
 

 

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


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 کارکنان یبهره ور شیبر افزا یشغل تیرضا ریتأث یبررس
 یجالل رضایعل

 یدانشگاه علوم مالز ، توسعه شیگرا ،ینیکارآفر یدکتر             

Arjiaa@yahoo.com 

 

 بخشسهیل چای

  فاران مهر دانش یموسسه آموزش عال، کاروکسب تیریمد یکارشناس یدانشجو
soheil1370chaybakhsh@gmail.com 

 

 

 چکیده 

برخی افراد از کار خود لذت می برند  رضایت شغلی نشان دهنده حدی است که افراد از شغل خود راضی هستند.

ن را به عنوان محور اصلی زندگی خود تلقی می نمایند و برخی از کار خود احساس خوشایندی ندارند و فقط آو 

های مهم نگرش کارکنان در  در زمینه علل و پیامد می دهند. مطالعه ن را انجامآبه خاطر اینکه مجبورند، 

سازمانی می باشد. مطالعات زیادی به منظور  -صنعتی خصوص رضایت شغلی یکی از جنبه های اصلی روانشناسی

یعنی بهره وری کارکنان صورت گرفته  ثیر آن بر عامل اصلی بهره وریأت شناخت عوامل موثر بر رضایت شغلی و

تحلیل می باشد و اطالعات آن به صورت کتابخانه ای و اسنادی جمع  -صورت توصیفیمقالۀ حاضر به است. 

کارکنان  ثیر این عوامل بر بهره وریأت مقاله شناخت عوامل موثر بر رضایت شغلی وآوری شده است. هدف از این 

غل خود، نسبتی مندی افراد از مشا توان گفت رضایت با رویکرد مروری می باشد. بر اساس نتایج حاصل شده می

بهره وری دارد، برای تبیین بهتر این رابطه جا دارد به نقش سرمایه عظیم و ارزشمند نیروی انسانی در  مستقیم با

انسان محور بهره وری است بی شک توجه به نیازهای او و حرکت در جهت ارضای این  بهره وری اشاره شود.

 .نیازها الزم وضروری است

 لی ، بهره وری ، کارکنانرضایت شغکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

 بیان مسئله

واقع  در. گردد می محسوب سازمان اداره و تولید منابع پر ارزش ترین و مهم ترین از انسانی نیروی امروز، پیشرفته دنیای در

 آن از حاصل مقدار د،تولی عوامل سایر با مقایسه مقام در و بوده مؤثر سازمانی اهداف به رسیدن در که است کار و انسانی عامل

 آمادۀ می باشند ابتکار و خالقیت و باال روحیۀ دارای که کارکنانی که چرا. است گذاشته تولید جریان به که است میزانی بیش از

 نارضایتی نمایند، تسهیل را سیستم بهره وری و بهبود فرآیند توانند می راحتی به و هستند مهارت بیشتر هرچه دست آوردن به

 می سازد، فراهم نیز را زندگی از فردی نارضایتی شغلی، نارضایتی گفت، بتوان شاید و است کمتر بهره وری زمینه ساز ودخ شغلی

 و نیست)مهدوی قائل زیادی ارزش شغلش برای ندارد، آن به نسبت خوشایندی احساس و ندارد دوست شغلش را که کسی زیرا

 (.9731 عزیزی،

 اهمیت و ضرورت مسئله

بهره  کم کردن در عاملی می تواند آنها به توجه عدم که دارد وجود خاصی مشکالت خصوصی و دولتی ارگان یا و زمانسا هر در

 در می تواند شوند بندی اولویت و بندی دسته عوامل این اگر اما. امور باشد در موفقیت ساز زمینه آن به توجه یا و سیستم وری

و  کتاب ها نگارش گرفتن نظر در با مهم، این به دادن اهمیت. نمود مشاهده را یشغل رضایت یا رضایت عدم جملۀ آنها، صدر

 همه دارد و داشته وجود رابطه این در اخیر سال های در که همایش هایی و سخنرانی ها و دارد وجود زمینه این در که مقاالت

می  عمل سازمان ها در اصلی اطالعات مع آوریج ابزار یک عنوان به شغلی، رضایت بـررسی. است مسأله اهمیت توجه و از نشان

 و مسائل ثانیاً و نمایند مقایسه یکدیگر با را کاری گروه های یا بخش ها اوالً طـریق ایـن از تا می سازد را قادر مـدیران و کند

 شکاف بهبود موجب توانندب بدینوسیله تا نماید شناسایی را کارکنان انتظارات و ادراکات ثالثاً و اولویت بندی کرده را مشکالت

 .مطلوب شوند و وضع موجود وضع بین

 تحقیق پیشینه

 لحاظ از و است شده بررسی تهران شهر پزشکی واحد در شاغل کارکنان وری بهره و شغلی رضایت بین رابطه تحقیقی ، در 

 نتایج. است شده استفاده همبستگی -توصیفی تحقیق روش از آن انجام برای و بوده کاربردی نوع از هدف، مبنای بر بندی تقسیم

 بهره با شغلی رضایت بین در معنادار و مثبت رابطه دهنده نشان شده مشاهده همبستگی ضرایب دهد می نشان تحقیق از حاصل

 در. یابد می افزایش آنها وری بهره میزان افراد، شغلی رضایت افزایش با گفت توان می نتیجه در. باشد می انسانی نیروی وری

 حد در که پزشکی واحد در شاغل کارکنان وری بهره و شغلی رضایت سطح مناسب ریزی برنامه و استراتژی بکارگیری با یجهنت

 (. 9711 رزقی، و موسوی) گیرد انجام تری اساسی اقدامات آن بردن باالتر جهت در و نموده حفظ را دارد قرار باالیی
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 ماهیت ارتقا، حقوق، کاری، شرایط)  شغلی رضایت از جنبه 6 که  «کارمند یترضا سیاهۀ» وسیله به( 4112 همکاران، توگیا و)

 یونان کشور دانشگاهی کتابداران میان در شغلی رضایت میزان بررسی به گیرد برمی در را( سازماندهی و سرپرستی، کار،

 و کاری، شرایط و سرپرستی، کار، یتماه از را رضایت بیشترین کتابداران این که داد نشان آنان پژوهش های یافته. پرداختند

 .اند داشته ارتقا شرایط و حقوق از را رضایت میزان کمترین

 ملی کتابخانۀ پژوهش و عمومی، خدمات فنی، خدمات معاونت در شاغل کتابداران شغلی رضایت میزان( 9731 ، کهن) 

 میزان داد نشان وی پژوهش از حاصل نتایج. داد رقرا ارزیابی مورد را داشتند، دانشگاهی تحصیالت که ایران اسالمی جمهوری

 بقیۀ در رضایت است، بوده متوسط حد از بیش مدیریت، مشی خط و ها سیاست و موجود انسانی روابط از کتابداران رضایت

 .است بوده متوسط حد از کمتر اجتماعی، پایگاه و شغلی، امنیت ارتقا، و آموزشی رفاهی، امکانات جمله از پارامترها

 دانشگاه تابعۀ های کتابخانه در شاغل انسانی نیروی شغلی رضایت میزان بررسی » عنوان با تحقیقی در نیز( 9733 ، محمدزاده) 

. پرداخت مطالعه مورد های کتابخانه در شاغل کتابداران از نفر 994 شغلی رضایت میزان سنجش به « تهران پزشکی علوم های

 روابط کتابخانه، در کار و کتابداری رشتۀ به عالقه جمله از شغلی مختلف عوامل که داد اننش ها داده تحلیل از حاصل نتایج

 شغلی رضایت بر رفاهی، امکانات و شغلی، امنیت پاداش، و مزایا پرداخت نحوۀ مسئولین، و همکاران با دوستانه و صمیمی

 از افراد اطمینان و امیدواری همچنین دریافتی، حقوق زانمی افزایش با که داد نشان نتایج همچنین،. است داشته تأثیر کتابداران

 .کند می پیدا افزایش آنان شغلی رضایت میزان خود، شغلی آیندۀ

 رابطه که بود شده سعی تحقیقات از بسیاری در و شد انجام موجود ادبیات روی زیادی های بررسی 9161 و 9131 دهه دو در

 )هگنات. دهد نشان را دو این بین پایدار رابطه نوعی وجود نتوانست ها بررسی این. ودش تعیین افراد بازدهی و شغلی رضایت بین

 زمینه این در که تحقیقاتی به توجه با 9111 دهه های سال نخستین در دارند؛ می بیان در پژوهشی چنین( 4113همکاران ،  و

 رضایت بین رابطه درباره که را دیدگاهی نخستین یافت، دست نتایجی به دو این بین رابطه درباره توان می است، شده انجام

 دیگر نکته. " است زیاد سرحال و شاد کارمند یا کارگر بازدهی ": کرد خالصه جمله این در توان می دارد، وجود عملکرد و شغلی

(. 9711 ، سلیمی)  شود می شغلی رضایت باعث بیشتر بازدهی.  است معلولی و علت رابطه بازدهی و شغلی رضایت خصوص در

 شغلی رضایت ابعاد از یک هر گیری اندازه زیرا کنند، مشخص را شغلی رضایت مختلف ابعاد تا اند کرده تالش محققان از بسیاری

 (. 4113 ، هگنات)دارد زیادی بسیار اهمیت کارکنان وری بهره بر آن تأثیر و بررسی و

 جهان در شغلی رضایت وضعیت بررسی با شغلی رضایت زمینه در حقایقی " بررسی به 4197 سال در تحقیقی در سین و تاتسو

 می کمک جهانی شغلی رضایت به شغلی رضایت های جنبه حد چه تا که است بوده این پژوهش این اصلی هدف. اند پرداخته "

 کرده جهانی شغلی رضایت به را کمک بیشترین که شغلی رضایت های جنبه جمله از داد؛ نشان پژوهش این از حاصل نتایج.کند

 اجرا حال در که هایی بخش در استفاده مورد های توانایی چگونگی و کار در درگیر  های مهارت و عالئق:  از عبارتند است

 . پرداخت و فیزیکی شرایط کار، انداز چشم همکاران، هستند،
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 مبانی تحقیق

 شغلی رضایت

از  تا قادر می سازد را مـدیران و می کند عمل سازمان ها در صلیا اطالعات جمع آوری ابزار یک عنوان به شغلی، رضایت بـررسی

 و ثالثاً کرده اولویت بندی را مشکالت و مسائل ثانیاً و نمایند مقایسه یکدیگر با را کاری گروه های با بخش ها اوالً طـریق ایـن

 های از دیدگاه .شود و موجود وضع بین شکاف بهبود موجب بتوانند بدینوسیله تا نماید شناسایی را کارکنان انتظارات و ادراکات

 باعث است که عاملی شغلی رضایت اما. آید می حساب به شغلی موفقیت عدم در مهم بسیار عوامل از یکی شغلی نارضایتی نظری

ان کارکن در شغلی رضایت افزایش درصدد نوعی به کارفرما یا مدیر هر می گردد، فردی رضایت احساس نیز و کارآیی افزایش

 باره این در دهد، افزایش را خود سازمان یا تولیدی واحد وری بهره رضایت، ایجاد با تا می باشد، خود مؤسسه یا سازمان

 .شود می اشاره آنها از تن دو نظر به که اند کرده ابراز متعددی دانشمندان نظرات

 را در شغل اجتماعی ارزش و درآمد کار، محیط شرایط قبیل از عواملی و می داند بعدی چند مفهومی را شغلی رضایت :هاپاك

 .دارد ارتباط اجتماعی و جسمانی روانی، عوامل با شغلی رضایت وی نظر به می داند، مؤثر شغلی رضایت

 بر انسان را که ای ویژه خشنودی های. میگردد سازمان در فرد همکاری تداوم باعث شغلی رضایت که دارد عقیده : بارناد چستر

این  از برخاسته زیان های برابر در که مثبتی سود های از و سازد روانه سازمان یک یاری به را خود کوشش های تا انگیزد می

 بهره های باشد فراوان و زیاد می گذارد، انسان دوش بر انسان که بارهایی هرگاه می شود، ناشی می گیرد، سرچشمه همکاری

 به نسبت فرد و یابد افزایش بهره وری که می شود باعث شغلی رضایت کلی طور به پس باشد، نیرومند و فراوان باید آن نیز مثبت

 مهارت های و باشد راضی زندگی از و یابد افزایش فرد روحیه شود، تضمین فرد ذهنی و فیزیکی سالمت متعهد می گردد سازمان

 ماندن غافل باعث مسئله به ک سو نگریی و روانی مسائل روی بر حد از بیش تأکید ببیند، آموزش به سرعت را شغلی جدید

 مسائل لحاظ به ولیکن نداند، مطلوب را شغل روانی لحاظ از اینکه عین در فرد است که ممکن چرا شود، می دیگر زوایای

 .باشد نداشته شغل خویش تغییر به میلی اقتصادی و اجتماعی

 ترین رایج که شود می اشاره آنها از بخشی به اینجا که اند پرداخته نظر تبادل و بحث به پردازان نظریه شغلی، رضایت دربارۀ

 به نیازها که است معتقد و بوده قائل نیازها برای مراتبی سلسله او. باشد مازلو می آبراهام به متعلق انسان نیازهای طبقه بندی

 سوم و نیازهای و فرد نیازهای را دوم اول، مراتب نیازهای مازلو. می شود ظاهر می کند عنوان که تأخری و ترتیب تقدم همان

 .خواند می بلندمرتبه نیازهای را پنجم و چهارم

 مربوط مکتسب غیر اولیه نیازهای به اعم بطور نیازها، مراتب سلسله سطح ترین اساسی جسمانی، نیازهای: نیازها مراتب سلسله

 .بود نخواهد محرکه عامل دیگر و شده ارضاء اساسی نیازهای و خواب تشنگی، گرسنگی، نیازهای می شود،
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 یک به است ممکن ارگانیسم کل کرد، می تأکید جسمانی و عاطفی امنیت برای مازلو. نیازهاست دوم سطح امنیتی، نیازهای

 ارضا امنیتی نیازهای که می کند صدق جسمانی نیازهای خصوص در آنچه نظیر نتیجه در شود، تبدیل طلب ارگانیسم امنیت

 .بود نخواهد شیعامل انگیز دیگر شده

 .دانست معادل تعلق و محبت نیازهای با توان می مسامعه اندکی با را نیازها وسط حد یا و سوم سطح اجتماعی نیازهای

این  از بخشی توان می را اجتماعی پایگاه و دستاورد قدرت، به نیاز. دهد می نشان را انسان برتر نیازهای نفس(، )عزت احترام نیاز

 .دانست سطح

 مرحله به کسانی که است، انسان باالتر و وسط حد تر، پایین نیازهای کلیه اوج معرف سطح این )خودیابی( خودشکوفایی نیاز

 خود مفهوم با خودیابی می رسانند، بالفعل به را خود های بالقوه کلیه و می گردند نائل خویشتن تحقیق به خودیابی می رسند

 .است واقعیت به خود ادراك انتقال در انسان حركم خودیابی واقع دارد، در نزدیک ارتباط

 شغلی رضایت مفهوم

 برخی. یافته است توسعه و گرفته شکل «شغلی رضایت» تعریف درباره متناقضی و گاه متعدد سازی های و مفهوم دیدگاه ها

 می عدم رضایت موجب آنها فقدان که و شرایطی عوامل گروه یک. اند دانسته دو بعد دارای را آن هرزبرگ همچون صاحب نظران

 عوامل آنها را که می کند جلوگیری رضایت عدم بروز از فقط بلکه شود نمی قوی و شدید انگیزه ایجاد باعث آنها تأمین ولی گردد

برداشت  و طرز تلقی: از عوامل عبارتند این هرزبرگ رغم به. می نامند بقاء عوامل یا موجود وضع درحفظ مؤثر یا بهداشتی

 سطح منزلت، و مقام کاری، شرایط کاری، امنیت سرپرستی، میزان و ماهیت سازمان، مشی های خط امور، اداره شیوه ،کارکنان

 است ممکن عوامل این نبود. کارکنان شخصی زندگی و مرئوسان و سرپرستان دو جانبه، متقابل روابط استقرار و دستمزد، حقوق

 این هرزبرگ رو از این. اندازد مخاطره به را آن موجودیت و نموده ترك را مانساز که سازد رضایت عدم دچار کارمندی را چنان

 وجود که هستند انگیزه ایجاد در مؤثر عوامل دوم دسته. است دانسته الزم سازمان و سالمت بهداشت تأمین و حفظ برای را عوامل

 .کند می تولید را عیفیض رضایت عدم تنها آنها فقدان ولی می شود افراد و رضایت انگیزش موجب آنها

 

  بیرونی رضایت و درونی رضایت

. شود می عایدش فعالیت و کار به اشتغال از صرفا انسان که لذتی احساس اول. آید می دست به منبع دو از درونی رضایت ـ 1

 های رغبت و ها یتوانای رساندن ظهور به و اجتماعی های مسئولیت برخی انجام یا و پیشرفت ی مشاهده اثر بر که لذتی دوم

 . دهد می دست انسان به فردی

 رضایت عوامل از. است تحول و تغییر حال در لحظه هر و دارد ارتباط کار محیط و اشتغال شرایط با که بیرونی رضایت ـ 2

 . برد نام توان می را کارفرما و کارگر بین موجود روابط و کار نوع پاداش و دستمزد میزان کار محیط شرایط مثال عنوان به بیرونی
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 شرایط نظیر بیرونی عوامل با مقایسه در باشند می فردی عامل و خصوصیات شامل که درونی عوامل که رسد می نظر به گونه این

 شغلی رضایت است بیرونی رضایت از پایدارتر درونی رضایت که گفت بتوان شاید بنابراین. برخوردارند بیشتری ثبات از کار محیط

 . است بیرونی و درونی رضایت ینب تعامل نتیجه

 است ممکن. رود می بین از باالیی بسیار شتاب با قطعا اما داشت نخواهد باالیی سرعت احتماال کارکنان در شغلی رضایت ایجاد

 یرتأث امکان مدیر نا مناسب برخورد یک با صرفا اما باشد العاده فوق حدی در کارمندی رضایت داشتن نگه باال برای شرایط همه

 در «شغلی رضایت »ایجاد شغلی رضایت بر موثر عوامل .کند میل صفر سمت به محسوسی کامال صورت به مناسب شرایط این

 در را فرد عامل یک نبود بسا چه و شوند می مطلوب نتیجه حصـول موجب هم کنار در که دارد متعددی عوامل به بستگی فرد

 وجهه ، آن اجتماعی جایگاه و کار ماهیت و نفس درآمد ، میزان:  قبیل از واملیع .دهد قرار خویش شغل از ناراضی اشخاص زمره

 با ارتباط و سازمانی فرهنگ و ساختار کار ، فیزیکی شرایط ، نقش در ابهام عدم ، شغلی ایمنی شغلی ، ارتقاء سازمانی ، اعتبار و

 مجال این در که...  و رویکردها و انعطاف ، نوآوری ،تناسب  عملکرد ، ارزیابی فرد ، شخصیتی ویژگی های به توجه همکاران ،

 .نماییم می آنها از تعدادی به گذرا مروری و اشاره

 شغلی رضایت مؤثربر عوامل

 بسا چه و می شوند نتیجه مطلوب حصول موجب هم درکنار که دارد متعددی عوامل به بستگی فرد در «شغلی رضایت» ایجاد 

 و کار ماهیت و درآمد، نفس میزان: از قبیل عواملی. دهد قرار خویش ازشغل ناراضی اشخاص زمره در را فرد عامل، یک نبود

 و کار، ساختار فیزیکی شرایط نقش، در ابهام عدم شغلی، ایمنی شغلی، ارتقاء سازمانی، و اعتبار وجهه آن، اجتماعی جایگاه

 و رویکردها نوآوری تناسب، انعطاف، عملکرد، ارزیابی د،فر شخصیتی ویژگی های به توجه همکاران، با ارتباط و سازمانی فرهنگ

 ... و

 : دستمزد و یا درآمد میزان

 تبع به و فردی داشتن تفاوت درنظر با. می رود شمار به تأثیرگذار عوامل ترین از مهم شغلی گروه های همه برای تقریباً عامل این

نمی  که برای کسانی عامل این نظر می رسد به. شد متصور می توان را متنوعی حالت های پول، به نسبت دردیدگاه ها تفاوت آن

 که شده است دیده در مواردی. برخوردار است بیشتری اهمیت از آورند دست به رضایت خود درکار دیگری از راه های توانند

 .دمی کنن پایین تر اقدام منزلتی با شغل هایی با حتی خود شغل تغییر با حقوق کمی دلیل به بسیاری

 : شغلی ایمنی

 )اعم محیط کار خطرات بتواند که عاملی هر و می شود تعبیر بودن خطر از فارغ معنای به مشاغل در ایمنی مفهوم کلی، بیانی در

 مانند نظم ، مواردی رو این از. می دهد افزایش را شغلی رضایت برساند، حداقل به یا و ببرد از بین را و روانی( روحی ازجسمی،

خدشه  با... و بازی پارتی و تبعیض چون مواردی از سویی و می روند شمار به شغلی ایمنی کننده تضمین عاطفی امنیت و انصاف

 .آورد وجود به را شغلی نارضایتی نهایتاً و امنی نا احساس می تواند سازمانی ، مطمئن شرایط نمودن دار
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 : مشارکت

اثر می  آنان سرنوشت بر که فرهنگی و اجتماعی سیاسی ، اقتصادی ، یفراگرد ها در مردم شدن درگیر و دخالت یعنی مشارکت

 شرکت و دخالت تصمیم گیری ها روند در را سازمان یک کارکنان آن طی که عملیاتی از است عبارت مشارکتی مدیریت. گذارد

 و نظرات ها، اندیشه از هدمی خوا و است استوار کارکنان داوطلبانه مشارکت و همکاری بر مدیریت شیوه این تأکید می دهند

 نیز را کارکنان انگیزه رضایت مندی، افزایش با مشارکتی نظام البته. کند استفاده سازمان مسائل و مشکالت حل در ابتکارات آنها

 که زمانی تا. است ها سازمان مدیران اعتقاد و ایمان تعهد، مشارکتی، مدیریت اعمال جهت پشتوانه بزرگترین .می بخشد بهبود

 برای متفاوتی مکانیزم های. کرد نخواهد پیدا تحقق مشارکتی مدیریت باشد نداشته کارکنان مشارکت اعتقاد به سازمان مدیریت

 یک در پیشنهادات نظام استقرار کارکنان مشارکت برای تکنیک عمده ترین که دارد مشارکتی وجود مدیریت کردن عملی

 چاره جویی یابی، مسئله برای کارکنان اندیشه های و فکر از می توان که است یکیپیشنهادات، تکن سیستم یا نظام. است سازمان

 پایین ترین تا سازمانی رده ترین عالی از کارکنان کلیه پیشنهادات نظام اساس بر .جست بهره سازمانی مشکالت و مسائل حل و

روش  بهبود یا و کاری روند در موجود نارسایی های عرف برای را خود و نظرات ابتکارات ، ایده ها پیشنهادات، می توانند آن سطح

می  ارائه نیز چاره راه آن در بلکه نیست انتقاد فقط پیشنهادات البته نظام. دهند ارائه تولید کیفیت افزایش یا و کار انجام های

 .گردد

 بهره وری

 طبیعت( بکار فیزیوکراسی)حکومت مکتب رفدارط واقتصاددان کنه ریاضیدان فرانسوا وسیله به بار نخستین برای بهره وری واژه 

 9333 در سال. می داند کشاورزی در بخش وری بهره افزایش به منوط را دولت هر اقتدار اقتصادی، جدول طرح با وی. شد برده

 سال های در اوایل علمی مدیریت نهضت دوره شروع با. کرد تعریف تولید فن و دانش را بهره وری لیتره نام به دیگری فرانسوی

 زمان تعیین و روشها بهبود کار، تقسیم درباره کارآیی، افزایش منظور گیلبریث به ولیلیان فرانک و تیلور ونیسلو ، فردریک 9111

 تعریف شده، تعیین پیش از استاندارد زمان به کار انجام واقعی از زمان نسبتی عنوان به کارایی. دادند انجام را استاندارد، مطالعاتی

 تولید واحد 16 وی در عمل اما باشیم داشته را محصول واحد 911 تولید انتظار کار ساعت 3 در فردی از مثال اگر وربط. شد

 .است % 16 او که کارایی می شود گفته کند،

که از  است کسری حاصل وری بهره: کرد تعریف چنین را وری بهره طور رسمی به اروپا، اقتصادی همکاری سازمان 9191 درسال

 سرمایه، از بهره وری توان می لحاظ بدین. آید می دست به تولید ازعوامل یکی ارزش یا بر مقدار محصول ارزش یا مقدار سیمتق

 از نسبت است عبارت وری بهره: است کرده تعریف چنین را بهره وری کار المللی بین سازمان. کرد صحبت کار نیروی و مواد اولیه

 .و مدیریت کار نیروی سرمایه، عنیی تولید از عوامل به یکی ستاده

 بهره وری مفهوم

 در که کسانی از بسیاری هنوز شاید آن ، کاربرد وسیع رغم علی زیرا .دارد گوناگونی معنی اقتصادی ادبیات در بهره وری عبارت

 .باشند نداشته آن از روشنی دارند استنباط اساسی نقش بهره وری حرکت
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 مقدار نسبت» را  آن بهره وری از تعریف ساده ترین«. است  بودن مولد و باروری تولید، قدرت »معنای به لغت در بهره وری واژۀ

 عوامل و منابع از استفاده نحوۀ کنندۀ بازگو معیار این . میداند » تولید  عامل چند یا از یک معینی مقدار و محصول معینی

 بر در را نهاده ها از استفاده راندمان در تغییر و مقیاس کنولوژی، تغییرت تغییر سه گانه آثار و می باشد زمان از برهه یک در تولیدی

 .   ( 9736خلیلیان ،  میگیرد ) امیرتیموری و

بهره وری عبارت است از استفاده مطلوب، مؤثر و بهینه از مجموعه امکانات، ظرفیت ها، سرمایه ها، منابع و فرصت ها. به عبارت 

و بهینه از زمان و ارزش حاصل از سرمایه، عمر، فکر، اندیشه و توان ها و استعدادها در یک واحد  دیگر، بهره وری، استفاده مؤثر

 کارا و مفید استفاده شاخص بهره وری مفهوم، این (. در 9732) دری نجف آبادی ،  .زمان و استفاده مطلوب از همه لحظات است

 به دستیابی یا منابع، مقدار همان با کاالی بیشتر تولید مفهوم به ترباال بهره وری . (9731است)طاهری،  تولید مختلف از منابع

 رابطۀ ساده یک تنها بهره وری کلی طور به . (9734)پروپنکو، است نهاده مقدار با همان کیفیت و حجم نظر از بیشتر محصول

 مختلف سیستم های در بهره وری ممفهو . است باالی زندگی استاندارد یک به رسیدن برای روش ها از مجموعه ای بلکه نیست؛

 از که مللی ندارد و خاصی وطن و سیاسی رنگ بهره وری مفهوم فوراستیه ژان قول به و تفاوت نمی کند سیاسی یا و اقتصادی

 .اند اندازه پذیرفته یک به را آن یکدیگرند مخالف کامالً اجتماعی ایدئولوژی لحاظ

 بهره وری از دیدگاه های مختلف 

 و تجهیزات ابزار، و آالتماشین انرژی، مواد، زمین، سرمایه، کار، نیروی )  ثرتر از منابع اعم ازؤدر واقع استفاده م وری بهره

ه برای حذف یا یافت ساختار سیستماتیک هایتالش کلیه به دیگر عبارت به .(است خدمات و کاالها تولید فرآیند در اطالعات

      د. شووری گفته مینسان و یا تعامل نادرست بین آنها، نظام ارتقای بهره، اکاهش تلفات ناشی از مواد، ماشین

را مشخص می  (outputs) و ستانده (inputs) وری از دیدگاه سیستمی ارتباط بین داده ها هرهب   : سیستمیدیدگاه  از•  

ید است. یعنی اگر از امکانات خو ب استفاده وری نشان دهنده میزان کارایی ترکیب عوامل در فرایند تولکند. براین اساس بهره

 .وری نیز افزایش می یابدشود بهره

وری از دیدگاه مهندسی صنایع عبارت از رابطه مقادیر خروجی سیستم و مقادیر ورودی به بهره :از دیگاه مهندسی صنایع  •

 .یستم را تعیین می کندوری یک معیار کنترل است و میزان کارآمدی سهمان سیستم و از این دیدگاه بهره

محصوالت مختلف با ترکیب چهار عامل اصلی تولید می شود که این چهار عامل   :ازدیدگاه سازمان بین المللی کار•  

ا ارزش افزوده( بر این عوامل ی تولید) محصول نسبت( تکنولوژی و مدیریت) سازماندهی و کار نیروی سرمایه؛ زمین ؛  عبارتند از

 .وری استمعیاری برای سنجش بهره

وری برابر است با خارج قسمت خروجی )میزان تولید( به بهره  :از دیدگاه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ملل متحد • 

 یکی از عوامل تولید
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وری در از هر یک از عوامل تولید است. بهره وری درجه استفاده موثربهره (EPA) : وری اروپابهره آژانس از دیدگاه •  

وری مبتنی بر این درجه اول یک دیدگاه است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است بهبود بخشد. بهره

پیوسته  وری مستلزم آن است که بطورعقیده است که انسان می تواند کارهایش را بهتر از دیروز انجام دهد عالوه بر آن بهره

در حال تغییر است و همچنین برای بکار گیری نظریه ها و اً های اقتصادی با شرایطی که دائم تالش های در راه انطباق فعالیت

 .روشهای جدید انجام گیرد

یره به وری یعنی به حداکثر رساندن استفاده از منابع؛ نیروی انسانی؛ تسهیالت و غ بهره :  نوری ژاپاز دیدگاه مرکز بهره • 

طریقه علمی؛ کاهش هزینه های تولید؛ گسترش بازارها؛ افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدها واقعی و بهبود 

 . استاندارد های زندگی همانگونه که به نفع کارگران؛ مدیریت و جامعه باشد

 : بهره وری و شغلی رضایت

 بهتر تبیین دارد، برای بهره وری با مستقیم نسبتی خود، از مشاغل افراد رضایت مندی که است بدیهی شد، گفته آنچه براساس

 کلیه. بهره وری است محور انسان. شود اشاره وری بهره در انسانی نیروی ارزشمند و عظیم سرمایه نقش به دارد جا رابطه این

 دهند، مواردی اختصاص مختلف، از ابعاد اانسانه پرورش و آموزش به را امکانات بیشترین باید دارند که هر مأموریتی با سازمان ها

 خودآموزی و دیگرآموزی، فکر، آموزش وظایف، شرح آموزش و مقررات و قوانین -تخصصی و شغلی -رفتاری آموزش های همچون

 نوآوری، عمق وظایف، و حدود شناخت سازمان، وخارج داخل شناخت برشغل، تسلط کارگروهی، تقویت ترتیب به خانواده آموزش

 که خواهد داشت، درپی را سازمان و شاغلین های خانواده فی ما بین تفاهم یاد گیرنده، سازمان و فرد اصل و توسعه یشپیدا

. خواهد انجامید در سازمان آن ارتقای به درکل و وری بهره و استمرار شدن کاربردی وگسترش، پرورش و استقرار، ایجاد به درآخر

شغلی  رضایت مفهوم دو هر در برگیرنده که مناسب زمان در مناسب شغل با مناسب فرد باقانط و مستمر منظم رویکرد بنابراین،

 موضوع با در نظر داشتن و شد ذکر که مطالبی در تعمق و تأمل با. می رود شمار به راهکار و گزینه بهترین می باشد بهره وری و

 یا پیروزی در یقیناً خود این و است مدیران مهم و ناپذیر انکار نقش یادآور که اهداف، سوی به سازمان منسجم راهبری و هدایت

 .می باشد مؤثر شدت به شکست برنامه ها

 

 اهمیت بهره وری

نامند و در واقع به آن ، به شکل یک  در عصر حاضر، بهره وری را یک روش ، یک مفهوم و یک نگرش درباره کار و زندگی می 

ی در همه شئونات، کار و زندگی فردی و اجتماعی می تواند دخیل باشد و یک بینی می نگرند؛ بهر ه ور فرهنگ و یک جهان

شاخص تعیین کننده درآمد سرانه هر کشور است و برای افزایش بهره وری ملی هر کشور باید درآمد سرانه آن کشور افزایش 

 .یابد
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 مانع اصلی در بهره وری در محیط کار 5

 هاگذاری سیاست و اهسیستم فرآیندها، به مربوط آشفتگی. ۱

 که آیدمی دست به شرطی به کیفیت با و مداوم دهی سرویس که دانیممی  باشد؛ چقدر شما سازمان اندازۀ که ندارد فرقی

سیاست  اساس بر باید ها سیستم این آل، ایده طور به. شوندمی دنبال خوبی به که باشیم داشته سالمی هایسیستم  یا فرایندها

 به فرآیند ها این اگر متأسفانه. کنند پیروی آنها از راحتی به بتوانند افراد تا باشند اجرا قابل و شفاف روند های و درست های

 نخواهند اجرا قابل راحتی به هستند فرآیند ها این سرچشمۀ که کاری هایروش و هاسیاست  باشند، نشده ثبت و طراحی خوبی

 و کنندمی حرکت متفاوت هایجهت در یک هر هاتیم و افراد مواقع، این در. آیدمی وجود به آشفتگی سرعت به نتیجه در و بود

 .بیندمی آسیب شدت به تیمی وریبهره

 (غیره و جلسات ها،ایمیل) غیرضروری ارتباطات. ۲

 زننده آسیب و دارد معکوس اثر حد، از بیش ارتباطات هستند، مفید بسیار وریبهره برای مستمر و روشن ارتباطات که چند هر

 و ایمیلی ارتباطات از ناشی وریبهره  کاهش بیشترین دهدمی نشان مطالعه اما هست ارتباطی وسایل انواع همه ما منظور. است

 آنها از خیلی که کرد کپی زیادی افراد برای آسانی به را آن توانمی و شودمی فرستاده سریع و راحت بسیار ایمیل. است ها جلسه

 نیاز خود، که طوری به اند نشده نوشته خوب یا هستند طوالنی زیادی هاایمیل  اغلب همچنین. ندارند آن دریافت به نیازی حتی

 اما(. مجازی چه و حضوری صورتبه چه) هستند برگزاری قابل تلفن یک با آسانی به نیز کاری هایجلسه . دارند اضافی توضیح به

 هم باز کنند، شرکت جلسه در درستی افراد هم اگر حتی. نیست آنها حضور به نیازی هک شوندمی دعوت جلسه به افرادی اغلب

 .شودمی تلف جلسه، ضعیف اجرای و نادرست سازماندهی کنندگان، شرکت تعداد بودن زیاد خاطر به وقتشان

 موردبی چندکارگی وقفه، ،پرتی حواس. ۳

 وری بهره بیشترین که دهندمی نشان تحقیقات ولی. دهند انجام هم با را کار چند همزمان توانندمی کنندمی فکر افراد از بسیاری

 که مسائلی از ممکن جای تا باید بنابراین. آیدمی دست به آن بر کامل تمرکز با و( زمان یک در کار یک تنها انجام) کاری تک با

 از مانع و داشت کامل تمرکز نظر مورد کار رب بتوان تا کرد مدیریت را هاوقفه  و جست دوری شوندمی پرتی حواس باعث

 بهرۀ دهیم، انجام تمرکز با و آرام مکان در را کارها و کنیم ریزی برنامه خود کار برای بیشتر چه هر بنابراین. شد چندگانگی

 .شودمی حاصل ما کار از بیشتری

 شود انجام ماشینی یا خودکار صورتبه تواندمی که کارهایی دادن انجام دستی. ۴

 اتوماسیون اگرچه. داشت وجود صنعتی انقالب بدو از که ای مسئله است؛ کاری فرآیند یک ناپذیر جدایی بخش عمل، یک تکرار

تیم  سرپرستان و مدیران که شرطی به البته. کنند کم را تکراری کارهای این توانندمی فناوری از استفاده و( کارها کردن خودکار)

 آن کافی حمایت و دقت با بعدی قدم در و( هاحوزه  سایر در چه و خود صنعت در چه) کنند استفاده آن از باید چگونه بدانند ها

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 به دیگر های زمینه در را خود استعداد و شوند، خالص تکراری کارهای شر از که کنند کمکشان و کرده معرفی خود افراد به را

 .شوندمی تیم وری بهره افزایش موجب راه دو از و زده شانن دو تیر یک با مدیران ترتیب این به. بگیرند کار

 مسموم و ضعیف اداری هایسیاست یا کارمندان با زدن کله و سر. ۵

 وری بهره باشد، داشته وجود شرایط این که جایی در اما ندارند، کننده مسموم یا بد کارکنان کاری، های محیط همۀ که هرچند

 را آنها جور باید تیم دیگر عضو دو یکی همیشه و دارند بازده خود سطح از کمتر بسیار رمندانکا برخی. بیندمی آسیب شدت به

 همکارانشان بقیۀ ذهن کردن منحرف موجب کارمندان برخی است ممکن آن، از بدتر حتی. شوند جبران ها کاستی این تا بکشند

 .کنند کم هم ار آنها بازدۀ که دهند قرار اذیت مورد را آنها حدی تا یا و شوند

  ارتقای بهره وری از طریق افراد 

سازمانها، مجموعه ای از عوامل انسانی، تکنولوژی، فنی، ساختاری، فرهنگی و دیگر عناصر محیطی هستند که در راستای تحقق 

اماً بر هم انطباق اند. بدون شک با توجه به اینکه این هدف ها و منابع افراد الز هدف های از پیش تعیین شده و مشترك درتعامل

نداشته، شیوه مواجهه مدیران در ایجاد تعادل،کاهش تعارض و استفاده بهینه از توانایی های بالقوه افراد و عناصر حائز اهمیت 

است. در این راستا، کارکنان هر سازمان مهمترین جزء سازمان محسوب می شوند که توجه به خواست و تأمین نیازهای مورد نظر 

ابل اجتناب است .برای افزایش بهره وری در سازمان نیاز به تأمین شرایط متعددی داریم که مهمترین آن عامل انسانی آنها غیر ق

ترین  نیروی انسانی که از با ارزش . است. نیروی انسانی برانگیخته شده برای انجام وظایف خود مهمترین عامل بهر ه وری است

باز تاکنون عامل اصلی پیشرفت ممالک مختلف بوده است. نیروی انسانی توانا و  رمنابع هر سازمان محسوب می شود و از دی

کارآمد است که بتواند سازمان را کارآ ، سودآور و مفید به حال جامعه بسازد و در کل، کشور را شکوفا و از وابستگی برهاند. پایین 

هسازی نیروی انسانی توجه بیشتری شود ویکی از های تولیدی سبب می شود تا به عامل ب بودن بهر ه وری فردی در شرکت

اولین گام ارتقای بهره وری، بهبود بهره  .عواملی که در بهسازی نیروی انسانی تأثیر بسزایی دارد، ارزیابی عملکرد کارکنان است

 .وری در سطح فردی است و بهسازی راهی است که به بهره وری منتهی می شود

                                      گذارند؟ می تأثیر آن بر عواملی چه و چیست شغلی رضایت

 پیچیده مفهومی شغلی رضایت تعاریف این براساس اند؛داده ارائه شغلی رضایت مفهوم برای متعددی هایتعریف  شناسانجامعه 

 به است کافی مفهوم این بهتر درك برای اما دارد، تنگاتنگی ارتباط روانی و جسمانی اجتماعی، عوامل با که است بعدی چند و

 گزارش این! داریم؟ …و وابستگی مثبت، حس چقدر هستیم آن انجام مشغول که کاری به نسبت اینکه و کنیم رجوع خودمان

 میزان از خبر که ایغیر رسمی  آمار بهانه به آن در تاثیرگذار عواملی و شغلی رضایت مفهوم چرایی و چیستی به است نگاهی

 .  دهندمی ایرانی جوامع در شغلی رضایت دمع باالی

 عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی
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در تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری نظرات متفاوتی وجود دارد و هر یک از دانشمندان و صاحبنظران عواملی را به عنوان عامل  

ستمر مدیران و کارکنان، ارتقاء انگیزش میان کارکنان برای مؤثر مشخص کرده اند و به طور اجمال عواملی چون آموزش شغلی م

کار بهتر و بیشتر، ایجاد زمینه های مناسب بطور ابتکار و خالقیت مدیران و کارکنان، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر 

ا که نقش حساس و کلیدی عملکرد و برقراری نظام تنبیه و تشویق ، وجدان کاری و انضباط اجتماعی تحول در سیستم و روش ه

  .دارند، تقویت حاکمیت و تسلط سیاست های سازمان بر امور، صرفه جوئی به عنوان وظیفه ملی در بهره وری مؤثر می باشد

ولی تمام مؤلفان این رشته تقریباً در این باب اتفاق نظر دارند که برای افزایش سطح بهره وری تنها یک علت خاصی را نمی توان 

   .ود بلکه عنوان می کنند که ارتقاء بهره وری را باید معلول ترکیبی از عوامل گوناگون دانستارائه نم

 رفتار مطلوب و کردار درست رهبران و مدیران  

های شخصیتی خاص، شیوه های  مسئولیت خطیر مدیریت و رهبری باید به افرادی سپرده شود که ضمن برخورداری از ویژگی

های شغلی برای  فراهم کردن شرایط الزم پیشرفت .را به کار گیرند و از نظر اخالقی نیز الگو باشندرهبری و مدیریت مناسب 

دوره های آموزش ضمن خدمت و آموزش کارکنان : باید دوره های آموزش ضمن خدمت و آموزش کارکنان را به  . همه افراد

های کارکنان را با امکانات موجود و  یق آموزش می توان تالشعنوان یک امر حیاتی و مستمر و مداوم تلقی کرد، زیرا تنها از طر

ها و مقررات و قوانین برای کارکنان واضح و روشن  های علمی جدید هماهنگ کرد. باید کلیه وظایف و دستورالعمل پیشرفت

   .باشد و هیچ جای ابهامی برای آنها وجود نداشته باشد

در زمان استخدام سعی شود  . در انجام کارهای خود احساس مسئولیت بیشتری کننددادن اختیارات کافی به کارکنان، تا آنها  

افراد کارآمد و متخصص جذب شوند جهت انتخاب آنها اجرای آزمون های شفاهی و کتبی ضرورت دارد. سعی شود تا کارکنان را 

ها  واهد شد که کارکنان در اجرای فعالیتدر تصمیم گیری ها و تدوین اهداف و برنامه ها مشارکت داد. نتیجه این عمل باعث خ

   .احساس مسئولیت کنند و  در دستیابی به اهداف سازمانی تالش بیشتری بروز دهند

کیفیت باالی زندگی کاری : مفهوم کیفیت زندگی کاری بیانگر اهمیت احترام قائل شدن برای مردم در محیط های کاریشان  

  : ی که در باال بردن کیفیت زندگی کاری تآثیر گذار می با شد به شرح ذیل استخالصه می توان گفت موارد است. به طور

 رداخت مناسب و عادالنه بر انجام خوب یک کار پ  -9

 وضعیت کاری سالم و ایمن   -4

 امکان یادگیری و استفاده از مهارت های جدید   -7

 ایجاد انسجام اجتماعی در سازمان   -2

 شد و پیشرفت و ترقی برای کارکنان آماده کردن امکانات ر  -9
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 حفظ حقوق فردی - 6

 تعادل در تقسیم زمان کاری و زمان بیکاری مجاز   -3

 ایجاد غرور کاری و سازمانی   -3

باید از برنامه های گردش شغلی، غنای شغلی و توسعه شغلی در جهت افزایش توان و مهارت کارکنان و همچنین جهت   -1

  .کارکنان استفاده نمود افزایش اعتماد به نفس

 برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تنبیه و تشویق-  91

 .تحول در سیستم و روشها که نقش حساس و کلیدی دارند -  99

   .وجدان کاری و انضباط اجتماعی که عامل خود کنترلی است -94

برنامه ریزی شده همه جانبه از سوی افراد و مسئولین ذیربط است که خود  بهبود و ارتقای بهره وری مستلزم کوشش و تالش 

ها ،  ها ، قوانین، بخشنامه ها، دستورالعمل های انگیزشی کارکنان، بهبود نظام محرکها و روش نیازمند بهبود شرایط کار و تغییر

  .ها، فناوری و غیره می شود روش

 مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری 

مترین و عمده ترین عامل کاهش بهره وری منابع انسانی نامتوازن بودن درآمد و هزینه ا ست که مهمترین عامل در انگیزش مه 

   :منابع انسانی است. پس از آن مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری در داخل یک سازمان به شرح زیر است

 مدیریت ضعف از ناشی کارکنان بین تبعیض وجود - 9

 شغلی امنی نا - 4

 ( مدیریت ضعف)  بلندمدت یا مدت میان های ریزی برنامه بر میلی بی و نبودن موفق - 7

 مناسب کاری محیط نبودن مساعد - 2

 کارکنان واجب نیازهای به توجه عدم - 9

 ( کنترلی های برنامه در ثباتی بی)  نکردن کنترل - 6

 شغلی و تحصیلی رشته ناهماهنگی - 3

 ( مدیریت ضعف)  مربوطه مشاغل در ها تخصص از نکردن هاستفاد - 3
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 مدیریت برنامه گی بی - 1

 ( مدیریت ضعف)  کارآموزی فقدان - 91

 ( مدیریت ضعف)  شغلی و فردی استعدادهای ناهماهنگی - 99

 سرپرست کفایتی بی - 94

 انسانی نیروی پی در پی انتقال و فعلی کار به عالقگی بی - 97

       انسانی ینیرو تورم - 92

تقریبا تمامی عوامل کاهش بهره وری نیروی انسانی به ضعف مدیریت ارتباط دارد. در این میان باید رابطه فرد با سازمان   

طرفه باشد. مدیریت موفق کسی است که محیط فرهنگی سازمان خود را که عاملی بسیار مؤثر در رفتارهای  دو ارتباطی متقابل و

بشناسد ودرك کند و آن را در جهت اجرای برنامه های سازمان به کار گیرد. حقوق و مزایای افراد باید بر  کارکنان است عمیقاً

افراد در برابر تغییرات و برنامه ها معین شود. اگر عملکرد افراد به دقت ارزیابی  اساس ماهیت شغل، تخصص، تجارب و عملکرد

د یا به تعبیردیگر افراد شایسته از امتیازات بیشتر در سازمان برخوردار نشوند در نشود و مطابق شایستگی به آنان امتیاز داده نشو

       .آن سازمان به تدریج فرهنگ کم کاری بوجود می آید

های اخیر موجب کم کاری و یافتن شغل های  پایین بودن حقوق و دستمزد در ایران در قیاس با شاخص هزینه زندگی در سال

ه نهایتاً موجب خسته تر شدن نیروی کار، کاهش بازدهی و بروز مشکالت روحی و روانی برای نیروی کار شده است ک دوم و سوم

 .در خانواده های آنها شده است و نتیجتاً بر روی بهره وری نیروی کار تأثیری منفی گذاشته است

صاف را بر اساس یک نظام جامع ارزیابی اگر نتوانیم نیازهای رفاهی و معیشتی نیروی کار، نظام شایسته ساالری عدالت و ان 

       .عملکرد درسازمانها عملی سازیم به افزایش بهره وری امیدی نمی توان داشت
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 نتیجه گیری 

 یــادآور ،که اهداف سوی به سازمان منسجم هدایت و راهبری وضوعم داشتن نظر در با و شد ذکر که مطالبی در تعمق و تأمل با

 نگارنده دید از ، باشد می موثر شدت به ها برنامه شکــست یا پیـروزی در یقیناً خود این و است مدیران مهم و ناپذیر انکار نقش

 بهره و انسانی کرامت بر مبتنی تمدیری سبک اساس بر حرکت ، موفقیت قله به صعود برای مدیران روی پیش گزینه بهترین ،

 . باشد می وری

 ، قوی انسانی روابط برقراری انسان، به گرا مثبت دیدگاه داشتن انسان، به شدن قائل احترام:  مانند اصولی بر مدیریت نوع این

. باشد می استوار سازمان کارکنان کل آگاهی بردن باال و جامع آموزش اصل و ها، گیری تصمیم در کارکنان عملی دهی مشارکت

 :است شمارش قابل ذیل قرار به خالصه طور به شود می حاصل انسانی کرامت برمبنای مدیریت از که نتایجی

 سازمان و کار به خاطر تعلق بهبود و تقویت -9

 کار اخالق بهبود و تقویت -4

 ( کار فرهنگ)پرکاری تقویت -7

 درسازمان دائم بهبود استراتژی شدن حاکم -2

 ...  و پیشنهادها نظام انگیزشی،استقرار نظام طریق از خودجوش جمعی کار یتتقو -9

  آنها موقعیت و پست از نظر صرف مختلف سطوح به رسانی اطالع مکانیزم طریق از سازمان در روانی تشنج و شایعه کاهش -6

 و نظرات ابراز امکان نمودن فراهم و انکارکن شغلی امنیت به توجه و رفتاری های آموزش طریق از کار محیط از اضطراب رفع -3

  رسمی غیر و رسمی سازمان تلفیق

 کار از ناشی حوادث و تخلفات کاهش -3

  کیفیت تولید با کیفیت کنترل جایگزینی -1

 کاربردی ، گسترش و پرورش استقرار، و ایجاد به شد شمرده آنچه تمامی که( معنوی و مادی) انرژی و مواد مصارف کاهش -91

 .انجامید خواهد سازمان در آن ارتقای به کل در و وری بهره استمرار و شدن

 پیشنهادات

محیط کار انسان به مثابه منزل دوم او می باشد وچه بسا کسانی عمده ساعات شبانه روز خود را در محیط کارشان به سر می 

قل نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آنها ضمن برند. بنابراین بدیهی است که محیط کار نیز بایستی همچون خانه برآورنده حدا

کسب درآمد و ارتقای سطح دانش و مهارت حرفه ای خود به خدمتی صادقانه و مؤثر بپردازد. در این تحقیق سعی شده است 
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بین این  ضمن مروری بر تعاریف مفاهیمی چون رضایت شغلی و بهره وری و پرداختن به عوامل تأثیرگذار، ارتباط و نسبت فی ما

 دو و میزان نقش آنها در تحقق اهداف و برنامه ها و نیل به پیروزی و موفقیت سازمانی ،مورد بررسی قرار گیرد.

 و محوله چـــارچوب فعالیتهای در افـــراد وظـــایف دقیـــق تشـــریح طریـــق از شایســـتگی احســـاس ایجـــاد - 9

 آنها از قدردانی و پشتیبانی

 کارکنان شایستگیهای به خاص و توجه خــدمت ضــمن آموزشــی هــای دوره ـزاریبرگـ - 4

 ساختن بالفعل تـــالش جهت و همکـــاران ســـوی از شـــده مطـــرح نظریـــه هـــای بـــرای شـــدن قائـــل ارزش - 7

 منظور بدین ای کمیته تشکیل طریق از آنها استعدادهای

 عــدم پذیرش صــورت در حتــی کارکنــان پیشــنهادات و نظــرات ابــراز ــانامک نمــودن فــراهم - 2

 از مملــو اســتقرار فرهنگــی و ســازمان مختلــف بخــش هــای و افــراد میــان اعتمــاد بــر مبتنــی روابــط ایجــاد - 9

 تادیس مشاغل بــه خصوص حــاکمیتی و حساســیت بــه توجــه بــا اعتمــاد

 آنها کامیابی و موفقیت به توجه و کارکنان با سازمان اطالعات تسهیم - 6

 و مادی) و انگیزشی تشـــویقی هـــای ســـامانه طریـــق از حمـــایتی فرهنـــگ ایجـــاد منظـــور بـــه تـــالش - 3

 (معنوی

 بــه عنایــت بــا وگروه هــا رؤســـای ادارات ل،کـــ مـــدیران ســـازمان، معـــاونین بـــه اختیـــار تفـــویض - 3

 وظـــایف و هـــا مســـئولیت ســـپردن و ســـتادی، بــودن فعالیتهـــای وســیع و هــا فعالیــت دامنــه گســتردگی

 کارمندان در بودن و مهم مفیـــد روح دمیـــدن و کارکنـــان بـــه مهـــم

 .خودگردان های تیم و تشکیل مختلــف ســطوح در تیمــی کارهــای و هــا فعالیــت قــایارت جهــت ســازی فرهنــگ - 1

 

 

 :  منابع و مآخذ

 دکتری نامه پایان. ایران صنعت خودروسازی در وری بهره و کارآیی فنی، تحوالت تحلیل و تخمین(.  9731. ) امراهلل امینی، -9

 .مدرس تربیت دانشگاه اقتصاد،

 .اجتماعی تأمین و کار موسسه :تهران مهر، ابراهیمی محمدرضا ترجمه. بهره وری مدیریت(. 9734 جوزف ، )پروپنکو، -4

 .  ارکان، ،انتشارات ،اصفهان انسانی منابع وری بهره کتاب (9732، ایرج -)سلطانی -7
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 دانشگاهی تحصیالت در اسالمی ایران جمهوری
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 ایران شهید بهشتی تهران،
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