

 (.1108)جانعلی نژاد،  بعد اشاره شده باید مورد دقت قرار گیرد و هماهنگ با یکدیگر مورداستفاده واقع شود

سازمان موردنظر باشد و ارتباط آن با دانش فنی کارکنان اگر تکنولوژی به صورت مجرد و تنها در جهت افزایش خودکارگرایی در 

ها را افزایش خواهد وری نخواهد شد، بلکه هزینهنه تنها موجب افزایش بهره یردقرار نگ یموردبررس یازو سطح تکنولوژی موردن

 (.1101ی، )سلطان وری را نیز به دنبال خواهد داشتداد. سطح رضایت کارکنان را کاهش و در نهایت کاهش بهره

 ج( مدیریت

ه عهده وری بکننده، نقش بسیار مهمی در ارتقای فرهنگ بهرهریزی کنترلبرنامهکننده، ، هماهنگکنندهیتمدیریت به عنوان هدا

سازد و با ارائه مدت، اهداف موردنظر سازمان را مشخص میبا تدوین یك برنامه مشخص در افق بلندمدت و کوتاه یریتدارد. مد

ماید نمقایسه می هایاستعملیات را با اهداف و سکند و پس از آن، حصول به اهداف را تسهیل می هایاستها و سله روشیك سلس

دهد. مدیریت ضمن حفظ شرایط فوق باید در جهت تخصیص بهینه منابع اقدام اصالحی نیز ارائه میو در صورت بروز انحراف، 

ان همیشه به عنو کهیطوراز سازمان و کارکنان بداند به یرا بنماید و همواره خود را جزئبه عوامل تولید نهایت سعی و تالش خود 

 (.1330وری در سازمان بشمار آید )باین، بهترین الگوی ارتقای بهره

 انجام کار یهاد( روش

شود. ن کار نامیده میمجموعه اقدامات، تدابیر و عملیات برای ایفای وظایف در یك محل و یا یك سازمان، روش انجام داد 

 یهاها هستند. روشاین روش یمختلف انجام دادن کار و مستندساز یهاها اعم از تولیدی و یا غیر تولیدی نیازمند روشسازمان

 یهاوشر ینمایند. مستندسازمشابه نیستند بنابر شرایط خاص خود از الگوی خاصی تبعیت می انجام دادن کارهای مشابه الزاماً

آموزش افراد به حداقل  یازها، زمان موردنشود که در صورت تغییر افراد در سازمانکار و حتی نمودارهای محتوایی باعث میانجام 

کاهش یابد و هریك از افراد نیز بتوانند در صورت نیاز به جای یکدیگر مشغول به کار شوند. تا جایی که حتی اگر نیاز باشد بتوان 
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بر نحوه انجام دادن کار در مقاطع زمانی متفاوت به عمل آورد و نقاط قوت و ضعف هر روش را مشخص  الزم را هاییلتجزیه و تحل

 (.1101روش موردنظر را طراحی کرد و به مورداجرا گذارد )قاسمی، نمود و در صورت نیاز به ایجاد یك روش بهتر، 

 ور اجمالی عواملی چون:ط، نظرات متفاوتی وجود دارد و بهیوردر تعیین عوامل مؤثر بر بهره

 آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان

 ارتقاء انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر

 مناسب برای ابتکار و خالقیت مدیران و کارکنان هایینهایجاد زم

 برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد

 برقراری نظام تنبیه و تشویق

 اجتماعیوجدان کاری و انضباط 

 که نقش حساس و کلیدی دارند ییهاتحول در سیستم و روش

 تقویت حاکمیت

 سازمان بر امور هاییاستتسلط س

 یجوئصرفه

ارائه نمود بلکه  توانیتنها یك علت خاص را نم یور(. لیکن برای افزایش سطح بهره1334 ،)بارتل باشدیمؤثر م یوردر بهره 

 (.2880را باید معلول ترکیبی از عوامل گوناگون با عناوین ذیل دانست: )رایت و همکاران،  یورارتقاء بهره

نیستند هر فردی دارای نقاط قوت و ضعفی است.  هاییاز توانا یاتوان یا آمادگی کاری: باید به خاطر داشت که افراد مجموعه -1

 اجزای کلیدی توان عبارت است از:

 .(کندتسهیل می آمیزیتطور موفقرا به اییژهکه اتمام کار و یررسمیشغل )کارآموزی رسمی و غ الف( دانش کاری مربوط به 

 کند.(کار جدید کمك می آمیزیتب( تجربه کاری مرتبط با شغل )تجربه کاری قبلی که به انجام دادن موفق

 .(شودیرا موجب م کار آمیزیتکه انجام موفقج( استعداد مربوط به کار )استعداد یا صفات ویژه ای

هر یك از کارکنان باید ازآنچه که باید انجام دهند، زمان و چگونگی انجام آن شناخت خوبی داشته باشند و کار شناخت شغل:  -2

ونگی و چگ هایتمدت، اولونیز موردقبول آنان باشد. برای افزایش شناخت خوب کار، کارکنان نیاز دارند از اهداف بلندمدت و کوتاه

 ها آگاهی داشته باشند. آنان باید بدانند چه اهدافی در چه مواقعی بیشترین اولویت را دارد.آنکسب 

 کار به آن نیاز دارند. آمیزیتحمایت سازمانی: منظور حمایت یا کمکی است که کارکنان برای انجام دادن موفق -1
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 کاری که در دست دارند.( آمیزیتنگیزه اتمام موفقانگیزش یا تمایل: منظور، انگیزه کارکنان برای کار مربوطه است )ا -4

 یاعملکرد روزانه فرد به او و همچنین بازدیدهای رسمی دوره یررسمیبازخورد عملکرد: منظور از این نوع بازخورد، ارائه غ -9

 است.

 ران است.اعتبار: منظور معتبربودن تصمیمات مربوط به منابع انسانی از نظر قانونی و هنجارها توسط مدی -1

مل . این عوادهدیعملکرد فرد را تحت تأثیر قرار دهد، محیط را تشکیل م تواندیکه م یسازمانسازگاری محیطی: عوامل برون -6

بر عملکرد افراد مؤثر خواهد بود. حتی اگر کارکنان، توان، شناخت، حمایت، تمایل و دیگر شرایط الزم را داشته باشند اما اگر 

 .شودینیروی انسانی م یورنباشد منجر به کاهش بهرهمحیط کار مناسب 

نظران، حیاتی است. به اعتقاد صاحب اییفهروبه توسعه، وظ یهامنابع انسانی برای سازمان یندر کارکنان تأم یورافزایش بهره

 مان امری اساسی به شمارتنها برای موزون کردن توانایی فن آورانه، خالقیت و تجربه در سازگزینش افراد شایسته و مناسب نه

 (.1104)فاراب،  سازدیباال فراهم م یور، بلکه مساعدترین زمینه را برای رسیدن به بهرهآیدیم

ها منابع انسانی، تنها به این نیست که افراد با کفایت استخدام شوند، بلکه باید بین افراد و مشاغلی که در آن ینتوفیق در تأم

 یوردر مورد مشاغل تحقیقاتی صادق است، زیرا بهره یژهومهم به ینهنگی اثربخش برقرار شود. انیز یك هما شوندیگماشته م

اره بیشتر اش یورکارکنان تا حد زیادی به ترکیب این دو عامل بستگی دارد. در اینجا به راهبردهای کاربردی برای کسب بهره

 (.1106: )صباغ مالحسینی، شودیم

 ترافزون یوردر خدمت بهرهمنابع انسانی  ینتأم –الف 

 در امر گزینش کارکنان به رهنمودهای زیر توجه کرد: توانیم یوربرای افزایش بهره یطورکلبه

 هنگام گسترش سازمان از استخدام بیش از حد افراد باید پرهیز شود. -1

 سطوح باالی مدیریت نباید بدون دلیل افزایش یابد. -2

 ارکنان بکاهید.هنگام کاهش کار از تعداد ک -1

 نباید حذف شوند. یستههنگام تعدیل، افراد شا -4

 دارند. اییژهو یوراعضای گروهی را در کنار هم حفظ کنید که بهره -9

 اتخاذ شود. یاثربخش ییجانیروها باید سیاست جابه ییجاهنگام جابه -1

 ها تکیه کرد.آن یهامهارتهنگام استفاده از کارکنان در مشاغل تازه، نباید تنها به فهرست  -6

 باال یورطراحی مسیرهای رشد بهره –ب 
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مسیرهای ارتقاء، نیازمند ایجاد مسیرهای بادوام رشد و پیشرفت در داخل سازمان است، چون  آمیزیت، طراحی موفقیطورکلبه

 خویش را در چندین زمینه پرورش دهند. هاییتکارکنان باید تشویق شوند که قابل

 و به کارگماری سازنده ارکیمتقس -پ

ها کار با آن ها و معیارهای انجام درستهنگام سپردن کار به کارکنان، پیش از آنکه کاری به کسی واگذار شود، باید هدف

که افراد مسئولیت کل کار را بر عهده دارند،  موردبحث و توافق قرار گیرد. همچنین، مسئولیت کار نباید خرد شود، زیرا آنگاه

 (.1102)شجاعی،  ورتر هستندبهره

 :کنیمیدر این بخش به دو مورد مربوط به تقسیم کار و به کارگماری سازنده اشاره م

 باال یورتقسیم کار با بهره

 ورتر هستند که:، کارکنان هنگامی بهرهدهدینتایج مطالعات نشان م یطورکلبه

 .یرندکارگها را به نحو مناسبی بهالف: مهارت

 آفرین باشند.شان چالشهای موردعالقهنهب: در زمی

 باشند. شانیبرای پیشرفت در مسیر شغل ییهاکننده فرصتپ: فراهم

 کلی سازمان و برخوردار از حمایت مالی مدیریت باشند. یهاها متناسب با هدفآن هاییتت: فعال

 ها منصفانه باشد.ث: تقسیم کار در بین آن

 احساس خوشایند موفقیت بینجامد و احساس تعلق به سازمان ایجاد کند.شده به آنان به ج: کار سپرده

 شغلی یهاانتصاب یورفنون مدیریتی برای ارتقای بهره

 شغلی، این فنون مشخص شده است: یهاوری در انتصابهبرای افزایش بهر

 افراد استفاده کنید. ترینیقمشاغل از ال ترینیالف: برای اصل

 وارد را به دقت انجام دهید.کارمند تازهب: نخستین انتصاب یك 

 را در نظر بگیرید. اییژهها باید وظایف واصلی آن هاییتپ: برای کارکنان کلیدی، عالوه بر مسئول

 نشده برای ارجاع به کارمندان داشته باشید.اندازه مناسب، کار انجامت: به

 نید.ک یناو تأم هایییث: امنیت شغلی هرکس را متناسب با توانا

 (.1101دهد )فرخی، شدت کاهش میهوری را بسازمانی، بهره یانابجای کارکنان در پسته هاییریکارگ، بهیطورکلبه
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یگی )ب داردیرا به شرح زیر بیان م یورتوجه شده و عوامل مؤثر در افزایش بهره یوردر دیدگاه دیگر از منظر انگیزش به بهره

 (.1103نیا و همکاران، 

 وریمفاهیم عمده بهره -2-6

داد نسبت برون یوری جامع به معنابهره تواند وجود داشته باشد. اول در نظر گرفتنمی وری دو برخورد متفاوتبا مفهوم بهره

 کل درون داده)البته برونداد مطلوب( به کلی

 وری جامعبرون داد کلی/مجموع دروندادها=بهره

 یکی از دروندادها. است که عبارت است از نسبت برونداد به وری بخشیوری، بهرهنوع دیگر بهره

 وری بخشیبهره=برونداد/بخش معینی از درونداد

 (.1138بخشی است. )قبادیان،  وریوری کار است مثال روشنی از بهرهبهره بازده یا تولید نفر ساعت که شاخص

 وری بخشیخطاهای بهره -2-0

وری کارند که با استفاده های بهرهدر علم اقتصاد مورداستفاده قرار گرفته است، شاخص وری کههای بهرهبسیاری از شاخص

مثال ساده احتمال وقوع این قبیل  گیری به بیراهه بکشاند. ذکر یكتواند، موجب سوءتفاهم شده و ما را در تصمیمها میاز آن

 کند.اشتباهات را روشن می

 ای کاهشمالحظهتولید کاال، به صورت قابل خریده و این امر، نفر ساعت الزم را برای ریشرکتی مواد اولیه را با کیفیت باالت

تولید کند، طبعاً شاخص بازدهی نفر  تواند مقدار بیشتری از همان کاال را در زمان کمتریکه یك کارگر می یداده است. زمان

کنیم سهولت امر باز هم فرض می تر باشد. جهته سایر مواد گراننسبت ب شدهیهباال خواهد رفت. فرض کنیم مواد اولیه ته ساعت

است  یهیشود، باشد. بدمی که از کاهش نفر ساعت برای تولید حاصل جوییقیمت مواد اولیه مساوی با میزان صرفه که افزایش

وری را مالحظه کرده افزایش بهره معیار، کارگران و صاحبان سهام شرکت عنوان یكوری نیروی کار بهبا استفاده از شاخص بهره

دستمزد کند و سهامدار نیز منتظر افزایش سود سهام شرکت و یا حداقل رشد  توانند درخواست افزایشها، میاز گروه و هریك

داشته ای نسود اضافه در واقع شرکت یاز طرف دیگر مشتریان نیز در انتظار تقلیل قیمت هستند. ول خود باشد و قیمت سهام

، سهامداران کارگران گرفته و سودی برای تقسیم بینمواد اولیه تعلق کنندهیهوری کار، قبالً به تهظاهری بهره است، چراکه افزایش

 .(2881 م،است )کی و مشتریان باقی نمانده

 هزینه ایجاد یگردعبارتوری حاصل شده است در واقع اصالً سود نبوده است. بهبهره افعی که به وسیله افزایش ظاهریمن

ی هاشود که این نوع خطا، جزء الینفك تمام مقیاسقرار گیرد و در آن صورت آشکار می یافزایش تولید باید موردبررس این

طح جامع در باالترین س وریهای بهرهقبیل خطاها باید از برخی مقیاس تقلیل اثر این به منظور ینبخشی است. بنابرا وریبهره

د )رسولی قرار گیر جانبه مورداستفادهطور مطلق و یكوری بخشی، نباید بههای بهرهاستفاده کرد و مقیاس گیری مدیریتتصمیم

 (.1106مقدم، 

 وری جامعبهره -2-3

 صورت زیر تعیین کرد:توان بهوری کلی سازمان را میبهره
                                                                                                                        /L+C+R+Q1P1=O 

= R داد درون شدهیداریعامل ماده اولیه و قطعات خر 

=Q داد عنوان درونسایر مواد و خدمات ارائه شده به 

1= O کل برونداد 
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= P وری کلبهره 

= L عامل نیروی کار درونداد 

 =C عامل سرمایه درونداد 

 وریبرای محاسبه بهره ینبیان شوند. بنابرا گیری مشترکدادها باید با یك واحد اندازه همه درون طورینبرونداد سازمان و هم

 یسهقاموری قابلهای بهرهساختن شاخص چنین برایصورت ریالی بیان شوند. همبه یادشدهباید تمام عوامل ك سازمان میجامع ی

تر، برونداد و همه دروندادها ساده از یك دوره به دوره دیگر بایستی هر شاخص با ارزش سال پایه تطبیق داده شود. به عبارت

زدایی مطلب اغلب تورم ینهای سال پایه در نظر گرفته شوند. ابه قیمت یدمل خود سال پایه( با)شا یهبرای هر سال پس از سال پا

 رود، اهمیتساله باال میطورمعمول همهها و دستمزدها بهزدایی زمانی که قیمتتورم. شوددادها نامیده می برونداد و درون

وری روند نزولی شود که شاخص بهرهاز همه عوامل درونداد وقتی روشن می اهمیت استفاده طورینکند. همبیشتری پیدا می

عریف شود بلکه به نحوه تمی تنها با توجه به همه عوامل تهیهمدیریت، نه وری مناسب برای استفادهداشته باشد. یك شاخص بهره

عریف است به ت شده وری جامع انجاممحاسبه و تفسیر بهره در جهت آن عوامل نیز بستگی دارد. در بسیاری از اقداماتی که تاکنون

 (.1106)زارع پور،  است عوامل عنایت کافی نشده

 

 منابع: -9

 منابع داخلی: -9-1

های استان فارس نشریه علمی پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه (. بررسی تعهد سازمانی در سازمان گمرک1101احمدی، ح. ) .1

 .1شیراز 

 (. طراحی ساختار سازمانی اعرابی. چاپ چهارم. ویراست دوم. تهران.1102اعرابی، م. ) .2

نشریه مرکز تحقیقات  رسانی.نبود سرمایه اجتماعی و تأثیر آن در امنیت. نشریه پژوهشی، آموزشی و اطالع (.1102افتخاری، ا. ) .1

 .12و  11دانشگاه امام صادق )ع( شماره 

(. ارزیابی کیفیت خدمات بانکی از دیدگاه مشتریان و کارکنان. مجله مدرس. شماره 1104محمدلو، م. )ترابی، م؛ و علی رستمی، ا.انواری .4

42. 

 .1. شماره 1(. طراحی مدل ریاضی مدیریت موجودی در زنجیره تأمین. مجله مدرس. دوره 1101محمدلو، م. )آذر، ع. علی .9

 د آن در مدیریت. انتشارات سمت. تهران. چاپ ششم. جلد دوم.(. آمار و کاربر1101آذر، ع. مؤمنی، م. ) .1

هایی برای کشورهای در حال گذار(، ترجمه های مدنی )تجربه ایتالیا و درس(. دموکراسی و سنت1108پاتنام )پوتنام(، روبرت. ) .6

 محمدتقی دلفروز، تهران، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور چاپ اول.

ها، ترجمه مصعب عبداللهی (. نقش سرمایه اجتماعی در توسعه امیدها و دشواری1102و )الجادرو( و لدات، پاتریشیا. )پورتس، الهاندر .0

 .12و  11مجله اندیشه صادق شماره های 

 (. سرمایه اجتماعی: اعتماد و دموکراسی. تهران: نشر شیرازه.1104تاجبخش، ک. ) .3

ها )سمت(. مرکز تحقیق و توسعه ق. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهای بر روش تحقی(. مقدمه1103م. ) ،حافظ نیا .18

 .483علوم انسانی. تهران چاپ هفدهم. ص 

(. نقش سرمایه اجتماعی در توسعه، ماهنامه علمی آموزشی مدیریت. تدبیر سال هجدهم 1101حق شناس، ا. دلوی، م. شفیعیه، م. ) .11

 .100شماره 

 (. مدیریت دانش. ترجمه دکتر حسین رحمان سرشت، تهران: نشر ساپکو، چاپ اول.1163پروساک، الرنس. ) داونپورت، توماس و .12

(. مدیریت تعارض و راهبردهای مرتبط، مجله دانشکده پیراپزشکی 1106درگاهی، ح. موسوی، م. عراقیه فراهانی، س. شهام، گ. ) .11

 62-11بهار و تابستان، ص ص،  2و  1شماره  2دانشگاه علوم پزشکی تهران )پیاورد سالمت( دوره 

ی جامعه مایه اجتماعی و میزان امنیت اجتماعی در شهر یزد، مجله(، بررسی رابطه سر1101ذاکری، ه، افضانی، ع، عسکری ندوشن، ع ) .14

 .10-94ص ، 1شناسی ایران، دوره سیزدهم، شماره 
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ی تأمین صنایع کشور )موردمطالعه، صنعت در زنجیره RFID(. نقش 1106راعی، ع. مراد قلندری، هـ . نخعی کمال آبادی، ع. ) .19

 .11-18، تهران. صص IDRFالمللی خانگی(، دومین کنفرانس بینلوازم

 .13مدیریت سرمایه اجتماعی، مجله مدیریت توسعه، شماره  (.1102رحمان پور، لقمان. ) .11

ریزی. ارزیابی و انتخاب بازار در گیری جهت برنامه(. ارائه یك مدل نوین پشتیبانی تصمیم1101رزمی، ج. اکبری، م. کرباسیان، س. ) .16
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د نامه کارشناسی ارش(. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در شرکت سهامی بیمه آسیا. پایان1138زارع خلیلی، م. ) .10

 .41 - 44شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران. صص رشته مدیریت آموزشی، دانشکده روان
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