
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 

 یدر سازمانها وری بهره جهت بهبود یشنهادیو ارائه مدل پ یبهره ور یابینحوه ارز لیتحل

یدولت  

، فاطمه شکرریز*مریم مسعودی  
 

 کارشناس ارشد ، سازمان انرژی اتمی -1

.irmmasoodi@aeoi.org Email: 

 ای ، پژوهشکده راکتور پژوهشگاه علوم و فنون هستهکارشناس ارشد،  -2

Email: fshekarriz@aeoi.org.ir 

  دهیچک

  

ورى  نیروی انسانی در تعدادی از ادارات دولتی بر هدف از این مطالعه، ارائه پیشنهاد سیاستی در راستای بهبود بهره

ورى در سازمانها  بهرهروی بهبود  ها و موانع پیشدر ابتدا چالش. باشد گذاری عمومی میای سیاستمبنای روش چرخه

 های دولتی مؤسسات و سازمان تعدادی از  روی بر کیفی موردی مطالعه یک از ها مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته و  داده

 محتوای تحلیل بر مبتنی و بوده پدیدارشناختی حاضر مطالعه تحلیلی رویکرد. شده است انجام کارکنان مشارکت با و

وری  ها به تکمیل مدلی اجرائی برای بهبود بهرهو سپس با تمرکز بر راه حل. باشد می مشاهدات و ها مصاحبه مضمونی

 .پردازدبخصوص در زمینه نیروی انسانی در ادارات و مؤسسات دولتی می

 

 وری، سازمانهای دولتی  وری نیروی انسانی، بهبود بهره بهره :کلیدی کلمات
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  مقدمه. 1

 

 یاست کهه بهرا   ای و نهاده یخدمات ای یدیتول ستمیشده توسط س دیمحصول تول نیورى رابطه ب بهره ،یدر مفهوم کل      

( و اطالعهات  یمهواد، انهر    ن،یزمه  ه،سرمای کار،) منابع از کارا استفاده عنوان به ورى بهره نچنیهم. رود یمحصول به کار م

کار و طول زمان انجهام نن   جینتا نیورى  را به صورت رابطه ب بهره توان یم زیو ن شود، یم فیکاال و خدمات تعر دیتول یبرا

و  شهود  مهی  هها  سهازمان  یو معنهو  یامکانات ماد هیاز کل نهبهی استفاده موجب ، ورى حاکم شدن فرهنگ بهره. کرد فیتعر

 نتهری  و بها ارزش  نتهری  نعنوان گرا به یانسان یروین. گردد می سازمان بالقوه امکانات و استعداد ها، باعث شکوفا شدن توان

 ،یانسهان  یرونیه  ورى شناخت عوامل مؤثر بر بهره. شود یورى  محسوب م عوامل بهره نتری از مهم یکیهر سازمان،  هیسرما

کارکنهان، سهطد دانهش،     یچون توانمندساز یعوامل. سازمان به همراه داشته باشد یبرا یرگی چشم های تیموفق تواند یم

 یکه یزیف طیپرداخت و محه  های وهیش ،یو رهبر تیریمد یها استیس ،یکار های نموزش، تجربه، برنامه رکنان،کا زشیانگ

 .  باشد می ها در سازمان یانسان یرونی  ورى از عوامل مؤثر بر بهره

 

 

 قیضرورت انجام تحق. 2

 زمینه در ها پیشرفت بیشتر و است بوده برخوردار کمى توجه از انسانى نیروى ورى بهره ابتدا رىو در تاریخچة بهره      

 نن، براى شدن قائل اهمیت و انسانى منابع به رویکرد تغییر. خواندند مى سرمایه  ورى بهره را نن که بود  ورى بهره از اى

ابع انسانى به مدیریت استراتژیک منابع انسانى است به گونه اى که در رویکرد من سنتى مدیریت از رویکرد تغییر از ناشى

.   شود مى تأکید کند، ایفا ها سازمان رىو اخیر، بر شناسایى نقش راهبردى که منابع انسانى مى تواند در افزایش بهره

 لیدر ذ)مرتبط  اجرایی های افراد در پست رییو به کارگ تیریمد های وهیبهبود ش قیکار از طر روینی ریو بهره شافزای

 استیس لیدر ذ)کار  روینی ریو سطد اشتغال و بهره شیمعه به منظور افزا، اشاعه فرهنگ کار در جا(اهداف برنامه اول

 و ها بخش هیکار، سرما روییسهم رشد بهره وری کل عوامل و اهداف بهره وری ن نیی، تع(برنامه دوم یهای کل

 گرفته قرار گذاری گذاری و قانون استیگذاری، س ، مورد هدف(برنامه چهارم یمواد قانون لیذدر )کشور  های ربخشزی

علم و فناوری با  دیبر عوامل مؤثر بر بهره وری، مانند اتکا به دانش، تول ، ساله 02 انداز در سند چشم ن،ای بر عالوه. است

 .شده است ادییز دید و تعامل سازنده و فعال با جهان تأکیدر تول یاجتماع هیو سرما یانسان هیبر منابع سرما هیتک

 

    لهایو روشها و تحل کردهایرو .3

      

 پدیدارشناختی رویکرد .  باشد اداره دولتی می/ ده موسسه  در کیفی موردی مطالعه چندین بر مبتنی حاضر مقاله       

 استفاده رویکرد این از نیز دراین تحقیق .است معنا برساختن و جهان تجربه چگونگی درخصوص بینش کسب مترصد

 مشاهدات از منظور بدین. باشد می بهره وری در سازمان از کارکنان ادراک درخصوص بینش کسب هدف و شده

 و ساختاریافته نیمه های مصاحبه از نن تکمیل در و شده، استفاده ها داده اصلی منبع عنوان به ها کننده مشارکت

 . است شده گرفته بهره پدیدارشناختی استنتاجی تحلیل یک نن، متعاقب و مستندات ارائه شده از طرف مدیران،
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 استهایراهبردها و س نیتدو یبر روش اجرا یمرورر. 4

       

 میمحور تقس فهیمحور، مواد محور، کارکنان محور و وظ یورىرا به چهار دسته تکنولو  سومانت عوامل مؤثر بر بهره      

و  افزاری عوامل نرم ،افزاری ورى  را در سه دسته عوامل سخت فنون ارتقاء بهره توان یعوامل م نیمتناسب با ا. کند یم

عامل  نیو مؤثرتر نتری کار، به عنوان مهم یرویو ن یعامل، عامل انسان هس نیا نیاز ب. کرد میتقس یافزار عوامل انسان

حل  و داشتن راه ییو شناسا یالزم در کل سطوح سازمان ینمادگ جادیا دیبا یاستراتژ نیتر  مهم .ورى است و بهره دیتول

های قانونی و اداری الزم  زیرساخت دیاساس ابتدا با نیبر ا. است یساختار فرهنگ رییبر سر راه تغ یموانع احتمال یبرا

تلف در سطوح مخ  اقدامات مناسب نموزشی و پرورشی، دیمرحله، همان طور که اشاره شد، با نیبعد از ا. مهیا شود

 یها منظور شاخص نیگردند که به ا ییوری شناسا وضعیت فعلی سازمان از منظر بهره دیسپس با. گردد یاتیعمل ازمان،س

 [1,2]:رندیقرار گ یمورد بررس لیذ یقدم ها یستینن با یاجرا یبرا .شوند یگیری م مرتبط شناسایی و اندازه

 
 نفعانیذ ییشناسا . 4-1

اجتماعات  ای یمنطقه ا ،ملی  سطد در رىو بهبود بهره ندیاز فرا یکه حداقل در بخش یسازمان ایهر فرد، گروه      

 [3].شود یمحسوب م نفعیمنفعت باشد، در نن بخش ذ یدارا ای رگذاریتأث ر،یرپذیکوچک ، تأث

 
 یحقوق لیتحل .4-0

از  کیگردد و در خصوص هر  لیقسمت تحل نیبه دقت در ا یستیبا یکشور یو برنامه ها نیمصوبات، قوان یتمام     

در نظر گرفته  یراهکار عمل باشند یمرتبط م یور به بهره میمستق ریغ ای مینن که به طور مستق یبندها و تبصره ها

 .[6,7]شود

 

 

 

 
 یو فرهنگ یاجتماع راتیتأث لیتحل. 4-3

 و گرا،جامع، فرهنگ و نگرش نظام کردیرو کیاست و به عنوان  یو شاخص اقتصاد اریمع کی از فراتر رىو امروزه بهره     

کشور،  یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد های از جنبه کیهر  یتواندکه م یاجزا مطرح است، به طور یکل از همه  کی

  .[4,5]متقابل قرار دهد ریافراد را تحت تأث ایسازمان و 

 
 عوامل برون سازمانی . 4-3-1
 سازمانی برون عوامل دهند، می قرار تأثیر تحت را ننها وری بهره و باشند می دولتی هایسازمان عواملی که خارج از 

 :باشند می زیر قرار به سازمانی برون عوامل ترین-مهم. باشند می
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ها،  ارزش. فایده است              شود امری بی وری بدون توجه به فرهنگی که در نن زندگی می بحث بهره :عوامل فرهنگی •

  .کارکردن ارتباطی تنگاتنگ دارند  های فرهنگی با کار درست و درست عادات و سایر مقوله

و دستمزد در کشور،  سطد عمومی پرداخت حقوق: نوسانات و تغییرات اقتصادی کشور، مانند :عوامل اقتصادی •

در : به طور مثال. وری تأثیر داشته باشند توانند در سطد بهره بیکاری و تورم می: شرایط عمومی اقتصاد جامعه، مانند

پدیده چندشغلی، موجب . به کار بیشتر خواهند شد رشرایط تورمی بدلیل کاهش ارزش پول رایج کشور افراد مجبو

 .گردد یوری م کاهش بهره

وجود روابط اجتماعی مبتنی بر همکاری و مودت، انضباط اجتماعی، سطد نموزش عمومی  :اجتماعیعوامل  •

  .باشند ها مؤثر می وری سازمان جامعه، ترکیب جمعیت، نرخ رشد جمعیت، سطد سواد و بهداشت و نرخ بیکاری در بهره

 
 عوامل درون سازمانی . 4-3-0
. باشند دهند، عوامل درون سازمانی می وری ننها را تحت تأثیر قرار می باشند و بهره دولتی می هایعواملی که داخل سازمان 

 :باشند مهمترین عوامل درون سازمانی به شرح زیر می

 . وری سازمان با نیروی انسانی انکارناپذیر است ارتباط بهره :نیروی انسانی •

های سازمان  نالت سازمان و طرز قرارگیری افراد در مکان استقرار تجهیزات، ابزارها و ماشین :فضای سازمان •

 .نن تأثیرگذار باشد یور تواند در چگونگی انجام کارهای سازمان و بهره می

 حقوق و دستمزد •

 مشغول دولتی هاینموزش و پرورش کارکنان برای توانمندسازی کسانی که در دستگاه :آموزش کارکنان •

 .شود های راهبردی مدیریت دولتی شناخته می یکی از برنامه امروزه در سراسر جهان ند،هست

 نیماش یبعد ماد انگریسخت افزار نما.نرم افزار است یگریدو بعد سخت افزار و د یدارا یتکنولو  :تکنولوژی •

به صورت  یاثر تکنولو . ابزار و امکانات است یریدانش و فن بکارگ انگرینالت، ابزار و امکانات است و بعد نرم افزار ب

 یمورد بررس ازیمورد ن یکارکنان و سطد تکنولو  ینن با دانش فن طها مورد نظر باشد و ارتبا مجرد و تنها در سازمان

 تیخواهد داد و سطد رضا شیرا افزا هانهیبلکه هز د،یورى نخواهد گرد بهره شینه تنها موجب افزا رد،یقرار نگ

 .داشت خواهد دنبال به را رىو بهره یجیکاهش تدر تیکارکنان را کاهش و در نها

کارکنان باید برای انجام کارها به نحو مطلوب و تداوم در بهتر انجام دادن کار پاداش مناسب  :تشویق و پاداش •

 . دریافت نمایند

به  تواند یکار م ی کارکنان در مورد مقوله ی شده رفتهیپذ های ارزش و ها نگرش ی مجموعه :فرهنگ سازمان •

داده شده  شینما 1در جدول ( یو قو فیضع یفرهنگ کار) یمثبت و منف تیدو وضع نیمنجر گردد، ا ینثار

 [8]:است

 
آثار فرهنگ کار مثبت و منفی -1جدول   

(قوی)آثار فرهنگ کار مثبت (ضعیف)آثار فرهنگ کار منفی   

کم کارینداشتن تمایل به انجام کار، کارگریزی و  تمایل به انجام کار زیاد و پرانگیزه  

 بی توجهی به کیفیت فرایندها و محصوالت دقت در کیفیت باالی فرایندها و محصوالت
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 بی توجهی به حفظ لوازم و تجهیزات کار دقت در سالمت لوازم و تجهیزات کار

 فردگرائی و یا علیه دیگران بودن همدلی و همفکری و همکاری با دیگران

سستی و بی حوصلگی در کاررخوت،  نشاط و سرزندگی در محیط کار  

 مقاومت یابی تفاوتی در مقابل هر نوع تغییرات استقبال از تغییرات مثبت

 تمایل به دریافت حقوقی بیش از معیارهای پذیرفته شده قانع بودن به حق خود

نداشتن استرس های مخرب در محیط کار و دور بودن از عوارض استرس 

 مخرب

عوارض ناشی از استرس از قبیل ناراحتی های  ابتال به استرس مخرب و داشتن

 گوارشسی، ارتباطات نا متعادل اجتماعی

 

محیطی ایمن و سالم، محیط کاری که موجب ارتقای  پاداش، های عواملی چون مکانیزم :کیفیت زندگی کاری •

 و کارکنان اجتماعی های و استعدادهای افراد شود، حقوق و دستمزد متناسب با سطد هزینه زندگی، بیمه ها توانایی

 با متناسب پاداش نظام شایستگی، اساس بر شغل واگذاری کارکنان، مشارکت جلب اجتماعی، تأمین از برخورداری

که  ای نهیبعد هز لیدر سازمان، که به دل خالقانهد، توجه مدیران به نیروی انسانی و ایجاد جو سازنده و افرا عملکرد

 .شوند ینم ادهیها پ در بردارند در سازمان

 یدر فضا یاعتمادساز. وری ارتباطی مستقیم دارد سبک و روش مدیریت سازمان با بهره :سبك و روش مدیریت •

سازمان به کارکنان،  اتیدرباره عمل قیو کارکنان، به کمک ارائه دادن اطالعات دق ریمد نیب یکار و روابط انسان

از کارکنان  تیدر کنار حما یمناسب سازمان یضامشکالت کارکنان، داشتن جلسات دوستانه و فراهم نمودن ف یبررس

 .کند یو تحقق  اهداف سازمان کمک م یبه بهره ور یابیرا در دست ریمد ت،یریمد گاهیضمن حفظ شأن و جا

. است انگیزش دارد نقش ریو یکی از عوامل مؤثر که بیش از سایر عوامل در ارتقای بهره :و انگیزش یور بهره •

 در این و اندازند می کار به را خود کاری ظرفیت درصد 32 تا 02 تنها کارکنان از بسیاری که میدهد نشان تحقیقات

 خواهد درصد 02 تا 02 به ننان ریو کارنیی و بهره شوندایسته ای برانگیخته ش نحو به کارکنان اگر که است حالی

  [9].درسی

 
 یاتیعمل یاجرا و گامها . 4-4

های مختلف بهبود باید متناسب با نوع مشکالت و مسائلی باشد که سازمان با ننها  کارها و فنون و روش اجرای راه      

نتیجه . رد توجه قرار گرفته باشدوری مو رود که این موضوع در تهیه و تنظیم برنامه بهبود بهره روبروست و انتظار می

گیری  وری نن شود و تحقق این موضوع با اندازه سازمان و ارتقاء سطد بهره تاجرای برنامه بهبود باید باعث بهبود وضعی

 چرخه اجرای. یابدوری تداوم می شود و به این ترتیب گردش چرخه بهره های سازمان در دور دوم مشخص می شاخص

و به پویایی  شود می نن وضعیت در اساسی بهبود و سازمان جایگاه ارتقاء باعث زمان گذشت با سازمان در وری بهره

وری به شکل صحید و مطابق برنامه به اجرا درنید، سازمان در  گردد، چنانچه چرخه بهره حرکت و تحول مثبت منجر می

 .گیرد وری قرار می مدار بهره

 

 
 یابیارز . 4-5
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باشد، لذا  ها می وری در هر سازمانی خاص نن سازمان بوده و متفاوت از سایر سازمان های بهره اینکه شاخصبا توجه به    

وری اختصاصی در قالب یک فرنیند  های بهره تعریف شاخص. بایست طی فرنیند علمی و استاندارد تعریف شوند می

 .پذیرد ای به شرح ذیل صورت می چهارمرحله

 
 کلیدی شناخت فرایندهای.4-5-1

 "فرنیندهای کلیدی"ها و خدمات سازمان، در ابتدا باید  وری متناسب با فعالیت های بهره به منظور تعیین شاخص    

تعداد زیادی از  دیبا یدیفرنیندی کل. ها و وظایف سازمان شناسایی و مستند گردند کننده هر یک از مأموریت برنورده

 .داشته باشد( ذی نفع)مخاطب مشخص  نیاختصاص دهد همچن دا به خوپرسنل سازمان و قسمتی از بودجه سازمان ر

 
 های کلیدی تعیین ستانده.4-5-0

 هایستانده"های کمّی و کیفی اصلی فرنیندها، به عنوان  مبتنی بر فرنیندهای کلیدی مستند شده، تمامی خروجی     

  .گردد می فهرست و شده شناسایی "کلیدی

 
 کلیدی های تعیین نهاده.4-5-3

نسانی و وضوح در ارتباط با یک ستانده، :  لیاز قب یاتیخصوص یستیهای کلیدی با  ها، نهاده پس از شناسایی نهاده   

 یریاندازه گ تیها ، قابلیت کنترل، در دسترس بودن اطالعات درباره ننها، قابل اهمیت نسبی بیشتری در میان سایر نهاده

وری و بررسی تغییرات نن  نن صفر یا اندک نباشد زیرا در این حالت سنجش بهرهتغییرات مصرف  نیهمچن. داشته باشند

 .چندان معنایی نخواهد داشت

 
 ساخت شاخص. 4-5-4

های مربوط به ننها، ابتدا  ها و ورودی با استفاده از فهرست فرایندهای سازمان و یا شناسنامه فرایندها و خروجی      

ها به ترتیب اهمیت در سطرهای ماتریس به  های ماتریس و فهرست ورودی ر ستونها به ترتیب اهمیت د فهرست خروجی

 .گردندوری فهرست می های بهره ها تمامی شاخص و ستانده ها شوند و سپس به کم ماتریس نهاده شرح زیر درج می

 
 یلیتحل یسأله شناسم. 5

 

 ها چالش. 5-1

 مورد مطالعه وجود دارد که  یدولت یهاورى در سازمان بودن بهره نییدر ارتباط با پا یا دهیچالش ها و مشکالت عد

  :باشد یم ریاز ننها شامل موارد ز یبرخ

 سازمان و کارکنان یورى  برا مشخص  نبودن مفهوم بهره •

  ورى نبودن بهره تیحائز اهم •

 (فیکارکنان از شرح وظا یکاف یعدم نگاه)کارکنان  فیمشخص نبودن شرح وظا •

 محوله فیکارکنان در انجام کارها و وظا زهیانگضعف  •
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 ستمیدر س زیبه شکل اغراق نم یمنف یریاثر پذ نکهیبا توجه به ا:   یهدف کار فیعدم تعر لیبدل نییپا ییاکار •

به  ریتأث نیا دهندیانجام نم یکار را به خوب زهیاز کارکنان به علت ضعف انگ یتعداد محدودبعضاً  .شودیم جادیا

 .شوندیم یکارو کم یزگیانگ یدچار ب یاثر منف نیا لشعاعاز کارکنان تحت ا یادیشده و تعداد ز ریگ سرعت همه

 در سطوح کارشناسان فیبه کارها و وظا تیو عدم اهم کاریوجود فرهنگ کم •

 انداختن ننها قیدر انجام ندادن کارها و به تعو گریکدیاز  یریرپذینادرست و تأث هایوجود عادت •

 یبودن کار ادار تاهمییو ب کاریناسالم کم یکار طیدر مح:  هاو ضدارزش یکار هایمشخص نبودن ارزش •

 .  شودیضدارزش محسوب م یارزش و تالش و انجام کار ادار

 (یستگیعدم ارتقاء افراد بر اساس شا)کارکنان  یارتقاء شغل ریشفاف نبودن مس •

 یدر ساختار سازمان: شدن ننها  زهانگییب جهیافراد و در نت هایتیو قابل هایتوانمند ،یستگیعدم توجه به شا •

شده  نییتع هایدر پست. افراد وجود ندارد یو توانمند تیقابل ،یستگیبر شا یارتقاء کارکنان مبتن یبرا یگاهیجا

 یها ریو ارتقاء افراد از مس دهیو مستند نگرد خصبه پست مش دنیمراحل رس یلیتفص التیمطابق ساختار تشک

نادرست و ارتباطات  یاز ابزارها یارتقاء شغل افتیدر یلذا افراد برا باشدیم ریامکان پذ رمستندیو غ یرسم ریغ

 .باشدیم ستهیبر سر راه افراد شا ینوع رفتار مانع بزرگ نیکه ا. کنندیاستفاده م

کارشناسان از (  : یاهداف شخص یو ابزار در راستا زاتیز تجهاستفاده ا)استفاده نامناسب از امکانات در دسترس  •

 یبه اهداف شخص دنیرس یخود برا تیمسئول زانیبا توجه به م گریو امکانات د( نتریپر وتر،یکامپ: )مانند زاتیتجه

 .کنندیاستفاده م رهخارج از ادا یبه کارها یدگیاز جمله درس خواندن و رس

 بودن افراد نسبت به کار  تمسئولییبه ب لیدادن کارها در سازمان و تماعدم وجود فرهنگ درست انجام  •

 :است ریعدم انطباق در دو حالت امکان پذ: شغل و مهارت کارکنان  نیعدم انطباق ب •

 .انطباق شغل و شاغل اشاره نشده است یو مراحل اجرا اتیبه جزئ ییاجرا نامهنیدر نئ -1 

 .گرددیم رانیو منجر به اعمال نظر مد ستینامه واضد و شفاف ن نیانطباق شغل و شاغل در نئ طیشرا -0   

برگزار شده اغلب بر  ینموزش یکالسها: کارکنان یو مؤثر جهت رشد و توانمندساز یکاربرد هایفقدان نموزش •

الزم  زهیلذا افراد انگ باشدینم شانیهایتوانمند یاز کارشناسان و به تبع نن در خور ارتقا یواقع یازسنجیاساس ن

  .جهت حضور در کالسها و استفاده مناسب از مطالب را ندارند

 

 اشاره کرد ریبه موارد ز توانیورى  سازمان وجود دارد که م در بهبود بهره زین یموانع و مشکالت: 

 رییه تغبدنه مقاوم در برابر هر گون کینادرست و وجود  هایروش نیبه ا ستمیعادت کردن س •

 یو سود در سازمان دولت نهیمهم نبودن هز •

اخراج در  ایکارساز و  خیعدم امکان توب) یجد هیو مقررات در برابر هرگونه مؤاخذه و تنب نیمحدود بودن قوان •

 (مواقع لزوم

رساختیز جادیعدم اختصاص زمان جهت ا)در سازمان جهت انجام کار  سازیفرهنگ بودن برو زمان یدگیچیپ •

 یم رییهر گونه تغ یاجرا یبرا یساخت ریمشکل عمده و ز کی سازیمسأله فرهنگ نکهیبا توجه به ا( : مناسب های
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 یمال هایپرداخت یفشار برا ایاجبار  کهیباشد لذا تا زمان یم یادیز نهیصرف زمان و هز ازمندینن ن یباشد و اجرا

 .نن ندارند یبه اجرا یلیارشد تما رانینباشد مد

 
 ردهابراه. 5-0

ارائه  لیدر ذ( ها یاستراتژ)ها است، راهبردها  ورى در سازمان که استقرار چرخه بهره یهدف اصل نیتام یپس برا      

 :است دهیگرد

  وری ارتقای فرهنگ سازمانی بهره•

 مدیریت اطالعات یها ستمیاستقرار س•

 مدیریت کیفیت یها ستمیاستقرار س•

 وری سازمان ها سازمان در راستای دستیابی به اهداف بهرهوری  پایش بهره•

  یمثبت کار هیو روح یخود نگاه جادیبا کارکنان جهت ا میجلسات گفتگو و ارتباط مستق یبرگزار•

 
 یور بهبود بهره ییاجرا یشنهادیمدل پ. 6

 یدر سازمانها یور بهره یموجود بر اجرا یدر نظر گرفتن چالشها نیو همچن یور بهره یابیارز یتوجه به روند اجرا با      

درسازمانها  یور جهت بهبود بهره ییتهایانجام گرفته، فعال یها مصاحبه یو مصاحبه ها و نظرات خبرگان ط یدولت

 .مدل نشان داده شده است یدر اجرا 0که در جدول  دیگرد شنهادیپ

 

 در سازمانهای دولتی  وریبهره مدل پیشنهادی بهبود -2جدول 

 ارزیابی ( روش)مدل  مدل اجرایی  پروژه/حل راه/راهبرد مسایل عمومی

انگیزش و رضایتمندی 

 کارکنان و کارشناسان

ساالری، سیستم  اهمیت به بحث شایسته

حقوق و پاداش مدون و قانونمند و 

 مشارکت کارکنان

 به پیشنهادات های بررسی بازخورد سریع بازتاباندن 

 کارکنان

 پیشنهادات های سیستم استقرار 

 و مدون روشی اساس بر سازمان کارکنان عملکرد ارزیابی 

 مند نظام

تحلیل هزینه، تحلیل ذینفعان، 

 ارزیابی کمی و ارزیابی کیفی

نظام ارتقای کارشناسان 

 سازمان

نامه گرنت، تدوین و  تدوین و اجرای نیین

های  نامه طراحی نظام جدید ارتقاء و نیین

 مربوطه

 

ارزیابی کیفی ه ارزیابی کمی، 

روش خبرگان، تحلیل هزینه و 

 تحلیل ذینفعان

نموزش کارکنان و 

ضرورت تقویت نشنایی 

کارشناسان با فرنیندهای 

 ورى ¬کاری و بهره

 

 های مختلف نموزشیبرگزاری سمینارها و دوره 

 ورى ¬های مرتبط با بهرهپخش کتابچه و جزوه 

 استمرار بخشیدن ورى  جهت ¬های ویژه بهرهتوزیع خبرنامه

 سازی به فرنیند نگاه

مدل ارزیابی نموزشی و تحلیل 

 هزینه

اعتمادسازی بین 

 کارکنان

اعتمادسازی از طریق ارتقای فرهنگ 

ای و  سازمانی و ترویج اخالق حرفه

 های مالی افزایش انگیزش

 های مختلف نموزشیبرگزاری سمینارها و دوره 

 مبنای ارزیابی دهی مناسب و  تدوین یک سیستم پاداش

 عملکرد
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 یریگ جهینت. 7

از برنامه اول توسعه تاکنون  یانسان هیتوجه به سرما ،در برنامه های توسعه اقتصادی دیهمانطور که ذکر گرد          

از  حاکی کشور توسعه چهارم تا اول هایبرنامه یکار ط روینی ریو عملکرد بهره یاجمال یهمواره مطرح بوده است؛ بررس

.  موضوع برشمرد نیبرای ا توانیرا م ادییز لیکند بوده است که دال مدتاًکار ع روینی ریو نن است که رشد بهره

 زهیجهت باال بردن انگ ستباییها مطابق موارد اشاره شده در مقاله م سازمان یانسان یروین ریو ارتقاء بهره یراهها

خبرگان عملی و نظری، با  قطری از برانگیز حساسیت و حساس هایبرنامه گونه این اجرای و شود ریزیکارکنان برنامه

تشویق ها،پاداش ها،پرداخت از اعم مدیریتی هایکلیه نظام زیو ن. صورت گیرد یمشاوران و صاحب نظران علم یهمکار

 و نید نایل مثبت افزاییهم یک به سازمان تا گیرند قرار استفاده مورد واحد و منسجم دستگاه یک در همگی هاتنبیه و ها

استراتژیک و عملیاتی خوب نیازمند اجرای صحید و مناسبی است و برای اجرای درست باید  هایهبرنام نهایت در

 .شوند تربیت گرمجریانی نگاه، مؤمن و تالش
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های  مشارکت الیه

کارشناسی سازمان در 

ریزی و  فرنیند برنامه

 گذاری سیاست

مشارکت کارکنان در فرنیندهای 

 گیری سازی و تصمیم تصمیم

 به های پیشنهادات بررسی بازخورد سریع بازتاباندن 

 کارکنان

 پیشنهادات های سیستم استقرار 
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