
 

 

 های انسانیوری سرمایههای تأثیرگذار در بهرهشاخص

 علی اکبر افخمی، معاون پشتیبانی

 

 مقدمه- 1

 اطالعات و انرژی مواد، سرمايه، كار، نيروی چون مختلف نهادهای و منابع از بهينه و موثر استفاده وری، هبهر     

 می بيشتر هایخروجی به دستيابی جهت ودیور نهادهای از بهينه استفاده وری،هبهر ديگر عبارت به. باشدمی

 چه هر و صحيح استفاده و وریهبهر كشورها، از بسياری در كه است حدی به وریهبهر به توجه اهميت. باشد

 شعار اين تا شده تالش و شده تبديل ملی اولويتی به خدمات و كاال از اعم توليد عوامل مجموع از مناسبتر و بهتر

 جوامع در است، ممکن غير مواردی در حتی و دشوار وریهبهر موضوع به توجه بدون امعهج هر حيات تداوم كه

 حتی و ملی ای،همنطق سازمانی، مختلف سطوح در وریهبهر بهبود برای ريزی برنامه چند هر. شود نهادينه

 از يکی وانعن به كنونی، پررقابت دنيای در وریهبهر بهبود اما است، ضروری و الزم انسان شخصی زندگی

 انسانی نيروی عامل توليد، عوامل مياندر باشد. می مطرح سازمانی هر موفقيت های استراتژی و اهداف مهمترين

 است اثرگذار نيز توليد عوامل ساير از بهتر استفاده بر و است برخوردار شعور و درک سطح از منابع ساير برخالف

 در ای ويژه جايگاه از لذا. باشدیم هاسازمان وریهبهر كاهش و افزايش در اصلی اهرم مهمترين عبارتی، به يا و

 سازمان وریهبهر ارتقاء در انسانی منابع نقش. گيرد قرار ويژه توجه مورد بايد و بوده برخوردار وریهبهر بهبود

 هب و بديامی بيشتری اهميت انسانی نيروهای توسط خدمات مستقيم ارائه و توليد دليل به خدماتی های

 منابع ساير از تواند می فيت،يك با خدمات ارائه بر عالوه ور، بهره و توانمند انگيزه، با انسانی نيروی كارگيری

 سازمان نهايتاً و سازد محقق را وریهبهر های جنبه انواع و نمايد استفاده مطلوب و احسن نحو به سازمانی درون

 انسانی نيروی چگونه اينکه يا و است موثر انسانی نيروی وریبهره ارتقاء بر عواملی چه اينکه اما. كند ورهبهر را

 به مختلف هایسازمان و سساتمؤ در آن پاسخ كه است سوالی شوند،ورمیهبهر خدماتی هایسازمان درون

 اگر حتی. است گوناگون آنها كاركنان نيازهای حتی و آنها مديران مديريت نوع و سبک آنها، مأموريت تناسب

 كاركنان وریهبهر بر آنها تاثير ميزان و شدت مطمئناً  اما باشد مشابه هاسازمان در وریبهره ارتقاء بر موثر عوامل

 منابع محدوديت به توجه با. شود بررسی عوامل اين تأثير ميزان مختلف هایسازمان در بايد و نيست يکسان

 آن، بر ثرمؤ عوامل بندی اولويت و شناسايی ها،سازمان در انسانی نيروی وریبهره ارتقاء برای زمان و بودجه مانند

 نيروی وریهبهر ارتقاء مناسب راهبردهای ريزیطرح شامل آن، ارتقاء و وریهبهر كاهش با مقابله ريزیبرنامه

 .كندمی هدفمند را انسانی



 

 

 

 وریهبهر در انسانی منابع مدیریت نقش - 2

 تعيين پيش زا و مشترک اهدافی به رسيدن برای افراد از گروهی آن رد كه است سيستمی تعريف، در سازمان     

 همه شامل كه ددار را خود ويژه ساختار سازمانی هر .كنند می مشاركت يکديگر با منظم طور به و هانهآگا شده،

 اشدب اين رب قرار چنانچه دهد، می تشکيل را سازمان آن اعضای رفتار كه است آشکاری های مشخصه و ها ويژگی

 توسعه و رشد يدارپا شرايط در آن انسانی منابع بايد دهد، ادامه خود فعاليت به متحول و پويا محيطی در سازمان

 بود، خواهد بيشتر زني وری بهره ی ارتقا به دستيابی شود توجه عوامل ديگر از بيش انسان به اگر لذا گيرند، قرار

 دارای فرد، هر. هدد ارتقاء را خود كار كيفيت و كميّت تواند می ها انگيزه افزايش با كه است انسان تنها كه چرا

 ها شخصيت ا،ه نگرش ها، انگيزه عاليق، ها، نياز قالب در وی های تفاوت ديگر عبارت به است خاصی های ويژگی

 ایه فعاليت زا بسياری اداره با تنگاتنگی ارتباط فردی های تفاوت اين . است بررسی قابل فردی های آموزش و

 باالتر، ملکردع دارای كاركنان به حقوق اضافه پرداخت نياز، مورد های مهارت دارای كاركنان انتخاب پرسنلی،

 كه است امر اين دهكنن تعيين فردی هایتتفاو .دارد آموزشی های برنامه تنظيم و استعدادتر با كاركنان ارتقای

 فعاليت چه و شود پرداخت ها آن به بايد حقوقی چه .هستند مناسب سازمانی متفاوت هاینقش برای افرادی چه

 و ها هدف تعيين فردی، های تفاوت دربرگيرنده انسانی منابع های فعاليت كليه بنابراين است؛ الزم آموزشی های

 كند يجادا سازمانی و انسانی نيروی وری بهره بهبود جهت عالی های فرصت تواند می و است نتايج ارزشيابی

 برای انسانی يروین پرورش و تربيت شناسايی، با كه است انسانی منابع مديران ويژه به و مديران فهوظي بنابراين

 . بردارند گام سازمانی اهداف به رسيدن

 مديريت يا خام مواد مديريت از ترپيچيده بسيار آن، در مختلف هایاليه وجود لحاظ به انسانی منابع مديريت

 .گذارد می ثيرتأ ردف آينده بر فردی هایتفاوت و هاويژگی از يک كدام كه بگيرند تصميم بايد مديران. است مالی

 انسانی نیروی وریهبهر افزایش بر مؤثر عوامل - 3

 عواملی نظران حبصا و دانشمندان از يک هر و دارد وجود متفاوتی نظرات وری بهره بر مؤثر عوامل تعيين در     

 كاركنان، و مديران مستمر شغلی آموزش چون عواملی اجمال طور به و اند كرده مشخص مؤثر عامل عنوان به را

 و مديران خالقيت و ابتکار برای مناسب های زمينه ايجاد بيشتر، و بهتر كار برای كاركنان ميان انگيزش ارتقای

 انضباط و كاری انوجد تشويق، و تنبيه نظام برقراری و عملکرد بر مبتنی پرداخت، مناسب نظام برقراری كاركنان،

 ایه سياست تسلط و حاكميت تقويت دارند، كليدی و حساس نقش كه ها روش و سيستم در تحول اجتماعی،

 .باشد می مؤثر وری بهره در ملی وظيفه عنوان به جويی صرفه و امور بر سازمان



 

 

 علت يک تنها یور رهبه سطح افزايش برای كه دارند نظر اتفاق باب اين در تقريباً رشته اين مؤلفان تمام ولی

 گوناگون عوامل از تركيبی معلول بايد را وری بهره ارتقای كه كنند می عنوان بلکه نمود ارائه توان نمی را خاصی

 . دانست

 مديران و رهبران درست كردار و مطلوب رفتار (الف

 خصيتیش های ويژگی از برخورداری ضمن كه شود سپرده افرادی به بايد رهبری و مديريت خطير مسئوليت

 .باشند الگو نيز اخالقی نظر از و كارگيرند به را مناسب مديريت و رهبری های شيوه خاص،

 افراد همه برای شغلی های پيشرفت الزم شرايط كردن فراهم (ب

 .دهد ارتقاء را خود كار كيفيت و كميّت تواند می ها انگيزه افزايش با انسان

 كاركنان آموزش و خدمت ضمن آموزش های دوره (ج

 كرد، تلقی ممداو و مستمر و حياتی امر يک عنوان به را كاركنان آموزش و خدمت ضمن آموزش های دوره بايد

 جديد میعل های پيشرفت و موجود امکانات با را كاركنان های تالش توان می آموزش طريق از تنها زيرا

 هيچ و باشد نروش و واضح كاركنان برای قوانين و مقررات ها، دستورالعمل و وظايف كليه بايد. كرد هماهنگ

 .باشد نداشته وجود ها آن برای ابهامی جای

 كاری زندگی باالی كيفيت (د

 طور به. ستا كاريشان های محيط در مردم برای شدن قائل احترام اهميت بيانگر كاری، زندگی كيفيت مفهوم

 :است يلذ شرح به باشد می گذار تأثير كاری زندگی كيفيت بردن باال در كه مواردی گفت توان می خالصه

  كار يک خوب انجام برای عادالنه و مناسب پرداخت 

  ايمن و سالم كاری وضعيت 

  جديد های مهارت از استفاده و يادگيری امکان 

  سازمان در اجتماعی انسجام ايجاد 

  كاركنان برای ترقی و پيشرفت و رشد امکانات كردن آماده 

 فردی حقوق حفظ 

 مجاز بيکاری زمان و كاری زمان تقسيم در تعادل 

  سازمانی و كاری غرور ايجاد  



 

 

 كاركنان تمهار و توان افزايش جهت در شغلی توسعه و شغلی غنای شغلی، گردش هایبرنامه از استفاده (ه

 سطح ایه مهارت و هافعاليت شدن اضافه بوسيله كه است عمودی طور به شغل توسعه مفهوم به شغلی غنای

 .شود می حاصل تربزرگ هایمسئوليت در اختيار تفويض و باالتر

 تنبيه و تشويق نظام برقراری و عملکرد بر مبتنی پرداخت، مناسب نظام برقراری (و

 بين سازمان يعنی است سازمان عملکرد بر موثر فرهنگی عوامل از سازمان در عادالنه تنبيه و تشويق سيستم

 .شود می قائل فاوتت آمد كار نا و كارآمد انسانی نيروی

 . دارند كليدی و حساس نقش كه هايی روش و سيستم در تحول (ز

 كار انجام ایه فرايند و ها روش آوری روز به و بازنگری لزوم ، اصلی عوامل از تکنولوژی و محيط تغييرات

 .آيند می حساب به سازمان

 .است كنترلی خود عاملی كه اجتماعی انضباط و كاری وجدان تقويت (ح

 ذيربط سئولينم و افراد سوی از جانبه همه شده ريزی برنامه تالش و كوشش مستلزم وری بهره ارتقای و بهبود

 قوانين، ها، ظامن بهبود كاركنان، انگيزشی های روش و ها تغييرمحركه و كار شرايط بهبود نيازمند خود كه است

 .شود می غيره و فناوری ها،روش ،هادستورالعمل ها، بخشنامه

 هاسازمان در انسانی نیروی وریبهره بهبود برای الزم شرایط - 4

 :هستند تداوم تعهد، ارتباط، سازمان موفقيت در كليدی عامل سه     

 ارتباط (الف

 اطمينان با همراه و لكما و تمام و صادقانه ارتباط در كه است حمايتی به نيازمند شما وری بهره بهبود برنامه     

 يا و كاال هكنند مصرف كه مردمی يعنی مشتريانتان و شما بين و مديرتان و شما بين رمندانتانكا و شما بين

 و باشيد راست رو خود كارمندان با .دارد وجود دهد می ارائه شما سازمان كه ستنده خدماتی از كننده استفاده

 و مثبت بطور را ربازخو باشد می رااج حال در برنامه كه هنگامی .دهيد پاسخ ابهامات اين به شايعات پخش از قبل

 تنها نه .سازيد امبهنگ را كارمندانتان اطالعات سازمان، موقعيت با ارتباط در .دهيد ارائه خود واحد به سازنده

 خالل در و شود داده انكاركن به نظر ابراز فرصت و باشيد پذيرا نيز را آنان نظرات بلکه گوييد پاسخ را آنها سؤاالت

 كنند. صحبت خود اینيازه و مسائل درباره و نمايند ارائه نو نظرات و خور باز تا كنيد تشويق را نهاآ كار انجام

 توجه با مسائل با برخورد در كنيد تشريح را سازمان نيازهای .دهيد قرار برنامه پيشرفت جريان در را مدير هميشه

 .يدكن همکاری نياز هنگام در و حمطر را كار توان افزايش .باشيد آماده شده ارائه هایحلراه به

 



 

 

 تعهد (ب

 خود برنامه در يردرگ افراد قلبی و شخصی تعهد به همچنين شما وری، بهره بهبود برنامه يک در موفقيت برای     

 خواهد عمل جامه شما برنامه كه باشيد داشته باور قلباً بايد بيازماييد. را خود تعهد حسن ابتدا .هستيد نيازمند

 برای آن موفقيت و برنامه اين اينکه و هستيد كار اين انجام برای درستی هایانسان كارمندانتان و ماش پوشيد.

 ايجاد يزیرطرح ؛گذاریهدف طريق از گروه اعضای ميان در را تعهد. باشد می حياتی و ضروری شما سازمان

 ارجاع كسانی به را ارك. نماييد واگذار انآن عهده به ماهرانه طورهب را افراد مناسب وظايف ببخشيد. تداوم و كنيد

 يادآور فردی طور به را يک هر وظيفه و دركل را برنامه اهميت پيوسته .برآيند كار آن انجام عهده از كه نماييد

 بينی پيش ثرا بر فقط امر اين و آيد فايق بحران يک بر گروه كه داد خواهد نشان را خود هنگامی تعهد .شويد

 مقابله در نبود خويش زحمات رفتن باد بر شاهد مانند چيز هيچ ديگر طرف از . باشد می ممکن شده انجام های

 بايد جاك از است؟ اشتباه كار كجای كه كنيد سؤال .شود نمی تعهد كشتن باعث نشده بينی پيش مشکل يک با

 انجام مدت ولط در ... و كنيم؟ جلوگيری آن از توانيم می چگونه داد؟ خواهد روی اتفاقی چنين كه دانستيم می

 تعهد كه وقتی .ددهي قرار داريد توقع آنها از كه آنگونه خود كارمندان عملکرد و دقت جهت الگويی را خود كار،

 رفت خواهد بين از شما افراد ميان در نيز بدبينی آثار آخرين داديد، نشان عمل در را خود

 تداوم (ج

 مشاورانی هامانساز از بسياری .است خاصی روش و راه داشتن مستلزم بلکه نيست اتفاق يک وریبهره بهبود      

 اوليه هایموفقيت متما نمايند، می خريداری بهاگران و آماده كامپيوتری های برنامه كنند، می استخدام خارج از

 يک شروع نگامههب قبلی برنامه سپردن فراموشی دستهب برای واقع در اين و كنند می اعالم بسيار هياهوی با را

 پيشرفت بر رتنظا صرف را توجهی قابل مدت بعد به اين از كه است اين بر انتظار نتيجه در .است جديد برنامه

 وقتی و كنيد دهی تجه را نيروها مشکالت، بروز هنگام در باشيد، داشته كامل وقوف كار، اجرای بر .نماييد برنامه

 از يک هر و بگيريد درس خود هایشکست از .بدهيد تازه نيروی اآنه به گرايدمی سستی به افرادتان توان كه

 . نمائيد استاندارد و علمی روش يک به تبديل را خود هایموفقيت

 وری نیروی انسانیارتقای بهره بر موثر عواملسایر   -5

 اصالح روابط مدیران و کارکنان الف(

 ست: وری اير و كاركنان رعايت مواردی ضردر بهينه سازی وضعيت مديران و به منظور بهبود در روابط مد

 .ارائه اطالعات درباره عمليات سازمان موجب اعتماد و اطمينان كاركنان می گردد 

 برگزاری جلسات ويژه برای رسيدگی به مشکالت كاركنان 



 

 

 حضور در جلسات غير رسمی 

 استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان ب(

 وگاهی آاركت در برنامه های طراحی شده داده شود و در عين حال الزم است به تمام كاركنان فرصت مش

 ود.ششناخت الزم در مورد كيفيت كار و كمکی كه كاركنان می توانند در بهبود كيفيت بکنند مهيا 

 کنولوژیت (ج

و  يير، آموزشدر مباحث و شيوه های نوين به خوبی می توان دريافت كرد انسان پديده ای است قابل تغ     

فردی  ه ذاتی و، بهرت است و لذا می توان بااستفاده از شيوه های نوين علوم توسعه انسانی و تکنولوژی فکرتربي

ت خسته، ا از حالان ر، روحيه آنن مهمترين سرمايه و ابزار سازماناو را عالی كرد. می توان در انسان ها به عنوا

ی ممکان را ان اين تبديل كرد. تکنولوژی به كاركنانااميد و مضطرب به دنيايی از آرامش، نشاط، عشق و انگيزه 

ريق به از ط دهد كه كارايی و اثربخشی خود را باال برند. همچنين توليد كاال و خدمات و بهبود و كيفيت

ا ايجاد وان بتكارگيری تکنولوژی و اتوماسيون قابل دستيابی است. مطالعات و تجربيات نشان می دهد كه می 

 هبود كيفيت تکنولوژی، به نتايج فوق العاده دست يافت.تغييرات جزئی در ب

 مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری -6

ترين همنه است كه موری منابع انسانی، نامتوازن بودن درآمد و هزيترين و عمده ترين عامل كاهش بهرهمهم     

ازمان سخل يک وری در داهش بهرهترين عوامل مؤثر در كاعامل در انگيزش منابع انسانی است. پس از آن مهم

 به شرح ذيل می باشد: 

 وجود تبعيض بين كاركنان 

 ناامنی شغلی 

 ميلی بر برنامه ريزی های ميان مدت و يا بلندمدتموفق نبودن و بی 

  مساعد نبودن محيط كاری مناسب 

 )كنترل نکردن )بی ثباتی در برنامه های كنترلی 

 ربوطها در مشاغل ماستفاده نکردن از تخصص 

 بی برنامگی مديريت 

 فقدان كارآموزی 

 ناهماهنگی استعدادهای فردی و شغلی 

 بی كفايتی سرپرست 



 

 

 بی عالقگی به كار فعلی و انتقال  پی در پی نيروی انسانی 

بطه بايد را ميان تقريبا تمامی عوامل كاهش بهره وری نيروی انسانی به ضعف مديريتی ارتباط دارد. در اين

ود را خزمان باطی متقابل و دو طرفه باشد. مدير موفق كسی است كه محيط فرهنگی سافرد با سازمان ارت

ه ای برنامت اجرآن را در جه كه عاملی بسيار مؤثر در رفتارهای كاركنان است عميقا بشناسد و درک كند و

 د افرادرعملک های سازمان به كار گيرد. حقوق و مزايای افرد بايد بر اساس ماهيت شغل، تخصص، تجارب و

ه آنان ايستگی بابق شدر برابر تغييرات و برنامه ها معين شود. اگر عملکرد افراد به دقت ارزيابی نشود و مط

ن سازمان آشوند در دار نامتياز داده نشود يا به تعبير ديگر افراد شايسته از امتيازات بيشتر در سازمان برخور

 آيد.به تدريج فرهنگ كم كاری بوجود می

 ری نتیجه گی

ود نابع محدر است از مهر سازمانی برای اينکه بتواند در عصر رقابتی امروز به حيات خويش ادامه دهد، ناگزي     

به طور  ين مهماوری است. جهت رسيدن به در دسترسش، بهينه ترين استفاده را ببرد كه اين همان مفهوم بهره

وری از صر چرخه بهرهكار گيرد و تمام عناری رسمی را بهومان بايستی يک برنامه بهبود بهرهاصولی و علمی، ساز

ف شركت وظاي ف و، اهداگيری بهره وری، برنامه ريزی، بهبود بهره وری و ... بايستی باتوجه به شرايطقبيل اندازه

ه تواند بان میصورت تحقق اين اهداف، سازم و امکان اجرايی شدن شيوه انتخابی در شركت، انتخاب گردند. در

دی أثير زياكه ت وفقيت قابل توجه خويش در عرصه فعاليت اش اميدوار باشد. الزم به ذكر است يکی از عواملیم

يشرفت پشود. برای توسعه و گذاری بلندمدت محسوب میوری دارد آموزش است كه نوعی سرمايهبر بهره

ات ذا امکانهند لامکان افزايش د سازمان ها الزم است، سازمان ها از طريق آموزش، عملکرد كاركنان را تا حد

و  ه شغلبآموزش فردی و گروهی را فراهم كنند كه از جمله اهداف مهم آنان تغيير نگرش كاركنان نسبت 

يت فوق ست اهمباشيم الزم اوری افزايش كيفيت زندگی كاری آنان باشد. در واقع اگر ما در پی ارتقای بهره

 نسانی قايل شويم.ای برای آموزش و توسعه نيروی االعاده


