
 

 بهره وری چیست؟درس بیست و سوم       

 

  

 تعریف بهره وری

 ( کارآیی و اثر بخشییعنی کاری درست را با روشی درست انجام دهیم.) 

 ارتباط بهره وری با موضوعاتی مانند:

. جلوگیری از زیاده 4.کاهش هزینه ها 3.انجام کارها بصورت آگاهانه و عاقالنه  2. صرفه جویی 1 

 .استفاده از صحیح از امکانات و نعمات الهی5روی و اسراف 

 برای بهره بیشتر در کارها: نکته کلی 2رعایت 

 انتخاب بهترین هدف و بهترین کار از بین کارهای ممکن. 1             

 . انتخاب بهترین روش و وسیله برای رسیدن به آن کار و هدف2            

 بهره وری:سخنان ارزشمند درباره موضوع 
 خداوند دوست دارد اگر از شما کاری انجام می دهد آن را محکم و بی عیب انجام دهد.       پیامبر اکرم )ص(: 

 فردی که به کاری بی اهمیت بپردازد, امور مهم را تباه ساخته است.        حضرت علی )ع(:

 فرهنگ بهره وری

 وری از زمان های گذشته در زندگی مردم برای بهبود کارها و استفاده بهتر ازامکانات وجود داشته است:بهره 
 . دخیره اب در اب انبارها2. ابداع و حفر قنات         1 
 . تعاون و همیاری در امور کشاورزی4.خشک و ذخیره کردن محصوالت کشاورزی      3 

:فرهنگ نقش مهمی در افزایش بهره وری یک جامعه دارد زیرا اگر بهره وری در فعالیت نقش فرهنگ در بهره وری
میکند که در عقاید دینی ما های مختلف به صورت یک ارزش در بیاید, جامعه از نظر مادی و معنوی پیشرفت 

 ره فرهنگ بهره وری اشاره شده است:مسلمانان به نکات مهمی دربا
.سوره شورا: و در امورشان با یکدیگر مشورت می 2  . سوره اعراف:بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید1

برای تامین مخارج  .امام صادق)ع(:کسی که4 .حضرت علی)ع(: هر کس میانه روی کند هرگز محتاج نشود3کنند.
.حضرت علی)ع( شمارا به تقوای الهی و 5خانواده اش تالش کند, همانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند. 

.حضرت علی)ع(: فرصت ها مانند ابر می گذرند, پس فرصت های نیکو را 6نظم در امور سفارش می کنم. 
 غنیمت شمارید.

اجتماعی خود توجه کنیم, می بینیم که گاه بعضی ارزش ها و هنجار هایی در اما متاسفانه اگر به زندگی فردی و 
جشن های مفصل و  زندگی ما بوجود آمده اند که با آموزه های دینی )فرهنگ بهره وری( مغایرت دارند مانند

 .برای حل این مشکل باید تغییراتی در زندگی خود بوجود آوریممدگرایی

هوشمندانه کار کند, یک نگرش نسبت به زندگی است, نگرشی که بر اساس ان انسان می کوشد: بهره وری 
 روش های عاقالنه بهتر به اهداف مادی و معنوی خود برسد و بهترین نتیجه را بدست آورد. با بکارگیری

تهیه کننده:ناصر جامع

 



 
 راهکارهای مهم برای افزایش بهره وری 

 در زندگی فردی و خانوادگی 

:اگر برنامه و اولویت بندی مناسب نداشته باشیم و از وقت .استفاده مناسب از زمان1
استفاده نکنیم, وقت تلف شده و زمان دیگر به عقب بر نمیگردد)وقت و زمان درست 

 ثروتی است گه قابل ذخیره و پس انداز نیست.(

 با برنامه ریزی به کارها رسیدگی کردن-ساعت مقرر سر کار حاضر شدن -مرتب و منظم بودن وسایل.نظم و ترتیب در کارها:2
: مصرف یا روش مصرف برخی از چیزها درست نیست و موجب اتالف هزینه و منابع .اصالح عادت های غلط مصرفی3

برای مثال زیاده روی برخی از خانواده ها در خرید صرفه جویی کم مصرف کردن نیست,بلکه درست مصرف کردن است.میشود.
انرژی -گاز-مایحتاج زندگی یا برگزاری مهمانی که باعث دور ریختن مواد غذایی میشود.استفاده نادرست از منابع و انرژی)آب

 های فسیلی(و اتالف انها.
کسب دانش و مهارت الزم برای هر کار,بازدهی کار مارا بیشتر میکند وباعث میشود کمتر ز روی آگاهی:.انجام کارها ا4

 اشتباه کنیم.مثال:
 الف( اگر روش تعمیر وسیله ای را ندانیم, در صورت دستکاری باعث خراب شدن آن میشود.

 ب(اطالعات کافی نداشتن درباره خرید وسیله ای باعث پرداخت پول زیاد برای تعمیر ان میشود.
ت نگهداری,اگر شیوه صحیح شست وشوی یک لباس یا چ(از بین رفتن برخی از وسایل بدلیل ناآگاهی از روش های نادرس

 نگهداری مواد غذایی را ندانیم زودتر از بین میرود یا غیر قابل استفاده میشود.
:تنظیم جدولی که در آن درآمدها و هزینه ها )دخل و خرج(ماهانه افراد خانواده نوشته . تنظیم جدول بودجه اقتصادی5


