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وری  شناسی در خصوص علل عدم افزایش بهره های متعدد و آسیب وری ایران پس از بررسی انجمن بهره
در کشور و همچنین کاهش آن به زیر یک درصد، تصصمی  بصه حصرد مصدی یدیصدی  رفتصه اسص  تصا 

های  وری را در راستای برنامصه ها براساس این مدی، مورد ارزیابی قرار  رفته و مسیر ارتقای بهره سازمان
 رشد و توسعه اقتصادی حی کنند. 

 یری  های حاضصر در کصشور صصرفا بصه انصدازه های مختلف، مشخص شد که مصدی پس از بررسی مدی
 پردازند.  وری می شناسی عدم ارتقای بهره ای و آسیب های مالی پرداخته و کمتر به علل ریشه شاخص

های  های بین المللی بوده و به این دلیصل ناصاه مصدی همچنین مبانی مورد استفاده در کشور فاقد رفرنس
دهد. همیصن امصر  وری نشان نمی ها را در  رشد و ارتقای بهره مدت بوده و مسیر بلوغ سازمان مویود کوتاه
 وری را فراموش کنند. ها در این مسیر، بهره شود سازمان مویب می

مدی نهایی مطالعه شده که برای نخستین بار در سطح کشور مورد استفاده قرار خواهد  رف ، بر اسصاس 
( اس . در این مدی که رویکردها، فرآیندها و نتصای  و ارصرات APOوری آسیایی ) مطالعات سازمان بهره

وری براساس چرخه بهره وری مصورد ارزیصابی قصرار  رفتصه و نتصای  اقصدامات حاصصله بصر  اقدامات بهره
  یرد. ها، فرآیندها، محصوالت و کارکنان مورد سنجش قرار می سیاس 

کصه در واقص   IPAAوری ایران بصا عنصوان  وری انجمن بهره بر اساس موارد مذکور، مدی ارزیابی بهره
اس ، خواهد بود. بر اسصاس  Iranian Productivity Association Award مختصر عبارت 

ها مورد ارزیابی  شود، سازمان وری بر زار می صورت سالیانه در هفته بهره این مدی که مراس  اعالم آن به
وری نصشان داده  قرار  رفته و براساس معیارهای فوق میزان بلوغ و رشد سازمان در مسیر تحقص  بهصره

وری را بصر اسصاس  انداز بهصره توانند چصش  ها بر اساس  زارشات بهبود دریافتی می شود و آن سازمان می
 وری حرک  کنند. معیارهای مدی، تعریف و در راستای تحق  یک سازمان بهره

وری، متصشکل از شصورای سیاسصتاذاری، کمیتصه داوری، نصا ر و  ساختار این مدی و برنامه ارزیابی بهره
 وری خواهد بود. نظران و متخصصان بهره مجری اس . شورای سیاستاذاری شامل صاحب

توانند حداکثر تا  های متقاضی می ها و سازمان بندی این یایزه به این صورت اس  که شرک  برنامه زمان
ها پصس از بررسصی در فرآینصد  پایان هر سای، رب  و ا هارنامه خود را به مجری ارسای کنند. ا هارنامصه

ارزیابی قرار خواهند  رف  و نتای  آن در هفته اوی خردادماه در مراسمی ارائه خواهد شصد. ایصن ارزیابصی 
 ذاری بصه  هصا بصرای صصحه دار انجام شده و نتای  ارزیابی دیده و صالحی  توسط ارزیابان خبره و آموزش
 کمیته داوری تقدی  خواهد شد.

با تویه به اینکه این یایزه برای نخستین بار در سطح کشور به ایرا  ذاشته خواهد شصد، احتمصاال نقصا  
 های آتی به سم  بهبود مستمر پیش رود.  رود در سای قابل بهبودی خواهد داش  که امید می

های دولصتی و خصوصصی را داشصته و  شایان ذکر اس  که این مدی، قابلی  ارزیابی هر دو  ونه سازمان
عنوان نقطه قوت این مصدی  صرفا برای مراکز کسب و کار تهیه نشده اس  و شاید بتوان این ویژ ی را به

 مطرد کرد.

 حرف نخست  

وري ایران  جایزه انجمن بهره  

 وري نظر مدیریت و بهرهدكتر بهرام جلوداري/ مشاور و صاحب 

وري  هشتمین عصرانه بهره  

وري با موضوع نوآوري و بهره  

نصوآوری و «وری ایران با موضوع  وری انجمن بهره هشتمین عصرانه بهره
بصا حوصور یصمصعصی از  9011آذرماه  03، عصر روز یکشنبه »وری بهره

نظران بر زار خواهد شد و حاضران درباره موضوعات مرتبط به بیان  صاحب
 ها و نقطه نظرات خود خواهند پرداخ .  دید اه

عصر در تاریخ مذکور از سصوی انصجصمصن  2تا  5192این نشس  از ساع  
وری  مندان عرصصه بصهصره شود و فعاالن و عالقه وری ایران بر زار می بهره
توانند این نشس  را به صورت زنده )الیو( از صفحه رسمصی انصجصمصن  می
 وری ایران در شبکه ایتماعی اینستا رام بصا شصنصاسصه ایصنصتصرنصتصی  بهره

(https://www.instagram.com/irpa_irمشاهده کنند )  . 
سخنرانان این نشس ، علی وحدت رییس صندوق نوآوری و شصکصوفصایصی، 
خسرو سلجوقی عوو ساب  هیات عامل سازمان فناوری احالعصات ایصران، 

سی و حسین خسروی مصدیصرعصامصل  پور مدیرعامل شرک  تپ میالد منشی
هستند. مدیر این نشصسص  نصصرا...  ادونچرز و موسسه مجموعه ویکس 

وری ایران و معاون اسبص  وزارت  یهانارد رییس هیات مدیره انجمن بهره
 ارتباحات و فناوری احالعات هستند. 

مصنصظصور  وری ایران به وری از سوی انجمن بهره های بهره بر زاری عصرانه
وری، تصرویص   های مختلف به موضوع مه  بصهصره تر  روه یلب تویه بیش

های  ونا ون و ارائه راهکارهایی برای توسعصه و   وری در حوزه مفهوم بهره
 یری نصهصوص   وری کشور، در راستای تسری  در شکل پیشبرد حرک  بهره

 وری مورد تویه قرار  رفته اس .  بهره
وری در  وری با موضوعاتی از قبصیصل بصهصره نشس  عصرانه بهره 7تاکنون

وری و بیمصه  وری در آموزش و پرورش، بهره وری انرژی، بهره خانواده، بهره
وری بر زار شده اس . احالعات بیشتر و تکمیلی از یصمصلصه  و فرهنگ بهره

وری ایصران قصابصل  مجموعه مباحث مطرد شده، در سای  انجمن بصهصره
 دسترس اس .

 

 همكاری   

عنوان یک نهاد غیردولتی که رسال  اصلی خود را تروی  فرهنگ و بصاور  وری ایران، به ما در انجمن بهره
هصا و  وری خُرد و کالن از فرد و خانواده تصا وزارتصخصانصه وری و تالش در یه  رشد و ارتقای بهره بهره

دانصد  های اقتصادی مورر، مصی ها و مقررات و صنای  کوچک و بزرگ و بخش ها، برنامه ها و سیاس  سازمان
بر این باوری  که در این مسئولی  خطیر الزم اس  عرصه را برای مشارک  و همکصاری انصدیشصمصنصدان، 

 فرهیختاان و مدیران فراه  سازی . 
در سصایص  انصجصمصن  »همکاری«مندان به همکاری با این انجمن با مرایعه به بخش  بدین ترتیب عالقه

توانند این انجمن را از  ( و تکمیل فرم مربوحه میwww.irpa.irوری ایران )به نشانی الکترونیکی  بهره
 مند سازند.  های ارزشمند خود، آ اه و بهره ها و مساعدت ها، توانمندی  رفی 

توانند بصه بصخصش  وری ایران نیز می شایان ذکر اس  افراد حقیقی و حقوقی برای عووی  در انجمن بهره
هصا و  هصا، فصعصالصیص  در سای  انجمن بهره وری ایران مرایعه کنند. مجموعه اخبار،  صزارش »عووی «

وری و  عالوه مطالب مرتبط بصا بصهصره وری ایران نیز از حری  سای  انجمن، به دستاوردهای انجمن بهره
 های مربوحه نیز از حری  همین سای  قابل مشاهده اس . حوزه
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وري در خانه و خانواده بهره  

ترین نصهصاد بصرای  ها و اصلی ترین زیستااه انسان نظران، خانواده مه  به باور اغلب صاحب
توان  ف  کصه  های بعدی اس . بدین ترتیب می آموزش و انتقای فرهنگ به فرزندان و نسل

ور هسصتصنصد کصه  های بهره وری در یامعه و فرآیند توسعه، خانواده اس  و انسان اساس و مبنای بهره

وری  بر همین اساس، در هفتمین نشس  عصرانه بصهصرهوری برسانند.  توانند یامعه را به بهره می
وری ایران در سازمان مدیری  صنعتی بصر صزار  ، از سوی انجمن بهره9011ماه  آبان 52که 

نظران شامل دکتر قاس  انصاری رنانی، دکتر زهرا شجاعی، دکتر علصی  شد، یمعی از صاحب
وری در  های خود در زمینه بهره اصغر احمدی و مهندس سید حمید کالنتری به بیان دید اه

خوانید. مشرود کامل این نشس  در سای  انجصمصن  خانه و خانواده پرداختند که در ادامه می
وری ایران درج شده اس . شایان ذکر اس  که در ادامه مباحث مطرد شصده در ایصن  بهره

 وری در خانه و خانواده ارائه شده اس .  نشس ، دو  فتار دیار نیز درباره موضوع بهره

 ور بودن خانواده استراتژي براي بهره 91
 

 

 دكتر قاسم انصاري رنانی 

 استاد دانشگاه
تا پیش از قرن بیست  تصویری که از خانه ویود داش  با تصویری که خانه و تربی  کصود  از  

اواخر قرن بیست  و اوایل قرن بیس  و یک  شکل  رفته، متفاوت اس . تا اواخر قرن بیست  عصنصوان 
شد که عوامل مورر بر تربی  اعوای خانواده و کود ، شامل سه ضل  یک مثلث یعصنصی خصانصه،  می

شود. بر همین اساس، خانه یک رکن اساسی برای تربی  کود  بود و پس از آن  مدرسه و محیط می
 مدرسه و محیط قرار داشتند. به خصوص که در محیط، همساالن از اهمی  باالیی برخوردار بودند. 

این روند تا پایان قرن بیست  ادامه داش ، ولی با  هور فوای مجازی و رون   رفصتصن آن در  
کنند که دیار آن مثلث سه ضلعی )خانصه، مصدرسصه،  اوایل قرن بیس  و یک ، علمای تربی  ادعا می

ای با حوور رسانه شکل  رفته که بُعد این عامل اساسی بسیار فراتر از  محیط( بر ه  خورده و ذوزنقه
شود، در حای حاضر بصایصد  وری در خانواده پرداخته می خانه، محیط و مدرسه اس . بنابراین ا ر به بهره

 مساله رسانه را نیز یدی  رف .
ها از یمله مشخص کصردن هصدب بصرای رسصیصدن بصه  راهکار برای خوشبختی خانواده 95 

هایی برای آرامش روحی و تخلیه روانی، رعای  نظ  و ترتصیصب در زنصد صی  خوشبختی، انتخاب راه
هصای  شخصی، انجام کارهای شایسته و معاشرت با دوستان خوب، آرامش دادن به ذهن، انتخاب لذت

کوچک و ساده، ایجاد و  سترش عش  در زند ی، غذای مناسب، ورزش، تفریح و  ردش، یاد  رفتن 
ور شصدن  یا، دارا بودن رفتار و  اهر مناسب و  داشتن رود بزرگ در بهره برای نه  فتن به موق  و به

 ها مورر اس . خانواده
 

 وري مادرانه بهره
 
 

 دكتر زهرا شجاعی

 استاد دانشگاه
وری را با مفاهی  مقدس دینی خود تلفی  کرده و بصه صصحصن  ا ر بتوان مفاهیمی چون بهره 

های مویود در این زمینه را حل کرد. بر همین اساس، موضصوعصاتصی  توان چالش ایتماع بُرد، بهتر می
یویی، اغتنام فرص ، شکر نعم ، احسان، اتصقصان و مصحصاسصبصه  مثل اسراب، تبذیر، قناع ، صرفه

 وری تناسب دارد.  مفاهیمی اس  که در فرهنگ دینی ما با موضوع بهره
واژه احسان در واق  به مفهوم کار درس  را خوب انجام دادن یعنی همان کارآیی و ارربصخصشصی  

ترین مفهومی کصه بصا  بندی اس . اما نزدیک کاری در مقابل سره  اس . واژه اتقان به مفهوم محک 
معنای استفاده  شود که به وری تناسب دارد، واژه شُکر اس . در تعریف واژه شکر  فته می موضوع بهره
هاس ، بنابراین در هر میزان سرمایه و در هر سطحی که باشی  و هر امکانی که داشصتصه  بهینه نعم 
شصود  عنوان شُکر تعبیر می ها استفاده کنی ، در واق  اصطالحا از آن به خوبی بتوانی  از فرص  باشی ، به

که ه  زبانی، ه  عملی و ه  قلبی اس  که شکر عملی که از آن به عنوان نهای  شکصر تصعصریصف 
 وری نزدیک اس .  شود، به بهره می
اس . این  »خانواده رحمانی«ور، مقوله  های خانواده بهره های قرآنی درباره مال  یکی از آموزه 

سوره روم استخراج شده و بر این اساس سه نشانه آرامش، محبص  و  1خانواده رحمانی بر اساس آیه 
 مودت و رحم  برای خانواده رحمانی ویود دارد. 

 »رحم «محب  به معنای میل به صفات حمیده و مودت به معنای ابراز محب  اس . مفهوم  

  یری  نیز رف  نیاز بدون درخواس  تعبیر می شود و ا ر این قاعده در خانواده حاک  باشد، مویب شکل

 وري سرمایه انسانی نقش فضاي ارتباطی خانواده در بهره
 

 
 اصغر احمدي دكتر علی

 روانشناس و مشاور
وری ارتبا  دارد، ولی با قطعی   ا ر نتوان  با قاحعی  باوی  که سالم  یسمانی با بهره 
وری  میزان بسیاری زیادی بهره وری ارتبا  مستقی  دارد و به توان  ف  که سالم  روانی با بهره می

زیستی تح  تاریر  بردن از زند ی و به انسان را حداقل در زیس  و زند ی انسانی، یعنی لذت و بهره
خانواده  ورتر اس . تر بوده و از زند ی خود راضی اس ، بهره دهد. انسانی که خوشحای قرار می

توان در خانواده دریاف   ترین نمودهای سالم  روانی را می هاس . مه  زیستااه بسیار مه  انسان
 دار تکفل سالم  روحی و روانی یامعه باشد.  تواند عهده ترین نهادی اس  که می کرد، خانواده مه 

بر اساس آمارها و مشاهدات بالینی، وضعی  سالم  و رضای  روانی یامعه آشفته اس  و ریشه  
و منب  این حاالت، خانواده اس . این موضوع در قالب ارتباحات خانواد ی مورد تویه اس . ارتباحات 

ها مرتبا بین  های کالمی و ه  پیام های غیرکالمی؛ و این پیام هاس ؛ ه  پیام معنای دادوستد پیام به
دهد. آنچه که  شود که فوای روانشناختی خاصی را در خانواده شکل می اعوای خانواده رد و بدی می

کند، همین فوای روانشناختی اس .  دهد یا یذب خانواده می بعوا اعوای خانواده را حتی فراری می
بخشی، احساس راحتی و شادمانی با ه  تفاوت دارند و  ها از لحاظ یذابی ، آرامش فوای خانواده

 موایهه با اعوای خانواده نیز در این فوای روانشناختی متفاوت اس . 
وری سوق دهد،  ا ر این فوای روانشناختی خانواده، بخواهد انسان را به سالم  و بهره 
هایی از یمله در  و شنیده شدن، ایمنی، احساس تعل  و احساس نیاز به دوس  داشته شدن  ویژ ی

 و احساس احترام دارد. خودشکوفایی نیز، ویژ ی دیاری در این زمینه اس . 

خانواده بالنده اس . مطلوبی  و احساس رضای  و احساس مفید بودن سه عامل دیار در این زمینه 
های مفید، مشارک  یو، فداکار و دیصاصر  بخشی به همراه تربی  انسان اس .  رشددهند ی و تعالی

 ور اس . های خانواده بهره ها و ابتکارات از دیار مال  خواه و ایجاد فوایی برای رشد خالقی 
به دو دلیل اس ، اوال حقیق  مساله این اس  که مصادر  »وری مادرانه بهره«تاکید بر مفهوم  

نقش محوری در خانواده، تربی  فرزند و حفظ کیان خانه و خانواده دارد. در دنیای یدید الاویی بصا 
 هایی را قائل هستند.  مطرد اس  که برای آن ویژ ی »مدیری  زنانه«عنوان 
دهد سبک مدیری  زنان بصا  های مختلفی نیز صورت  رفته که نشان می تحقیقات و پژوهش 

مردان متفاوت اس ، البته این به آن معنا نیس  که این سبک مدیریتی را فقط زنان دارند، بصلصکصه 
 راس  و تمایل به  کنند. سبک مدیریتی زنانه، تحوی مردانی نیز هستند که از این سبک استفاده می

کنصنصده  چنین مدیری  زنانه تالش دارد در رهبری، متقاعده ساختار تخ  و تمرکز بر روابط دارد. ه 
بوده، انایزه ببخشد و ترغیب کند. همچنین مدیری  زنانه مشارکتی اس ؛ بر پروسه و فرآیصنصد، و 
همچنین ارتبا  غیر مستقی  تمرکز دارد و شغل را پیوستای نف  شخصی کارمندان و کارکنصان بصا 

 داند.  اهداب سازمان می
سصازد، بصر  وری، بیان می شود که هر سیستمی، یک خرویی مصی  ونه که مبحث بهره همان 

سازد و خود خانواده، یک هوی  یصدیصدی  های یدیدی می ها، انسان همین اساس، خانواده از انسان
تر باشد، انسانی کصه  هایی کامل آید. بنابراین خرویی خانواده باید تولید انسان اس  که به ویود می

 تواند منشا توسعه باشد.  می
تواند فرزندان را تربی ، تشوی  و ترغیب کنصد  بنابراین بر اساس موارد مطروحه، یک مادر می 

بندی موضوع باید  ف ، اسصاس و مصبصنصای  وری در خانواده شود. در یم  تا مویب افزایش بهره
تصوانصنصد  ور هستند که مصی های بهره وری در یامعه و فرآیند توسعه، خانواده اس  و تنها انسان بهره

 وری برسانند و مویب سعادت و کمای یامعه شوند. یامعه را به بهره



  
 
 

 

 مهندس سید حمید كالنتري

 وري ایران  مدیرعامل انجمن بهره

وری فصردی  وری، از بصهصره وری به معنای درس  انجام دادن کار درس  اس . سطود بهره بهره 
وری در  وری بخشی، بهره وری بنااهی، بهره یابد. بهره وری خانواد ی توسعه می شود و به بهره آغاز می

وری در خصانصه و  بر این اساس، بهرهوری اس .  وری ملی دیار سطود بهره شهرستان و استان و بهره
 ها نیز، پن  زیربخش دارد.  ام که هر یک از این حوزه خانواده را در پن  حوزه در نظر  رفته

ور ایصن  یکی از این پن  حوزه، حوزه علمی و آموزشی اس . یکی از کارکردهای خانواده بصهصره 
اس  که نارش و محیط خانواده، مبتنی بر عل  و آموزش بوده، یاد یرنده و یاددهنده باشد و محیط و 

 یرد. مطالعه، خالقی ، نوآوری، پویایصی  مدرسه مناسبی را برای تحصیل فرزند یا فرزندان خود در نظر 
 کند.  های نو در آن یاری اس  و زمینه پرسشاری را در عمل فراه  می  یری از فکرها و روش و بهره
ای اسص  کصه در آن  ور، خانصواده حوزه دوم، حوزه فرهنای و اخالقی اس . خصصانصصواده بهره 

ور اس    های موردتویه خانواده بهره پذیری از ویژ ی  یرد. مسئولی  احترام، محب  و  ذش  شکل می
 و فرزندان نیز با این نارش، تربی  شوند. ضصصصروری اس  مشورت، کار یمعی، همکاری و تعاون در

 حوزه موثر در بهره وري خانواده 5
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 ور شکل  یرد.  یک خانواده بهره
ها،  ها و تعیین اولوی  یک حوزه دیار از عملکرد خانواده، حوزه اقتصادی اس . مدیری  هزینه 

ریزی مالی به همراه پرهیز از اسراب، حذب تجمالت غیرضصرور، تصویصه بصه  تدبیر معاش و برنامه
 ور اس .  های یک خانواده بهره ناری در مسائل مالی از ویژ ی انداز و آینده پس
حوزه چهارم، خود محیط و فوای خانه اس  که در بهره وری خانواده تاریر خصواهصد داشص .  

انتخاب مناسب محله و ساختمان، تویه به همسایاان،  چیدمان مناسب، نظ ، نظاف  و زیصبصایصی 
 خانواده و تویه به فوای سبز نیز ضروری اس . 

ور، سالم  در خانواده اس . تغذیه مناسب، ورزش، آرامش، اوقات  پنجمین حوزه خانواده بهره 
 فراغ  و سفر در این حوزه باید مورد تویه باشد.

با تویه به اینکه نهاد خانواده بر تربی  مناب ، سرمایه و رروت انسانی تصارصیصر یصدی دارد،  
ور ضروری اس . چرا که ا ر خانواده  بنابراین رسیدن به یک الاوی مناسب در موضوع خانواده بهره

که مناب  انسانی، نقش اصصلصی در  ور نخواهند شد، در حالی ور نشود، مناب  انسانی کشور بهره بهره
تواند کارخانه، مدرسصه یصا  حور که یک مدیر توانمند می ور شدن کشور را برعهده دارند. همان بهره

حور ویژه تصویصه  ور و کارآمد کند. بنابراین الزم اس  به رروت انسانی به بنااه اقتصادی خود را بهره
 شود که کانون رروت انسانی نیز، خانواده اس . 

 وري در خانه چند نکته در مورد بهره
 

 

 مهندس علی اكبر اولیاء

 وري ایران عضو هیات مدیره انجمن بهره
ای انتخاب کنید که بستاان دوستان و همسایاان خوبی داشته باشد تا بتوانصیصد  خانه را در محله 

ارتبا  مورر و مفیدی با آنها برقرار کنید. هوای پا  و دسترسی به امکانات شهری در نصزدیصکصی بصه 
بخش بصرای ارتصقصای  ها ه  باید مد نظر باشد. )مهایرت ه  حرکتی نجات محل کار و مدرسه بچه

 وری فردی و خانواد ی اس .(  بهره
،  انتخاب خانه باید متناسب با نیاز خانواده باشد. معماری خانه مه  اس ؛ استفاده بهینه از فوصا 

کند و استفاده  نور و .... لوازم منزی را متناسب با نیازها تهیه کنید. چه بسا لوازمی که فوا را اشغای می
 شود. زیادی از آنها نمی

ور، برقراری یک محیط و  فتمان مثب  و سازنده اسص .  یک عنصر بسیار مه  در خانواده بهره  
در این خانواده سالم  روانی اعوا بسیار مورد تویه بوده و پرخاش و دعوا یایی ندارد. آنصهصا بصرای 

 کنند.   های ممتازی خل  می باه  بودن فرص 
یا یک اصل اس  و در خصانصه هص   خانه یک محیط آموزشی و تربیتی اس . یاد یری در همه  
 های علمی، تجربی، مهارتی و ....  یرند؛ آموزش ها یاد می ها از پدر و مادر و ه  آنها از بچه بچه
ای باشد کصه خصانصه بصا   ونه معماری خانه و حراحی سیست  سرمایشی و  رمایشی ه  باید به 

حداقل مصرب انرژی و آلوده کردن هوا در حد مطلوبی سرد یا  رم شود. تهویه مناسب ساختمان هص  
 بسیار مه  اس . 

کصنصد و  ها بسیار تویه دارد هر ز برای آنها مشکلی درس  نمی ور به همسایه یک خانواده بهره  
 شود.( خود متقابل می کند. )این روابط خود به  المقدور به آنها کمک می حتی
کند. در این مورد، ه  در خرید مواد غذایی ه  در  ور غذا را متناسب با نیاز تهیه می خانواده بهره 
پز و ه  در ناهداری آنها دق  کافی، ضرورت دارد. دانش آمار و احتماالت ه  در این زمیصنصه  و پخ 

کند.  رعای  الاوهای مناسب تغذیه و سالم  مواد غذایی نیز مه  اس . بحث ناصهصداری  کمک می
حلبد، اهمصیص   مواد غذایی در منزی و مخصوصاً در یخچای نیز که هنر و مهارت خاص خودش را می

 فراوانی دارد. 
ور، تولید زبالصه  وری در خانه اس . در خانه بهره های مه  بهره میزان تولید زباله یکی از شاخص  

که به یک رویه مصعصمصولصی   ویژه آن زمان رسد. دور ریختن مواد غذایی مازاد، به به حداقل ممکن می
 تبدیل شود،  ناهی نابخشودنی اس .  

هصای  ها تعادی برقرار اس . آنها برای برنصامصه ور همواره بین درآمدها و هزینه در یک خانه بهره  
 روزانه، هفتای، ماهانه و بلندمدت خود برنامه دارند.

ور با یامعه دوستان و فامیل  ای دارد. یک خانواده بهره ورزش، تفریح و سفر یایااه تعریف شده  
 کند. ای دارد و در هر فرصتی انرژی مثب  در یم  آنها پخش می تعامل سازنده
سوزی، زلزله و سصایصر بصالیصای  وری در خانه اس . ایمنی در برابر آتش ایمنی، یک رکن بهره  

 رفتای هیچ  اه نباید فراموش شود. نوع لوازم، چیدمان و نحوه استفاده از آنصهصا  حبیعی و حتی برق
ای باشد که آسیبی به افراد نزند. ایمنی خانه و ساختمان در مقابل سرق  نیز نکات خصاص   ونه باید به

 خود را دارد.

 وري كشور؟ حل معضل بهره خانواده؛ راه
 

 
 دكتر حمیدرضا نایبی

 وري ایران ریزي انجمن بهره رییس كمیته برنامه
بصر صزار  »وری و خانواده بهره«وری نیز در باب موضوع کمتر تویه شده  هفتمین عصرانه بهره 

شد.  شخصا از بر زاری این برنامه در یک عصر سرد پاییزی توق  زیادی نداشت ، اما مباحث مصطصرد 
مند شدم. دکتر انصاری رنانی که حدودا دو  ای بود که سرما را فراموش کردم و بسیار بهره  ونه شده به

نکته کاربردی، با بیانی مثل همیشصه  95وری را برعهده داش  به  دهه پیش ریاس  سازمان ملی بهره
توان محتواهای آموزشی رفتار در خانواده تصولصیصد  شیوا و ساده اشاره داش  که درباره هر یک آنها می
ها در این روز ار با ذکر مصادی  واقعی پرداخته و در  کرد. دکتر احمدی به معوالت  ریبانایر خانواده

ور بر رفته از تحقیقات میدانی اشاره کرد. مهنصدس کصالنصتصری  های یک خانواده بهره پایان به نشانه
مصنصدان بصه  ور معرفی کرد که نمایی متفاوت و موردپسند ما عصالقصه ویهی از خانواده بهره مدلی پن 

سازی مفاهی  پیچیده و در نوع خود یک کار یدید و قابل تویه بود. خانص  دکصتصر شصجصاعصی،  مدی
 59ویهی از یک خانصواده و 1 شایشی بر یک نظریه با عنوان مدیری  زنانه/مادرانه داشته و مدلی 

ور و مزین و منور به آیات قرآن کری  ارائه داد کصه  توصیه کاربردی برای دستیابی به یک خانواده بهره
برای  تاز ی داش . در پایان این سه ساع  متویه شدم که نهاد خانواده چه سازمان علمصی بصزرگ، 

های اقتصادی تصویصه  وری در سازمان سای فقط به بهره 03ای اس  و من در این  پیچیده و ناشناخته
،  هصا ، مسصئصولصیص  ، اهداب، راهبردها کرده بودم. در خانواده تمام ایزای یک سازمان شامل مأموری 

، کنتری، ارزیابی و یاد یری کامال حقیقی و بسیار یدی اس ، امصا  ریزی فرآیندها و سازوکارهای برنامه
شوی و بدون آنکه بدانی، مدیصریص   بدون آنکه متویه باشی، مدیری  می«تماما نانوشته مانده اس . 

بر اساس یک فرآیند اصلی خانواده که عبارت اس  از بالغ شدن اعوای خصانصواده بصرای  .»کنی می
تواند ضصربصه  خالصه غوغایی اس  که ا ر خوب عمل کند می تشکیل یک زند ی مستقل و یدید...

شود، التیام بخشد،  درپی یامعه شده و این انسان عصبی و خسته را که وارد منزی می  یر خطاهای پی
هایش را ترمی  کند و یا برعکس این صاحب فطرت الهی و ذات متمایل به پرواز آسصمصانصی را  زخ 

 هایش را باشاید ...   یر کند که حتی نتواند از فر  خجال  بای ای زخمی و زمین تبدیل به پرنده
توانند خیلی متفاوت و با دو سرنوش  کامال متفاوت رهسپار یامعه  و دو برادر در این سازمان می 

الیه بالند ی ذاتی که خداوند قرار داده اسص   شوند و این خانواده اس  که بایستی هر دو را به منتهی
ه  با رهبری و مشارک  غیررسمی و پیچصیصده   ساز آن برساند ... کاری بس دشوار،  ریف و سرنوش 

کصنصد.  مادر و پدر ... شاید تعدادی از اصوی عل  اقتصاد در مورد مدیری  خانواده نیز مصداق پیدا مصی
عالوه عموما پصدر  عنوان مثای اصل مقیاس بهینه اقتصادی بنااه تبدیل شود به بُعد بهینه خانوار. به به

و مادر در تربی  فرزند اوی از تجربه خیلی کمتری برخوردارند و به همین دلیل تربی  فرزنصد دوم و 
پذیر باشد، موصافصا  تر انجام های فرزندان قبلی راح  آموخته احتماال سوم به تدری  و بر رفته از درس

تر ه  در صورت برخورداری از فاصله سنی مناسب و مصدیصریص  والصدیصن  اینکه خود فرزندان بزرگ
تر ه  یار و یاور یکدیار باشنصد، پصس روی  توانند در امر تربی  دستیاری کنند و در سنین بزرگ می

آوردن به تک فرزندی به دالیل بسیار مختلف اقتصادی یا تغییر سبک زند ی به لحاظ اصوی تعلی  و 
تربی  شاید رویکرد درستی نباشد، در این صورت باید پرسید بُعد بهینه خانوار در ایران کنونصی چصنصد 

 فرزند اس ؟

 ادامه در صفحه بعد  



 روزنه 
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 اخبار كوتاه   

وری  ای بصهصره های حصرفصه ها و تجربه های فردی و ایده تجربهها و  شود. این یشنواره در دو بخش ایده وری ایران اعالم می زودی از سوی انجمن بهره وری، به های بهره ها و تجربه فراخوان یشنواره ایده 
 وری اس . های فرهنای، هنری و ترویجی در حوزه بهره وری و یهش تولید دو بخش ویژه این یشنواره هستند. بخش یانبی این یشنواره نیز شامل ایده وری در صنع  بیمه و بهره بر زار خواهد شد. بهره

وری  بر زار شد. نشس  اوی با عنوان کافه بهصره 9011آذرماه  52وری ایران به صورت مجازی روز سه شنبه  وری با حوور سید حمید کالنتری، مدیرعامل انجمن بهره دو نشس  تخصصی با موضوع بهره 
 وری اختصاص داش . وری خانواده در حوزه فرهنای و اخالقی و نشس  دوم با عنوان یلدای تعاون به موضوع تعاون و بهره به موضوع بهره

آذر با همکاری کشور ویتنام با موضوعات هصمصکصاری  59و  53شنبه و یمعه،  المللی روزهای پن  وری آسیایی با اتحادیه کشورهای ینوب شرق آسیا دو کنفرانس بین منظور توسعه همکاری سازمان بهره به 
ASEAN – APO الملصلصی بصه  ها، هر دو سازمان بین نظران بر زارشد. در این کنفرانس المللی و متخصصان و صاحب با حوور کشورهای عوو هر دو سازمان بین و تروی  تولید ناب وری برای تقوی  بهره
  وری و استانداردهای انقالب چهارم صنعتی تاکید کردند. های در حای انجام پرداخته و بر افزایش آماد ی در حوزه بهره معرفی خود و فعالی 

وری آسصیصایصی در ایصن  رئیس سازمان بصهصره ، رئیس و نایب(OECD)وابسته به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  (GFP)وری  در مجم  یهانی بهره وری آسیایی به دنبای عووی  سازمان بهره 
وری باتویه به شرایط حای حاضر دنیا متارر از  های عمومی در رشد بهره پذیری و سیاستاذاری حی پیامی بر لزوم تمرکز بر رقاب   OECDآذرماه حوور یافتند. در این برنامه دبیرکل  91کنفرانس مجازی روز 

  وری بود. تاکید کرد. این کنفرانس شامل دو پنل تخصصی و سخنرانی افراد برتر در حوزه اقتصاد و سیاستاذاری بهره COVID-19بیماری 
های ایرایی این استان و رئصیصس و  و مدیران سایر دستااه ریزی های ایرایی استان  لستان با حوور استاندار، رئیس سازمان مدیری  و برنامه وری ویژه مدیران دستااه وبینار توییهی نظام مدیری  بهره 

  بر زار شد. 9011آذرماه  91  وری ایران روز چهارشنبه معاونان سازمان ملی بهره

به صورت آنالین بر زار شصد.  5352انداز  در سند چش (APO( وری آسیایی وری ایران با موضوع تبیین رویکردهای سازمان بهره اندیشی با اعوای شبکه ملی بهره های ه  سومین رویداد از سلسله نشس  

 و مبتنی بر نوآوری و ذیل آن، اکوسیست  قدرتمند نوآوری و مشارک  فرا یر و سعادتمندی عمومی اس . رشد فرا یرتر 5352انداز این سازمان برای سای  چش 
وری، بررسی تاریر  از حرب تا عمل، همراه با ساع  بهرهوری  صورت الکترونیکی با مطالبی از قبیل ارتقای بهره وری به وری از سوی انجمن علمی مدیری  بهره شماره یدید فصلنامه پژوهش مدیری  بهره 
 وری سازمان منتشر شد.   فناوری در توسعه بهرهوری و نقش مدیری های مهارت ارتباحی مدیران بر میزان رضای  شغلی کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران، ذخیره ابری احالعات و بهره مؤلفه

 ادامه از صفحه قبل   

حور که یصکصی از  وری غوغای پر سودایی اس . اما همان پژوهان این سرزمین، بهره برای عل  
وری کشور خواهد بود، ا ر وارد این عرصصه  انداز بسیار بزر ی در انتظار بهره سخنرانان بیان کرد، چش 

های مردم نهاد و فعاالن عرصه خانواده را بر یصک نصخ  شود و مدلی عرضه کند تا انبوهی از سازمان
وری در خانواده، بسی  کند که قطعا نقطه آغاز این حصرکص   تسبیح قطار کرده و در مسیر ارتقای بهره

وری ایران اس . تاکنون کشور از حرکص  در  در انجمن بهره »وری در خانواده کمیته بهره«تشکیل 
های اقتصادی  های اقتصادی و سازمان کارها، بنااه و ها، کسب وری در اقتصاد، یعنی شرک  مسیر بهره

توان با اتکای به این شبکه ملی به تحق   و عمومی به عملکرد قابل قبولی دس  پیدا نکرده، ولی می
ها بتوان زودتر  آن امیدوار بود؛ شاید با حرک  به سم  تقاضای نهایی اقتصاد یعنی خانوارها و خانواده

 سازی الزم برای پایداری آن را ایجاد کرد. نتای  مناسبی دس  یافته و زمینه به

های برقی و تاسیساتصی و نصحصوه  پدر خانواده مخصوصا باید آشنایی عمومی و اولیه با سیست  
های اولیصه یصک  برداری و ناهداری از آنها داشته باشد. یک یعبه ابزار مناسب و نیز یعبه کمک بهره

هصای ضصروری در  ضرورت یدی در خانه برای رسید ی های اولیه اس . الزم اس  شماره تصلصفصن
دسترس باشد. زیبایی منزی ه  یکی از عوامل مورر در سالم  روانی خانواده اس . تویه به پصرورش 

 شود.  ل و  یاه نیز توصیه می
شود تا از با ه  بودن لذت بصبصرنصد.  ور وق  اعوا با ه  هماهنگ و بهینه می در یک خانه بهره 

ور، در  مزاح  ه  نباشند و زمینه رشد همه اعوای خانواده فراه  شود. در یک کالم خانواده بصهصره
های تاریر ذار، خانواده و  کنند و برای ساختن انسان ها با سالمتی رشد می کنند و بچه خانه زند ی می

 شوند. آینده یامعه آماده می

 وري كشور؟ حل معضل بهره خانواده؛ راه وري در خانه چند نکته در مورد بهره

 وري در استان سیستان و بلوچستان ترویج و توسعه بهره

ویژه در مصیصان مسصئصوالن، مصدیصران و  وری در استان سیستان و بلوچستان به تروی  و توسعه بهره
هصای  ها و فعصالصیص  کارشناسان و همچنین اقشار دیار از یمله دهیاران این استان در کنار سایر برنامه

 آید.  های مه  انجمن به شمار می وری ایران، از برنامه انجمن بهره
هصای  وری و توسعه برای مدیران شصهصرسصتصان بر همین اساس، در هفته  ذشته کار اه آموزشی بهره

وری ایران بر زار شد. در این کار صاه آمصوزشصی  یاری، با حوور مدیرعامل انجمن بهره چابهار و دش 
وری در  وری، موضوعاتی از قبیل تاریرات بصهصره ضمن مروری بر مفاهی ، اهمی ، ابعاد و سطود بهره
وری در محل کار  وری در خانه و خانواده و بهره رشد اقتصادی کشور و همچنین موضوعاتی مانند بهره

وری در شهرهای مختلف استان سصیصسصتصان و  های آموزشی بهره مطرد شد. پیش از این نیز، کار اه
 وری ایران بر زار شده بود.  بلوچستان از یمله زاهدان، زابل، ایرانشهر و دلاان با همکاری انجمن بهره

وری، مدیری ، تحوی و توسعه اخصتصصصاص  های آموزشی که به مباحث مربو  به بهره در این کار اه
داش ، عالوه بر معاونان استاندار و فرمانداران، یمعی از مدیران و کارشناسان به همراه بخشصداران و 

 بنیان این استان حوور داشتند.  های دانش ها و شرک  آپ دهیاران و همچنین استارت
های آموزشی به کار روهی اختصاص داده شده که در این کصار  صروهصی هصمصه  بخشی از این دوره

های مرتبطی که آنها فصعصالصیص   وری در حوزه های ارتقای بهره کنند ان مشارک  داشتند و راه شرک 
ها مورد تویه قرار  رف ، موضوع روستصای  ای که در این آموزش دارند، بررسی شد. از موضوعات ویژه

حی نشسصتصی بصا حوصور  ور بود که با استقبای دهیاران استان سیستان و بلوچستان موایه شد.  بهره
و افصزایصش  موفقی  یک دهصیصاری  ای که مویب افزایش های ایرایی دهیاران، نکاتی در مورد روش

ها، شناخ  موان  و انتخاب راهکارهای  وری از یمله درباره ضرورت شناخ  روستا، شناخ  مزی  بهره
مناسب و مورر برای بهبود و توسعه روستا ارائه و بر رایزنی و مشورت با شوراهای اسصالمصی و افصراد 

حور منظ  دنبای کنند و  به دستاوردها  های خود را مدون و به ها برنامه نظر تاکید شد تا دهیاری صاحب
 و اهداب موردنظر برای توسعه روستاها برسند. 

ها تاکید داش  که باید متناسب بصا  وری ایران در این دوره سید حمید کالنتری، مدیرعامل انجمن بهره
ها بر اساس  در سیستان و بلوچستان، برنامه توسعه آن تهیه و مدیران دستااه های هر شهرستان مزی 

مزی  هر منطقه آموزش دیده و توییه شوند و یلب و مشارک  کارآفرینان و یوانان در شصهصرسصتصان 
وری ایران به همراه مسئصوالن  های آموزشی، مدیرعامل انجمن بهره تقوی  شود. در حاشیه این کار اه

هصا بصازدیصد  های تولیدی این شهرسصتصان استانی از  برخی کسب و کارهای این استان از یمله کار اه
مناب  استانداری سیستان و بلصوچسصتصان ضصمصن   کردند. سیده رریا سیدزاده، معاون توسعه مدیری  و

های آموزشصی، بصا هصدب  ها و کار اه وری ایران در بر زاری این دوره قدردانی از اهتمام انجمن بهره
صورت مصاهصانصه و در  ها به وری، اشاره کرد که این دوره های مدیریتی از یمله بهره ارتقای شاخص

 شهرهای مختلف استان تا پایان سای بر زار خواهد شد.


