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تعریف آکادمیک بهره وری )Productivity( عبارت اســت از: استفاده مطلوب، 
موثر و بهینه از همه جوانب، مجموعه امکانات، ظرفیت ها، پتانسیل ها، سرمایه ها، نیروها 

و منابعی که به فرد برای رســیدن به شکوفایی و رشد در هر جهت یاری می رساند. در عصر 
جدید در تمامی کشورهای توسعه یافته و حتی جهان سوم بهره وری به اولویتی ملی در موضوع 

اقتصاد تبدیل شده است. بهره وری دانشی جهانی 
است که در سایه تالش و کوشش افراد موجب ارتقاء 

بینش و نگرش ملی در مواجهه با بحران های اقتصادی 
می شود. بهره وری به معنای کنترل تورم، رشد اقتصاد 
و امکان دستیابی به سطح باالتری از استاندارد فعلی 
برای اقشار عمومی جامعه است. برای این که بتوانیم 
بهره وری را به حداکثر برســانیم باید اهداف آن را در 
سطح ملی تنظیم کنیم. اگر بخواهیم این موضوع باعث 
افزایش سطح استاندارد زندگی اقشار جامعه شود باید در سطح ملی مطرح، نهادینه و اجرا شود. بهره وری 
در چند ســال اخیر، جایگاه خویش را در ایران پیدا کرده است و جزو یکی از اصول مهم مدیریتی کشور 
است. تمامی طراحان، مدیران و تولیدکنندگان باید با این موضوع سروکار داشته باشند. در سازمان 
ملی بهره وری و مصرف ایران در زمینه ارتقا سطح بهره وری برنامه ریزی هایی انجام شده است 

که بدون همت ملی امکان تحقق آن وجود ندارد.

مهندس امیر شیری
عضو شورای سردبیری
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دانش جهانی، بینش ملی و کوشش فردی
به مناسبت روز بهره وری و بهینه سازی مصرف؛



127

14
1 

ره
مـا

 ش
  

98
یر 

  ت
م 

ده
واز

ل د
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ
ـه

قال
م

تعاریف و دیدگاه های مختلف از بهره وری
فاکتورهای مختلفی در بیان و تعریف بهره وری )Productivity( وجود دارد. از 
گذشته بهره وری مورد توجه کارشناسان و محققان رشته های مختلفی همچون اقتصاد، 
روان شناسی صنعتی و سازمانی، حسابداری و حتی فیزیکدانان، مهندسان و مدیران بوده 
است که درک و دانش، تجربه، زمینه ها و شرایط محیطی متفاوت آنها، موجب تعریف و 

تفسیرهای مختلف از بهره وری در رشته های مختلف علمی شده است.
بهره وری، نســبت میان مقدار کاال و خدمات تولیدشده )برون داد( و میزان منابعی را 
که برای تولید آنها مورد استفاده قرار گرفته )درون داد( است مورد بررسی قرار می دهد. 
در این تعریف منابع شــامل همه منابعی که برای مدیران قابل دسترسی هستند اعم از 

نیروی انسانی، سرمایه، مواد خام تولیدی، زمان، علم و فناوری های نوین و… است.
 مفهوم کلی بهره وری

متاسفانه به دلیل عدم آشنایی با مفهوم بهره وری در اقشار مختلف جامعه، اکثر افراد 
معنی آن را سخت تر کار کردن می دانند درصورتی که معنای اصلی بهره وری هوشیارانه 

و آگاهانه تر کار کردن است. نه سخت تر کار کردن!
اگر ســازمان یا ملتی بخواهد به ارتقا بهره وری مســتمر و پایدار دست یابد باید یک 
برنامه ریزی اســتراتژیک برای این موضوع داشــته باشد و به دید یک فرآیند مدیریتی 
به آن نگاه کند. چراکه فرآیند مدیریتی فرایندی همیشــگی، پیوســته و پایدار است و 
هنگامی که شــکل بگیرد به طور مداوم به عملکرد آن سازمان یا ملت تبدیل می شود و 

برخالف برنامه به یک دوره زمانی خاص محدود نمی شود.
بهره وری قبل از آنکه به عنوان یک راهکار برای بهبود ســبک زندگی و کارکرد یک 
جامعه مطرح شــود باید به عنوان یک فرهنگ در نظر گرفته شود. چراکه اگر بخواهیم 
به طور عملی از بهره وری استفاده کنیم و در متن و عقاید قدیمی و بومی یک سازمان یا 
ملت ریشه بدواند باید به عنوان یک فرهنگ فراگیر به آن نگاه کرد. بهره وری، سعادت و 
خوشــبختی هر ملتی به میزان تالش صحیح آن ملت بستگی دارد و باید به عنوان یک 

معیار برای تمام امور اعضای جامعه در نظر گرفته شود.
مفاهیم کلیدی بهره وری

بهره وري ترکیب کارایی و اثربخشــي را نشــان می دهد و شــکل عمومي شاخص 
بهره وری به صورت نسبت ستانده به نهاده )خروجی ها به ورودی ها( تعریف می شود.

کارایی: به معني انجام درست کارها و مترادف با استفاده بهینه از منابع است.
اثربخشي: اثربخشــي به معناي انجام کارهاي درست، که سازمان را به اهداف خود 

نائل مي کند است.
شاخص های جزئی بهره وری: این شاخص ها از تقسیم ارزش ستانده )یا ارزش افزوده( 
بر یک مقدار نهاده معین به دســت می آید و به منظور خارج ســاختن تورم الزم است 

ستانده )یا ارزش افزوده( به قیمت ثابت مورداستفاده قرار گیرد.
شــاخص بهره وری نیروي کار: براي اندازه گیری بهره وری نیروي کار در سطح یک 
بخش از اقتصاد از نســبت ارزش ســتانده )یا ارزش افزوده( به تعداد شــاغلین استفاده 
مي شود. درصورتی که عالوه بر اطالع از تعداد شاغالن، اطالعات در مورد ساعات کار 
انجام شده یا ساعات کار پرداخت شده نیز موجود باشد، می توان در مخرج کسر شاخص 
به جای تعداد شــاغالن از هر یک از این اطالعات مذکور به عنوان مثال نفر-ساعت کار 

مصرف شده استفاده کرد.
شــاخص بهره وری ســرمایه: براي اندازه گیری بهره وری ســرمایه در یک بخش از 
اقتصاد، از نســبت ارزش ســتانده )یا ارزش افزوده( به موجودي ســرمایه در آن بخش 
استفاده مي شود. معمواًل در محاسبه این شاخص ابتدا ارزش ستانده )یا ارزش افزوده( و 
ارزش موجودي سرمایه ثابت، از قیمت های جاري به قیمت های ثابت سال پایه تبدیل 
و سپس از تقســیم ارزش افزوده بر موجودي سرمایه، بهره وری سرمایه به قیمت ثابت 

حاصل می شود.
شاخص بهره وري انرژي: اگر انرژي را به عنوان یکي از عوامل تولید در نظر بگیریم، 
آنگاه بهره وري انرژي به صورت ارزش اقتصادي که به ازاي استفاده از یک واحد انرژي 
به دســت مي آید و از تقسیم ارزش ســتانده بر مصرف نهایي انرژي محاسبه مي شود 
)عکس شــدت مصرف نهایي انرژي(. در محاسبه شاخص بهره وري انرژي استفاده از 

نسبت ارزش افزوده به مقدار انرژي مصرفي نیز رواج دارد.
شاخص کارایی انرژي: کارایی انرژي مفهومي است فني که در ارتباط با دستگاه های 
تولیدکننده و یا مصرف کننده انرژي مطرح شــده و عبارت اســت از نسبت تبدیل نهاده 

انرژي در فن آوری های تولید انرژي و یا وسایل مصرف کننده نهایي انرژي.
شــاخص شدت انرژي: شــاخصي براي تعیین بهره وری انرژي در سطح اقتصاد ملي 
هر کشــور است که از تقســیم مصرف نهایي انرژي )و یا عرضه انرژي اولیه( بر تولید 
ناخالص داخلي محاســبه می شود و نشان مي دهد که براي تولید مقدار معیني از کاالها 

و خدمات )برحسب واحد پول( چه مقدار انرژي به کار رفته است.
شــاخص بهره وري کل عوامل )TFP(: شاخص بهره وري کل عوامل )نیروي کار و 
سرمایه به صورت توأم( به مفهوم نسبت ستانده به نهاده ها و درواقع بیانگر متوسط تولید 
به ازاي هر واحد از کل منابع تولید است. شاخص مزبور بیانگر برآیند تحوالت بهره وري 

نیروي کار و سرمایه است.
بهره وری ازنظر گروه های مختلف

هرســال در روز بهره وری و بهینه ســازی مصرف باید مفاهیمی را برای خودمان یادآوری 
کنیم تا درکنار هم بتوانیم ملت و کشوری بهره ور بسازیم.

کارکنان: کار در محیطی پاکیزه، شرایط کاری مساعد، فضایی صمیمی و دوستانه همراه با 
آرامش حاصل از امنیت شغلی و اقتصادی، توجه به پرورش مهارت ها و استعدادها و پرداخت 

حقوق و پاداش متعادل با کار انجام شده
مصرف کننده: دسترسی به کاالی ارزان، مرغوب و فراوان

تولیدکننده: ســرمایه گذاری مناسب و تولید بیشتر، رقابت بهتر در عرصه تولید محصوالت، 
فروش بیشتر و سودآوری باالتر

دولت: عمران و آبادانی بیشتر، افزایش سطح اشتغال، کاهش تورم، توزیع عادالنه ثروت
ملت: رفاه، آســایش و زندگی بهتر، فرصت های شــغلی مناسب، امکان دسترسی به 

کاال و خدمات ارزان
تاریخچه بهره وری و روز ملی بهره وری

روز اول خردادماه، روز ملی بهره وری و بهینه سازی مصرف نام گذاری شده است تا 
اهمیت استفاده بهینه و مطلوب از منابع و امکانات را یادآوری کند.

بهره وری می تواند بیشترین اســتفاده از کمترین امکانات و منابع در راه رسیدن به 
رشــد و شکوفایی همه جانبه زندگی انسان باشــد. اگر می خواهیم در دنیای پررقابت 
امروز رونق اقتصادی، اجتماعی و زندگی بهتری داشته باشیم، الزم است به بهره وری 
باالیی برســیم؛ زیرا ایســتادگی و تــداوم حیات در صحنه جهانی، ســرعت و دقت 

افزون تری می طلبد.
بهره وری در لغت به معنای بهره بر، سودبرنده و کامیاب است و از این واژه به مفهوم 
راندمان و بازده نیز اســتفاده می کنند. ازاین رو حرکت موفقیت آمیز به سوی آن درگرو 
اعتقاد فردی و عمومی جامعه قرار دارد و اســتقرار چرخه بهره وری در کشــور سرآغاز 

حرکتی نوین در توسعه و تضمین کننده شایسته ساالری در مدیریت خواهد بود.
در ارتباط بــا واژه بهره وری باید گفت که این اصطالح در ســده 18 میالدی برای 
نخســتین بار مطرح شد و پس  از آن، سازمان ها و جنبش های مستقل در این زمینه به 
مطالعه و پژوهش پرداختند تا آنکه موسســه های بهره وری پس از پایان جنگ جهانی 

دوم، نخست در اروپا و سپس در آسیا شکل گرفتند.
نخســتین مرکز بهره وری در 1950 میالدی در فرانســه تشکیل شد و پس ازآن در 
1961 میالدی سازمان بهره وری آســیایی)APO( فعالیت خویش را آغاز کرد. ایران 
نیز در 1344 خورشــیدی به این ســازمان پیوســت و در طول این سال ها همواره بر 
فعالیت های اثربخش در این زمینه تاکید داشــت، پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران 
در 1367 خورشیدی مجلس شورای اسالمی تمدید عضویت ایران در سازمان بهره وری 
آســیایی را تصویب کرد و وزارت صنایع ســنگین وقت، مســئولیت دبیرخانه ای آن را 
به عهده گرفت تا اینکه تشــکیالت بهره وری به صورت مســتقل در 1371 خورشیدی 
راه اندازی شــد و سال بعد شرکت »دونا سنگ« وابسته به سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران به »ســازمان بهره وری ملی ایــران« تغییر نام داد و فعالیت خویش را در 
این زمینه پیگیری کرد و سپس پنج سال بعد بر پایه تصمیم شورای عالی اداری کشور 
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این نهاد به »ســازمان ملی بهره وری ایران« تغییر نام یافت و فعالیت خود را به عنوان 
زیرمجموعه ســازمان امور اداری و استخدامی کشــور ادامه داد تا آن که با ادغام این 
ســازمان با سازمان برنامه وبودجه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شکل گرفت و 
مالکیت شــرکت »سازمان ملی بهره وری ایران« بر عهده این نهاد گذاشته و در 1384 

خورشیدی با پایان فعالیت این شرکت، »مرکز ملی بهره وری ایران« تشکیل شد.
ســازمان ملی بهره وری ایران در 1390 خورشیدی با توجه به ماده 79 قانون برنامه 
پنجم توســعه، موسســه دولتی وابســته به معاونت برنامه ریزی و نظــارت راهبردی 
رئیس جمهــوری به فعالیت پرداخت و پس از احیا و تجدید ســاختار دوباره ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشــور در 1393 خورشیدی، »ســازمان ملی بهره وری ایران« 
به عنوان یکی از ســازمان های وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فعالیت 

خود را آغاز کرد.
اینک ســازمان بهره وری به عنوان پیشــنهاددهنده هدف هــا، اولویت ها و تدوین 
شــاخص های بهره وری زمینه بهبود کیفیت و اثربخشی را در مدیریت کشور فراهم 
می کند اما تمام ســازمان ها و نهادهای کشــور موظف هستند تا در این امر گام های 
اســتواری بردارند زیرا چرخه بهره وری دربردارنده محاســبه و ارزیابی شــاخص ها، 
برنامه ریزی و اجرایی کردن برنامه های بهره وری با تاکید بر رویکرد تولید ملی اســت 
و تغییر و تحول در این زمینه با تالش و کوشش تمامی مردم نتیجه بخش خواهد بود.

اهمیت فرهنگ ســازی و افرایش سطح آگاهی همگان در ارتباط با ضرورت توجه 
به بهینه سازی مصرف به عنوان مقوله ای اثرگذار در رشد و پیشرفت جامعه سبب شد 
تا یکم خرداد به عنوان »روز بهره وری و بهینه ســازی مصرف« در تقویم کشــور به 

ثبت برسد.
هدف از روز ملی بهره وری و بهینه سازی مصرف

از اهداف مهم بهره وری می توان به کاهش هزینه، افزایش تولید و خدمات، افزایش 
کیفیت و اســتفاده بهینه از زمان اشــاره کرد. بهره وری بــدون ارتقای کیفیت، امری 
بیهوده اســت. افزایش کیفیت می تواند شــامل بهبود امور مــادی نظیر تولید کاال و 
خدمات و بهبود شــرایط کار و امور معنوی مانند بهبود شــیوه زیستن و آرامش خاطر 

در فعالیت ها باشد.
از دیگــر اهداف مهم بهره وری، کاهش هزینه اســت. بهره وری در موارد فراوانی به 
ما ســفارش می کند از منابعی که در اختیار داریم، اســتفاده کنیم تا با پیشــگیری از 
خسارت های احتمالی، هزینه ها را کاهش دهیم. بهره وری با سفارش به استفاده معتدل 
از منابع، می خواهد از اسراف که هزینه فراوانی به افراد تحمیل می کند، جلوگیری شود 

تا هزینه های اضافی، در موارد ضروری تر و مهم تر به کار برود.
بهره وري اولویتي ملي

امروزه در اقتصاد کلیه کشــورها چه کشــورهاي توســعه یافته و چه درحال توســعه 
بهره وری به اولویتي ملي تبدیل شــده اســت. بهره وري به طوری که موجبات رشــد 
اقتصادي و کنترل تورم را فراهم و امکان دســتیابي در سطح باالي استاندارد زندگي را 
میســر مي کند؛ و ازلحاظ به حداکثر رساندن منافع افزایش بهره وری، اهداف بهره وری 

باید در طرح های ملي توسعه گنجانده شوند.
اگر بخواهیم بهره وری موجب تفاوت در رقابت بازرگاني، ایجاد رفاه ملي و بهزیستي 

مردم شود، یک رهیافت ملي و جامع، ضروري است.
بهره وری به عنوان یک رویکرد مدیریتي کم کم جاي خود را در کشور ما باز می کند، 
ارتقاء بهره وری جزء الینفک مدیریت کشــور اســت و همه طراحان، تولیدکنندگان و 
مدیران کشــور به نحوي با آن سروکار دارند. در سازمان ملي بهره وری ایران به عنوان 
کانون هماهنگي و برنامه ریزی بهره وری کشــور در زمینه ارتقاء بهره وری حرکت های 
مؤثري انســجام یافته، اما این تالش ها بدون پشــتوانه نظري و همــکاري و اعتقاد 

اندیشمندان و فرهیختگان کشور ممکن نیست.
سازمان بهره وری به عنوان پیشنهاددهنده هدف ها و اولویت ها و تدوین شاخص های 
بهره وری زمینه بهبود کیفیت و اثربخشــي را در مدیریت کشور فراهم می کند؛ اما همه 
ســازمان ها و نهادهاي کشــور موظف اند تا در این امر ملي قدم های استواري بردارند. 
بهره وری در کل عبارت اســت از تقسیم ستانده به داده و در سطح ملي ستانده عبارت 

است از ارزش افزوده ملي یا تولید ملي.
نهاده عبارت اســت از زمان بالقوه براي کار و فعالیت. این جوشش و زایش محصول 
به وجود آمدن فضائي باز و قانونمند اســت که در آن انســان ها مجال داشته باشند با 
احترام متقابل آزادانه بیندیشند، تجربه کنند و با نقادي مداوم، بینش ها و روش های خود 
را اصالح نمایند. حرکت توفیق آمیز به ســوی بهره وری درگرو اعتقاد فردي و تک تک 

آحاد جامعه است.
استقرار چرخه بهره وری در کشور سرآغاز حرکتي نوین در توسعه خواهد بود و در آینده 
متضمن شایسته ســاالری در مدیریت کشور اســت. جا دارد که چرخه بهره وری شامل 
محاسبه شاخص ها، ارزیابي شــاخص ها، برنامه ریزی و اجراي برنامه های بهره وری با 
تاکید بر رویکرد تولید ملي با جدیت بیشــتر در کلیه دســتگاه های اجرائي و بنگاه های 
اقتصادي دنبال گردد. تغییر و تحول نمی تواند به صورت آمرانه و از باال به پایین باشــد. 

بلکه جوشش از درون انسان ها است.
در این رابطه تجربه گذشــتگان نشــان می دهد که تشــکیل گروه های حل مسئله 
می توانــد رویکردي موفق در ارتقاي بهره وری باشــد و لذا به کارگیــری آن در کلیه 
ســازمان ها الزامي و بر همه واجب است این امر مهم را در دستور کار روزانه و اجرائي 

خود قرار دهند.
نکات و پیام هاي بهره وری

به لحاظ عدم آگاهي کامل افراد جامعه از مفاهیم بهره وری برداشــت هاي نادرستي 
بعضا از بهــره وری و بهبود آن مي شــود، به طور مثال عده اي بهــره وري را به عنوان 
سخت تر کار کردن مي دانند درصورتی که معنا و مفهوم بهره وری در ارتباط با کار کردن 
چیز دیگري اســت. بهره وری را مي توان هوشیارانه و آگاهانه تر کار کردن بیان کرد نه 

سخت تر کار کردن.
اگر سازماني بخواهد به بهبود بهره وری مستمر و پایدار دست یابد باید براي بهره وری 
و بهبود آن اهمیت اســتراتژیک قائل شــود و به بهبود بهره وری به عنوان یک فرایند 
مدیریتــي نگاه کند. چون فرایند مدیریتي، فرایندي مســتمر، پیوســته و پایدار بوده و 
هنگامی که شــکل گرفت به طور مداوم و الینفک به عملکرد سازماني تبدیل مي شود و 

برخالف برنامه به یک دوره زماني خاص محدود نمي شود.
بهره وری قبل از اینکه به عنوان یک شاخص اقتصادي و یا عامل توسعه مطرح شود 
یک فرهنگ اســت. براي اینکه بهره وري در یک جامعه پایگاهي پیدا کرده و ماندگار 
شــود و در متن عقاید و سنت هاي بومي ریشــه بدواند، باید نه تنها به عنوان یک معیار 

اقتصادي صرف، بلکه به عنوان یک اندیشه و تفکر قلمداد شود.
همیشــه این باور وجود دارد که هر فرد در حالت عادي داراي اســتعداد ها، قابلیت ها 
و ظرفیت هایــي از قبیل: خالقیت، نوع  آوري، ابتکار، اختراع، مدیریت، رشــد و ترقي و 
همچنین ویژگي هاي خاصي اســت که براثر پرورش و آموزش هاي صحیح و مناسب 
مي توان این اســتعدادها، قابلیت ها و ظرفیت ها را به مرحله ظهور رساند و موجب رشد 
و بهبود بهره وری نیروي انســاني شد. بنابراین ازجمله مهم ترین ابزارهاي رشد و بهبود 

بهره وري توجه به آموزش وپرورش هدفمند نیروي انساني است.
ســعادت، خوشــبختي و بهروزي هر ملتي وابســته به کار و تالش همه اقشــار 
جامعه اســت و بهره وری معیاري براي ارزیابي عملکــرد این فعالیت ها و تالش ها 
در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اســت. بر این اساس طبیعي 
است جوامعي که مردمي ســخت کوش و فعال و تالشگر دارند از بهره وري باالیي 
برخوردار خواهند بود. براي بهره ور بودن، باید باور و اعتقاد داشــته باشیم که امروز، 
بهتر از دیــروز و فردا بهتر از امروز مي توان عمل کرد و این مطلب همان فرمایش 
حضرت علي )ع( اســت که مي فرماید: هرکسی دو روزش مثل هم باشد زیان دیده 
است، بر این اساس باید سعي و تالش کرد که هرروزمان بهتر از دیروزمان باشد و 

این هم یک پیام بهره وري است.
آسیب شناسی بهره وری در منابع انسانی

ازجمله مشــکالت بهره وری در بخش نیروی انســانی، کیفیت اشتغال است؛ یعنی 
بیشــتر جمعیت، مصرف کننده صرف هستند و در تولید نقشی ندارند. حدود 37 میلیون 
نفر از جمعیت کشــور زیر 24 ســال دارند. ازنظر جوانی، جمعیت ایران، سومین کشور 
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جوان جهان اســت. از این جمعیت جــوان، تعداد اندکــی در فعالیت های اقتصادی و 
اجتماعی نقش دارند و بقیه به دلیل اشتغال به تحصیل، مصرف کننده هستند. حال اگر 
بیکاران، ســالمندان و ازکارافتادگان را نیز به این آمــار اضافه کنیم، خواهیم دید فقط 
تعداد کمی از جمعیت، در بهره وری جامعه فعال هستند که برخی از آنان نیز شغل کاذب 
دارند. برخی هم مانند معلمان، کارگران و کشاورزان به اقتضای شغل در فصل هایی از 

سال فعال نیستند و بهره وری الزم را ندارند که باید برای آن راه کاری اندیشید.
آسیب شناسی بهره وری در بخش مصرف

مصرف درســت و به اندازه، پشــتوانه بزرگی برای اقتصاد هر کشور به شمار می آید. 
یکی از معضل های بخش مصرف کشور، عادت نکردن مردم به تهیه به اندازه نیازهای 
زندگی اســت. آن ها ترجیح می دهند نیازمندی های خــود، به ویژه نیازهای خوراکی را 
به صورت فله ای تهیه کنند. شــاید این مسئله از عرضه مواد به شکل فله ای سرچشمه 

گیرد. نتیجه این نوع عرضه، افزایش میزان ضایعات مواد غذایی خواهد بود.
خریدهــای انبوه و فله ای مــواد غذایی، افزون بر آنکه موجب راکد ماندن ســرمایه 
خانواده و اشــتغال فضای خانه می شــود، به مرورزمان، کیفیت اولیه خود را از دســت 
می دهد و حتی گاه فاسد می شود و موجب تولید زباله می شود که نیازمند هزینه اضافی 

در جمع آوری است.
خانواده و بهره وری

خانواده، ابتدایی ترین نهاد اجتماعی است که انسان در آن چگونه زیستن را در دامان 
پدر و مادر می آموزد. به یقین، اگر همه افراد خانواده با مفهوم بهره وری و شــیوه زندگی 
بهتر و متعالی تر آشــنا شوند، در آن مسیر گام برمی دارند و در بهبود فعالیت های فردی 
و اجتماعی نقش خواهند داشت. برای بهبود بهره وری در خانواده، بیش از هر چیز باید 
پدر و مادر با اصول بهره وری آشنا شوند و سپس با استفاده از داشته های خود، به تربیت 
فرزندان بپردازند. بی شــک، فرزندانی که این گونه تربیت شوند، به بهره وری در جامعه 

کمک خواهند کرد.

نهادهای اجتماعی و بهبود بهره وری
موفقیت در دســت یابی به اهداف بهره وری در هر جامعه تا حدود زیادی به همکاری 
ســازمان ها و نهادهای اجتماعی و همکاری کارکنان آن ها بســتگی دارد؛ زیرا بخش 
بزرگی از امکانات، منابع، ســرمایه ها و نیروی انسانی در اختیار آن هاست. در این میان، 
نقش مدیران آگاه و شــجاع، اساسی اســت. آنان باید به آموزش هدفمند، به هنگام و 
متناسب با نیازهای شغلی و تخصصی نیروی انسانی بپردازند تا افزون بر کاهش حجم 
مشــکالت سازمان، به بهره وری مطلوب برســند؛ زیرا از راه آموزش می توان بسیاری 
از روش هــای کاری را در راه بهره وری اصالح کرد. حقوق و پاداش مناســب، همواره 
از عوامل انگیزه آفرین در محیط های کاری بوده اســت. اگر کارکنان احســاس کنند 
حقوقشان بر پایه ارزش کار است و در صورت فعالیت بیشتر و بهینه تر می توانند درآمد 
بیشتری به دست آورند، انگیزه شــان فزونی می یابد و در راه ارتقای بهره وری سازمان 

تالش می کنند.
دولت و بهره وری

ازآنجاکه بهبود بهره وری در تشــکیالت دولتی بر افــراد جامعه اثر می گذارد و عزم 
ملــی را برای بهره ور ســاختن جامعه تقویت می کند، وظیفه دولت اســت که فرهنگ 
بهــره وری را در قالب طرح ملی »جنبش بهــره وری« در جامعه مطرح کند. همچنین 
تمام دســتگاه های دولتی و غیردولتی به گســترش آن در ســطح سازمان های تحت 
نظارت خود ملزم شــوند و به همکاری با ســازمان ملی بهره وری بپردازند که وظیفه 
ســازمان دهی، آموزش و ارتقای بهره وری را در همه ابعاد به عهده دارد. در این راستا، 
باید همه ســاله از دستگاه ها و سازمان های موفق در امر بهره وری قدردانی شود. دولت 
نیز بایــد به بازنگری و اصالح قوانین و مقررات اضافی و دســت و پاگیر بپردازد تا از 
ویژگی انعطاف پذیری برخوردار شــود و با گزینــش مدیران کارآمد و تقویت نظام های 
نظارتی، به بهبود سطح بهره وری کمک کند. بازرسی و نظارت، اصل مهمی در فرهنگ 

بهره وری است.


