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یدسته بندي این مطلب در بخش ، منابع انسان



عملکردیکومیرودبشمارمدیرتیهايفراینددرحیاتیوالزمامريوريبهره
.استبهبودبسويمحیطیهايکنشسازيبازراستايدرمهندسی

وريبهره.استاثربخشیوکاراییمعنايبهوجامعمفهومیوريبهره
وفکرباانسانآندرکهاستفرهنگیوزندگیوکاربهگرایانهواقعنگرشی

تاسازدمیمنطبقهاواقعیتوهاارزشباراهایشفعالیتهوشمندي،
.کندحاصلمعنويومادياهدافجهتدررانتیجهبهترین

.استبرابرشده45جهاندرسطحوريبهرهاخیرافزایشسال15تنهادرطول

!ارتقاع کیفی سازمانها و جوامع بشري استبراي بهره وري تالش 

مقدمه
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کارروينیچونگوناگونمنابعازکارآمدوموثراستفادهوبهبودبرايتالش
واقتصاديسازمانهايمدیرانتمامیهدفاطالعات،وانرژيمواد،سرمایه،

.باشدمیخدماتیمؤسساتوصنعتیتولیديواحدهاي
ارکابزاروتجهیزاتکارآمد،اجرائیروشهايمناسب،سازمانیساختاروجود
وصالحیتواجدانسانینیرويمهمترهمهازومتعادلکارفضايسالم،

موردایدبمطلوبوريبهرهبهنیلبرايکهباشندمیضروریاتیازشایسته
.گیردقرارمدیرانتوجه

باهمراهآنانآگاهانهوهوشیارانهتالشهايواموردرکارکنانمشارکت
وريبهرهبهبودبرايتعمیرووريبهرهمیزانبرتواندمیکاريانضباط

.باشدگذارتأثیرامنیناباتوأمومتالطممحیطیکدربویژه

ه فرهنگ بهبود بهره وري باید در کالبد سازمان دمیده شود کروح 
.در آن میان نیروي انسانی هسته مرکزي را تشکیل می دهد
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وريتاریخچه بهره 
لیه بهبود بهره وري موضوعی بوده است که از ابتداي تاریخ بشر و در ک

.نظامهاي سیاسی و اقتصادي مطرح بوده است
و در در مورد چگونگی افزایش بهره وري بطور سیستماتیکاما تحقیق 

سال پیش به این طرف 200چهارچوب مباحث علمی تحلیلی از حدود 
.  بطور جدي مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است

سیله ریاضیدان و اقتصادان فرانسوي نخستین بار بو» بهره وري« واژه 
. کار برده شدبفرانسوا کنه 

:این اقتصاد دان فرانسوي اینگونه تعریف کرد 
می بخش کشاورزيهر دولتی را منوط به افزایش بهره وري در اقتدار "

".دانست
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وريبهره علوم مختلف ازتعاریف

:اقتصادعلم•

.استسودآوريوانسانیتوسعهدرمهارت،وريبهره

:اجتماعیعلم•

یممداومبطوردیروزازبهترامروزامورانجامقابلیت،وريبهره
.باشد

:صنعتملع•

دتولیعواملازموثراستفادهوموجودوضعبهبود،وريبهره
.باشدمی
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:شیمیعلم•
درونتسریعجهتدرمناسبکاتالیزورهاياز،استفادهوريهره

باشدتولیدمی
کعلم• :فیزی

وکمیتبهتوجهباکار)راندمان(توانبردنباال،وريبهره
.باشدمیخدماتیاکاالکیفیت

صرفاببیشترکارایییعنیوريبهرهکارفرمایامدیریکنظراز**
.تربیشمحصولتولیدطریقازسودافزایشنتیجهدروکمترمنابع
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وريبهره علوم مختلف ازتعاریف



یــلـور کـطـب :

خالق در جهت نگرشبهره وري نوعی •
باال و پویایی وضع موجود از طریقبهبود

ی ، ، اثربخشکمیت و کیفیت بردن 
سودآوري متناوب کار و جلب رضایت

.نیروي انسانی می باشد
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تغییر نگرش بهره وري
:وريبهرهبهقدیمنگرش•

)سازماندرونبهعمدهتوجه(موجودمنابعمدیریتبرتأکید

:وريبهرهبهجدیدنگرش•

هبتوجهومتنوعمشتریانداشتنوجدیدمحصوالتخلقنو،هايایدهطرح
ازادهاستفبرايسازمانبالقوهوبالفعلهايازتواناییاستفادهورقباوبازار

هاتهدیدبامقابلهوهافرصت

:نتیجه 
ایجاد سازمانی هوشمند و انعطاف پذیر و آگاه از محیط
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ورينقش اثر بخشی در بهره 
برنامهنتایجویافتهتحققشدهریزيبرنامههايفعالیتکهمیزانی•

.مینامندبخشیاثررااستآمدهبدستشدهریزي

رنامهببامرتبطهاییشاخصهرگاهکهاستاینباالعبارتازمنظور•
ندفرایدربخشیاثرمولفهباشیم،داشتهزمانمحوریتباوریزي
.میکندنماییرخبريبهره

زي،ریبرنامه،موقعبهتحویلتولید،زمانمدت:مانندهاییشاخص•
....ومشتريشکایاتبهرسیدگیزمانمدت

www.mr-seyedi.com



بهره ورينقش کارایی در 
.شدهاستفادهمنابعباآمدهبدستنتایجمیانرابطه•

وارکبامرتبطهاییشاخصهرگاهکهاستاینباالعبارتازمنظور•
شنقازآمد،میانبهپولازصحبتهرگاهیاکردیم،تعریفمنابع

.ایمکردهصحبتکارایی

روينیحداقلازاستفادهمصوب،بودجهباپروژهاتمام:مثالبعنوان•
....ونگهداريوتعمیراتهايهزینهانسانی،
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عوامل ایجاد بهره وري
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وريره ـوح بهـسط
:فرديسطح 

اییتوانواستعدادهامجموعهازبهینهاستفادهمعنیبهفرديسطحدروريبهره
.استواجتماعیشخصیزندگیطولدرالهیهاينعمتوانسانبالقوههاي

:سازمانیسطح
ماننددارددراختیارکهمنابعیازخوبچقدرسازمانیککهشودمیمشخص

یاتتولیدخدم(اهدافبهرسیدنبرايتکنولوژيومواد،ماشین،سرمایه،انسان
.کندمیاستفاده)کاال

:ملیسطح
وذخایرمعادنمانند(دارداختیاردرآنچهازملتیککهشودمیمشخص

بهیابیدستبراي)،سرمایه،جمعیت،اقلیمیشرایط،زمین،تکنولوژي،یزیرزمین
.کندمیاستفادهخوبچقدرملیاهداف
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عواملی که در بهره وري نقش دارند
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منابع انسانی

منابع فیزیکی

ساخدار سازمانی

قوانین حاکمه

مسولیت اجتماعی

فناوري و منابع 
اطالعاتی

یبوجه و مانبع مال

مدیریت



عواملی موثر در بهره وري 

عموامل داخلی

عوامل نرم

کارکنان

سازمانها

روش کار

مدیریت

عوامل سخت

محصول

کارخانه

تکنولوژي

انرژي و مواد

عوامل خارجی

عوامل دولتی

مکانیزم ها

سیاست ها

موسسات

بخش خصوصی

عوامل ساختاري

اقتصادي

اجتماعی

فرهنگی

عوامل طبیعی

نیروي انسانی

زمین 

انرژي

مواد
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بهره وري نیروي انسانی
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درپیشرفتوعمدهاساسیعاملکهشدمیتصور1950اوایلتا
عقبدلیلوبودهماديوفیزیکیهايسرمایهوجودکشورها
هبوباشدمیمنابعاینکمبودتوسعهحالدرکشورهايماندگی
سرمایهآوردندستبهوجذبصدددرکشورهااینعلتهمین

خریبتوبیشتروابستگیباعثعملاینوکردندتالشماديهاي
.شدکشورهااینسیاسیوفرهنگیاقتصادي،بنیانهاي

مسلم شده آنچه توسعه ي پایدار را به دنبال دارد نهادهاي امروزه 
اداري قوي و کارآمد است و این نهادها از سرمایه هاي انسانی 

. کارآمد، متخصص و قوي برخوردارند
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راهبرديو رقابتیبه عنوان عنصر انسانیمنابع 

ارائه محصوالت و خدمات متفاوت و متمایز، 
کاهش هزینه ها، خالقیت و نوآوري و افزایش 

منابع انسانی وجود رقابت پذیري از مزایاي 
!است ماهر، با تجربه ، خالق و با نشاط 
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دیدگاه درست نسبت به کارکنان

نیروي انسانی یکی از موثر ترین منابع شناساییدر سازمان 
.میشود 

:منبعاینویژگی
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ا سازگار ب
ادبا استعدخالقرآینده نگتغییرات



نیروي انسانیوريعوامل موثر بر بهره 

در تعیین عوامل مؤثر بر بهره وري نظرات متفاوتی وجود دارد و هر یک از 
مشخص کرده موثر دانشمندان و صاحب نظران عواملی را به عنوان عامل 

.اند
ارتقاء ، آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنانطور اجمال عواملی چون به 

ایجاد زمینه هاي مناسب، انگیزش میان کارکنان براي کار بهتر و بیشتر
پرداخت برقراري نظام مناسب ، بطور ابتکار و خالقیت مدیران و کارکنان

.موثرند...و برقراري نظام تنبیه و تشویق و همچنین بر عملکرد مبتنی 
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بهره وري نیروي 
انسانی

عامل 
انگیزشی

ویژگی 
جمعیت 
شناختی

خالقیت و 
نوآوري

سابقه و 
تجربه

آموزش 
هاي 

کاربردي

سالمت و 
وضعیت 
جسمانی

روحیه 
رقابت 
سالم

شیوه 
رهبري



وريدر بهره مدیریتنقش 
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پایه گذاري نظام بهره ور، حاکمیت ودرونی کردن بهره وري در 
از وظایف اصلی مدیران ) بجاي تربیت فرد بهره ور(سازمان 

.است

اصلی انجام مأموریت ها و آرمانهاي سازمان و عامل ، مدیران 
ند بنابراین آنها هستند که میتوان.اندمسئول رفع نیاز مشتریان

.شوند بهره وري یا عدم بهره وري سازمان باعث 
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نقش مدیریت در بهره وري

:نحوه سازماندهی و اجراي آن: الف

برنامه ریزي، سازماندهی (به وظایف متعارف مدیران چون 
همراه با تصمیم گیري در مورد سرمایه ) و نظارت

.گذاري و انتخاب تکنولوژي مربوط است
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فراهم کردن فرصتهاي خوب براي استفاده موثر از : ب
:نیروي کار

.عدم استفاده موثر باعث از دست رفتن انگیزه افراد می شود
گسترش فرصتها از طریق بهبود سیستماتیک و متوازن 
ساختار و فرهنگ سازمانی ، الگوهاي مدیریت و روابط 

.مدیریت تامین کرد_کارگر
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نقش مدیریت در بهره وري



.ورياقدامات مدیریتی مهم براي بهبود بهره 

ب در قالـآنهـاتعیین اهداف درست و منطقی و الویت بندي ـ 1
یک طرح جامع با هدف بهبود مستمر در روند تولید خـدمت

.یا کاال 

برنامه ریزي بـراي اسـتفاده کامـل از مجمـوع منـابع قابـل ـ 2
، منابع انسانی ، منابع مادي ،دسترس

منابع معنوي و اعتبارات همگی مستلزم 
نقش آفرینی در سناریو راهبردي سازمان

.میباشند 
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نی بر سرمایه گذاري براي توسعه سازمان در ابعاد مختلف مبتـ 4

نتایج تحقیقات و ارزیابی هاي علمی و جامع

ناها ، مقـررات ناکـارآمد و حــل گسعی در حـذف موانـع ، تنـ 5

ارتقاءبهره وريمشکالت فراراه بهبود و
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همـاهنگی وایجـاد ارتباطـات مناسـب افقـی و عمـودي در ـ 6
مختلــف در واحــدهاي افزایـیبراي کمک به هم سـازمان

5=2+2اهداف سازمان جـهت تحقـق
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نقش مدیریت در بهره وري



وجـه به نظارت بر کیفیت و کمیـت فعـالیت هـا بـا تـ 8
اهـــداف تعیــین شــده از طریــق نظــام هــاي ســنجش 

ان سـاختار سـازمیواندازه گیري ارزیـابی اثـر بخشـ
کـار ، سیسـتم هــا، خـط مشـی هـا انجام ،روش هاي 
بکار گرفته شدهورویه ها ي

سازمانیایجاد فضا و جو ـ 9
مناسب براي رشد و توسعه 

بهره وريحرکت 
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ویژگی منابع انسانی بهره ور

داراي نگرش مثبت ●

پیشنهادات و ایده هاي خوبی ارائه می( ونوآورخالق ●
)کند

یابتوسعه / توسعه طلب ●

باالداراي اعتماد بنفس و شهامت در سطح ●
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عالقمند وافر به آموزش و یادگیري و کسب تجربه●

سالمت روانی●

کنجکاو و جستجوگر●

بـویژه( دقت و حساسیت نسبت بـه محـیط و تغییـرات آن ●
)که در نظر دیگران عادي به نظر می رسدمواردينسبت به 
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ویژگی منابع انسانی بهره ور



دلگرمی و امید به آینده●
لپیش قدم در قبول مسئولیت و رویارویی با مسائ●
قدرت جلب حس اعتماد و اطمینان دیگران●
عادت به تفکر قبل از عمل●
ردن توجه و تمرکز برعوامل قابل کنترل بجاي بـزرگ کـ●

عوامل غیر قابل کنترل
استفاده مؤثر از زمان●
انگیزش و نگرش درست نسبت به کار ●
دیگراندارا بودن روابط خوب با ●
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نتیجه گیري

که باید بهره وري کاري براي متخصصان نیست بلبهبود 
بخشی از همه کارهاي سازمان و به نوعی فرهنگ 

. سازمانی باشد 

بهیابیدستبرايسازمانامکاناتازبهینهاستفادهمعنايبهکارآیی
.استاهدافدرستانتخابمعنايبهاثربخشیواهداف،

بحثبااستمطرحهدفبهدستیابیوهدفبحثکههرجا
ازمانسهدفبتواندکهاستاثربخشمدیريداریمسروکاراثربخشی

ستاهدفبهرسیدنچگونگیبحثکاراییبحثاماکندتامینرا
.استمطرحکیفیتوکارانجامنحوه
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منابع انسانی به عنوان عنصر رقابتی و راهبردي و
!راهبردي سازمان ها بشمار میروند 

هاي الزم و ایجاد انگیزشتواند با اجراي طرحمی موفق مدیریت 
هاي مناسب در کارکنان از طریق اعطاي پاداشهاي مادي، تفویض 

اختیار ، ایجاد فضایی دوستانه و رابطه مبتنی بر همکاري بین 
وري مؤثر باشد.خود و کارکنان در بهبود بهره 
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پـــــــــــــایــــان
www.mr-seyedi.com

تحقیق

مشاوره

عمل



WWW.MR-SEYEDI.COM

مدیریتفنوناصول و: دسته بندي 
انسانیمنابع:بخش

وريبهره:عنوان

مهندس سـیـدي:سخنران

!بهره برداري آموزشی از این فایل با درج منبع براي عموم آزاد میباشد 
.....میباشدآموزش و اطالع رسانی رایگانزمینهدرماخدمات
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