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خالصه
استمرار بقا ،مهمترین نیاز تمامی سازمانهاست ،زیرا تنها در سایه برقراری و استمرار بقاست كه میتوان برای رسیدن به اهداف و اجرای مأموریتها
تالش كرد و این میسر نمیگردد مگر با بهبود و پیشرفت اقتصادی و كیفی .یكی از راههای بهبود و پیشرفتاقتصادی روزافزون یك واحد
تولیدیصنعتی ،اندازهگیری بهرهوری آن میباشد و براساس اندازهگیری و تجزیه و تحلیل شاخصهای بهرهوری ،فرصتهای بهبود تعریف می شود
و چرخه بهبود را میتوان انجام داد .اما مشكل اصلی كه در سنجش بهرهوری با آن مواجه میشویم عدم تعریف صحیح شاخصهای بهرهوری در
عمل و نحوه تعریف و اندازهگیری آنهاست .در این مقاله در ابتدا به تبیین ادبیات ،مفاهیم و واژههای مربوط به بهرهوری ،چرخه بهرهوری ،مدار
بهبود و  ...پرداخته ،سپس به صورت سیستمی ،اندازهگیری بهرهوری واحدهای تولیدی ،مورد بررسی قرارگرفته است.
کلمات کلیدی :مدیریت صنعتی ،بهره وری ،چرخه بهبود
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مقدمه

مسئله بهرهوری یكی از شاخص های نوین و كارآمد اقتصاد و مدیریت است .همه صاحبنظران عقیده دارند كه بهرهوری عامل اصلی رشد و توسعه
اقتصادی می باشد كه باعث بهبود سطح زندگی افراد جامعه می گردد .جهت بهبود وضعیت اقتصاد در بلندمدت باید به فكر ارتقاء بهرهوری بود .بهبود و
ارتقای بهرهوری باعث صرفهجویی در استفاده از منابع كمیاب تولیدی است و قدرت رقابتی ناشی از آن موجب حفظ ارزش پولی و باالرفتن آن
میباشد .همچنین رشد بهرهوری موجب افزایش درآمد سرانه میگردد و امكان دستیابی به سطح باالی استاندارد زندگی نیز میسر میشود .بهرهوری،
استفاده مؤثر و كارآمد از ورودیها (نهادهها) یا منابع (برای تولید محصول) یا ارائه خروجیها (ستاده) است .ورودیها منابعی از قبیل مواد اولیه،
ابزارآالت و تجهیزات ،نیروی كار ،زمین و  ...هستند كه برای خلق خروجی (محصوالت تولیدی و خدمات ارائه شده) استفاده میشوند .اندازهگیری
بهرهوری برای هر سازمان ضروری بوده و به حدی حائز اهمیت است ،كه میتوان با برقراری و اجرای یك سیستم اندازهگیری بهرهوری به نقاط قوت و
ضعف یك سازمان تولیدی پی برد .این مقوله در زمان پیادهسازی و عملیاتی كردن ،آنچنانكه در تئوری سهل مینماید ،آسان نیست ،چراكه تعریف
دقیق شاخصها ،ایجاد مكانیزمی جهت تولید دادهها و اطمینان از صحت دادههای تولید شده ،اندازهگیری صحیح شاخصها ،همه و همه مواردی هستند
كه در عمل بسیار دشوار میباشند؛ بنابراین باید در طراحی و پیادهسازی سیستم اندازهگیری بهرهوری به این نكات توجه گردد.
بهره وری در علوم و شاخه های مختلف ،تعاریف متفاوتی دارد كه در زیر به مهمترین آن ها اشاره می شود:
تعریف مركز بهرهوری ژاپن ( :)JPCبهره وری عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع ،نیروی انسانی ،تسهیالت و  ...به روش علمی و كاهش
هزینه های تولید ،گسترش بازارها ،افزایش اشتغال ،كوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی ،آنگونه كه به سود كاركنان،
مدیریت و عموم مصرف كنندگان باشد.
تعریف مركز بهرهوری ایران ( :)NIPOبهرهوری یك فرهنگ ،یك نگرش عقالیی به كار و زندگی است ،كه هدف آن هوشمندانهتر كردن فعالیتها
برای دستیابی به زندگی بهتر و فعالتر است.
انواع بهرهوری
1ـ بهرهوری جزئی :رابطه بین ستاده با یكی از منابع ورودی (نهاده) است .مثالً بهرهوری نیروی انسانی ،بهرهوری سرمایه و یا بهرهوری مواد كه اصطالح ًا
به آن بهرهوری جزئی میگویند.
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2ـ بهرهوری كل عوامل :نسبت برون داد خالص است به مجموع نهادههای نیروی كار و سرمایه .منظور از برون داد خالص همان ارزش افزوده است.
3ـ بهرهوری كل :نسبت كل برون داد تقسیم بر جمع عوامل درون داد را بهرهوری كل گویند.
استقرار چرخه مدیریت بهبود بهرهوری ،موجب میگرددكه بهرهوری به صورت یك فرآیند دائمی ارتقا یابد و مسیر بهرهوری مشخص و بسترسازیهای
الزم صورت گیرد .بهرهوری ،الزمه رشد و پیشرفت سازمان بوده و به نهادینه شدن امر بهبود در نظامهای مختلف سازمانی منجر خواهد شد.
چرخه بهرهوری
جهت دستیابی به موفقیت و وجود اثربخشی الزم در طرح برگزیده ،حتماً بایستی كوشش و تالش ما دارای چارچوب خاصی باشد .به عبارتی برای رشد
بهرهوری یك سازمان (واحد تولیدی -خدماتی) ،تالش و حركت ما باید براساس فرآیندی باشد كه به آن چرخه بهرهوری میگویند .سنجش و
اندازهگیری ،جزء الینفك فرآیند بهرهوری است .اگر بخواهیم بهرهوری را در فرهنگ سازمانی جلوهگر سازیم ،شرط اساسی آن وجود ابزاری برای
كنترل و نظارت بر پیشرفت ،یافتن نقاط قابل بهبود و  ...میباشد (.)1-6
اهمیت مفاهیم مدیریت با توجه به سهم آنان در بهرهوری سازمانی است .مدیران باید در مورد بهرهوری برای برنامههای كوتاه مدت و بلند مدت
تصمیمگیری نمایند تا با مشكالت ناشی از عدم رشد بهرهوری مواجه نشوند .نیروهای مثبت و منفی از راههای گوناگون بر كاركنان ،فرآیندها و بهرهوری
تاثیر میگذارند .برخی از این نیروهای منفی ،قابل پیشبینی یا كامال قابل كنترل هستند و با افزایش كنترل مدیران بر این نیروهای سازمانی میتوان
احتمال وقوع آن را به حداقل رساند.
بهرهوری و عدم بهرهوری هردو در محیطهای كاری وجود دارند.
روندهای موثر بر بهرهوری عبارتند از:
 -1روندهای فرد:
به چالش واداشتن مدیران در محیطهای كاری .چالشها در ابعاد گوناگون ظهور میكنند نسل جدید كاركنان ،اغلب انتظار بیشتری از مشاغل و مدیران
خود دارند .مدیرانی كه برای روابط كاری و تعامل پویا با همكاران وسرپرستان خود اهمیت ویژهای قائل هستند ،بیشتر به ارتقاء بهرهوری سازمان توجه
دارند.
 -2روندهای سازمانی:
جو و فضای مناسب جهت بهرهوری ضروری است .بهرهوری باال ،بدون حمایت از سوی كاركنان بوسیله مدیریت عالی و سازمان ،ممكن نیست.
سه شاخه عمده چنین حمایتی عبارتند از:
الف -وجود استانداردهای باال یا جو برتری جویی
ب -وجود مجموعهای از اهداف سازمانی و اهداف عملكردی كه با فرهنگ سازمانی هماهنگ شده و بخوبی درک و بیان میشوند.
ج -جو منسجم سازمانی كه خالقیت و نوآوری را تقویت كند.
 -3روندهای تكنولوژیك:
تكنولوژی یا فناوری به روش انجام كار و تجهیزات مورد استفاده برای انجام آن اشاره دارد .فناوریهای جدید مربوط به ارتباطات ،پردازش اطالعات،
میكرو الكترونیك و مهندسی ژنتیك بر محیط كار مسلط شده اند و این تاكیدی بر گسترش فناوری در عصر كنونی میباشد.
 -4روندهای فرهنگی:
امروزه بر نقش فرهنگ در بهبود بهرهوری تاكید میشود .ارتباط میان فرهنگ و بهرهوری یك مدل ساده و قابل بیان نیست .محققان معتقدند بهرهوری
سازمان در صورتی افزایش مییابد كه فرهنگ سازمانی در جهت كسب اولویتها وهدفهای سازمان شكل داده شود و گاهی تغییر یابد .مطالعات نشان
میدهد كه فرهنگ سازمانی ،كلیدی برای بهبود عملكرد بهرهوری است و در موفقیت و یا شكست سازمان نقش تعیین كنندهای دارد.
بهبود بهرهوری مانند سنجش بهرهوری جایی صورت میگیرد كه كار انجام میشود .سنجش قبل از بهبود انجام میگردد .انتخاب بهترین راههای بهبود به
معنی بهترین تضمینها براساس اطالعات درست و پیشبرد آن است .افزایش بهرهوری تالش برای تغییر مداوم است كه بطور راهبردی برنامهریزی میشود
و نیازمند مشاركت و همكاری تمامی افراد ذینفع میباشد.
معیارهایی كه امروزه برای توسعه بهرهوری در نیروهای انسانی ،سازمانها و جوامع بشری در نظر گرفته میشود ،با معیارهایی كه در دهههای شصت و
هفتاد مطرح بوده ،متفاوت میباشند.
مفاهیم زیر در تالش برای بهبود بهرهوری اهمیت دارند:
 .1كیفیت :عامل عمدهای در بهرهوری است و از كار وكاركنان شروع میشود.
 .2زمان :یك سالح رقابتی است .زمان معادل پول ،كیفیت بهرهوری و حتی نوآوری میباشد.
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 .3منابع انسانی :ارزشمندترین دارایی برای همه فرآیندهای سازمانی است .عملكرد افراد ،نوع دیدگاه ،كار و محیط انجام آن دارای اهمیت میباشد.
منابع بهبود بهرهوری:
.1

فعالیتهای جاری و تكراری كه میتوانند ساده شوند.

.2

بكار گرفتن درست استعدادها و تخصصها.

.3

تاكید بر زمینههایی كه احتمال امكان بهبود در آنها بیش از پنجاه درصد است.

.4

شناخت مشتری و ارباب رجوع

.5

شناخت زمان

.6

تعهد كاركنان در همه سطوح

.7

آموزش كاركنان

.8

ایجاد تعادل بین نیازهای مربوط به تغییرات سازمانی با تواناییهای نیروی كار و سازمان در ایجاد این تغییرات

.9

تغییرات فنی و ساختاری

 .11پشتیبانی مدیریت عالی
 .11استفاده از شیوه مناسب مدیریتی با توجه به اقتضائات
 .12استفاده از سیستم دریافت پیشنهادها ،ارائه بازخورد و اصالح تصمیمات
 .13استفاده از فرآیندهای گروهی نظیر گروههای :مستقل كاری ،حل مساله ،تقسیم كار و بهبود
 .14استفاده بهینه از فناوری ،آگاهی مداوم از ظر فیتهای فعلی ،ارزیابی جامع عملكرد
 .15استفاده از ساختار ارتباطی مناسب
 .16تامین منافع افراد و گروههای ذینفع
 .17بهبود فرهنگ سازمانی
 .18بهبود عوامل انسانی
عدم بهرهوری اغلب نشانه این است كه چیزی مختل شده است .بنابراین مطالعه و بررسـی علـل آن از اهمیـت ویـژهای برخـوردار مـیباشـد .یكـی از ایـن
موارد ،نیروی انسانی است .به عنوان مثال ،فردی كه كمتر ا ز معمول كار كند ،میتواند اثر منفی بر روی زیردستان و همكـاران در سـازمان داشـته باشـد و
در خارج از سازمان نیز رضایت و خواست مشتریان و ارباب رجوع را به مخاطره میاندازد؛ به ویژه اگر كیفیت كار تحلیل یابد .گامهای شناسـایی مشـكل
عدم بهرهوری و حل آن عبارتند از:
 )1شناسایی همه زمینههای مشكل
 )2تعیین و رتبهبندی فعا لیتهایی كه با عدم بهرهوری همراهند
 )3تعیین زمینه اصلی مشكل
 )4توسعه برنامههای عملی با توجه به زمان و هزینه مورد نیاز
 )5اجرای برنامه
 )6ارزیابی نتایج
 )7اجرای مستمر (.)7-15
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شرح مقاله

در چرخه بهرهوری ،برای شروع برنامه بهرهوری ابتدا بایستی پس از تعریف صحیح شاخصها به اندازهگیری آنها بپردازیم .جهت تعریف شاخصها باید
نكاتی را مدنظر داشت كه با رعایت آنها میتوان شاخصهای مناسـبی تعریـف كـرد و بـه انـدازهگیری پرداخـت .مهمتـرین نكـات در تعریـف معیارهـا،
اجرایی و عملیاتی بودن آن معیار است؛ پس نباید معیاری تعریف شود كـه نتـوان آن را پیادهسـازی كـرد .همچنـین معیـاری بایـد تعریـف شـود كـه قابـل
اندازهگیری و محاسبه باشد .تعریف صحیح شاخص ،اولین گام در قسمت سنجش و اندازهگیری چرخه بهرهوری است .پس تعریف شـاخص غلـط ،مـا را
به نتایج بهرهوری غلط میرساند .بعد از به دست آمدن نتایج بهرهوری ،در گام دوم به ارزیابی بهرهوری هر یك از شاخصها میپردازیم (نقـاط ضـعف و
قوت را شناسایی میكنیم) .پس از ارزیابی ،جهت مرتفعسازی مشكالت و افزایش بهرهوری ،با جلساتی كه برگـزار میشـود بـه تجزیـه و تحلیـل ارزیـابی
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میپردازیم و جهت بهبود ،برنامهریزی صحیحی برای واحدهای مربوطه انجام میدهیم (برنامهریزی میتواندكوتاهمدت یا بلندمدت باشد) .درگـام چهـارم
پس از برنامهریزی ،گامهای اساسی جهت بهبود بهرهوری و افزایش و رشد اقتصاد شركت برداشته میشود به همین ترتیب این چرخه ادامه مییابد.
تعریف سیستم اندازهگیری بهرهوری در واحدهای تولیدی:
هر سیستمی كه طراحی میشود دارای الگوریتم خاص خود است .پس در اندازهگیری بهرهوری یك سری داده به عنوان ورودی لحاظ شـده كـه پـس از
انجام یك سری فرآیند ،به محصول نهایی (خروجی) تبدیل میشود .بنابراین در اندازهگیری بهرهوری برای رسیدن به بهرهوری مطلوب ،ما با یك سیسـتم
مواجه هستیم.
باتوجه به اینكه برای محاسبه بهرهوری یك سری از عوامـل (معیارهـا) بـه عنـوان خروجـی ( )Outputو یـك سـری بـه عنـوان ورودی ( )Inputلحـاظ
میشوند ،بنابراین برحسب انواع منابع مورد استفاده ،یك سیستم بهرهوری میتواند طرق مختلفی داشته باشد.
معیارهای بهرهوری منتخب برای سازمان تولیدی (صنعتی):
1ـ فضا (ساختمان)
2ـ ابزار ،تجهیزات و ماشینآالت
3ـ نیروی انسانی (دارایی فكر  +مهارت و تجربه)
4ـ موجودی انبار.
برای اندازهگیری بهرهوری بایستی به سه گام اساسی توجه شود .اولین گام دراندازهگیری بهرهوری ،شناسایی ستانده (خروجی) است:
ارزش حاصله (سود  /خروجی) = درآمد – هزینه
گام بعدی ،شناسایی انواع نهاده (ورودی) و اندازهگیری آنهاست:
نهاده (ورودی) = فضا  +نیروی انسانی  +تجهیزات  +موجودی انبار
گام سوم ،محاسبه بهرهوری:
تقسیم ستانده بر نهاده
حال به تشریح گامهای فوق میپردازیم:


گام اول :روش محاسبه ارزش حاصله (ستانده /خروجی)

در محاسبه ستانده (خروجی) مطالعه موردی ،دوره ارزیابی یك ساله مدنظر قـرار گرفتـه اسـت كـه بـرای بـه دسـت آوردن ارزش ریـالی آن ،جمـع كلیـه
خدمات انجام شده آن بخش (واحد/شركت/سازمان) محاسبه و از هزینههای مربوطه كسر شده است و بدین ترتیـب ارزش حاصـله (سـتانده) را بـه دسـت
آوردهایم.


گام دوم :روش محاسبه نهادهها (ورودیها)

1ـ فضا (ساختمان) :باتوجه به اینكه ساختمانهای مورد استفاده در سالهای گذشته بنا و تأسـیس شـدهاند ،محاسـبه ارزش ریـالی آن زمـان ،باعـث خطـای
محاسباتی می شود .پس برای تخمین ارزش ریالی این منبع ،ارزش روز آن محاسبه شـده اسـت .بـرای محاسـبه ارزش سـاختمان در دوره خـاص دو روش
مطرح میشود:
الف ـ محاسبه ارزش روز ساختمان كه بایستی استهالک ساختمان در محاسبات دیده شود.
ب ـ محاسبه اجاره بهای چنین ساختمانی در یك دوره ارزیابی ،كه این روش نسبت به روش قبل از بابت تخمین ارزش ریالی ساختمان بهتر است.
2ـ تجهیزات و ماشینآالت :در محاسبه ارزش ریالی ابزارآالت ،تجهیزات و ماشینآالت با دو مورد مواجـه میشـویم .اول اینكـه قسـمتی از ابـزارآالت و
تجهیزات در سالهای گذشته خریداری شده و دوم اینكه ابزارآالت جدیدی هم طـی سـالهـای اخیـر خریـداری و بـه آنهـا اضـافه شـدهاند .پـس بـرای
محاسبه ،بایستی هر دو مورد را با یك واحد (خط كش) محاسبه كرد .بنابراین جهت انجام این كار ،ارزش روز هركدام از سرفصـلهـا جداگانـه محاسـبه
شده و برای ابزار و تجهیزاتی كه ارزش روز آن قابل محاسبه نیست ،ارزش دفتری محاسبه شده و در نهایت ارزشهای ریالی به دست آمـده بـاهم جمـع و
به عنوان ارزش ریالی ابزارآالت و تجهیزات محاسبه میگردند.
3ـ موجودی انبار :برای محاسبه ارزش ریالی موجودی انبار ،با توجه به اینكه گردش موجودی در هر ماه وجود دارد ،محاسبهها براساس كلیه گردشهـای
انبارهای فرعی و مركزی انجام شده و در نهایت پس از انجام محاسبات مربوطه ،آنها را یكپارچه و ارزش ریالی كل موجودی انبار را محاسبه كردیم.
4ـ نیروی انسانی:
در محاسبه ارزش ریالی این ورودی ،دو پارامتر مد نظر قرار گرفته است:
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الف) دانش :در محاسبه ارزش ریالی دانش ،هزینه نفرساعت پرسنل با مدارک تحصیلی در دوره ارزیابی محاسبه شده است .به عبارتی بـا ایـن محاسـبه بـه
ارزش دارایی فكر پرسنل یك سازمان پیمیبریم.
ب) تجربه :در محاسبه ارزش ریالی تجربه ،مالک ،مبلغ حقوق دریافتی دوره ارزیابی ،لحاظ شده است.


گام سوم :روش محاسبه بهرهوری كل:

مبلغ ستانده كه در یك سال توسط واحد تولیدی كسب شده است را محاسبه و بر جمع ارزش ریالی كلیـه منـابع موجـود (چهـار منبـع ذكـر شـده) تقسـیم
كرده ،عدد به دست آمده نسبت بهرهوری كل منابع آن قسمت (تولیدی) را نشان میدهد.
بهبود بهرهوری ،مسئولیت اصلی مدیریت است .افزایش بهرهوری امكان پذیر نیست ،مگر با شناخت و تجزیه و تحلیـل آن .بـا انـدازهگیـری بهـرهوری ،بـه
روند بهرهوری (مثبت  /منفی) یك شركت تولیدی پی میبریم .اندازهگیری بهرهوری به ما كمك میكنـد تـا فرصـتهـا و عوامـل مـوثر در بهبـود آن را
بشناسیم و جهت ارتقا (بهبود) بهرهوری پیادهسازی كنیم .نتایج حاصل از اندازهگیری را میتوان در جلسات بهبود مطرح كرد و اعضـای جلسـه میتواننـد
به صورت طوفان فكری ،علل پایین بودن بهرهوری و روشهای بهبود را مطرح كنند .بعد از بررسی و انجام تجزیه و تحلیل ،برنامههای كـاری بـه صـورت
پروژههای بهبود بهرهوری در قسمتهای مختلف ،تعریف و به پیادهسازی آن اقدام میشود.
اندازهگیری بهرهوری در واحدهای تولیدی:
 -1محاســبه ســتانده :جهــت محاســبه و بــه دســت آوردن ســتانده ،بایــد درآمــدهایی كــه توســط واحــدهای تولیــدی در یــك دوره خــاص (دوره
ارزیــابی) بوســیله محصــوالت تولیــدی یــا خــدمات كســب شــده اســت را از هزینــههای مربوط ـه كســر كــرد تــا بــه ارزش حاصــله (ســود /زیــان) دســت
یافت.
 -2روش محاســبه نهادههــا :در محاســبه بهــرهوری ،صــورت و مخــرج كســر بایســتی از یــك نــوع باشــند .بــه عبــارتی در انــدازهگیری بایــد صــورت و
مخرج ،یك واحد باشند ،در غیر این صورت نتایج به دست آمده اشتباه خواهد بود.
 فضــا (ســاختمان) :در محاســبه فضــا ،بایــد ابتــدا متــراژ ســاختمانهــای مربــوط بــه واحــد تولیــدی را بــه دســت آورد و ســپس ارزش روز آن رامحاسبه كرد.
 ابــزارآالت ،تجهیــزات و ماشــینآالت :پــس از یكسانســازی ارزش ریــالی ابــزارآالت ،تجهیــزات و ماشــینآالت خریــداری شــده در ســالهــایگذشته و كنونی ،ارزش ریالی آنها محاسبه میشود.
 موجودی انبار :با مدنظر قرار دادن گردش موجودی انبار در طی یك سال (دوره ارزیابی) میتوان به ارزش ریالی آن دست یافت. نیروی انسانی :ارزش ریالی منبع نیروی انسانی ،بوسیله محاسبه ارزش دارایی فكر و مهارت كه قبالً بیان شده بدست میآید.3ـ روش محاسبه بهرهوری:
الف -محاسبه بهرهوری جزئی :جهت محاسبه بهرهوری هر یك از منابع ،كافی است جمع درآمد ،تقسیم بر ارزش هر یك از منابع (ورودی) گردد.
ب -محاسبه بهرهوری كل :جهت محاسبه بهرهوری كل منابع ،كافی است جمـع درآمـد حاصـل شـده (سـتاده) بـر مجمـوع كـل ارزش هـر یـك از منـابع
(ورودی) تقسیم شود.
فرآیند چرخه مدیریت بهبود بهرهوری:
چرخه مدیریت بهبود بهرهوری ،فرآیندی است كه طی آن بین مجموعـه عوامـل تولیـد ،بهتـرین ارتبـاط ایجـاد شـده و متناسـب بـا شـرایط درون و بـرون
سازمانی در بهرهوری تغییراتی حاصل میگردد .چرخه مدیریت بهبود بهرهوری را میتوان به مراحل زیرخالصه كرد:
 - 1مرحله اندازهگیری بهرهوری :برای شناخت وضعیت موجود ،بایستی ابتدا نوع شاخصهای اندازهگیری در هر زمینه و سطح (سازمانی ،بخشـی و ملـی)
مشخص و تعریف شوند و برای كمیت هر یك از شاخصها و جنبههای كیفی آنها در حد الزم ،هدفهای مربوطه ،تعریف و مورد توافق قرار گیرند.
 - 2مرحله ارزیابی و تحلیل بهرهوری :در این مرحله با تحلیل و ارزیابی شاخصهای اندازهگیری ،بهرهوری و تعیین نقاط قوت و ضعف آن ،شـرایط بـرای
بهبود وضعیت موجود براساس چرخه بهرهوری فراهم میشود .در تحلیـل و ارزیـابی فرهنـگ بهـرهوری بسـیاری از ریشـههـای عقـب مانـدگی بهـرهوری
سازمانها مشخص و میتوان از دل تحلیلها به راهكارهای عملی نیز دست یافت.
 - 3برنامهریزی بهبود بهرهوری:
الف  -ساز وكار طراحی مطلوب :در ایـن مرحلـه ،بـرای بهبـود بهـرهوری الزم اسـت بـه صـورت دائمـی وضـعیتهـای مطلـوبی را طراحـی كـرد .بهبـود
بـــــهرهوری بدون نگریستن به وضعیتهای آرمانی امكانپذیر نیست .ضروری است كه پیوسته به شكل فرآیندی ،روی وضعیت مطلوب كار كرد.
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ب  -مرحله فرهنگسازی :چرخه بهبود بهـــرهوری در سازمان یك حركت جمعی و سازمانی است كه همه افـراد سـازمان در ردههـای مختلـف بایسـتی
درگیر آن شوند .بنابراین ،فرهنگ سازی و تبدیل آن به صورت یك فرهنگ سازمانی كمك زیادی به استقرار و نهادینه شدن آن مـیكنـد .بـا آمـوزش و
اطالعرسانی میتوان امكان پذیرش بهبود مستمر توسط كاركنان سازمان را فراهم ساخت.
در فرهنگ كار محوری ،تأكید اصـلی بـر موفقیـتهـا و دسـتاوردهای موجـود در كـار اسـت .ایـن امـر دلیـل وجـود و بقـای سـازمان اسـت و هـی چیـز
نمیتواند در این هدف بزرگ مداخله كند.
ج  -مرحله عاطفی كردن بهبود بهرهوری :برای بهرهوری در سازمان ابتدا باید آن را شناخت .كاركنان سازمان بایستی عالقـهمند به بهبود بهرهوری بـوده و
آن را دوست داشته باشند .به عبارت دیگر ،بهرهوری بایستی با عواطف و احساسات كاركنان عجین گـردد و بـه نتـایج آن ایمـان آورنـد .اسـتقرار دائمـی
چرخه بهبود بهرهوری بدون عاطفی كردن آن در سازمان ،موقتی و مقطعی خواهد بود .اساساً ارتباط عاطفی با بهرهوری به این دلیل است كه به حسننیـت
منتهی میشود و این موضوع باعث خواهد شد كه كاركنان بهترین تالش خود را به كار گیرند و از جان مایه بگذارند.
د  -مرحله ساختارسازی :در این مرحله چگونگی باال بردن میزان بهرهوری كاركنان توسط خودشان ،نیاز به بسترسازی دارد و بایستی كانالهـای حركـت
فردی و جمعی در سازمان تعریف شوند .بنابراین ،در این مرحله باید مسیر فعالیتهای افراد سازمان مشخص و تعریف شده باشد.
ه  -مرحله عمل :بهرهوری ،عمل به فرهنگهای ایجادشده مطلوب سازمانی است .در مرحله عمل ،كاركنان سازمان در همه سطوح و متناسب با ماموریـت
خود بایستی دست به كار شوند و در جهت بهبود بهرهوری دست به فعالیتهای فكری و جسمی بزنند.
و  -مرحله بازنگری :آنچه به چرخه مدیریت بهبود بهرهوری مشروعیت میدهد بازنگری است .با بازنگری مجموعـه فعالیـتهـای انجـام شـده سـازمان در
فرآیند چرخه بهبود ،میتوان بهبود مستمر بهرهوری را تضمین كرد.
ساز وكارهای عملی:
در استقرار چرخه مدیریت بهبود بهرهوری ،راهكارهای مختلفی وجود دارد .به بعضی از این راهكارها كه در عمل تجربه شده در زیر اشاره میشود:
 - 1نهادینه كردن بهرهوری در اندیشه :زیربنای استقرار چرخه مدیریت بهبود بهرهوری این است كـه كاركنـان یـك سـازمان ،تولیـد فكـر كننـد .كمبـود
سازمانها در مقوله بهرهوری مرتبط با پول ،تجهیزات ،مواد و امكانات مادی نیست؛ بلكه كمبود اصـلی ،تولیـد فكـر اسـت .سـازمانهـای موفـق و بهـرهور
عالوه بر نظم بوروكراتیك ،تدابیر خاصی برای استفاده از كلیه ظرفیتهای فكری و عملی كاركنان خود اتخاذ كردهاند .علی رغـم اینكـه اصـوالً فعالیـت
دانشگران و كاركنان علمی و فكری فرمولپذیر نیست ،سازمانهای پیشرو در بهـرهوری ،بـه تـدریج مكانیسـم و شـیوههـای رهبـری و زمینـههـای مناسـب
فرهنگی را برای همافزایی تالشها و اندیشههای كاركنان علمی بدست آوردند .همچنین موفق شدهاند از افكار و ابتكارات و دانـشآفرینـی سـازمانهـا و
توسعه فكری این كاركنان بهره بیشتری ببرند .مدیریت تاثیرگذار برای پرسنل متخصص ،نیازمند تدابیر ویژهای است كه حاصل آن توسـعه كیفـی و كمـی
ظرفیت دانشاندوزی ،استفاده موثر از دانش و گسترش آن در سطح ملی و سازمانی میباشد.
یكی از روشهای استقرار چرخه بهبود مدیریت بهرهوری این است كه صرفهجویی در همه سازمان به عنوان یك اصل مورد توجه قرار گیرد .دسـتیابی بـه
بهرهوری مستمر از طریق صرفهجویی ،با شعار حاصل نمیشود؛ بلكه در این راستا بایستی ساختارهای مناسبی طراحی كرد .معموالً صـرفهجـویی از طریـق
دو مكانیسم :ساختارسازی و تشویق در سازمان ،نهادینه میشود.
روشهای تجربه شده برای نهادینه كردن صرفهجویی را میتوان به صورت زیر خالصه كرد:
 ساختاری كردن صرفهجویی در مصرف انرژی از طریق دخیل كردن میزان مصرف در پاداش تولید؛ برقراری رابطه بین خوب مصرف كردن و پاداش؛ برقراری رابطه بین كیفیت استفاده از مواد و پاداش؛ پرداخت مستقیم مبلغی از صرفهجوییهای انجام شده انرژی به كاركنان؛ تشویق كتبی كاركنانی كه الگوی صرفهجویی هستند. - 2طراحی نظامهای بهرهور :برای استقرار چرخه مدیریت بهبود بهرهوری ،در كنار كارهای فرهنگی و فرهنگسازی ،باید ساختارهای مناسـب و علمـی،
طراحی و اجرا گردد .گاهی اوقات مشاهده میشود كه در سازمانها افراد زیادی هستند كه داوطلب تولید بهـرهوری هسـتند ،ولـی سـاختار مناسـبی بـرای
استفاده از فكر ،توان ،استعداد و دلسوزی آنها به شكل معقول و منطقی وجود ندارد .بر این اساس ،سازمانها بایستی به فكر طراحی ساز وكارهای بهـرهور
باشند .به طور كلی دو نوع از ساختارهای بهرهور عملیاتی كه در یكی از سازمانهای صنعتی تجربه شده را میتوان به شرح زیر بیان كرد:
الف -طراحی نظام نگهداری و تعمیرات فراگیر ()TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE= T.P.M
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نظام  TPMیكی از ساختارهایی است كه در سازمانهای تولیدی و صنعتی ،بهرهوری را در عمـل ارتقـا مـیدهـد .هـدف از بـه كـارگیری فرآینـد TPM

عبارت است از :توانمند ساختن همه كاركنان ،جهت به حداكثر رساندن كارآیی عملیـات نگهـداری و تعمیـرات بهـرهور جـامع .بـه طـور كلـی  TPMبـه
روشهای زیر به استقرار چرخه بهبـود بهرهوری كمك میكند:
 به حداكثر رساندن میزان اثربخشی تجهیزات؛ ایجاد یك سیستم كارآمد نگهداری و تعمیرات (نت)؛ ایجاد فرصت و شرایط مناسب برای همكاری كلیه بخشهای بهرهبرداری.ب -پیاده سازی نظام مدیریت كیفیت فراگیر ()TOTAL QUALITY MANAGEMENT = TQM
نظام  TQMیك ساختار بهرهور است و دلیل آن این است كه در مدیریت كیفیت فراگیر بهجای اینكه مسئولیت افزایش كیفیــــت و بهـرهوری فقـط بـه
دوش یك واحد خاص در سازمان باشد ،برعهده مدیران ارشد سازمان قرار میگیرد .مدیریت كیفیت فراگیر فقط به محصول برنمیگردد و یك دیـدگاه
جامع نسبت به سازمان و محصول دارد و تمام فعالیتها ،فرآیندها و جزئیات كار را در برمیگیرد .به طور كلی پیادهسازی نظـام  TQMدر مـوارد زیـر بـه
استقرار چرخه بهبود مدیریت بهرهوری كمك میكند:
 خوشحال كردن مشتری؛ منطقی ساختن قیمتها؛ مشاركت همگانی؛ سازگاری بیشتر محصوالت با نیازهای مشتری؛ استقرار استراتژی بهبود دائمی. -3استقرار نظام تحقیقات بهرهوری :بهبود بهرهوری بدون تحقیقات فاقد هرگونه ارزشی می باشد .برای استقرار چرخه بهبود بهرهوری الزم اسـت ذهنیـت
و مولفههای درگیر بهرهوری ،به طور مداوم مورد تحقیق علمی قرار گرفته و راهكارهای علمی به كار گرفتـه شـوند .بـا اسـتقرار نظـام تحقیقـات بهـرهوری
اهداف زیر تحقق مییابد:
 محصوالت جدیدی برای واحدهای تولیدی طراحی میشود؛ كیفیت تولیدات ارتقا مییابد؛ با نوآوری ،هزینههای تولید به شدت كاهش مییابد؛ مصرف انرژی بهینه میشود؛ ضایعات تولیدی كاهش مییابد.هر مرحله از چرخه بهبود بهرهوری نیازمند تحقیق است .در مرحله اندازهگیری بهرهوری ،تدوین شاخص و ابزار اندازهگیری نیاز است كه در این راسـتا بـا
درنظرگرفتن شرایط ،محیط ،نیاز مشتریان و تحوالت پیوسته بایستی شاخصهای جدید طراحـی گردنـد كـه ایـن امـر از طریـق تحقیـق حاصـل مـیشـود.
تحلیل وضعیت بهرهوری و تحقیق ،دو جزء تفكیكناپذیر هستند .هر نوع تحلیل و بررسی ،نیازمند كارهای تحقیقی جامع بر مبنای نتایج و تصمیمگیریهـا
میباشد.
برای تدوین برنامه بهبود بهرهوری نیاز است كه مولفههای تاثیرگذار و مولفههای كلیدی ،شناسـایی و اسـتفاده گردنـد كـه ایـن امـر بـا تحقیـق و پـژوهش
حاصل میگردد.
پس از اجرای برنامههای بهبود از طریق كارهای تحقیقی میتوان از تجارب و نتایج به دست آمده ،برای بهبـود مسـتمر در آینـده اسـتفاده كـرد .بنـابراین،
بهبود بهرهوری بدون تحقیق ،كار سخت و مشكلی خواهد بود.
 -4توسعه منابع انسانی :توسعه منابع انسانی در هر فعالیت سازمانی موثر خواهد بود .زمانی كه كاركنان سازمان از بالندگی الزم برخوردار باشند ،بهـرهوری
بهبود مییابد .در فرآیند توسعه منابع انسانی ،كاركنان سازمان به مجموعهای از مهارتها مجهز میشوند كه این مهارتها موجب جامعنگری و تعـادل در
سازمان میگردد .یكی از شاخصهای انسان توسعه یافته سازمانی ،بهرهور عمل كردن آنهاست و این بدین معنا است كه توسعه یافتگی در تخصصی عمل
كردن نیست بلكه در این است كه فرد از تخصص خود به شكل بهرهور در سازمان استفاده كند.
 -5اســتقرار نظــام مــدیریت عملكــرد :مــدیریت عملكــرد بــا نگــرش جــامع بــه عملكــرد به ـرهوری ســازمان همــواره تصــویر روشــنی از آن بــه دســت
میدهد .زمانی كه فرآیند و عملكرد سازمان مدیریت شود ،بهرهوری و بهینهسازی آن تضمین میگردد .به طور كلی ،استقرار مـدیریت عملكـرد در ابعـاد
زیر به بهبود چرخه مدیریت بهرهوری كمك خواهد كرد:
 -در منابع انسانی اصالحات و بهبود ایجاد میكند؛
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 اهداف فردی و اهداف بهرهوری سازمانی را یكی میكند؛ زمینه اصالحات ساختار در بهرهوری را فراهم میسازد؛ فرآیند مسئلهیابی مناسب بهرهوری در سازمان حاكم میشود؛ از طریق تفاوت قائل شدن به افراد بهرهور و غیربهرهور انگیزه تولید میكند؛ باورهای جدید نسبت به بهرهوری سازمانی مطرح میسازد..3

نتيجهگيری

استقرار چرخه مدیریت بهبود بهرهوری نیازمند عزم جدی بوده و در این راستا بایستی سـاز وكارهـای عملیـاتی طراحـی كـرد و آنهـا را بـه كـار گرفـت.
میتوان از راهكارهای عملی تجربه شده ،نظیر نهادینه كردن بهرهوری در اندیشه ،نهادینه كردن صرفهجـویی ،طراحـی سـاختارهای بهـرهور ،توسـعه منـابع
انسانی ،طراحی نظام تحقیقات بهرهوری و استقرار مدیریت عملكرد كمك گرفت.
پس از بیان مطالب در حوزه اندازهگیری بهرهوری ،به این نتیجه میرسیم كه جهـت اجـرای كامـل چرخـه بهـرهوری و رسـیدن بـه نتـایج مطلـوب و رشـد
بهرهوری باید پنج آیتم زیر را رعایت كرد:
 -1وجود دیدگاه سیستمی
 -2تعریف صحیح شاخصها
 -3ایجاد مكانیزمهای ارتباطی جهت تولید دادههای شاخصها
 -4ایجاد استانداردها و خط مبنا برای بهرهبرداری
 -5توجه به روندها (ایجاد روند مثبت در بهرهوری سازمان حائز اهمیت میباشد).

.4

قدردانی

از شركت فنی مهندسی بسپار پایش پارس كه حامی این پروژه بوده است ،نهایت سپاس و تشكر را داریم.
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