حقوق کــار

بهرهوری در کسب وکار امروز

امـروزه در چرخـه فعالیـت و کسـب و کار آزاد ،در واحدهـای تولیـدی،
فروشـگاههای ﻏیرشـرکتی وکارگاههـای شـخصی ،به موازات شـﮑلگیری
بـازار و تﺤـوالت ﻏیـر سـنتی ،برنامهریـزی و انجـام فرآینـد کارهـا در
چهارچـوب تجزیـه و تﺤلیـل را اساسـی میدانـد.
در ایـن عرصـه ،شـاخﺺهای زیـادی در ذهـن نقـش میبنـدد .امـا
خریـد مناسـب بـا حداقـل قیمـت و هزینـه و فروش بـا حداکﺜر سـود (که
ایـن مسـﺌله از قدیـم االیـام مﺤور فﮑـر بازرگانـان و تجار و کسـبه چرتﮑه
بـه دسـت آن روز بـوده اسـت) بیشـتر مطلوب اسـت.
امـروزه بـا در نظـر گرفتن مسـاﺋل مختلـﻒ و ﺿروریات ایجاد شـده ولو
سـربار ،تولیدکننـده بایـد در یـﮏ میـدان عرصـه و خریـد کامـال مشـهود
خریـد نمایـد .یعنـی همـان قیمتی کـه رقیـب او آن ﺟنﺲ را تهیـه نموده
اسـت و خبـری از ارزان خریـدن ﺟنـﺲ نیسـت .حـال برای اشـﻐال بازار و
ﺟـذب مشـتری (کـه امـروز اولین خواسـتهاش مناسـب بـودن قیمت کاال
اسـت) بایـد ترفندهـای کاسـبی روز را اعمال نمود .یﮑـی از این تﮑنیﮏها
هنـر بهرهوری اسـت.
بهـرهوری کـه از نـﮑات اساسـی مدیریـت و کسـب وکار اسـت ،چنین
تعریـﻒ میشـود( :مقـدار کاال یـا خدمـات تولیـد شـده در مقایسـه با کار

هزینـه شـده بـدون کاهـش کیفیت).
بـه بیـان دیگر بهـرهوری ،عبارتسـت از ،به دسـت آوردن حداکﺜر سـود
ممﮑـن ،بـا بهرهگیـری و اسـتفاده بهینه از نیـروی کار ،توان ،اسـتعدادها و
مهـارت نیروهـای انسـانی تجهیزات ،زمـان ،مﮑان و…
بهـرهوری یـا بـه تعبیـری نسـبت کار انجـام شـده بـه کاری کـه بایـد
انجـام میشـده .یﮑـی از معیارهـای سـنجش فعالیتهـای کسـب و کار
اسـت کـه بـا در نظر گرفتن هـدف و مقصد مدنظـر از دو زاویـه مجزا قابل
بررسـی اسـت .از یﮏ سـو ،نقـش مفید و مﺆﺛر بـودن فعالیت در دسـتیابی
بـه هـدف ترسـیمی مـورد ارزیابـی قـرار گرفتـه و از سـوی دیگـر بـازده
فعالیـت مطـرح میشـود.
اسـتفاده بهـرهوری فقط برای صنایﻊ نیسـت و در زمینـه های مختلفی
کاربـرد دارد و همـه افـراد در کلیـه سـطوح نقـش دارنـد .یعنـی ایـن کـه
افـراد میتواننـد بـا تفﮑر ،ابداعـات و نوآوریهای خود عم ً
ال در چند سـطﺢ
گوناگـون مﺆﺛـر واقـﻊ گردنـد .حتـی در یـﮏ خانـه ،هزینههـا بـا مدیریـت
بهـرهوری بـه حداقـل میرسـد و خانـم خانـهدار یعنـی مدیـر ،با اسـتفاده
بهینـه و ترفندهـای الزم ،از هزینههـای مـازاد ﺟلوگیـری مینمایـد.
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برخی ازسﻄوح مﺨتلﻒ بهرهوری ﻋبارتند از:
 سطﺢ فرد ( تدابیری برای افزایش بهرهوری فردی) سـطﺢ گـروه کاری (سیاسـت گـزاری ﺟهـت افزایش بهـرهوری گروهکاری)
 سـطﺢ سـازمانی(برنامهریزی بـرای ارتقـا سـطﺢ و حـذف فعالیتهایموازی)
 سـطﺢ رشـتههای تجـاری ،خدماتـی ،صنعتـی و کشـاورزی وبخشهـای اقتصـادی
سـطﺢ ملـی و کشـوری کـه مهمتریـن عنصر بهـرهوری اسـت از ارتباط
بیـن دولـت ،اقتصـاد ،ﺟﻐرافیـا ،ﺟمعیـت و فرهنـگ بـه دسـت میآیـد
کـه عمومـاً بـه زبـان آمـار و ریاﺿیـات عرﺿـه میشـود و سـپﺲ نقطـه
برنامهریـزی شـده آن بـه دسـت میآیـد.
امـا آن چـه که مد نظر ما و مطلوب قشـر کاسـب اسـت ،عامـل افزایش
کمی و کیفی فروش کاال اسـت.
اصـوال بهـرهوری ترکیبـی از دو عامل یعنی کارآیی و اﺛربخشـی اسـت.
بـه عبـارت دیگـر عملﮑـرد مـد نظـر شـخﺺ ،در صورتـی بهـرهور خواهـد
بـود کـه کارآ و اﺛربخـش باشـد و هـر کـدام از ایـن دو مقولـه بـه تنهایـی
نشـاندهنده افزایـش بهـرهوری نیسـت .پـﺲ در مبﺤـﺚ بهـرهوری اوالً
کاری کـه انجام میشـود باید کار درسـت و مفیدی باشـد ﺛانیـاً این کار به
بهتریـن نﺤـو انجـام پذیرد و در راسـتای اهداف باشـد یعنـی زمانی کاری
صﺤیـﺢ اسـت کـه هـم درسـت تعریـﻒ شـود و هم درسـت انجام شـود.
کارآیـی یعنـی ارزیابـی هزینههـای منابـﻊ مصرف شـده در خـط تولید
یـا عرﺿـه و مقایسـه خروﺟیهـای تولیـد شـده بـا ورودیهای مـواد اولیه
خریـداری شـده .در ایـن تعبیر از کارآیی ،کاراترین فعال ،کسـی اسـت که
واحـد تولیـدیاش بتوانـد با کمتریـن هزینه مـواد اولیه و دسـتمزد روزانه
راندمان کاری باالیی داشـته باشـد.
اﺛربﺨشی
میـزان تﺤقـق فعالیتهـای برنامهریـزی شـده و نتایـﺞ برنامهریـزی
شـده اسـت .شـاید بهتـر بتـوان گفـت :ایـن عامـل عبـارت اسـت از درﺟه
و میـزان نیـل بـه اهـداف تعییـن شـده .در ایـن ﺟـا قابـل ذکـر اسـت که
اﺛربخشـی نشـان میدهـد کـه تـا چـه میـزان از تالشهـای انجـام شـده
نتایـﺞ مـورد نظـر حاصل شـده اسـت.
در یـﮏ واحـد فعـال اگـر میـزان اسـتفاده مطلوب از مـواد اولیـه برای
تولیـد را در ﺟهـت تولیـد کاالها مﺤاسـبه نماییـم ،در واقﻊ میـزان کارآیی
را سـنجیدهایم.
ﻋوامﻞ مﺆﺛر بر افﺰایﺶ بهرهوری
عوامـل بسـیاری بـرای افزایـش سـطﺢ بهـرهوری در یـﮏ مجموعـه
اشـتﻐال مشـخﺺ شـده امـا برخـی از آنهـا بـا توﺟـه بـه ارتباط بـا بﺤﺚ
مـا ،بـه این شـرح اسـت:
بهبـود کیفـی عامـل کار ،با توﺟه بـه این که نیـروی انسـانی مهمترین
عامـل در بهبـودی بهـرهوری میباشـد لـذا میتواننـد بـا بﮑارگیـری نﮑات
ذیـل موﺟبـات ارتقای بهـرهوری را فراهـم نمایند.
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بهبود روابﻂ حاکﻢ بین کارفرما و کارگران
عوامـل مـادی بـه میزان حقـوق و دسـتمزد افراد در مقایسـه با سـطﺢ
قیمتهـا در ﺟامعـه و بـر آورد نیازهـای اولیـه افراد بسـتگی دارد.
تالش در بﮑارگیری آﻻت به روز و جدیدتر
 توﺟـه و اصـالح عوامـل مﺤیطـی ،مﺜل موقعیـت فیزیﮑی ،بهداشـتی،نوربنـدی ،چینـش میزها و در نظر داشـتن مسـیر هدایـت و تﺤویل کاالی
در حـال تولیـد بـه مرحله بعـدی بـا کوتاهترین زمـان و صـرف انرژیهای
اﺿافی و..
 نـوآوری و خالقیـت و امﮑان بروز آن توسـط کارگران بـا عواملی مﺜلپورسـانت و درصدهایـی کـه در بین تولیدکنندهها متداول اسـت .
 برنامهریـزی حلقـهای تولیـد ،یعنـی هـر بخـش از سیسـتم معطـل وسـرگردان قسـمت قبلـی نباشـد .در بسـیاری از کارگاههـای تولیـد کفش
پسـتایی آمـاده بـوده ولـی کار بـه خاطـر حاﺿـر نشـدن یـا نقـﺺ زیـره
خوابیـده اسـت .ایـن امر عالوه بـر افت بهـرهوری تولید در کل ،بـه کارآیی
و سـرعت بهینـه کار کارگـران نیـز صدمـه میزنـد.
 مشـخﺺ کـردن مقـدار مواد اولیـه تﺤویلی بـه کارگر و تعـدادکاالیحاﺿـر شـده ،کـه ایـن امـر کاهش بـه سـزایی در پـرت ﺟنـﺲ دارد و در
بهـرهوری یـﮏ عامل برﺟسـته اسـت.
 اﺟـرای الزامـات اسـتاندارد ایزو  (ISO 9001:2015) 9001اسـتکـه میتوانـد در صـورت اﺟـرای صﺤیـﺢ بـه بهـرهوری سـازمان و بهبـود
رونـد کارهـای سـازمان اﺛـر بگذارد.
 مرکـز بهـرهوری ژاپـن در دهه ۱۹۷۰بهـرهوری را بدین شـرح تعریﻒکـرد :بهـرهوری عبارتسـت از بـه حداکﺜـر رسـاندن بهرهگیـری از منابـﻊ
انسـانی ،تسـهیالت و بـه شـیوه علمـی و بـا کاهـش هزینههـای تولیـد،
گسـترش بازارهـا ،افزایـش اشـتﻐالها ،افزایـش دسـتمزدهای واقعـی و
بهبـود معیارهـای زندگـی بهگونـه ای کـه بـه سـود کارکنـان ،مدیـران و
مصرفکننـدگان باشـد .صنایـﻊ ژاپـن در سـال  ۱۹۹۵بـرای باالتـر بـردن
سـطﺢ بهـرهوری روی پنـﺞ عامـل تاکیـد ویـﮋه گذاشـتند  :برتـر شـمردن
آمـوزش و پـرورش کارکنـان  .نشـر اطالعـات و ایجـاد تصـور مشـترک از
آرمانهـا ،اهـداف و برنامههـای سـازمان .توسـعه تﮑنولـوژی بـا توﺟـه بـه
مهـارت کارکنـان .اسـتقرار نظـام بـا ﺛبـات از دسـتمزد و روابـط صنعتـی
افزایـش سـرمایهگذاری در تﺤقیقـات بنیـادی و کاربـردی .
البتـه ایـن عوامـل بیشـتر در حیطه بازار کسـب و کار و مشـاﻏل مطرح
گردیـده و در عرصـه شـرکتی یـا سـازمانی و صنعتی شـاخﺺهای دیگری
حﮑمفرمـا بـوده و بـا بﺤـﺚ مـا مرتبـط نیسـت .بـه هـر حـال بـا اطـالع
اﺟمالـی از ایـن شـاخﺺها ،اگـر متصدیـان و کسـبه را بـه ایـن مفاهیم و
اسـتفادههای حاصـل از اﺟـرای آنهـا آشـنا کنیـم ،در ارتقـاء بهـرهوری و
سودآوریشـان نقـش بـه سـزایی داشـتهایم.
یـادآور میشـوم کـه دانشـجویان مراکـز علمـی کاربـردی و دانشـگاه
چـرم و مراکـز دانـش بنیـان همگـی متﮑـی بـه ایفـای نقـش بهـرهوری و
بﮑارگیـری ایـن سیاسـتها هسـتند.
ترکیـب دو گـروه و دو طـرز تفﮑر سـنتی و صنعتی یا تﺌـوری و تجربی
میتوانـد بـه ارتقـاء سـطﺢ بهـرهوری کمﮏ بـه سـزایی نمایـد و چگونگی
تلفیـق ایـن دو فرهنـگ کاری را در مبﺤﺜـی دیگـر بیـان خواهیم کرد.

