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 چکیده

 311ستایی فاارس  باا نمونا     پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر در ارتقا و بهره وری نیروی انسانی کارکنان اداره ابفا رو

 . نفر از کارکنان ب  روش نمون  گیری در دسترس انتخاب شد 

مفهوم بهره وری در خالل قرون گذشت  و بویژه در طی ده  های اخیر تحوالت زیادی یافت  و در حاال حاضار با  عناوان یا       

در ساطح ساازمان   . قرار گرفتا  اسات    ملی است مورد توج  هم  محققین –سازمانی  –شاخص ک  بیانگر سطح زندگی فردی 

در این سطح بهره وری مفهومی است فراگیر ک  هم  مفاهیم جزئی .بهره وری ی  شاخص برای تعیین موفقیت یا ناکامی است 

را در ... تری مثل افزایش کمیت محصوالت ، کاهش هزین  تولید محصاول ، رضاایتمندی کارکناان ، میاتریان و ساهامداران و      

رد در میان منابع و عوامل مختلف تولید ک  محصول هر ساازمان اعام از کااال یاا خادمات از تعامال و تلفیا  آنهاا         بطن خود دا

نیروی انسانی از ویژگیهای خاصی برخوردار است چرا ک  ظرفیت افزایش عاواملی از قییال سارمای  ، ماواد ،     . تحصیل می شود 

حداقل از دیدگاه نظری هیچ حد ومرزی بارای بهیاود بهاره وری نیاروی      زمان و اطالعات ب  هر حال محدود است ، اما تا کنون

ب  همین دلیل سازمانهایی ک  ب  بهره وری ب  عنوان ی  فرآیند مداوم و مستمر می نگرند و اف  زماانی  .انسانی ادعا نیده است 

م اصلی را در این فرآیناد با  نیاروی    میخصی را ب  عنوان پایان فعالیت های بهیود بهره وری در نظر نمی گیرند ناچارند ک  سه

انسانی بدهند و از طری  توج  ب  این عامل استراتژی  ، موفقیت سازمانیان را در تحق  سطوح باالتر بهره وری تضمین نمایند 

 .تحقی  حاضر در همین راستا در صدد یافتن عواملی است ک  بییترین سهم مثیت را در ارتقاء بهره وری داشت  باشد .

 

 .ارتقا، بهره وری ، نیروی انسانی :واژه ها کلید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 مقدم  

 

امروزه . میدهدمییاشد ک  چگونگی استفاده از عوامل تولید را در تولید محصول نیان  و اساسی  وری یکی از مفاهیم مهم بهره

یریت رهیری جامع  توج  دانیمندان ب  دلیل کاهش منابع و افزایش جمعیت و نیازها، بهره وری ب  عنوان ی  اهرم موثر در مد

 .علوم گوناگون را ب  خود جلب کرده است

های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامع  مانند کاهش تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش  وری بر پدیده ارتقاء بهره

ری در فرهنگ اقتصادی مربوط ب  دو قرن شروع استفاده از کلم  بهره و. سطح اشتغال و توان رقابت سیاسی تأثیر وسیعی دارد

در بسیاری از نقاط جهان ب  ویژه در کیورهای صنعتی بهره وری ب  عنوان ی  طرز فکر و فرهنگ تلقی می . قیل  است 

 .ب  تعییری تفکر پیییرد و بهیود آن چ  ک  وجود دارد .شود

، بهره وری را قدرت و   آقای لیتر 3881و در سال مطرح  3میالدی توسط کوئیزنی 3611بهره ور برای اولین بار در سال 

ارلی بهره وری را ارتیاط بازده وسایل ب  کار رفت  برای تولید این بازده تعریف  3011در سال . توانایی تولید کردن بیان نمود

 (.دانینام  آزاد ویکی پدیا)نمود

شدن اقتصاد و  جمل  تغییرات شدید تکنولوژیکی، جهانیهای اقتصادی و اجتماعی از  المللی در زمین  تغییرات و تحوالت بین

المللی از ی  طرف و تحوالت سیاسی و اقتصادی مانند ساختار جوان و رشدجمعیت، افزایش  زای بین های برون بروز شوك

و تحوالت در  ساز بروز تغییرات های عمومی و انتظارات آنها برای برخورداری از رفاه اقتصادی و اجتماعی بییتر، زمین ی آگاه

گاه بخش تعاونی  گری دولت،افزایش سهم و جای ی اقتصادی،کاهش تصدی ی توسع  سوم و اجرای چهارمین برنام  ی هزاره

                                                                            و خصوصی و ب  ویژه میارکتهای مردمی در فعالیتهای اقتصادی مییاشد

گذاری برای تأسیس شرکتهای  سرمای  های جدید ی بخش تعاون در هر کیوری یا از طری  ایجاد ظرفیت   طور کلی، توسع ب

تواند  های تعاونی موجود می تر از شرکت های موجود و ب  عیارت روشن ی بهتر از ظرفیت و یا از طری  استفادهد تعاونی جدی

 .                                            توان از آن نام بردوری می حاصل شود ک  ب  عنوان ارتقاء بهره

 های گذاری ی موف ، سرمای  از کیورهای در حال توسع  ی یافت  و بسیار در حال حاضر تقرییاً تمامی کیورهای توسع 

د انجام داده و رشد و   ای ، بخیی موسسات ، سازمان ها و حتی افراوری در سطوح ملی، منطق در جهت ارتقاء بهره زیادی

 .توسع  ی روز افزون خود را مدیون توج  ونگرش صحیح ب  این مسئل  می دانند

برای . بهره وری مفهومی است ک  برای نیان دادن نسیت خروجی ب  ورودی ی  فرد، واحد سازمان ب  کار گرفت   می شود 

کارایی عیارتست از نسیت ستاده ب  داده ک  برابر با . ا شویمتعریف بهره وری ابتدا باید با دو مفهوم کارائی و اثر بخیی آشن

 .مصرف بهین  منابع می باشد 

با ادغام این دو مفهوم چهار حالت ب  دست می آید ک  حالت چهارم همان . اثر بخیی نیز ب  معنای تحق  اهداف سازمان است

م منابع درست مصرف می شود و هم اهداف سازمان حالتی است ک  ه( بهره وری)کارآمدی و اثر بخیی .بهره وری می باشد 

 .تحق  می یابد 

 :راهیردهای بهره وری عیارتند از 

 ورودی ثابت، افزایش خروجی؛-3

 کاهش ورودی ، افزایش خروجی؛ - 

 کاهش خروجی با کاهش ب  نسی  بییتر در ورودی ؛-1

 .افزایش ورودی با افزایش ب  نسی  بییتر در خروجی -4

 .ب  بیان ساده بهره وری عیارتست از انجام درست کارهای درست. ییی از کارآیی و اثر بخیی است بهره وری ترک

                                                 
1 .Quesenay 
2 .Litteer 
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فنا و بقای سازمان ها و در . سازمان وسیل  ای است برای ترکیب منابع انسانی و مادی ب  منظور تولید و توزیع کاالها و خدمات

مان ها یا واحدهای تیدیل تا چ  اندازه بتوانند ثروت تولید کنند ک  نتیج  سرانجام هر جامع ، وابست  ب  این است ک  این ساز

ثروت در ارتیاط با سازمان مفهوم ارزش افزوده را دارد ، یعنی ارزش کل کاالها و خدماتی ک  در سازمان تولید و عرض  شده 

ر سازمان ب  محصوالت و خدمات و یا ب  تیدیل منابع اولی  موجود د. است منهای ارزش کل منابع و مواد اولی  ب  کار رفت  شده 

عیارت دیگر ایجاد ارزش افزوده ب  صورت دائمی و همییگی نیاز ب  مدیریتی صحیح و نیرومند دارد و موفقیت این مدیریت در 

  ب  گرو افزایش تولید در راستای پاسخ گویی ب  نیازها، پر کردن شکاف بین عرض  و تقاضا و ایجاد ارزش افزوده بییتر است ک

 .دو روش کالسی  و مدرن می تواند ب  هدف فوق نائل آید

جلب سرمای  های خصوصی و وام های بین . روش کالسی  شامل توسع  فیزیکی منابع و روش مدرن افزایش بهره وری است 

معنای افزایش  المللی و خارجی در کنار سرمای  های داخلی، امکان سرمای  گذاری بییتر در راستای توسع  فیزیکی منابع ب 

بهره وری توسط سازمان ها و ارگان های . کاالها و خدمات را فراهم می کند ک  اثر جانیی مثیت آن افزایش اشتغال است

گوناگونی تعریف شده است ک  در ارتاط با سازمان بهره وری عیارت است از تحق  هدف های سازمان و تولید حداکثر کاال ها و 

« (ستانده ها)نتایج ب  دست آمده »بع انسانی و مادی و ب  بیان ریاضی افزایش مستمر نسیت بین خدمات با مصرف حداقل منا

است، دستاورد افزایش بهره وری بدون ش ، ایجاد ارزش افزوده و کم  ب  اعضای جامع  « منابع ب  کار رفت  و مصرف شده»ب  

 .در بهره وری از آن و برطرف کردن نیازهاییان است

 

 :   اهداف تحقی

 هدف اصلی 

 یانسان یروین یور بر ارتقاء بهره عوامل موثر یابیو ارز یبررس

 اهداف فرعی 

 ان و ارتقاءبهره وری نیروی انسانینکارک تواناییبررسی رابط  بین 

 کارکنان و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی درك و شناخت بررسی رابط  بین 

 سواالت و فرضی  های تحقی  

 :سواالت تحقی  

 ؟ارتقاء بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد توانایی کارکنان برآیا  

 ارتقاء بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد؟ کارکنان بر درك و شناخت آیا

 : فرضی  های تحقی 

 ارتقاء بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد توانایی کارکنان بر:  3فرضی  

 قاء بهره وری نیروی انسانی تاثیر داردارت کارکنان بر درك و شناخت : فرضی  

 (: مکانی-زمانی-موضوعی)قلمرو تحقی 

 ارسفررسی راههای ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در شرکت آب وفاضالب روستائی استان ب :قلمرو موضوعی 

 . استان فارس ییشرکت آب و فاضالب روستا:  قلمرو مکانی

درصد از  88نفر تحت پوشش داشت  و بیش از  111 1 3را با جمعیتی بالغ بر روستا  13 3این شرکت در حال حاضر تعداد 

 .جمعیت روستایی را تحت پوشش دارد

 .استان فارس انجام خواهد شد ییدر شرکت آب و فاضالب روستا 3104و3101در سال  ی تحق ینا: قلمرو زمانی

 تعاریف و تاریخچ  بهره وری

ب  معنای قدرت و قابلیت تولید « Productivity»برگرداندن واژه انگلیسی  ب  لحاظ داشتن واژه شناسی« بهره وری»

نتیجتاً بهره وری در ادبیات فارسی « بهره بر، سودمند با فایده و کامیاب»کلم  بهره وری ب  استناد فرهنگ فارسی معین .است
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معادل های دیگری مانند  راندمان، بازدهی ،  در برخی متون برای واژه بهره وری . بهره بری ، بافایده و سودمند معنا شده است

خاکی، .)قدرت تولید ، قابلیت ، باروری و کارآمدی برگزیده شده است ک  جملگی همین معنا و مفهوم را  ب  دست می دهند

3181 .) 

مدیریت مطرح بهره وری  واژه ای است  ک  از اواسط قرن هجدهم میالدی  مطرح گردیده و امروزه ب  عنوان یکی ازعوامل در 

 (.3183انصاری، .)است

توسط فرانسوا کن  طییب  لویی پانزدهم  و طرفدار مکتب  فیزیو  3611کلم  بهره وری  اولین بار  ب  طور رسمی  در سال   

جاهد، )کرات ها ک  در آستان  ی پیری ب  مطالع  ی  اقتصاد روستایی پرداخت  بود ، در کتاب  جدول اقتصادی  مطرح شد

3181.) 

سازمان همکاری اقتصادی  اروپا  ب  طور رسمی بهره وری را این چنین تعریف کرد؛ بهره وری حاصل کسری  3011در سال 

 .است ک  از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا  ارزش یکی از عوامل  تولید ب  دست می آید

ره وری عیارت  است از نسیت  ستاده ب   یکی از عوامل به:  سازمان بین المللی  کار بهره وری را این چنین تعریف می کند

 (.3181طاهری، .)تولید زمین ، سرمای  ،نیروی کار و مدیریت

بهره وری  را  ی  فرهنگ ، ی  نگرش عقالنی  ب  کار وزندگی  می داند ک   (NIPO)هم چنین سازمان  ملی بهره وری ایران 

 (.3183انصاری، .) یابی  ب  زندگی بهتر و متعالی تر   استهدف آن هوش مندان  کردن فعالیت ها برای دست 

 .آشنا شویم« اثر بخیی»و « کارایی»برای تعریف بهره وری ب  لحاظ اصطالح شناسی، ابتدا باید با دو مفهوم 

کارایی  را( In Put)ب  داده ( Out put)ب  دیگر سخن ، نسیت ستاده . می نامند« کارایی»میزان درست انجام دادن ی  کارا 

با این توضیح ک  هر چ  سرعت در دستیابی ب  هدف بییتر بوده و میزان . گویند ک  برابر با مصرف بهین  منابع می باشد 

« اثر بخیی»میزان دستیابی ب  هدف صحیح را . مصرف منابع برای دستیابی ب  آن کمتر باشد ،کارایی بییتری حاصل می شود 

 :با ادام دو مفهوم باال چهار حالت ب  دست می آید .بخیی ، انجام کار درست است  ب  عیارت دیگر ، اثر. می نامند 

 کارایی مثیت، اثر بخیی مثیت-3

 کارایی مثیت ، اثر بخیی منفی - 

 کارایی منفی ،اثر بخیی مثیت -1

 کارایی منفی ، اثر بخیی منفی -4

در این حالت با .یعنی وجود کارایی و عدم وجود اثر بخیی از میان چهار حالت باال ، بدترین حالت ممکن ، حالت دوم است ؛ 

ب  عیارت دیگر، با سرعت زیاد از هدف ها . ولی ن  در راستای دستیابی ب  هدف. سریع ترین سرعت منابع را مصرف می کنیم 

، ب  این حالت و بهترین حالت، حالت اول است ک  هم منابع درست مصرف شده و هم اهداف تحق  یافت  است . دور می شویم

 .بهره وری می گویند

مقایس  نتیج  )و اثر بخیی ( نسیت ستاده ب  داده ) تلقینی از کارایی .بنابراین بهره وری ، درست انجام دادن کار درست است 

 (.با اهداف

 

 بهره وری در ایران

عضویت . عضو آن سازمان بوده است  3116ایران از زمان تاسیس  سازمان بهره وری آسیایی  تا قیل از وقوع انقالب در بهمن  

با تصویب  مجلس شورای اسالمی دوباره ب   عضویت آن سازمان  3111ب  حالت تعلی  در آمد اما از سال  3060ایران در سال 

سازمان ملی بهره وری  . وابست  ب  وزارت صنایع سنگین تاسیس شد 3114سپس سازمان ملی بهره وری ایران در سال . در آمد

سازمان ملی بهره وری ایران بییتر ب  . ب  سارمان امور اداری و استخدامی ملح  شد  3166ان بعداً ب  وزارت صنایع در سال ایر

دنیال کار فرهنگی در اشاع  و ترویج  فرهنگ بهره وری در سطوح مختلف جامع  بوده و  تا ب  حال  پنج کنگره ملی  در زمین  

 (.3166ی، ظهیر.)بهره وری برگزار کرده است
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با این حال کیور ایران از نظر منابع طییعی و نیروی انسانی ، معادن، مواد اولی  و انرژی دارای  ظرفیت و پانسیل باالیی  است  

-و از بسیاری جهات  نسیت ب  دیگر کیورها دارای  امتیازات و امکانات بالقوه  فراوانی بوده و با این ک   باید  نیروی کار و بازده

ن  ی کیور ، سرمای  موجود و منابع ملی ب  نحو احسن مورد استفاده و  بهره برداری قرار گیرد  و نمودارها و شاخص ها ی سرا

و بهره وری در مقایس  با کیورهای پییرفت  جهان  و استانداردهای بین المللی از شرایط خوب و مطلوبی برخوردا ر باشند ، اما 

آمار های اعالم شده . ن  در مقایس  با  کیورهای منطق   و نیز شرق آسیا بسیار پایین تر استمتاسفان  ارقام بهره وری در ایرا

درصد کاست   1 حدود   14نسیت ب  سال   10نیان دهنده ی این است ک  میزان  بهره وری نیروی کار در ایران در  سال 

 41مین سال ها ، میزان بهره وری در هنگ کنگ درصد رشد منفی داشت  است، در حالی ک  در فاصل  ه 1 شده  است، یعنی 

درصد  34درصد و پاکستان  30درصد،  هندوستان  6 درصد،سنگاپور14درصد، کره جنوبی 11درصد، تایوان 16درصد، تایلند

 (.3181طاهری، . )افزایش یافت  است

ره وری، از گذشت ، مورد توجّا  صااحب   به. مؤثّرند  1عوامل بسیاری در تعریف و دیدگاه های مکاتب مختلف نسیت ب  بهره وری

نظران ومحققان رشت  هایی مانند اقتصاد، روان شناسی صنعتی و سازمانی، حسابداری و نیاز فیزیکادانان، مهندساان و مادیران     

بوده است ک  درك و دانش، تجرب ، زمین  ها و شرایط محیطی متفاوت آنها، موجب تعریف وتفسیرهای مختلف از بهاره وری در  

و میزان منابعی ک  برای ( برون داد)بهره وری، نسیت میان مقدار کاال و خدمات تولید شده .  های مختلف علمی شده استرشت

در این تعریف منابع شامل هما  مناابعی کا     . است را مورد بررسی قرار می دهد( درون داد)تولید آنها مورد استفاده قرار گرفت  

...( م از نیروی انسانی، سرمای ، مواد خاام تولیادی، زماان، علام و فنّااوری هاای ناوین و       اع)برای مدیران قابل دسترسی هستند 

 (3181ابطحی، ).است

. اشاره شده است و بهره وری را حاصل جمع این دو دانست  اند« و اثربخیی« در برخی از تعاریف بهره وری ب  دو مفهوم کارایی

  4«اثربخیای »ب  عنوان مفاهیمی اصلی در شناخت بهره وری می توان گفت ب  طور خالص  در مورد تعریف اثر بخیی و کارایی 

ک  مفهوم بسیار نزدی  ب  بهره وری دارد با     1«کارایی»ب  طور سنتی ب  عنوان تحقّ  اهداف ی  سازمان، تعریف شده است و 

ه وری را درسات انجاام دادنک کاار    با توجّ  ب  ایان دو تعریاف، مای تاوان بهار     . عنوان استفاده درست از منابع تعریف شده است

 .تعریف کرد ک  دو مفهوم کارایی و اثربخیی را با هم در برمی گیرد« درست

 :ب  این صورت ک  ی  فعّالیت. بر این اساس، بین اثربخیی و کارایی ی  فعّالیت، چهار حالت زیر را می توان در نظر گرفت

 هم کارایی دارد و هم اثربخیی؛. 3

 ولی اثربخیی ندارد؛ کارایی دارد،.  

 کارایی ندارد، ولی اثربخیی دارد؛. 1

 (3181ابطحی، ).ن  کارایی دارد و ن  اثربخیی. 4

در ایان حالات،   . یعنی وجود کارایی و عدم اثربخیی. بدترین حالت ممکن ا ک  کم ترین بهره وری را نیز داردا، حالت دوم است 

ب  عیارت دیگر، با سارعت زیااد، از   ! م؛ ولی ن  در راستای دستیابی ب  هدفبا سریع ترین سرعت ممکن، منابع را مصرف می کنی

 .هدف خویش دور می شویم

اشتیاه بعضی از مدیران هم در همین جاست ک  نیازهای تولید را بر سایر نیازهای سازمانی مقدّم مای شامارند و فقاط با  فکار      

ری را از شدّت بخییدن ب  کار، مجزّا کنیم؛ چرا ک  اساس بهره وری این نکت  بسیار اهمّیت دارد ک  بهره و. تولید بییتر هستند

بهیود بهره وری واقعی، با سخت تر کار کردنْ حاصل نمی شود؛ . کار کردنک همراه با آگاهی بییتر است و ن  سخت تر کار کردن

 .سیار محدودی دارد، نتایج ب(از نظر قدرت جسمانی)زیرا شدّت بخییدن ب  کار، ب  علّت محدودیت توان انسان 

، حتّای در  (محصاول )ورده آاز سوی دیگر، بهره وری، مترادف سود هم نیست؛ چرا ک  سود را می توان از راه افازایش بهاای فار   

 . صورت کاهش بهره وری هم ب  دست آورد

                                                 
3Productivity  
4Effectiveness  
5 Efficiency 
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فرایناد تهیا    در ی  کالم می توان چنین گفت ک  مفهوم بهره وری، ب  طاور فزایناده، باا کیفیات محصاول، کیفیات نهااده و        

محصول، در هم آمیخت  است ک  در این ارتیاط، از کارایی و اثربخیی هم سخن با  میاان مای ایاد و منظاور، تولیاد کاالهاا و        

 (3181عادل، ).خدماتِ باکیفیت در کوتاه ترین زمان ممکن است

 

 اهمیت بهره وری

زندگی مناسب، همراه با رفاه و آسایش بارای خاود و    بدون ش ، یکی از اهداف و آروزهای ملّت ها و کیورها، فراهم آوردن ی 

امروزه تأکید برتوسع  پایدار، یکای  . است« دیگران در جهان امروز است؛ ک  بهترین راه شناخت  شده برای رسیدن ب  آن، توسع 

را در جامعا    تاا از طریا  آن، اساتاندارد هاای زنادگی     . از محورهای اساسی در سیاست گذاری ها ی دولت ها ب  شمار می اید

با  عیاارت   . استاندارد زندگی در ی  جامع ، ب  درج  ای از تأمین حداقل نیازهاای جامعا  بساتگی دارد   . خویش بهیود بخیند

 (.3181عادل، ). دیگر، کیفیت غذا، پوشاك، مسکن، آموزش و امنیت اجتماعی، استاندارد زندگی را تعیین می کند

افازایش مقادار   . ا، پوشاك، مسکن، آموزش و امنیت بییتر و با کیفیتِ بهتار، تولیاد شاود   برای ارتقای استاندارد زندگی باید غذ

تولید و بهیود کیفیت کاالها و خدمات، می تواند از طری  افزایش نهاده های نیروی کار و سرمای  صورت پذیرد و یاا ایان کا  از    

 (.3181مومنی، ).عمل ایداستفاده ب  ( «یعنی توأم با بهره وری)منابع موجود ب  صورت کاراتر 

ب  عیارت دیگر، می توان چنین گفت ک  هدف بهره وری، عیارت است از ب  حداکثر رسانیدن استفاده از منابع، نیاروی انساانی،   

ب  شیوه ای عملی و با کاهش هزین  های تولید، ب  منظور گسترش بازار، افازایش اشاتغال،   ... سرمای ، مواد خام تولیدی، زمان و

رای افزایش دستمزدهای واقعی و بهیود معیارهای زندگی، ب  شکلی ک  ب  نفع کارکناان، مادیران و مصارف کننادگان     کوشش ب

و خالص  این ک  بهره وری، نگرشی فرهنگی است ک  در آن، انسان، فعالیت های خود را هوشامندان  ا خردمندانا  انجاام     .باشد

 .هداف مادی و معنوی ب  دست آوردمی دهد تا بهترین نتیج  را در جهت دست یابی ب  ا

از آن جا ک  منابع ی  کیور عموماً محدود است، افزایش بهره وری ب  عنوان ی  ضرورت اساسی برای ارتقای استاندارد زندگی 

در جهان امروز، با توج  ب  محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز ب  بهاره وری بییاتر، ا چا  در     . ی  ملت، اهمیت پیدا می کند

 (3181عادل، ).یورهای پییرفت  و چ  در کیورهای در حال توسع  ا امری حیاتی و ضروری استک

با بهیود بهره وری شااغالن، با  دساتمزد بییاتر و     . افزایش بهره وری، موجب رشد اقتصادی و توسع  اجتماعی بییتر می شود

بهره وری بااالتر، از  . یتری تولید خواهد شدشرایط کاری مناسب تری دست خواهند یافت و درعین حال، فرصت های شغلی بی

ی  سو موجب افزایش کیفیت کاالها و در عین حال کاهش قیمت ها شده، و از سوی دیگار، ساود ساهامداران را افازایش مای      

 . دهد

اقتصادی معیار توسع  یافتگی هرکیوری ب  میزان بهره گیری مطلوب و بهین  از منابع و امکانات موجود در جهت نیل ب  اهداف 

نقش مثیات  . این موضوع بیانگر جایگاه ویژه بهره وری در سیاست های کالن توسع  اقتصادی کیورهاست. آن، تعریف می شود

 . بهره وری در افزایش رفاه ملّی اکنون ب  طور قطعی پذیرفت  شده است

د بهره وری، نیایاد تنهاا اهاداف تجااری و     ید، رشآاز آن جا ک  بهره وری، عاملی برای رشد تمام معیار های زندگی ب  شمار می 

افزایش سود در کسب و کار را مّد نظار داشات  باشاد؛ بلکا  بایاد تماام جواناب زنادگی و هما  بخاش هاای جامعا  را در بار              

 (.3183رابینز، ).بگیرد

 

 عوامل افزایش بهره وری 

و برون ( سازمان/سامان )ی  سیستم ( هاده هاین)همان طور ک  گفتیم، در بحث بهره وری، سخن از ارتیاط میان درون ْدادهای 

. از این رو تغییر در میزان هری  از این موارد می تواند بر بهره وری اثار داشات  باشاد   . آن است( فرآورده یا محصوالت)ْدادهای 

 :افزایش بهره وری می تواند ناشی از پنج رابط  زیر باشد ک  بین درون داد و برون داد، حاکم است

 .داد و درون داد، افزایش یافت  باشد امّا افزایش درون داد ب  نسیت کمتر از افزایش برون داد باشد برون. 3
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 .برون داد افزایش یابد امّا درون داد ب  همان میزان قیلی باشد.  

 .برون داد با وجود کاهش درون داد افزایش یابد. 1

 .هش یابدبرون داد ب  همان میزان قیلی باشد امّا درون داد کا. 4

 (3003گریفتن، ). برون داد کاهش یابد امّا درون ب  نسیت بسیار بییتری کاهش یابد. 1

 

 عوامل مؤثّر بر بهره وری

 :در بین عوامل گوناگون اثرگذار بر بهره وری دو گروه نقش اصلی دارند

 .ک  از سوی فرد یا بنگاه اقتصادی یا سازمان، قابل کنترل هستند: عوامل درونی. 3

 . ک  خارج از کنترل فرد و بنگاه اقتصادی یا سازمان است: عوامل بیرونی . 

. از این رو اوّلین گام در راستای افزایش بهره وری تیخیص دامن  میکالت در چارچوب دو گروه عوامل درونای و بیرونای اسات   

 : عوامل درونی در دو گروه، قابل تقسیم هستند 

 .ماشین آالت و تجهیزات، تکنولوژی، مواد و انرژی است محصول،: عوامل سخت افزاری شامل. الف

 :عوامل سخت افزاری مانند 

طراحی بهتر ، گسترش تحقی  و توسع  ، بازاریابی و فروش با در نظر گرفتن کمیت، کیفیت، زمان و هزین  : محصول از طری  -

 . مناسب 

وقع ، استفاده موثر و مطلوب تر از ظرفیت آن هاا ، توجا    تعمیرات و نگهداری خوب و ب  م: ماشین آالت و تجهیزات از طری  -

 . ب  نحوه بهر برداری ، دوام و عمر آنها ، نوآوری ، هزین  ، سرمای  گذاری ، گسترش ظرفیت ها و برنام  ریزی تولید 

 : تکنولوژی -

در واحد محصول، انتخااب ماواد اولیا     بهره گیری از مواد و ارائ  ، محصول مفید با مصرف انرژی کمتر : مواد و انرژی از طری  -

مناسب و صحیح و با کیفیت مطلوب، کنترل ضایعات ، باال بردن کیفیت مواد اولی  با استفاده از فرآیندهای اولی  و آماده ساازی  

 .مواد اولی  ، فرآیندهای اصلی تولید ، بهیود وضعیت انیارداری و گردش موجودی ها

 .، روش های کار و روش های مدیریت(سیستم)متخصّص، سازمان عوامل نرم افزاری شامل افراد . ب

 : عوامل نرم افزاری مانند

ایحاد زمین  های میارکت ، توج  ب  رفتارهای انسانی، حذف برخوردهاا و مواناع ارتیااطی و مواناع ارتیااطی ،      : افراد از طری  -

ع کار و شغل ، مهم و پار اهمیات و ساودمند نیاان دادن     رعایت استاندارد عملکرد و تالش در بهیود آن ، توج  ب  رضایت از نو

 . کار

 . وحدت فرماندهی ، واگذاری مسئولیت ها ، نظارت و کنترل ، تعمیم کار و ایجاد هماهنگی: سازمان و سیستم ها از طری  -

ورد اساتفاده قارار مای    جابجایی نیروی انسانی ، ابزار ، محل های تولید ، مواد ، ماشین هاایی کا  ما   : روش های کار از طری  -

 . گیرند

سیاست های نیروی انسانی ، ایجاد میاغل، برنام  ریزی ، نظارت ، هزین  هاا و مناابع سارمای  ای ،    : روش های مدیریت شامل-

 .روش های کنترل 

 :عوامل بیرونی نیز در س  گروه، تقسیم بندی می شوند

 : عوامل ساختاری شامل. الف

 ، تکنولوژی ، رقابتی  تغییرات اقتصادی ، کیاورزی-

 .تحقیقات و توسع  ، تکنولوژی و کاربرد روش های تازه فنون جدید ، محصوالت جدید -

 تحرك اقتصادی ، مالی، حضور در بازار رقابتا ،منابع انسانی ، زیر بناهای اقتصادی، نوآوری و اختراعات -

 تغییرات اجتماعی و جمعیتی -
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 ... .ین، سوخت، انرژی، مواد خام ومنابع انسانی، زم: منابع، شامل. ب

عملکارد و کاارایی   : گروه سوم ا ک  از دو گروه قیلی، مهم تر و تأثیرگذارتر است ا، عوامل مرتیط باا کارآمادی اسات، شاامل      . ج

، شافافیت  ...(رانت خاواری، ناابرابری فرصات هاا، انحصاارگرایی و     )دستگاه های دولتی، ثیات مقررات دولتی، میزان فساد اداری 

معامالت، اقتدار نظام قضایی، رسان  ها و احزاب آزاد و مستقل، حمل و نقل، فنّاوری اطّالعات و ارتیاطات، سیستم مالی و بانکی، 

 (3181رابینز، )... .چگونگی اعطای یاران  و کم  و

رای افزایش بهره وری اساتفاده  پس از آشنایی با عوامل مؤثّر در افزایش بهره وری، باید دید ک  چگون  می توانیم از این عوامل ب

سرمای  و سرمای  ( جذب)انیاشت : بهترین رویکرد برای افزایش بهره وری، ی  رویکرد س  شاخ  ای ترکییی است ک  بر. نماییم

برخی از راهیردهای مؤثّر برای رسیدن ب  این هادف، عیاارت   . گذاری؛ توسع  منابع انسانی؛ و نوآوری های فنّاوری، تمرکز نماید

 :ند ازا

 بهیود اثر بخیی منابع انسانی از طری  آموزش؛. 3

 ؛(جایگزینی ماشین ب  جای دست)بهیود فرایند تولید از طری  اتوماسیون .  

 ؛(مونتاژ)بهیود طراحی تولید از طری  ایجاد تولیدات آسان برای یکپارچ  کردن . 1

 (3184پارسائیان، ).بهیود تسهیالت تولید. 4

. ، رابط  مستقیم دارد«و ارتقای بهره وری کل عوامل« شد بهره وری نیروی کار، با دو منیع رشد سرمای  سران از نگاه تئوری ، ر

این شاخص، بیاانگر برایناد   . ، بیانگر متوسط تولید ب  اِزای هر واحد از کلّ منابع تولید است«شاخص بهره وری کلّ عوامل تولید

شاخص بهره وری کلّ عوامل تولید، وضعیت اقتصاد کیور را از نظر استفاده بهینا   . تحوالت بهره وری نیروی کار و سرمای  است

 . از منابع نیان می دهد

شاامل تخصایص بهینا  مناابع و     )مدیریت بهتر منابع تولید : بهیود بهره وری کلّ عوامل تولید، می تواند در نتیج  عواملی مانند

شامل ارتقای سطح بهداشت و سالمت و افزایش سطح آموزش )سرمای  انسانی  ، افزایش(استفاده بهتر از منابع و امکانات موجود

، افزایش انگیزه نیروی انسانی برای کار بییتر و بهتر، اصالح ساختار سِنّی و جنسای و شاغلی نیاروی کاار،     (و مهارت نیروی کار

 (همان منیع).خلّاقیت و نوآوری و پییرفت فنّاوری، رخ دهد

 

 م اداریوری در نظا موانع بهره

عادم آشانایی   . هاای اداری اسات   وری در ساازمان  ضعف در مدیریت یکی از عوامل اصلی پایین باودن بهاره  : ضعف مدیریت -3

های انگیزشی، کنترل، انتخااب   ریزی، سازماندهی، مدیریت منابع انسانی، پاداش و تنیی ، روش ها و فنون برنام  مدیران با تکنی 

های آموزشی، موجب ضعف در مادیریت و نهایتااً    ریزی دوره جابجایی مکرر آنها و عدم برنام  نامناسب مدیران در سطوح مختلف

 .وری را بدنیال دارد کاهش بهره

کارکنانی ک  در کار دانش و مهارت الزم را داشت  باشند کارها و وظایف محول  را بدرستی انجام  :نیروی انسانی غیرمتخصص - 

هاا، داشاتن    وری باید در سازماندهی کارکنان عالوه بر مدنظر قرار دادن سایر ویژگای  ود سطح بهرهبنابراین برای بهی. خواهند داد

الزم ب  ذکر است جذب و بکارگماری کارکنان شایسات  مساتلزم   . تخصص ب  عنوان یکی از اصول اساسی در گزینش افراد باشد

 .شدساالری حاکم با ایجاد ی  نظام منابع انسانی است ک  در آن شایست 

میاخص نماودن   : های ارزشایابی کارکناان عیارتناد    برخی از اهداف سیستم :عدم وجود سیستم ارزشیابی مناسب کارکنان -1

های آموزشی برای اصالح آن در سطح سازمان، ایجاد عالقا  در کارکناان بوسایل      ضعف کارکنان در انجام کارها و تدوین برنام 

هاا و   سازمان، ایجاد معیاری منطقی در واگذاری مزایا و امتیازات و کاهش نارضاایتی ایجاد ی  نظام پاداش و تیوی  منطقی در 

های ارزشیابی کارکنان باید عملکارد آنهاا را ماورد     بنابراین سیستم. شکایات ناشی از اعمال نظرهای مغرضان  نسیت ب  کارکنان

وجاود نظاام ارزشایابی مناساب خاود      . فاده نمایدهای ناکارآمد است سنجش قرار دهد و از آن بعنوان معیاری جهت اصالح روش

 .های کاری باشد تواند عاملی در جهت ارتقاء انگیزه می
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هاای تاالش و    وری در سازمان ارتیاط مساتقیم باا وجاود انگیازه     افزایش و بهیود بهره :عدم وجود انگیزه کاری در کارکنان -4

ها واستفاده صحیح  ر جهت دستیابی ب  اهداف سازمان، کاهش هزین کارکنان با انگیزه قادر ب  تالش د. کوشش در کارکنان دارد

 .کند های پایین کاری ب  عنوان معضلی خودنمایی می متاسفان  سالهاست ک  انگیزه. و مناسب از منابع هستند

از امکاناات و   اگر در سازمانی افراد بدنیال تحق  اهاداف فاردی و شخصای باوده و    : حاکم بودن روحی  منفعت طلیی فردی -1

وری ساازمان کا  در باذل توجا  با  اهاداف        منابع سازمان برای نیل ب  نیات و مقاصد شخصی استفاده نمایند، در نهایات بهاره  

 .آید ب  ورط  فراموشی سپرده خواهد شد سازمان بدست می

 0تاا   1کاار مفیاد در هفتا      سااعت . باشند برای شرح این موضوع آمارهایی ک  از نظر خواهد گذشت، راهگیا می :کاری کم -1

در مورد ساعات کار مفید کارکنان ی  ساازمان اداری بعمال آماد نیاان      3111ای ک  در سال  مطالع ».ساعت اعالم شده است

سااعت   8ساعت مقرر کارکناان   44ساعت در هفت  بوده است یعنی عالوه بر   1دهد در ساعت کار رسمی در سازمان مزبور  می

سااعت   8یعنای حتای کمتار از    . ساعت در هفت  بوده است 8/6د اما کار مفید کارکنان سازمان مزبور فقط هم اضاف  کار داشتن

 «.کنند اضاف  کاری ک  دریافت می

کننده یا  عامال تولیاد یاا محصاول، در شارایط        رانت عیارت از اضاف  ارزشی است ک  نصیب عرض »:های مختلف«رانت» -6

رانت ب  هر پرداختی ک  باالتر از ارزش واقعی محصوالت یا خدمات . «شود قاضا در بازار میکمیابی مطل  یا نسیی آن نسیت ب  ت

شوند ک  در راه کساب آن   بسیاری از افراد و گروهها بدلیل وجود رانت برای آنها صاحب درآمدهایی می.گردد باشد، اطالق می می

و پرداختهاای  ( ای عاده خاصای از افاراد جامعا  مهیاا اسات      ک  الیت  بر) وجود رانت. اند کمتر تالش و کوشیی را تحمل نموده

هاای خالقیات و نوآوری،تولیاد و     رانات انگیازه  . شود آمیز موجب تضعیف روحی  تالش و کوشش در بین افراد جامع  می تیعیض

ی باین تاالش و   نماید زیرا ارتیااط منطقا   وری را ایجاد می رانت ب  شکلهای مختلف کاهش بهره. کارآفرینی را از بین خواهد برد

وری در  های مختلف باعث تقلیل روحی  کار و تاالش و نهایتااً کااهش بهاره     رانت ب  شیوه.برد کوشش و عملکرد را زیر سوال می

های  ، ایجاد روحی  مدرك گرایی و عدم توج  ب  شایستگی(رانت اقتصادی)پرداختهای اضافی ب  کاالها و خدمات. شود جامع  می

و کارایی آنها در بدست آوردن مناصب شغلی موجب تالش افراد برای دستیابی ب  مدارك دانیاگاهی با     های افراد فنی، مهارت

گارفتن   اعطاای پسات بار اسااس ارتیاطاات آشانایی و نسایی و نادیاده        ( رانت علمی.)عنوان مجوزی جهت استخدام شده است

 .های شایستگی در گزینش افراد در امور تخصصی مالك

میاغل   . باشاند  های زیادی می زمان دارای مسئولیت بسیاری از مدیران در نظام اداری ب  طور هم :مدیرانمیغل  زیاد کاری  -8

این امار  . های تعیین شده انجام دهند شود آنها عمالً نتوانند بسیاری از کارهای محول  را ب  شایستگی و در زمان فراوان باعث می

 :شود باعث میکالتی ب  قرار زیر می

هاای   مدیرانی ک  مسئولیت. باشد انتها نمی انسان دارای ظرفیت و توانایی نامحدود و بی. شود عملکرد ضعیف مدیر میباعث ( الف

 .شود مختلف دارند، بدلیل تداخل وظایف، بییتر کارهای آنها ب  طور ناقص انجام می

کندی و توقف در انجام کار ارباب رجاوع  عدم حضور دائم مدیر ب  دلیل میغل  فراوان باعث . شود موجب نارضایتی مردم می( ب

 .و نهایتاً نارضایتی آنها خواهد شد

 .های پویا و جدید خواهد شد شدن استعدادهای توانمند با افکار و روش باعث جلوگیری از مطرح( ج

غل  ماانعی در  دهد ک  مادیران پرمیا   موارد مذکور بخوبی نیان می. یابد های دولتی رواج می فرهنگ انحصارطلیی در سازمان( د

 .باشند های دولتی می وری در سازمان جهت ارتقاء سطح بهره

کنترل های مضاعف اداری ک  کامل ثیت های مکرر ، پاراف های متعدد ، اخذ رسایدهای  . وجود روابط میتنی بر عدم اعتماد ( ه

عدم اعتماد است باعث اتالف بسیاری از  ک  ناشی از روابط میتنی بر... فراوان در مکاتیات ، سیستم های حضور و غیاب سنتی و 

 .منابع سازمان شده است 
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ایان امار   . های دولتی سنتی و در بسیاری موارد غیرعلمی و تجربی است های انجام کار در سازمان روش :های انجام کار روش -0

و خساتگی کارکناان از انجاام    خود میکالت بسیار فراوانی در نظام اداری فراهم آورده ک  از ان جمل  سردرگمی اربااب رجاوع   

 (3161حقیقی، ).توان نام برد کارها را می

 وری عوامل موثر در بهره

ذیالً ایان  . عوامل برون سازمانی و درون سازمانی تقسیم کرد: توان ب  دو دست  های دولتی را می وری سازمان عوامل موثر در بهره

 .دو دست  عوامل بحث خواهد بود

دهناد، عوامال    تاثیر قرار مای  وری آنها را تحت باشند و بهره عواملی ک  خارج از سازمانهای دولتی می: یعوامل برون سازمان: الف

 :باشند مهمترین عوامل برون سازمانی ب  قرار زیر می. باشند برون سازمانی می

نگ حاکم بر جامعا  با    فره. شود فرهنگ ب  عنوان عاملی حیاتی باعث هدایت رفتارها در اعضای جامع  می :عوامل فرهنگی -3

فایده               کنیم امری بی وری بدون توج  ب  فرهنگی ک  در آن زندگی می بحث بهره. دهد عنوان چتری کلی  رفتارهای ما را شکل می

شاعار  تاوانیم باا    وری قرار گیرند چگونا  مای   سازی معیارهایی را ایجاد نمائیم ک  در تضاد و تقابل بهره چنانچ  در فرهنگ. است

وری در مقابال   وری معادل استثمار افاراد تلقای شاود بناابراین بهاره      اگر در فرهنگ جامع  بهره. وری ب  جلو حرکت نمائیم بهره

کارکردن ارتیاطی تنگاتنگ   های فرهنگی با کار درست و درست ها، عادات و سایر مقول  ارزش. اهداف فرهنگی قرار خواهد گرفت

، دوری از اسراف و تیذیر منابع و (سازمانی)ها طلیی، خالقیت، نوآوری، جلوگیری از ریخت وپاش توفی ای ک  در آن  جامع . دارند

 .شوند راهی آسان بسوی روزهای بهتر از گذشت  را پیش روی دارد های ماندگار تلقی می استفاده بهین  از زمان ب  عنوان ارزش

سطح عماومی پرداخات حقاوق و دساتمزد در کیاور، شارایط       : مانندنوسانات و تغییرات اقتصادی کیور،  :عوامل اقتصادی - 

در شارایط تاورمی   : با  طاور مثاال   . وری تاثیر داشت  باشند توانند در سطح بهره بیکاری و تورم می: عمومی اقتصاد جامع ، مانند

وری خواهاد   ش بهاره پدیده چندشغلی، موجب کااه . بدلیل کاهش ارزش پول رایج کیور افراد مجیور ب  کار بییتر خواهند شد

 .شد

وجود روابط اجتماعی میتنی بر همکاری و مودت، انضیاط اجتماعی، سطح آموزش عمومی جامع ، ترکیاب   :عوامل اجتماعی -1

 .باشند ها موثر می وری سازمان جمعیت، نرخ رشد جمعیت، سطح سواد و بهداشت و نرخ بیکاری در بهره

دهناد، عوامال    وری آنها را تحت تاثیر قرار مای  باشند و بهره اختمانهای دولتی میعواملی ک  داخل س :عوامل درون سازمانی -ب

 :باشند مهمترین عوامل درون سازمانی ب  شرح زیر می. باشند درون سازمانی می

 زیارا عوامال ماادی در دساتان توانمناد انساان      . وری سازمان با نیروی انساانی انکارناپاذیر اسات    ارتیاط بهره :نیروی انسانی -3

بناابراین انساان     .تواند از منابع سازمان بهترین استفاده را نماید انسان صاحب دانش و تخصص است ک  می. شوند ریزی می قالب

 .ور انسان با کیفیت است و انسان باکیفیت، انسان بادانش و تخصص است ه بهر

تواناد در   هاای ساازمان مای    رگیری افراد در مکاان آالت سازمان و طرز قرا استقرار تجهیزات، ابزارها و ماشین :فضای سازمان - 

 .چگونگی انجام کارهای سازمان تاثیرگذار باشد

ب  عیارت دیگر کارکناان  . حقوق و دستمزد پرداختی کارکنان باید در آنها ایجاد انگیزه الزم را فراهم آورد :حقوق و دستمزد -1

معموالً در نظام پرداخت بخاش دولتای   . ود مرتیط و منصفان  بدانندباید مقدار حقوق و دستمزد پرداختی را با کار انجام شده خ

. کناد  ای با عملکرد کارکناان ایجااد نمای    شود و آن عمالً رابط  افزایش حقوق کارکنان ثابت و یکسان ب  صورت ساالن  انجام می

های سازمان  پرداخت. ان داده استوری را در سازمان نی تحقیقات بسیاری ارتیاط بین حقوق و دستمزد و افزایش کارایی و بهره

آیاد درك عادالنا  و    آنچ  ب  عنوان معیار انگیزشی در حقوق و دستمزد با  حسااب مای   . ب  کارکنان باید بر اساس عدالت باشد

باودن آن را بخاوبی لماس و     وجود نظام پرداختی ک  کارکناان منصافان   .منصفان  بودن حقوق و دستمزد از جانب کارکنان است

بطورکلی افراد بر اساس تئوری براباری آداماز کا  یکای از     .آید وری ب  حساب می د از اهم امور در جهت افزایش بهرهحس نماین

هایی ک  از سازمان دریافات   را با ستاده( تحصیالت، تجرب ، کوشش و وفاداری)های خود را تئوریهای فرایندی انگیزشی است داده
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دهناد و بعاد باا مقایسا       باشاد، ماورد بررسای قارار مای      فراد حقوق و دستمزد میکنند ک  مهمترین و میهودترین آن نزد ا می

 .های دیگری، اگر احساس عدالت در آنها انگیزش ایجاد خواهد شد های خود با داده های دیگری و داده ستاده

هستند، امروزه در آموزش و پرورش کارکنان برای توانمندسازی کسانی ک  در دستگاههای دولتی میغول : آموزش کارکنان -4

چیز ب  کیفیت آن گاره   شود، این بدان دلیل است ک  هم  های راهیردی مدیریت دولتی شناخت  می سراسر جهان یکی از برنام 

هاای آماوزش کارکناان خاود اختصاا، داد،       میلیارد دالر بابت برنام   ، 3081در سال ( IBM)شرکت ای بی ام. خورده است

روز در  8 کارکناان ژاپان بطاور متوساط ساالیان       . میلیاارد دالر باود   1ای بی ام در آن سال  جالب توج  است ک  سود خالص

دهناده اهمیات    نیان مترقیآمار و ارقام توج  ب  آموزش نیروی انسانی در کیورهای . کنند های ضمن خدمت شرکت می کالس

خاواهی گنادم بکاار اگار      برای یکسال میوه می اگر» بقول حکیم و دانیمند چینی کنفوسیوس. باشد وری می آن در توسع  بهره

و یاا  « خواهی برای صدسال زندگیت تامین باشد در فکر ساختن انسان بااش  خواهی درخت بکار و اگر می برای ده سال میوه می

 :است ای از آن ب  قرار زیر اند، ک  نمون  اشاراتی ک  اندییمندان ایران زمین در باب اهمیت آموزش و فراگیری دانش نموده

 جان است از دانش تهی است آنک  بی                                 چون جهان سراسر آگهی است

 تر بود جانش قوی است هر ک  آگ                             اعتالی جان چوای دل آگهی است 

 (جالل الدین مولوی)

شاوند در افازایش و یاا     ر و روشهایی ک  انجام کار را موجب میانتخاب و بکارگیری تکنولوژی مناسب بعنوان ابزا :تکنولوژی -1

ها و سایر ابزارهای تولید کننده کاال و یا ارائ  دهناده خادمات در    آالت، روش انتخاب ابزار، ماشین. وری موثر هستند کاهش بهره

 .توانند موثر باشند های سازمان می ها و افزایش ستاده کاهش هزین 

. رکنان باید برای انجام کارها بنحو مطلوب و تداوم در بهتر انجام دادن کار پاداش مناسب دریافت نمایندکا :تیوی  و پاداش -1

در ایان رابطا    . مدیران در خیلی مواقع ب  این موضوع ک  پاداش هرچند کوچ  بر عملکرد کارکنان تااثیر دارد، واقاف نیساتند   

پوشای   تاان چیام   از کارهای ساازمان از اساتراحت خاود و خاانواده     فرض کنید برای انجام بخیی: مثالی از نظر خواهد گذشت

کنید، مدیر شما حتی زحمت لیخندزدن و تکان دادن سر  اید و بعد از پایان آن کار جهت تحویل ب  مدیر خود مراجع  می نموده

کنید و یا  انند گذشت  عمل میآیا شما در انجام مناسب کارهای محول  هم. دهد و یا ی  ابراز احساسات ساده را نیز ب  خود نمی

دهد عدم دریافت پاداش برای عملکرد شاغلی اساتمرار در انجاام کارهاا با  نحاو        ها نیان می شوید؟ بسیاری پژوهش دلسرد می

مدیران شاید بر این باور باشند ک  حقوق و دستمزد دریافتی کارکناان پاداشای همییاگی و مناساب     . دهد مطلوب را کاهش می

درست است ک  حقوق و دستمزد بعنوان ی  عامل مهم در نگهداری و عملکرد کارکنان موثر است اما کارکناان   .برای آنها است

. تواناد ماادی و غیرماادی باشاد     پااداش مای  . باشند های مختلف و متنوعی در ارتیاط با عملکرد خود می خواهان دریافت پاداش

بر مدیران است . باشد می... المی، سرتکان دادن ب  معنای رضایت ولیخندزدن، تیکرک: پاداش شامل بسیاری موارد ساده همانند

 .های متنوع و مختلف عملکرد مطلوب در سازمان را توسع  دهند ها و پاداش تا با استفاده از میوق

زمان فرهناگ ساا  . تواند ایفا نمایاد  می: وری سازمان  فرهنگ سازمان نقش مهمی در ارتقاء و یا کاهش بهره: فرهنگ سازمان -6

تواناد   فرهنگ سازمان می. باشد... پروری و یا پرکاری و تالش، کیفیت و دقت در انجام کارها و تواند تیوی  کننده تنیلی وتن می

 .وری و یا تسهیل کننده آن در مجموع  سازمان باشد مانع بهره

 .باشد وری می رهنگ حاکم سازمان ب  بهرهآید نیان دهنده توج  و یا عدم توج  ف پاسخ ب  سواالتی ک  ب  صورت نمون  ذیالً می

 وری چیست؟ نگرش مدیران نسیت ب  افزایش بهره -

 اندیی  و نگرش کارکنان نسیت ب  کار، سازمان و ارتقاء و توسع  جامع  چگون  است؟ -

 ای دارند؟ آیا کارکنان نسیت ب  کار، سازمان و جامع  عالق  -

 ب  نیروی انسانی است؟ های سازمان در جهت اهمیت دادن آیا روش -

 شود؟ آیا نیروی انسانی سازمان در تصمیمات میارکت داده می -

 شود؟ گیرد و پاداشی ب  آن داده می آیا عملکرد خوب در سازمان مورد تیوی  قرار می -
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 آیا جلوگیری از اسراف در کارکنان رواج دارد؟ -

داشاتن فرهناگ ساازمانی    . دهند د ک  فرهنگ سازمان را تیکیل میهای بسیاری هستن ای از جنی  پاسخ ب  موارد فوق گوش ...و

وری را برای سازمان و ارتقااء ساطح زنادگی را در جامعا  با        تواند بهیود بهره وری حرکت نماید، می ک  در راستای افزایش بهره

 .ارمغان آورد

سان و سایر دانیمندان علاوم اجتمااعی   شنا کیفیت زندگی کاری اشاره ب  کوشش روانیناسان، جامع  :کیفیت زندگی کاری -8

یعنی عالوه بر تخصصی کاردن کارهاا کا  مرهاون     . در راستای توج  ب  نیازهای انسانی و قرار دادن آنها در محتوی شغلی است

. دهاد  باشد توج  با  نیازهاای روانای کارکناان را ماوردنظر قارار مای        زحمات افرادی همچون آدام اسمیت و فردری  تیلور می

سازی شاغل بارای ایجااد کیفیات زنادگی       های گردش شغل، گسترش شغل و غنی ی طراحی مجدد میاغل ک  با برنام ها بحث

هاای   از دیگار برناما   . گیارد  یابد، هم  برای بهیود کیفیت و کمیت کارهایی است ک  توسط کارکنان صاورت مای   کاری معنا می

ایجاد روابطی میتنای بار صامیمیت، اجاازه اباراز عقیاده با          های عصیی، کیفیت زندگی کاری ایجاد محیط کاری بدور از تنش

کند، افازایش   های کیفیت زندگی کاری را دنیال می بطورکلی سازمانی ک  برنام . باشد کارکنان و میارکت آنها در تصمیمات می

 .وری را درون خود شاهد خواهد بود و بهیود بهره

بطور مثال، روش و الگوی مدیریت . وری ارتیاطی مستقیم دارد ا بهرهسی  و روش مدیریت سازمان ب :سی  و روش مدیریت -0

تولیاد و  )وری را در کلی  عوامل های باالی بهره وری را برای سازمان ب  ارمغان خواهد آورد و شاخص مکانیکی در کوتاه مدت بهره

و بزودی از سرعت و پایاداری آن کاسات    وری پایدار نخواهد بود  رشد بهره( مدیریت)اما در این روش. نیان خواهد داد( خدمات

وری نخواهیم بود اما در بلندمادت   رغم اینک  در ابتدا شاهد رشد چیمگیری در بهره در روش مدیریت ارگانیکی علی. خواهد شد

وری در کوتااه مادت    دهد اگر خواهان رشاد بهاره   ها نیان می پژوهش. وری در سازمان خواهیم بود های بهره شاهد رشد شاخص

خاواهیم بایاد از روش    وری را مای  باشد، اما اگر رشدی مستمر و پایدار در بهیود و ارتقاء بهره تیم روش مکانیکی پاسخگو میهس

ارگانیکی در سازمان استفاده نمائیم الیت  بیان این نکت  الزم است ک  تغییر سی  مدیریت در سازمان امری دلخاواه و تصاادفی   

بطور مثال تواناایی  . کنند آن دخیل است ک  ما را در انتخاب سی  و سیاق مدیریت هدایت میباشد بلک  شرایطی در ایجاد  نمی

 (3181سرمد، ).توانند در انتخاب سی  مدیریتی تاثیرگذار باشند می... نیروی انسانی، تکنولوژی و

 

 روش تحقی 

از .ان  پای  گذاری شده اسات  تحقی  حاضر ی  تحقی  کمی است ک  بر اساس پارادایم ها و مفروضات پژوهش خردگرای

بعد هدف پژوهش این تحقی  کاربردی ب  حساب می آید چون هدف کاربردی ان ی  حوزه خا،، یعنی عوامل موثر بار ارتقااء   

 .بهره وری نیروی انسانی در شرکت آبفا فارس می باشد تا با شناسایی آن عوامل در جهت افزایش بهره وری شرکت کوشیید

طالعات این پژوهش ی  تحقی  توصیفی غیر آزماییی است زیرا تحقیقات توصایفی غیار آزماییای    از بعد جمع آوری ا

با توج  ب  این ک  هدف کلی تحقی  بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر ارتقا بهره .محق  داده های کنترل و دست کاری نمی نماید

از طرفای چاون   . تحقی  پیماییی نیز محسوب می گردد وری نیروی انسانی شرکت آبفا روستایی استان فارس می باشد لذا این

نیاز  ( مقایسا  ای -علای )یافتن عوامل موثر بر ارتقا بهره وری نیز از دیگر اهداف این تحقی  است لذا این تحقی  پس رویادادی  

 (81: 3168سرمد، )محسوب می گردد

می  -3-4مطاب  جدول و نمودار شماره  تجنسیها بر اساس بررسی اطالعات بدست آمده از پرسینام ، فراوانی آزمودنی

 . باشد
 جنسیت کارکنان آبفا روستایی توزیع فراوانی مربوط ب -3جدول 

 شاخص

 جنسیت

 درصد فراوانی
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 مرد

 زن

 کل

331 

   

31  

1/81 

6/31 

311 

د مارد  درصا  1/81نفر کارکنان آبفا مورد مطالع  در تحقی  حاضار    31از میاهده می شود،  3مطاب  جدول و نمودار 

 . درصد زن هستند 6/31بوده اند و 

 
 کارکنان بر اساس جنسیتتوزیع  -3نمودار 

 

 

 

 
 

 تحصیالت - 

-4مطاب  جدول و نمودار شاماره   میزان تحصیالت ها بر اساسبررسی اطالعات بدست آمده از پرسینام ، فراوانی آزمودنی

 .می باشد  - 

 
 ت کارکنان آبفامیزان تحصیالتوزیع فراوانی مربوط ب   - جدول

 شاخص

 

 تحصیالت

 درصد فراوانی

 دیپلم

 فوق دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس

6 

38 

6  

11 

1/1 

1/31 

1/14 

1/ 1 
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درصاد تحصایالت    1/1نفر کارکنان مورد مطالع  در تحقی  حاضر   31از میاهده می شود،  - مطاب  جدول و نمودار 

 .درصد فوق لیسانس بوده اند 1 /1درصد لیسانس،  1/14درصد فوق دیپلم،  1/31دیپلم، 

 
 
 

 میزان تحصیالتکارکنان بر اساس توزیع  - نمودار

 

 

 

 سن-1

مای   -1-4مطاب  جدول و نماودار شاماره    سنها بر اساس بررسی اطالعات بدست آمده از پرسینام ، فراوانی آزمودنی

 . باشد
 کارکنان سنتوزیع فراوانی -1جدول

 شاخص     

 سن

 درصد فراوانی

11- 1 

41-13 

11-43 

 13بییتر از 

 1 

61 

1  

1 

 /31 

8/11 

 / 4 

8/1 

-11درصاد   31/ نفر کارکنان آبفا مورد مطالع  در تحقی  حاضر   31از میاهده می شود،  -1مطاب  جدول و نمودار 

 . سال سن دارند 13درصد بییتر از  8/1سال و  43-11درصد  4 / سال،  13-41درصد  8/11سال و  1 

                 فوق لیسانس        

                فوق دیپلم                لیسانس         

 دیپلم
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 توزیع سن کارکنان آبفا روستایی-1نمودار 

 

 سنوات خدمت-4

مطاب  جادول و نماودار شاماره     سنوات خدمتها بر اساس بررسی اطالعات بدست آمده از پرسینام ، فراوانی آزمودنی

 . می باشد 4-4
 کارکنان سنوات خدمتتوزیع فراوانی : 4جدول

 شاخص      

 سابق  خدمت

 درصد فراوانی

 1کمتر 

31-1 

31-33 

 31ییتر ب

33 

11 

 6 

14 

1/8 

1/41 

1/ 1 

8/ 8 

درصد کمتار از   1/8نفر کارکنان آبفا مورد مطالع  در تحقی  حاضر   31از میاهده می شود،  4مطاب  جدول و نمودار 

 . سال سنوات خدمت دارند 31درصد بییتر از  8 /8سال و  33-31درصد  1 /1سال،  1-31درصد  1/41سال،  1
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 سنوات خدمت کارکنان آبفا روستاییتوزیع : 4نمودار 

 

 

 

 بررسی فرضی  های پژوهش

 ارتقاء بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد توانایی کارکنان بر:  3فرضی  
 درصد فراوانی پاسخ های مربوط ب  توانایی کارکنان بر ارتقاء بهره وری -1جدول 

میانگین  خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم سؤال

 امتیاز

3 8/1 1/6 0/16  /41 1/31 1 /1 

  1/ 0 3/14 1/ 0 8/1 - 34/  

1 1/ 1 1/ 1 6/44 1/8 - 43/  

 

های مربوط ب  عامل توانایی کارکناان بار بهاره وری    شود بییترین درصد پاسخمیاهده می -1همان طور ک  در جدول 

غل شما در سازمان موجب موفقیت شما می ب  چ  میزان احساس می کنید ش)3نیروی انسانی در سطح زیاد مربوط ب  سوال 

ب  چا  میازان از   ) درصد کارکنان ب  آن پاسخ داده اند، این در حالی است ک  کارکنان در پاسخ ب  سوال  41/ است ک   (شود

ب  چ  میزان در خصو، انجام شغل خود، آموزش های )1و  (طرف سازمان دوره های آموزشی ضمن خدمت را طی می کنید

درصد شغل خود را خیلی کم موجب موفقیت در سازمان دانست  اند، این یافتا  بادان معناا     1 /1و  0 /1با   (یده ایدالزم را د

با توج  ب  میانگین امتیاز هر سوال میخص . است ک  توانایی کارکنان کمتر توانست  بر بهره وری نیروی انسانی تأثیر گذار باشد

 .   بییترین اهمیت را در ارتقاء بهره وری نیروی انسانی دارا است 1از  1/ 1با میانگین  3می شود ک  سوال 

 

 

 

 

 ارتقاء بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد کارکنان بر درك و شناخت : فرضی  
 درصد فراوانی پاسخ های مربوط ب  درك و شناخت کارکنان بر ارتقاء بهره وری  -1جدول 
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میانگین  خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم سؤال

 امتیاز

4 1/   /31  /41 1/ 1 0/38 4 /1 

1 1/ 0 1/18    8/0 - 3 /  

1 8/1 1/  6/31 1/11 6/ 6 00/1 

6 4/33 3/13 6/43  /31 8/1 11/  

 

های مربوط با  عامال درك و شاناخت کارکناان بار      شود بییترین درصد پاسخمیاهده می -1همان طور ک  در جدول 

 .(ب  چ  میزان درك صحیحی از اهداف کار خاود در ساازمان داریاد   )1در سطح زیاد مربوط ب  سوال  بهره وری نیروی انسانی

ب  ب  چ  میزان از سوی مسئوالن اشتیاهات )4درصد کارکنان ب  آن پاسخ داده اند، بعد از آن کارکنان ب  سوال  1/11است ک  

با   )1 درصد پاسخ داده اند، این در حالی است ک  ساواالت  1 /1با ( ناشی از عدم درك درست کار ب  شما تذکر داده می شود

ب  چ  میزان سازمان تالش می کند ) 6و .( چ  میزان در خصو، پرسیدن نحوه صحیح انجام کار مورد تیوی  واقع می شوید

یافت  بدان معنا  این. درصد قرار دارند 6/43و  1/18با در سطح کم و متوسط .(تا کارکنان درك درستی از کار خود داشت  باشند

، کمتر توانسات  بار بهاره وری نیاروی     (1سوال )است ک  درك و شناخت کارکنان ب  جزء از نظر درك و شناخت اهداف سازمان

باا توجا  با     . انسانی تأثیر گذار باشد و بییتر در سطح کم و متوسط می تواند بهره وری نیروی انسانی را تحت تاثیر قرار دهاد 

بییاترین اهمیات را در ارتقااء بهاره وری نیاروی       1از  00/1با میانگین  1وال میخص می شود ک  سوال میانگین امتیاز هر س

 . تواند موجب ارتقاء بهره وری نیروی انسانی شودیعنی درك صحیح از اهداف سازمان از طرف کارکنان می. انسانی دارا است

 

 نتیج  گیری 

شاید علت این امر این است ک  . انسانی توسط سازمان توج  زیادی شده استدر سالهای اخیر نسیت ب  چگونگی  اداره منابع 

کارکنان باعث دست یابی ب  اهداف  سازمانی می شوند  و مدیریت منابع انسانی نقش مهمی در موفقیت های سازمان ایفا می 

 .کند

بهره وری .جاد بهره وری نقش محوری داردیکی از مهم ترین اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهره وری آن است و انسان در ای

نیروی انسانی یعنی ب  حداکثر رساندن  استفاده از منابع نیروی انسانی ب  طری  علمی ب  منظور کاهش هزین  ها و رضایت 

کارکنان،مدیران و مصرف کنندگان و نیز یعنی حداکثر استفاده ی مناسب  از نیروی انسانی ب  منظور حرکت در جهت اهداف 

 .ازمان با کم ترین زمان و حداقل هزین س

از .بدون تردید فرآیند بهره وری نیروی انسانی متاثر از عوامل خاصی نیست و نتیج  ی تعامل و ترکیب عوامل گوناگونی است

فراهم  آنجا ک  بهره وری مقول  ای انتزاعی نیوده و لزوماً جنی  ی کاربردی باید داشت  باشد ،مدیریت سازمان نقش بسزایی در

آوردن زمین  مناسب جهت نهادین  کردن و ارتقاء آن خواهد داشت و از این منظر،میارکت کارکنان دارای اهمیت ویژه یی 

است،چرا ک  توج  و تاکید ب  کرامت انسان ب  عنوان ی  عامل استراتژی  در جنی  های گوناگون سازمان است ک   سرنوشت 

افزون تر ب  این عامل ، هدایت و جهت دهی مناسب ب  فعالیت ها و فراهم آوردن زمین   بهره وری را رقم می زند و توج  هرچ 

چنان چ  سازمانی بخواهد .های ضروری برای رشد و شکوفایی توانایی های بالقوه وی باید در راس برنام  های سازمان قرار گیرد

عنوان یکم فرآیند مدیریتی بنگرد  و برای آن اهمیت ب  بهود عمل کرد  و ارتقای عمل کرد دست یابد  باید ب  این مهم ب  

الیت  در این میان بدون توج  ب  نقش عامل انسانی و احساس .استراتژی   قائل گردد محدود ب  دوره ی زمانی خاصی نیاشد

 .تعهد و میارکت کارکنان سطوح مختلف سازمان دست یابی ب  آرمان های برنام  بهره وری بی معنا خواهد بود

زایش بهره وری نیروی انسانی در سازمان های دولتی  ک  در آن تاکید خا، بر مسئولیت های اجتماعی و ارزش های اخالقی اف

 .است ؛ آن هم در شرایطی ک  فیار اقتصادی عرص  زندگی را ب  کارکنان تنگ کرده است ، چندان آسا نیست
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میهم بودن خود کلم  ی بهره وری است و این ابهام در مفهوم یکی از میکالت بزرگ افزایش بهره وری در این سازمان ها ، 

بسیارند نیان  هایی ک  ما را متوج  .خود عامل بازدارنده در راه شناخت و ب  کارگیری تدابیر  مربوط ب  مقول  ی فوق است

از جمل  این .ان می دهداهمیت بهره وری نیروی انسانی  در بخش دولتی می کندد و میکالتی ک  در این راه وجود دارد را نی

نیان  ها نارضایتی مراجعان ب  دستگاه های دولتی ،انجام نگرفتن خدمات مورد نیاز آنها و تاخیر طوالنی در پاسخ گویی ب  نیاز 

همین طور تعداد بی شماری  از کارکنان ک  سرگردان  و بی هدف در اتاق های مختلف اداری در حرکت اند، یا .آن ها است

 .پست های خالی از متصدی و بسیاری نیان  های دیگربسیاری از 

با توج  ب  .می بایست برای افزایش بهره وری در سازمان ب  ویژه بهره وری نیروی انسانی آن ب  صورت جدی برنام  ریزی گردد

زیر جهت نتایج تحقیقات انجام شده ،همچنین تحقیقات مرتیط و دید گاههای اندیش مندان و صاحب نظران، راه کارهای 

 :افزایش بهره وری کارکنان  در سازمان های دولتی ایران ارائ  شود

 .بازبینی روش ها و سیستم های کاری ب  منظور فائ  آمدن بر موانع بهره وری.3

 .برانگیختن کارکنان برای انجام کار ب  بهترین نحو. 

 .ایجاد ارتیاط اثر بخش در سازمان .1

 .سب  با توانایی ومهارتیان در ساختار سازمانیگماردن کارکنان در میاغل منا.4

 .ایجاد ی  ساختار سازمانی منعطف و پویا.1

 .ایجاد ی  فرهنگ کاری ک  بر بهره وری تاکید می کند.1

 .میارکت کارکنان در تصمیم گیری.6

 .ایجاد شرایط مساعد برای بروز خالقیت و نو آوری.8

 .پاداش دادن ب  افراد پرتالش.0

 .ری و انضیاط اجتماعی ک  عالم خودکنترلی استوجدان کا.31

 

 

 پیینهادها

در تمامی مراحل تحقی  سعی شود از پراکندگی داده ها در میان جامع  استفاده شود زیرا ب  نتایج واقعی ماا را نزدیا  تار     -3

 . می کند

با بهره وری   داشات  باشاند و از ایان     الزم است فرایند های کاری باز نگری و ب  گون  ای باز طراحی شوند ک  تطاب  کاملی - 

 .طری  هزین  ها ب  حداقل برسد 

باتوج  ب  معنا دار بودن خیلی از فرضی  ها پیینهاد می گردد بر روی میزان میارکت کارکنان   بییاتر توجا  شاود و ایان      -1

 .مهم را جدی بگیرند
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