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 یانسان یور بهره اسالم،منشور

  

 یاسر ساعی

 

 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

 مربی،گروه مهندسی صنایع،دانشگاه پیام نور،ایران 

 

جامعه اي درگرو داشتن دانش، تکنولوژي و استفاده بهینه و  پیشرفت، رشد و توسعه هر كشور و چکیده:

مطلوب از امکانات و ظرفیت هاست. در این راستا، بهره گیري از منابع، استعدادها و از همه مهم تر، منابع 

بهره وري را می توان به استفاده مطلوب از امکانات،  انسانی، امري بایسته و ضروري به نظر می آید.

نیروها، منابع و فرصت ها در تولید كاال و عرضه خدمات تعریف كرد. امروزه توجه بیش از حد سرمایه ها، 

كشورها به مقوله بهره وري، این پدیده صرفا اقتصادي را به نوعی نگرش انسان به كار و زندگی و به بینش 

هانه به زندگی در فرهنگی تبدیل كرده است. به تعبیر دیگر، امروزه بهره وري، نگاهی خردمندانه و آگا

تمامی جنبه هاي آن است. این نگرش و نگاه چنان گسترده است كه عرصه هاي فردي، خانوادگی و 

بهره وري از دیدگاه  اجتماعی را از یك سو و حوزه هاي اقتصادي و فرهنگی را از دیگر سو فرا گرفته است.

به گونه هاي مختلف و از زوایاي  اسالم و سخنان معصومین علیهم السالم، امري با ارزش تلقی شده و

گوناگون بر اهمیت و توجه به آن تأكید شده است. آموزه هاي دینی با نکوهش سستی، سکون و زندگی 

فقیرانه، همواره انسان را به تالش براي آبادانی و برخورداري از زندگی راحت و سعادتمند تشویق می كنند. 

، بحثی نوین بوده و از جوامع صنعتی آغاز شده است، ولی در بحث بهره وري امروزه به شکل سازمان یافته

در این مقاله سعی بر آن شده است تا با مطالعه اي میان رشته اي فی ساله دارد. 0011اسالم، پیشینه اي 

ما بین مبانی فقه اسالم و بهره وري كه یکی از شاخص ترین گرایشات مهندسی صنایع است ، تصویر 

 د. شونی دین مبین اسالم و سیستم هاي مدیریت كیفیت ارائه شفافی از ارتباط مبا

 مطالعه ي میان رشته اي،سیستم هاي مدیریت كیفیت بهره وري،كلمات كلیدي: 

 مقدمه  

مقدار كاال و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر »شود: است كه چنین تعریف می مدیریتو  علم اقتصادبهره وري از مفاهیم 

وري، به دیگر سخن، بهره«. واحد از انرژي و یا كار هزینه شده بدون كاهش كیفیت یا به این شکل: اثربخشی به همراه كارایی

از نیروي كار، توان، استعداد ومهارت نیروي انسانی،  بهینهعبارتست از، بدست آوردن حداكثر سود ممکن، با بهره گیري و استفاده 

جام شده به كاري كه باید . بهره وري به نسبت كار انجامعه رفاهبه منظور ارتقاء …و مکان، زمان، تجهیزات، پول، ماشین، زمین

 شود.شده اطالق میانجام می

بکار برده شد. بیش از  )میالدي( 0۷۷۱در سال « كوئیزنی»توسط فردي به نام « بهره وري»توان گفت براي نخستین بار لغت می

تعریف كرد. بایستی « دنقدرت و توانایی تولید كر»وري را بهره« لیتر  »فردي به اسم  )میالدي( 0۳۱۱یك قرن بعد یعنی در سال 

و مواردي از این  سرمایه, نیروي كارو جهت افزایش سودمندي حاصل از  انقالب صنعتیوري با گسترش توجه داشت كه واژه بهره
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است.بر خالف وري آب در چند ساله اخیر و به دلیل كمبود این ماده ارزشمند گسترش یافتهصطالح بهرهدست گسترش یافت ولی ا

وري فقط براي صنایع نیست بلکه بهره وري سطوح مختلفی دارد و همه افراد در همه سطوح نقش دارند پندار برخی افراد بهره

هاي خود عماًل در چند سطح گوناگون موثر واقع گردند، سطوح مختلف بهره توانند با تفکر، ابداعات و نوآوريیعنی اینکه افراد می

 وري عبارتند از:

 سطح فرد

 سطح گروه آموزشی

 سطح گروه كاري

 سطح سازمانی

 كشاورزيو  صنعتی، خدماتی، تجاريهاي سطح رشته

 هاي اقتصاديسطح بخش

 سطح ملی و كشوري

 سطح جهانی

 وريمولفه هاي بهره

ی از معیار هاي سنجش فعالیت ها، با در نظر گرفتن هدف و مقصد مد نظر از دو زاویه مجزا قابل بررسی بهره وري به عنوان یک

است. از یك سو، نقش مفید و موثر بودن فعالیت در دستیابی به هدف ترسیمی مورد ارزیابی قرار گرفته و از سوي دیگر بـازده 

را به دو مولفه تجزیه كرد: بر اساس تعاریف استاندارد هاي مدیریت فعالیت مطرح می شود . براین اسـاس می توان بهره وري 

: میزانی كه فعالیت هاي برنامه ریزي شده تحقق یافته و نتایج برنامه ریزي شده به دست آمده است. )كار درست  اثربخشی كیفیت

 .( ISO5111:0119) تعاریف برگرفته از  : رابطه بین نتیجه بدست آمده و منابع استفاده شده .)درست كار كردن(. كردن(. كارآیی

كارآیی( به عبارت دیگر بهره وري عبارت است از تحقق همزمان اثربخشی و كارایی براي مثال × بنابر این )بهره وري = اثربخشی 

شود بهره وري وقتی تنها نیمی از اهداف یك فعالیت )اثربخشی پنجاه درصد( با دوبرابر منابع الزم )كارایی پنجاه درصد( محقق 

بدست آمده بیست و پنج درصد خواهد بود ،دكتر جوران در هندبوک خویش درست انجام دادن كار درست را بهره وري قلمداد می 

 كند.

تالش براي بهبود و استفاده مؤثر و كارآمد از منابع گوناگون چون نیروي كار سرمایه، مواد، انرژي و اطالعات، هدف تمامی مدیران 

اقتصادي و واحدهاي تولیدي صنعتی و مؤسسات خدماتی می باشد. وجود ساختار سازمانی مناسب، روشهاي اجرائی  سازمانهاي

كارآمد، تجهیزات و ابزار كار سالم، فضاي كار متعادل و از همه مهمتر نیروي انسانی واجد صالحیت و شایسته از ضروریاتی می 

د توجه مدیران قرار گیرد. مشاركت كاركنان در امور و تالشهاي هوشیارانه و باشند كه براي نیل به بهره وري مطلوب باید مور

آگاهانه آنان همراه با انضباط كاري می تواند بر میزان بهره وري و تعمیر براي بهبود بهره وري بویژه در یك محیط متالطم و توأم با 

ان دمیده شود كه در آن میان نیروي انسانی هسته مركزي را ناامنی تأثیر گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره وري باید در كالبد سازم

 تشکیل می دهد.

یکی از مهمترین اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهره وري آن است و با توجه به اینکه انسان در ایجاد بهره وري نقشی محوري 

ت خالصه به تعاریف، تاریخچه، اهمیت بهره وري دارد درخواستهاي او در سازمان اثري كلیدي بجا می گذارد. در این مقاله به صور

 نیروي وري بهر كاهش  و همچنین عوامل مؤثر در ارتقاء ایجاد شرایط الزم براي بهبود بهره وري نیروي انسانی و عوامل مؤثر در

 .پردازیم می انسانی

ت به طریق علمی به منظور كاهش هزینه ها و بهره وري عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نیروي انسانی و تمهیدا

رضایت كاركنان، مدیران و مصرف كنندگان. تعاریف دیگر، بهره وري نیروي انسانی را حداكثر استفاده مناسب از نیروي انسانی به 
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ي ملی ایران، منظور حركت در جهت اهداف سازمان با كمترین زمان و حداقل هزینه داشته اند. تر اساس دیدگاه سازمان بهره ور

بهره وري یك نگرش عقالنی به كار و زندگی است. این مشابه یك فرهنگ بوده كه هدف آن هوشمندانه تر كردن فعالیتها براي یك 

عداد و مهارت است توان، كار، نیروي از ممکن سود حداكثر  زندگی بهتر و متعالی است. بهره وري عبارت است به دست آوردن

 یك عنوان به آن افزایش كه اي گونه به جامعه، رفاه ارتقاء  ماشین، پول، تجهیزات زمان، مکان و ... به منظورنیروي انسانی، زمین، 

 .دارد قرار اقتصاد و مدیریت سیاست، صاحبنظران مدنظر همواره اجتماعی ساختن و انسانها زندگی سطح ارتقاء جهت در ضرورت،

 

 تاريخچه بهره وری -3

بهره وري را قدرت و  LITTREلیتر  0۳۳۱میالدي توسط كوتیرنی مطرح شد و در سال  0۷۱۱بهره وري براي اولین بار در سال 

ار لی بهره وري را ارتباط این بازده و وسایل به كار رفته براي تولید این بازده عنوان  0511توانایی تولید كردن بیان كرد و در سال 

 كرد.

 

 اهميت بهره وری -4

در عصر حاضر بهره وري را یك روش، یك مفهوم و یك نگرشی در باره كار و زندگی می نامند و در واقع به آن به شکل یك          

فرهنگ و یك جهان بینی می نگرند، بهره وري در همه شئونات، كار و زندگی فردي، اجتماعی می تواند دخیل باشد و یك شاخص 

اصطالح  0ور است و براي افزایش بهره وري ملی هر كشور باید درآمد سرانه آن كشور افزایش یابد.تعیین كننده درآمد سرانه هر كش

به معناي بهره برداري، كام یابی و بافایدگی است و در پژوهش  0( در فرهنگ لغت فارسی،productivityرایج و شایع بهره وري )

تعریف اصطالحی این واژه فراوان است و پیوسته جدیدتر و ها به معناي راندمان، بازدهی، موّلدیت و باروري به كار می رود. البته 

كامل تر هم می شود. برخی، بهره وري را در مفهوم اقتصادي آن در رابطه بین كمیت و كیفیت كاالها و خدمات تولید شده و مقدار 

 ۱منابع مصرف شده می دانند.

 ( بهره وري را چنین تعریف می كند: European Productivity Agencyآژانس بهره وري اروپا )

مبتنی بر  بهره وري در درجه اول یك دیدگاه فکري است كه همواره سعی دارد آنچه را در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد و

 0این عقیده است كه انسان می تواند كارها و وظایفش را بهتر از روز قبل انجام دهد.

 باور است كه: سازمان ملی بهره وري ایران هم بر این 

بهره وري، یك نگرش عقالیی به كار و زندگی است كه هدف آن، هوشمندانه تر كردن فعالیت ها براي دست یابی به زندگی بهتر و 

بهره وري = اثربخشی )اجراي كارهاي  آخرین و دقیق ترین تعریف بهره وري، مجموع اثر بخشی و كارآیی است:  9متعالی تر است.

 ۱درست( + كارآیی )اجراي درست كارها(.

 

  اهميت بهره وری در دين مبين اسالم:

ایی دارد. این مهم را به روشنی كیفیت نیروي انسانی و در نهایت، بهره وري و پیشرفت امور نقش بسز ،كمیت  كنار در اسالم، در

اگر از میان شما بیست تن، شکیبا باشند، بر دویست تن چیره شوند، و اگر از شما یکصد تن  می توان از آیات زیر استنباط كرد:

علوم باشند، بر هزار تن از كافران پیروز می گردند؛ چرا كه آنان قومی هستند كه نمی فهمند* اكنون خدا بر شما تخفیف داد و م

داشت كه در شما ضعفی وجود دارد. پس اگر از ]میان[ شما یکصد تن شکیبا باشند، بر دویست تن پیروز گردند و اگر از شما هزار 

 (۱۱و  ۱9)انفال: تن باشند، به توفیق الهی بر دو هزار تن چیره شوند و خدا با شکیبایان است. 

روي انسانی و اندازه سازمان، رابطه معکوس وجود دارد. در آیه اول، سخن از با دقت در این آیات، معلوم می شود كه بین كیفیت نی

نسبت یك به ده است. براي ذكر مثال، بیست نفر در مقابل دویست نفر و صد نفر در مقابل هزار نفر انتخاب شده است؛ در حالی كه 
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ر و هزار نفر در برابر دو هزار نفر انتخاب شده در آیه دوم، سخن از نسبت یك به دو است. پس مثال صد نفر در برابر دویست نف

است. این تفاوت مثال، گویا به خاطر توجه به این حقیقت است كه هر چه جمعیت مؤمنان از ایمان راسخ تر و ریشه دارتري 

در  ۷وجود آورند.برخوردار باشند، بیشتر قادر خواهند بود تا با تعداد كمی از نیروها و امکانات، یك سازمان كارآمد و فعال به 

می  فرهنگ بهره وري اسالمی، دقت و اتقان از مفاهیم ارزشمندي است كه به امور كیفیت می بخشد و به ارزش مادي و معنوي آن

افزاید. از دیدگاه اسالم، خالق هستی، جهان آفرینش را در نهایت دقت، اتقان، نظم و كیفیت مطلوب آفریده است. پس انتظار می 

ا ذا عَم لَ »رود جانشین او نیز در زمین این گونه عمل كند. رسول خدا صلی اهلل علیه و آلهدرباره محکم كاري امور می فرماید: 

در فرهنگ  ۳«هر گاه یکی از شما كاري انجام می دهد، بر اوست كه آن را محکم و استوار به انجام رساند. تَقَنَّ؛أحَدُكم عمالً فَلْیَ

دي و اجتماعی، زمانی به وجود می آید كه مفاهیم ارزشی به طور عملی در تاروپود جامعه جریان یابد و اسالمی، بهره وري فر

اندیشه هاي جامعه را در راه بهره ور ساختن بخش هاي مختلف جامعه اصالح و هدایت كند. در این مبحث به مهم ترین این 

 معیارها می پردازیم. 

ارج گذاری به انسان، بهره گيری مناسب از عمر و محور  سهبهره وري اسالم را در در این مبحث می كوشیم مفاهیم ارزش .

 پی بگیریم. استفاده بهينه از نعمت و زمان

 

 . ارج گذاری به انسان در بهره وری1

بحث كند، در اسالم، بهره وري به انسان برمی گردد. بهره وري بیش از آنکه مفهومی مادي و فیزیکی باشد و از ابزار و سرمایه 

مفهومی انسانی است و از انسان و حفظ كرامت او بحث می كند. اسالم با دعوت انسان به ایجاد تغییر و تحول در وضعیت موجود، 

بازداشتن از بی كاري و تنبلی، تشویق به پویایی و حركت، توجه به نیازهاي اساسی انسان و پاسخگو كردن او در برابر 

می بخشد. بدین ترتیب، آدمی براي رسیدن به كمال )قرب الهی(، با تالش بیشتر و مراقبت از عملکردهایش، به انسان ارزش 

عملکردهایش خواهد كوشید از بی كاري و تنبلی و هر چیزي كه مانع پیشرفت و موجب ركود او می شود، بپرهیزد. در نتیجه، 

ند و این همان بهره وري است كه در اسالم با ارج گذاري وضعیت موجود خود را تغییر دهد و هر روز خود را بهتر از دیروز خود ك

 به انسان به دست می آید.

 

 الف( دعوت انسان به ايجاد تغيير و تحول1.

اگر بهره وري را انتخاب فعالیتی با بیشترین بازدهی بدانیم، زیربناي اولیه آن، ایجاد دگرگونی در بینش خود و دیگران است. به 

درت نوآوري و توانایی شگرف و معجزه آساي خود می تواند در كمیت و كیفیت كار خود و محیط اطراف یقین، انسان به دلیل ق

تحول به وجود آورد و آن را ارتقا بخشد. در اسالم، این تحول به جوشش درونی انسان بستگی دارد و به هیچ وجه ماهیت دستوري 

ال یُغَیِّرُ ما ب قَوْمٍ َحتّی یُغَیِّرُوا ما ب أَنْفُس ه مْ؛ در حقیقت خدا، حال قومی را تغییر نمی  إ نَّ اللّهَ»ندارد. قرآن كریم در این باره می فرماید: 

 (00)رعد:«. دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند

نه است در این آیه، خداوند متعال در مرحله اول، دگرگونی رفتاري انسان را از مقوله دستور خارج می داند. راهکار آن هم بدین گو

كه انسان باید در این راستا ابتکار از خود نشان دهد تا بتواند استعدادها و توان هاي بالقوه خویش را به فعلیت برساند و به آنها 

عینیت بخشد. در مرحله دوم، این تغییر بینش باید منشأ درونی داشته باشد، نه برونی و سطحی؛ زیرا اگر تحول، سطحی باشد 

 5ر نتیجه، دوام و استمراري در آن نخواهد بود. در مرحله سوم، این تحول، جمعی است، نه فردي.ریشه دار نیست. د
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 ب( دعوت انسان به پويايی و تالش. 1

شك، رمز موفقیت و سربلندي هر جامعه، در گرو میزان همت و تالش سازنده افراد آن است. نظام اسالمی هم از این قاعده  بی

بیرون نیست. اسالم براي ترقی و تکامل انسان، حد و مرزي نمی شناسد. به همین دلیل، از درجازدن و راكد ماندن انسان به 

بال و مصیبتی همانند سبك شمردن گناه و »قر علیه السالم در این باره می فرماید: مصیبت و خسران تعبیر شده است. امام با

 01«.رضایت انسان به وضعیت موجود نیست

َقدُر الرَّجُل »ارزش شرافت و كرامت انسان، در گرو تالش و كوشش سازنده است. امام علی علیه السالم می فرماید:  از سوي دیگر،

زیرا در پرتو كار و تالش است كه انسان در وهله نخست می تواند نیازهاي  00؛«عَلی قَدر  ه مَّتُه؛ ارزش هر كس به اندازه همت اوست

اولیه زندگی را تأمین و سپس به طرف قرب الهی حركت كند. قرآن كریم به صراحت، انسان را به كوشش دعوت می كند و می 

 (۱5)نجم: «. سَعی؛ اینکه براي انسان جز حاصل تالش او نیست إل نْسان  إ اّل ماوَ أَنْ لَیَْس لْ»فرماید: 

ابی عمرو شیبانی گوید: امام صادق علیه السالم را دیدم كه بیلی در دست و جامه خشنی در بَرداشت و در مزرعه شخصی خود كار 

دوست دارم كه »حضرت فرمود: می كرد و عرق از پشتش می ریخت. عرض كردم: بیل را به من بدهید تا كار شما را انجام دهم. 

 00«.مرد در راه به دست آوردن معاش، آزار حرارت آفتاب را ببیند و رنج آن را تحمل كند

لی بن حمزه می گوید: حضرت امام كاظم علیه السالمرا دیدم كه در زمین خود كار می كند و قدم هاي مباركش در روایتی دیگر، ع

كسانی كه از من و پدرم »غرق عرق شده است. عرض كردم: مردان كار كجا هستند كه شما چنین زحمت می كشید؟ پاسخ داد: 

رسول خدا و امیرمؤمنان و تمام پدرانم با دست خود كار می كردند. كار : »پرسیدم: آنها كیستند؟ فرمود« بهتر بودند، كار می كردند.

صوم علیهم السالم با رفتار و گفتار خود در مورد كار و فعالیت، پیشوایان مع 0۱«.كردن، عمل انبیا، رسوالن و مردان صالح است

 فرهنگ تالش و فعالیت را به مبانی اعتقادي انسان پیوند زدند.

 

 ج( مبارزه با بی كاری و تنبلی.1

مبارزه با بی  مکتب ارزشمند اسالم، نه تنها با ترویج فرهنگ كار و تالش در جامعه، به انسان كرامت و عزّت می بخشد، بلکه از راه

كاري، تنبلی و بیهودگی، این مهم را پی می گیرد. به همین دلیل، از افراد جامعه می خواهد با دوري از بی كاري و تنبلی، براي 

جامعه مفید باشند و خود را از بدبختی و سیه روزي رهایی بخشند. شیوه هاي گفتاري و سیره هاي رفتاري امامان معصوم علیهم 

كسی كه به تن »یا  00«آفَةُ الْعَمَل  البَطالَةُ؛ آفت كار، تن آسایی است»ر این مهم است. امام علی علیه السالممی فرماید: السالم بیانگ

ا نَّ اللّه عَزَّوَجلَّ یُبْغ ضُ كَثْرَةَ »امام صادق علیه السالمنیز می فرماید: 09«بی كاري تن داده، از رسیدن به سعادت دور است. آسایی و

 0۱«.النَّوم  وَ كَثْرَةَ الف راغ؛ خداوند خواب زیاد و بی كاري را دوست نمی دارد

آن حضرت، حتی تنبلی و بی كاري را براي افراد معلول جامعه هم مناسب نمی داند. زراره از آن حضرت نقل می كند: روزي فردي 

ر كنم و نه مال دارم تا تجارت كنم؛ مستمند و نیازمندم. نزد امام صادق علیه السالم رفت و گفت: من نه دست سالمی دارم تا كا

 0۷«.ا عمل َو احمل عَلی رَأس كَ واسْتغن  عَن  الناس؛ با سر كار كن )باربري كن( و از مردم بی نیاز شو»حضرت در پاسخ فرمود: 

در كارهاي خود به آدم »امام علی علیه السالم نیز براي بهره وري بهتر سفارش می كند كه از اعتماد به افراد تنبل خودداري شود: 

این بدان دلیل است كه بنا به فرموده رسول خدا صلی اهلل علیه و آله، نمی توانند اداي حق كنند:  0۳«كسل و بی حال اعتماد نکن.

 05«.وَ ا نْ كَس لْتَ لَمْ تُوَدَّ حُقَّا؛ اگر تنبل باشی، از اداي حق بازمانی»

در تاریخ آمده است: در دوران زندگی امام سجاد علیه السالم، شخص بی كار و دلقکی بود كه مردم را با كارهایش سرگرم می كرد و 

 01«.براي خداوند، روزي است كه اهل باطل از آن روز زیان می بینند»م فرمود: به او بگویید: می خنداند. امام علیه السال

ز حال عمر بن مسلم پرسید. گفتند: او كمر به عبادت بسته و از كار و تجارت دست همین طور روزي امام صادق علیه السالم ا
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واي بر او! آیا نمی داند كه هر كس »كشیده و تمام ساعت خود را به عبادت می گذراند. آن حضرت از این خبر ناراحت شد و فرمود: 

 00«دنبال كار نرود، دعایش در پیشگاه خداوند مستجاب نمی شود؟

البته این سرزنش، مخصوص چنین افرادي است كه بسیار نادرند. متأسفانه امروزه به بهانه كار، عبادت در حاشیه قرار گرفته است، 

ر بسیاري از موارد، در كار هم بهره وري درستی دیده نمی شود. به هر حال، این روایت ارزشمند به نوعی بیانگر این است گرچه د

كه حتی عبادت و نیایش هاي انسان در صورتی در درگاه خالق هستی پذیرفته می شود كه به نوعی براي خود، خانواده و جامعه 

 مفید باشد.

 

 و نيازهای انساند( توجه به انگيزه ها .1

انسان، از دو بعد جسمی و روحی تشکیل شده است. به همین دلیل، نیازهاي انسان نیز مادي و معنوي است كه باید تأمین شود. 

ازاین رو، اسالم براي كرامت بخشی به آدمی، افزون بر ظاهر اعمال، به اراده، انگیزه و انتخاب افراد نیز توجه می كند. این نگرش، 

د در كمیت و كیفیت اعمال افراد تحول به وجود آورد و بر كارآیی آن بیفزاید. امام علی علیه السالم درباره تأثیر انگیزه در می توان

اَلنِّیةُ أساسُ الْعَمَل ؛ اراده، پایه كار »نیز از ایشان است كه:  00«.عْمالُ ث مارُ النِّیات ؛ كارها، نتیجه اراده هاستاَالَ »اعمال می فرماید: 

 0۱«.است

در این روایت ارزشمند، نیّت، پایه عمل و موتور حركت انسان شناخته شده است كه می تواند الهی و برانگیزاننده انسان در انجام 

 اعمال نیك براي رسیدن به قرب الهی به شمار آید. به یقین، در این صورت، آدمی در بهره وري خود و جامعه مؤثر خواهد بود. 

ب هاي مادي، ارزش هر كار وابسته به منافعی است كه در بر دارد. بنابراین، ضرورتی نمی بیند به انگیزه هاي متعالی كار در مکت

توجه كند. ازاین رو، به انسان به عنوان یك ماشین و سیستم مکانیکی نگاه می كند و می پذیرد كه او را با محرک هاي بیرونی 

اعتقادات و صفات اخالقی از رفتار انسان مجزا می شوند و فقط آنچه اصالت می یابد، رفتار  كنترل و هدایت كند. به همین جهت،

 00اوست و هر چه بیشتر، نقش و ارزش اراده و انتخاب افراد را انکار می كند.

در این بینش، انسان به خاطر خودش ارزشمند نیست، بلکه بدان جهت ارزش دارد كه منافعی به صاحبان سرمایه و صنایع می 

تی توانایی برآورده كردن منافع آنان را دارد، برایشان عزیز و ارزشمند است، ولی هنگامی كه ناتوان باشد و نتواند رساند. پس تا وق

منافعی به وجود آورد، مانند ابزار فرسوده كنار نهاده می شود. البته این مطلب، به این معنا نیست كه اسالم مخالف منفعت یا 

اسالم فقط رضایت خداوند را به عنوان هدف نهایی می پذیرد كه متضمن رشد و كمال مصحلت است، بلکه بیانگر آن است كه 

انسان است. در واقع اسالم، با توجه به نیت، اراده و انتخاب انسان ها، آنان را دلگرم می كند كه در راه رشد و كمال گام بردارند كه 

 ر تولید و عرضه خدمت بهینه نیز مؤثر باشد. یك نیاز اساسی است. این امر افزون بر آثار معنوي، می تواند د

 

 ه( پاسخگو بودن انسان.1

در فرهنگ اسالمی، هیچ فرد بی مسئولیتی وجود ندارد و همه در برابر سرنوشت خود و دیگران پاسخگو و مسئول هستند، چنان كه 

عیَّت ه؛ همه شما رعایتگرید و همه درباره رعیت )عموم( ُكلُکُمْ راعٍ وَ كُلکُم مسئولٌ عَنْ رَ»رسول خدا صلی اهلل علیه و آله می فرماید: 

یگران مربوط نمی شود، بلکه انسان در قبال البته این بازخواست و پاسخگویی، تنها به سرنوشت خود و د 09«.ستیده  پاسخگو

ثُمَّ »نعمت ها و فرصت هایی نیز كه خداوند در اختیار او نهاده، مسئول است. خداوند درباره بازخواست نعمت ها چنین می فرماید: 

 ( ۳)تکاثر: «.پرسیده خواهد شد [لَتُسْئلُنَّ یَومَئ ذٍ عَن  النَّعیم؛ سپس در همان روز است كه از نعمت ]روي زمین

بی شك، آدمی با علم به پاسخگو بودن در برابر فرصت ها و نعمت ها، این احساس و انگیزه زیبا در وجودش برانگیخته می شود كه 

همواره بکوشد در زندگی از نعمت ها و فرصت ها در راه رضاي خالق نعمت و بهبود سرنوشت خود و دیگران به صورت بهینه بهره 

، در آخرت، نتیجه مطلوب عملکردش را می بیند. براي مثال، انسان مؤمن می تواند با امر به معروف و نهی از گیرد. در این صورت
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منکر دیگران، افراد جامعه را از بسیاري گناه ها، اسراف كاري ها و مصرف هاي بیهوده باز دارد یا در بهبود سرنوشت آنها مشاركت 

 ورزد.

كردن آدمی در برابر عملکردش، به انسان ارج نهاده و براي سرنوشت او اهمیت قایل شده است.  در واقع، اسالم با پاسخگو و مسئول

ازاین رو، دوست دارد انسان از سرمایه هاي وجودي خود نهایت بهره برداري مطلوب را ببرد تا سبب سعادت او در دنیا و رستگاري 

واهد بود. به همین دلیل، پیشوایان معصوم علیهم السالم همواره مردم اش در آخرت شود. این كار در بهره وري جامعه نیز اثرگذار خ

كُنْ مَشْغوُاًل ب ما أنَْت »را به اموري تشویق می كردند كه در برابر آن پاسخگو باشند. امام علی علیه السالم در این باره می فرماید: 

 0۱«.گو می شويعَنْهُ مَسئولٌ؛ همواره كاري را انجام ده كه در قبالش مسئول و پاسخ

 

 . بهره گيری مناسب از عمر و زمان2

در اسالم، بهره گیري مناسب از عمر و فرصت هاي زندگی، عامل مهمی در بهره وري است. ازاین رو، باید  این راهکارها می پردازیم.

دانست و نهایت استفاده را از آنها برد. قدر ثانیه ها، دقیقه ها، ساعت ها، روزها، هفته ها، ماه ها، سال ها و همه لحظه هاي عمر را 

 بی شك، براي به بند كشیدن این لحظه هاي ارزشمند و بهره برداري بهینه از آنها، نیازمند راهکارهاي مناسبی هستیم. 

 

 الف( شناخت ارزش وقت. 2

كه امام علی علیه السالم آن را نشانه خردمندي می داند نخستین عامل براي استفاده بهینه از نعمت وقت، شناخت ارزش آن است 

این بدان دلیل است كه همه نعمت هاي  0۷«.اگر عقل صحیح باشد، در هر امري فرصت خود را غنیمت می شمارد»و می فرماید: 

امام علی علیه السالم، سرعت خداوند، غیر از نعمت عمر و وقت، قابل جاي گزینی است. وقت پس از ضایع شدن، جبران نمی شود. 

همانند ابر زود گذر ا نّ الْفُرَصَ تَمُرّ مَرَّ السّحاب؛ بی گمان فرصت ها »گذر زمان را به گذر ابر تشبیه كرده است و می فرماید: 

برداري را كرد.  ازاین رو، پیش از آنکه فرصت ها از دست برود و براي انسان اندوه برجاي گذارد، باید از آنها نهایت بهره 0۳«.است

 براي این كار بهتر است دَم را غنیمت شمرد و آن را به راحتی از دست نداد؛ چنان كه امیرمؤمنان علی علیه السالممی فرماید: 

روزگار گذشته تو از بین روند و آینده هم مورد تهمت است ]معلوم نیست[، ولی وقت و امروزت غنیمت است. پس به سوي آن 

ارزش وقت در  05ممکن است از دست مگذار و سخت بپرهیز از اینکه به زمان و دوران عمرت اطمینان كنی. بشتاب و فرصتی كه

اي ابوذر، در مورد عمر خود »اكرم صلی اهلل علیه و آله در سفارشی به ابوذر رحمه اللهمی فرماید: اسالم به اندازه اي است كه رسول 

  ۱1«.حریص تر از پول و ثروت خود باش

 

 ب( هدف گذاری.2

منظور از هدف گذاري براي زمان، انتخاب هدف هاي روشن و مطلوب در مسیر زندگی است تا با پاس داشت ارزش وقت، از اتالف و 

هرزروي آن پیش گیري شود. جالب اینکه در معارف اسالمی، پیشوایان معصوم علیهم السالم در مورد قدرشناسی از فرصت ها، 

 ان خود تبیین فرموده اند. موالي متقیان امام علی علیه السالم در این باره می فرماید: اهداف بهره وري زمان را هم براي پیرو

خدا شما را رحمت كند! پس به سوي آباد كردن خانه هایی بشتابید كه شما را به آبادانی آن فرمان دادند و تشویقتان كرده، به 

خود تمام گردانیده و از عصیان و نافرمانی كناره گیرید كه فردا به سوي آن دعوت كرده اند. نعمت هاي خدا را با صبر و استقامت بر 

 ۱0امروز نزدیك است. وه! چگونه ساعت ها در روز و روزها در ماه و ماه ها در سال و سال ها در عمر آدمی شتابان می گذرد؟!

به راستی كه گذشته روز تو )كه در آن هستی( انتقال یافته و رفته و باقی مانده آن نیز متهم است )و یقینی نیست كه بدان برسی 

 ۱0یا نه(. در این صورت، وقتی را كه در آن هستی، به انجام كار غنیمت شمار.
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از دیدگاه پیشوایان معصوم علیهم السالم، انجام كارهاي درست، آباد ساختن آخرت، استفاده بهینه از نعمت هاي الهی در راه 

 و ده ها مفهوم و هدف ارزشمند دیگر، از اهداف بهره وري عمر و فرصت هاي ارزشمند آن است.رضایت او، غنیمت شمردن فرصت 

دكتر ماردن كوردن، یکی از آثارش را در راه رفتن از خانه بیماري به خانه بیمار دیگر نوشت. یاقوت حموي، برده اي بیش نبود كه 

ختلف می فرستاد. یاقوت از فرصت استفاده كرد و وضعیت شهرهایی اربابش، عسگر حموي، او را براي كارهاي تجارتی به شهرهاي م

را كه می دید، به دقت مطالعه و یادداشت می كرد. بعدها آن یادداشت ها را با عنوان معجم البلدان منتشر كرد و نام خود را در 

 ۱۱طومار مشاهیر جهان به ثبت رساند.

 

 ج( برنامه ريزی و مديريت زمان.2

در فرهنگ غنی اسالم، بهره وري، تنها معیاري اقتصادي و مالی نیست، بلکه برنامه ریزي دقیق و صحیح براي بهره گیري مناسب از 

لحظه لحظه عمر و زندگی است. ازاین رو، مدیریت و برنامه ریزي زمان، نقشی اساسی در رسیدن به هدف دارد. به همین دلیل، 

صوم علیهم السالم در مورد آن وجود دارد. امام موسی كاظم علیه السالم درباره برنامه ریزي سخنان ارزشمندي از پیشوایان مع

 روزانه می فرماید: 

بکوشید تا وقت و زمانتان چهار ساعت باشد: ساعتی براي مناجات با خدا؛ ساعتی براي كار و معاش زندگانی؛ ساعتی براي هم 

یب هاي شما را بنمایانند و معرفی كنند و قلبا به شما اخالص ورزند و براي شما دل نشینی با برادران و اشخاص مورد اعتماد كه ع

سوزي كنند و ساعتی نیز فارغ و آسوده باشید و براي لذت هاي حالل خلوت كنید. در این ساعت می توانید براي انجام وظایف 

 ۱0دیگر تواناتر شوید.

این حدیث، ضرورت برنامه ریزي را در امور شخصی روزانه یادآور می شود كه در صورت انجام آن، انسان می تواند از جنبه هاي 

مقدار از ساعت هاي شبانه روز را باید به كار، عبادت، هم  مادي و معنوي زندگی به صورت مطلوب بهره برداري كند. اینکه چه

 نشینی با دیگران و استراحت پرداخت، بر اساس نیاز و ظرفیت وجودي افراد تنظیم می شود. 

نکته مهم در همه امور، رعایت اعتدال است كه در این صورت از وقت می توان بهره برداري بهینه كرد. نکته دیگر اینکه در برنامه 

یزي زمان، شناخت موقعیت و مفید بودن زمان اهمیت خاصی دارد؛ زیرا هر ساعت از روز، هر روز از هفته و هر ماه و فصل از سال ر

ارزش یکسانی ندارد. هر زمانی براي كار خاصی مفید است. براي مثال، امور فردي مانند استراحت، عبادت، نیایش، ورزش، مطالعه، 

 ملگی در زمان هایی مناسب ترند. ازاین رو، در آن زمان می توانند بهره وري بیشتري داشته باشند. پاكیزگی و كار و فعالیت، ج

بهره برداري به موقع از زمان در اسالم به حدّي ارزشمند است كه امام علی علیه السالم، شتاب و درنگ در آن را نشانه بی خردي 

همچنین  ۱9«.كار و سستی پس از به دست آوردن فرصت از بی خردي استشتاب پیش از توانایی به »دانسته است و می فرماید: 

همان روز انجام بده؛ زیرا هر روز كاري مخصوص به خود  كار هر روز را در»ایشان درباره انجام كار در زمان خود می فرماید: 

 ۱۱«.دارد

ستگان جهان، برنامه ریزي مناسب براي زمان و فرصت فراموش نکنیم كه یکی از اساسی ترین رمزهاي موفقیت بزرگان دین و برج

 ها بوده است. همچنین درباره فیلسوف مشهور آلمانی، امانوئل كانت نوشته اند:

بیدار شدن، غذا خوردن، نوشتن، تدریس، استراحت و قدم زدن او وقت معیّنی داشت. هنگامی كه عصا به دست، پا از خانه بیرون 

زیزفون كه اكنون به گردشگاه فیلسوف معروف است، می رفت، همسایگان می دانستند كه ساعت درست می نهاد و به سوي خیابان 

 ۱۷سه و نیم است.

رمشق قرار دادن زندگی چنین الگوهایی، امور خود را از لحاظ مناسب بودن زمان تقسیم و تنظیم كند تا بی شك، انسان باید با س

بهره بیشتري ببرد. در این مورد، برنامه ریزي شرط موفقیت است و بدون آن، انسان هر اندازه توان مند و پركار هم باشد، باز نمی 

ه ریزي مناسب و ارزش گذاري الزم به اوقات تك تك افراد جامعه و همین طور تواند به همه كارهاي خود برسد. با نظم و برنام
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پاسخگو كردن نهادها و سازمان ها در قبال تلف ساختن اوقات مردم، می توان از زمان هایی كه هر روز در البه الي بی نظمی ها و 

به كار گرفت و چهره آن را در راه بهبود بهره وري مدیریت ناصحیح هرز می رود، جلوگیري كرد و آنها را در مسیر سازندگی جامعه 

 تغییر داد.

 

 د( محاسبه عملكرد.2

هدف گذاري، برنامه ریزي و تالش براي رسیدن به بهره وري در زمان، از شرط هاي اصلی مدیریت زمان است، ولی بدون محاسبه و 

خویش رسیدگی كند. امام موسی كاظم علیه السالم در اندازه گیري كامل نیست. مسلمان واقعی كسی است كه هر روز به حساب 

ارزش كارها و خدمات انجام گرفته در  اگرچه ۱۳«.كسی كه همه روز به حساب خویشتن نرسد، از ما نیست»این باره می فرماید: 

ازاي گذر فرصت ها و ایام عمر ناچیز است، باید كوشید كارهاي مهم تر و با ارزش تر را در اولویت قرار داد؛ زیرا در غیر این صورت، 

زد، كار مهم تر را از هر كه به آنچه مهم نیست، بپردا»فرصت انجام كارهاي مهم از دست می رود. امام علی علیه السالم می فرماید: 

ي بهتر بی شك، با محاسبه عملکرد، نقاط ضعف و قوت آشکار می شود و اهتمام و تالش بیشتري براي بهره ور ۱5«.دست می دهد

انجام خواهد پذیرفت. نیز سزاوار است محاسبه با اندازه گیري زمان و مقایسه روزها در بهره وري آغاز شود. امام صادق علیه السالم 

كسی كه دو روزش مساوي باشد، زیان كار است. هر كس روز دومش بهتر باشد،  در حدیثی ارزشمند آن را چنین بیان می فرماید:

كه روز دومش بدتر باشد، از رحمت خداوند دور است. هر كس پیشرفتی در خودش نبیند، نزول كرده و براي نیك بخت است و هر 

 01چنین شخصی، مرگ بهتر از زندگی است.

 

 . استفاده بهينه از نعمت3

جهان هستی سرشار از نعمت ها و امکانات بی شماري است كه خالق هستی در خدمت بشر قرار داده است. قرآن در این باره چنین 

ستید به شما بخشید. اگر در صدد وَ أتیکُم م ن كُلِّ مَا سَأَلْتُموُهُ وَ إنْ تَعُدّوُا ن عْمَتَ اللّه   ال تُحْصُوهَآ؛ و از هر چه خوا»می فرماید: 

اگرچه نعمت هاي الهی بی شمار است و همه  (۱0)ابراهیم: «. شمارش نعمت خدا برآیید، نمی توانید آن را به شمار درآورید

. نیازهاي مادي و معنوي را دربرمی گیرد، ولی بی حساب نیست. از این رو، باید در راه خیر و صالح خود و جامعه از آن بهره گرفت

 البته در آموزه هاي آسمانی اسالم به شیوه هاي بهره گیري بهینه از نعمت ها اشاره شده است كه به برخی از آنها می پردازیم.

 

 الف( قدرشناسی از نعمت.3

آن یکی از مسائل مهم در استفاده از نعمت، قدرشناسی نعمت است. البته این كار در صورتی امکان پذیر است كه انسان، نعمت را 

گونه كه صاحب نعمت خواسته به كار برد. در واقع، شکرگزاري نعمت، به كمال رساندن دستور الهی است. امام علی علیه السالم می 

كام یاب ترین مردم در مورد نعمت ها كسی است كه نعمت هاي موجود را با شکرگزاري پایدار سازد و نعمت هاي از دست  فرماید:

قدرشناسی از نعمت، موجب گشادگی روزي و عامل رشد اقتصادي است و بی توجهی به آن، فقر و  00داند.رفته را با شکیبایی بازگر

لَئ نْ شَکَرْتُمَْ ألَزیدَنَّکُْم َو لَئ ْن كَفَرْتُْم إ نَّ عَذابی َلشَدیدٌ؛ اگر سپاس گزاري كنید، »باره می فرماید: ناامنی را در پی دارد. قرآن در این 

خداوند در سوره  (۷)ابراهیم:«. ]نعمت [شما را افزون خواهم كرد و اگر ناسپاسی كنید، به یقین، عذاب من سخت خواهد بود

كه سوره نعمت هاست، قریه اي را مثال می زند كه اهلش در آسایش به سر می بردند و روزي مردمش به فراوانی از  (00)0نحل

نعمت ها ناسپاسی كردند و خداوند هم به سزاي آنچه می كردند، لباس گرسنگی  همه جا می رسید. اندک اندک آنها در استفاده از

 و تشنگی را به آنان پوشاند.
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 ب( دانش آموزی و تخصص يابی برای بهره گيری از نعمت.3

 به دست آوردن دانش و تخصص الزم، یکی از شیوه هاي صحیح بهره گیري از نعمت است؛ زیرا همه دالیل استفاده نادرست از

نعمت، اسراف یا سوءاستفاده از آن نیست. گاه ممکن است در زندگی فردي و اجتماعی، نعمت ها، فرصت ها، امکانات و منابع 

فراوانی وجود داشته باشد كه انسان به دلیل ناآگاهی و نداشتن تخصص الزم، نتواند از آنها بهره كافی و وافی بگیرد. در اسالم به این 

ما م ْن »ده و از شرط هاي اصلی كار به شمار آمده است. امام علی علیه السالم در این باره می فرماید: موضوع مهم توجه كافی ش

نیز می فرماید:  0۱«حَرَكَةٍ ا الّ وَ اَنَْت مُحْتاٌج فیها ا لی مَْعر فَةٍ؛ هیچ حركت و كاري نیست مگر اینکه در انجام آن نیازمند آگاهی باشی.

در كشورهایی كه تعداد متخصصان و صاحب نظران زیاد است، رقابت » 00«.خداوند عزّوجل، انسان حرفه اي و امین را دوست دارد»

د. همین امر موجب می شود تا میزان نوآوري ها در این قابل توجهی بین سازمان ها براي افزایش چند درصدي بهره وري وجود دار

كشورها افزایش یابد و در نهایت، باعث افزایش سطح بهره وري شود. از سوي دیگر، در این كشورها، آخرین اطالعات و دستاوردهاي 

ی گیرد تا جهت افزایش بهره علمی در زمینه هاي گوناگون بهره گیري از امکانات و منابع به سهولت در اختیار كارشناسان قرار م

انی نخواهد داشت؛ چنان به یقین، سپردن امکانات و منابع به افراد ناآگاه، نتیجه اي جز پشیم 09«.وري خود و سازمان به كار گیرند

 0۱«.هر كه ندانسته كار كند، تباه كاري اش بیش از آن است كه درست كند»كه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله می فرماید: 

به همین دلیل، در اسالم، كار اندک  با بصیرت بر كار بسیاري كه با نادانی صورت گیرد، برتري دارد. پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله 

در این باره می فرماید: كار اندک همراه با دانش بسیار آن سودمند است و كاري كه با نادانی همراه باشد، نه اندک آن سود می دهد 

 0۷ه بسیار آن.و ن

كسی كه بدون بصیرت  امام صادق علیه السالم براي افرادي كه بدون بصیرت و آگاهی، كاري را انجام می دهند، تعبیر جالبی دارد:

 0۳به كاري دست می زند، مانند كسی است كه در بیراهه می رود؛ هر قدر شتاب كند، از هدف دورتر می شود.

 بنابراین، بین دانش و آگاهی و رشد و بهره وري، رابطه مستقیمی دیده می شود و باید به طور فردي و اجتماعی در پی آن بود.

 

 ج( اعمال مديريت كارآمد بر منابع.3

بی تردید، نقش مدیریت كارآمد در بهره گیري بهینه از منابع، امکانات و نعمت هاي الهی، نقشی اساسی و اثرگذار است؛ زیرا به 

مدد آن می توان توانایی ها و استعدادهاي بالقوه انسان را به فعلیت رساند و از كمترین منابع و امکانات، بیشترین بهره برداري را به 

ا در مسیر سازندگی افراد و جامعه به كار گرفت. به تجربه به اثبات رسیده است، هر قدر هم جامعه فن آوري هاي دست آورد و آن ر

 برتر در راه بهره گیري بیشتر از نعمت ها و امکانات به كار بندد، ولی گرفتار سوءمدیریت باشد، هیچ گاه به بهره وري مناسب 

آله به این مقوله حیاتی عنایت داشته و در گفتاري دل نشین، نگرانی خود را از سوء خواهد رسید. رسول خدا صلی اهلل علیه و ن

ال اَخاُف اُمَّتَی الْفَقْرَ وَ لیک نْ َاخافُ عَلَیْه مْ سوُءَ التّدْبیر ؛ من از فقر و تنگ دستی امتم بیم ندارم، »تدبیر براي جامعه بیان فرموده است: 

 05.«ولی از سوء مدیریت بر آنها نگرانم

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در این حدیث، خسارت ها و پی آمدهاي سوء مدیریت را بیشتر از آثار فقر و تنگ دستی در جامعه 

بی شك، آنچه می تواند از پی آمدهاي منفی سوء مدیریت بکاهد، در پیش گرفتن برنامه ریزي مناسب است؛ امري كه از  اند.می د

مهم ترین اركان مدیریت بوده و با آینده نگري همراه است. اسالم نیز به آن اهمیت ویژه اي می دهد. امام علی علیه السالم، آن را 

 91«.بقاي مناصب و دولت ها، به برنامه ریزي و چاره اندیشی در امور بستگی دارد»فرماید: بقاي هر دوستی می داند و می 

نمی توانند مدیرانی را كه توان برنامه ریزي مناسب دارند، نا امید كند؛ چون  به تجربه هم ثابت شده است مشکالت و سختی ها

آنان، اشکال هاي كار را پیش بینی كرده اند. در مقابل، افرادي كه كاري را بدون برنامه آغاز می كنند، چون اشکال هاي كار را پیش 

مَْن قََعدَ عن حیلَةً قامَتْهُ الشَّدائ د ؛ كسی »لی علیه السالممی فرماید: بینی نکرده اند، در برابر آنها سر فرود می آورند؛ چنان كه امام ع
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به همین دلیل، پیشوایان معصوم علیهم السالم، همواره  90«.كه در چاره اندیشی كوتاهی كرد، شداید، او را به پا خواهند داشت

 دوستان و یاران خود را از بی برنامگی باز می داشتند؛ چنان كه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله خطاب به ابن مسعود می فرماید:

درستی كه خداوند جل جالله می فرماید: وَ ال  از اینکه كاري را بدون تدبیر )آینده نگري( و آگاهی انجام دهی، بر حذر باش. به

النه باز تَکوُنوُا كالَّتی نَقَضتَ غزلها م ن بَعد  قوٍَّة أنکاثا؛ همانند زنی نباشید كه بافته اش را پس از این كه محکم گردانیده بود، جاه

بنابراین، مدیرانی كه از نظر منابع و امکانات در تنگنا هستند، اگر به خوبی بیندیشند و با برنامه ریزي منظم، امکانات را در  90كرد.

ند با درایت، بیشترین بهره برداري را به موارد ضروري و الزم به كارگیرند و از معطل ماندن بی جاي آن جلوگیري كنند، می توان

الَتَّلطُّفُ ف ی الْح یلَة  أَجْدَي م ن الْوَسیلَة ؛ ظرافت و دقت در برنامه ریزي، بهتر از »دست آورند. امام علی علیه السالم می فرماید: 

اگر مدیر بی تدبیر و بی برنامه، دریایی از امکانات هم در اختیار داشته باشد، نمی تواند از آن به درستی  به یقین 9۱«.تاس امکانات

 بهره بگیرد. در نتیجه، از سطوح بهره وري در حوزه عمل خود خواهد كاست.

 

  نتيجه گيری:

امروزه بهره وري فراتر از معیاري اقتصادي و مالی، در بسیاري از كشورهاي جهان، به ویژه كشورهاي توسعه یافته، به عنوان یك 

فرهنگ و نگرش هوشیارانه به كار مطرح است. آنان تالش ها و برنامه ریزي هاي فراوانی در مسیر ارتقاي بهره وري در سطوح 

د و رشد روز افزون خود را مرهون توجه به این امر مهم می دانند. آمارهایی هم كه منتشر می مختلف جوامع خود انجام داده ان

شود، نشان از این موفقیت دارد. البته كشور ما با تمام تالش هایی كه در سال هاي اخیر در راه بهبود بهره وري انجام داده، هنوز به 

 سطح مطلوبی نرسیده است.

ه وري در بخش هاي مختلف، از جمله منابع انسانی، طبیعی و اقتصادي )تولید، توزیع و مصرف( می در این مبحث، به وضعیت بهر

پردازیم. هر چند بهره وري در موارد نام برده خالصه نمی شود و مسائل دینی و اخالقی را هم دربرمی گیرد، ولی به دلیل كلی 

 یري، از آنها صرف نظر شده است.بودن این مسائل و نبود آمار و اطالعات دقیق براي اندازه گ

خانواده، اولین و مهم ترین جایگاه شکل گیري شخصیت، فرهنگ، اندیشه و اعتقاد فرد است. خانواده، ابتدایی ترین آموزشگاه و نهاد 

و گرایش اجتماعی است كه انسان در آن چگونه زیستن را در دامان پدر و مادر می آموزد. كودک و نوجوان در بسیاري از رفتارها 

هاي خود، از قبیل گرایش به شركت در كارهاي خیر و اهمیت دادن به كار و تالش، وظایف و تکالیف دینی و برنامه ریزي براي 

زندگی، از تجربه هاي خوشایند تربیتی در خانه و خانواده اثر می پذیرد. ازاین رو، بهتر است زاویه توجه بهره وري در ابتدا به 

. به یقین، اگر همه افراد خانواده با مفهوم بهره وري و شیوه زندگی بهتر و متعالی تر آشنا شوند، در آن مسیر خانواده معطوف باشد

گام می نهند و در بهبود فعالیت هاي فردي و اجتماعی خواهند كوشید؛ زیرا هوشیار كسی است كه همواره در فکر بهبود وضعیت 

 90«.زیرک كسی است كه امروزش بهتر از دیروز اوست»ره می فرماید: موجود باشد. امام علی علیه السالم دراین با
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 .9۱۱. نهج الفصاحه موضوعى، ص ۳

 .۷، ص 0، چ 0۱۷0. سید حسن پیمان، بهره ورى و مصداق ها، تهران، نشر زمینه، 5

 .050ه . ق، ص  0011على اكبر غفارى، تهران، كتاب فروشى اسالمیه، . ابن شعبه حرانى، تحف العقول، ترجمه و تصحیح: 01

 .0۷. نهج البالغه، حکمت 00

 .001، ص 00ه .ق، ج 001۱. عالمه مجلسى، بحاراالنوار، بیروت، داراالحیاء التراث، 00

 .9۱0؛ وسائل الشیعه، ص 0۱۱، ص00؛ بحاراالنوار، ج 00۷. محسن فیض كاشانى، المحجة البیضاء، انتشارات اسالمى، ص 0۱

 .0۱0، ص 0. ترجمه غرر الحکم و درر الکلم آمدى، موضوعى، ج 00

 0۱0 ، ص0ترجمه غرر الحکم و درر الکلم آمدى، موضوعى، ج . 09

 .0۳، ص 9، ج 0۱91. فروع كافى، دارالکتب االسالمیه، تهران، 0۱

 .00۱، ص ۱. محجة البیضاء، ج 0۷

 .۱۳0، ص 0دى موضوعى، ج . ترجمه غرر الحکم و درر الکلم آم0۳

 .09۱. نهج الفصاحه موضوعى، ص 05

 .051، ص 0ه .ق، چ 000۷. شیخ صدوق، امالى، قم، مؤسسه بعثت، 01

 .00۳. تحف العقول، ص 00

ر الحکم و درر الکلم، ترجمه: سید جالل حسین محدث، تهران، دانشگاه . عبدالواحد بن محمد یمینى آمدى، شرح و ترجمه غر00

 .0101، ح 050، ص 0، ج 0۱۷۱تهران، 

، شرح و ترجمه غرر الحکم و درر الکلم، ترجمه: سید جالل حسین محدث، تهران، دانشگاه . عبدالواحد بن محمد یمینى آمدى0۱

 .0۱1و  ۷5 ، ص0، ج 0۱۷۱تهران، 

 .00۱و  000ق ها، صص . بهره ورى و مصدا00

 .۱09، ص 00، چ 0۱۳۱. مرتضى فرید تنکابنى، ترجمه نهج الفصاحه موضوعى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمى، 09

 .۷00۱، ح ۱10، ص 0. شرح غرر الحکم و درر الکلم، ج 0۱

 .۷9۷5، ح 000، ص 9، ج شرح غرر الحکم و درر الکلم  .0۷

 .۱95۳، ح 9۷۱، ص 0، ج شرح غرر الحکم و درر الکلم . 0۳

 .5۳01، ح 001، ص ۱، ج کلم شرح غرر الحکم و درر ال. 05

 .90۷، ص 0ه . ق، چ  0000. شیخ طوسى، امالى، قم، دار الثقافه، ۱1

 .۱۷0، ص 0۳5، خطبه ۱، چ 0۱۷5. نهج البالغه، ترجمه: محمد دشتى، قم، نشر لقمان، ۱0

 .0۷۱، ص 0. ترجمه و شرح غرر الحکم و درر الکلم آمدى موضوعى، ج ۱0

 .0۷5ـ  0۷۷، صص ۱، چ 0۱۳1یت بزرگان، قم، گاه سحر، . رضا باقى زاده، رمز موفق۱۱

 .0۱۱. تحف العقول، ص ۱0

 .۷09، ص ۱۱۱. ترجمه نهج البالغه، حکمت ۱9

 .9۳9، ص 9۱، نامه ترجمه نهج البالغه . ۱۱

 .050. رمز موفقیت بزرگان، ص ۱۷

 .995، ص9، ج ۱.محمد بن یعقوب كلینى، اصول كافى، شرح: محمد باقر كوه كمره اى، قم، اسوه، چ ۱۳

 .۳901، ح ۱00، ص 9. شرح غرر الحکم و درر الکلم آمدى، ج ۱5

 .۱0۱، ص 0؛ الحدیث، ج ۷۱۱. امالى، ص 01
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 .01۱۳1، ص ۱. محمد محمدى رى شهرى، میزان الحکمه، ترجمه: محمد رضا شیخى، قم، دارالحدیث، ج 00

 .000. نحل: 00

 .0۷0. تحف العقول، ص 0۱

 .00۱، ص 9. كافى، ج 00

 .0۱، ص ۱، چ 0۱۳1. نك: محمود ساعتچى، روان شناسى بهره ورى، تهران، نشر ویرایش، بهار، 09

 .0۱. تحف العقول، ص 0۱

 .0۷5. نهج الفصاحه با تنظیم موضوعى، ص 0۷

 .90، ص 0، ج 0، چ 0۱۳0. اصول كافى، ترجمه و شرح: جواد مصطفوى، تهران، انتشارات الوفا، 0۳

 .0۱0، ح ۱5، ص 0ه . ق، ج  001۱ابن ابى جمهور احسایى، عوالى اللئالى، تحقیق: سید مرعشى، قم، مطبع سید الشهدا،  .05

 .990، ص 0. میزان الحکمه، ج 91

 .۱01، ص 0. غرر الحکم و درر الکلم آمدى موضوعى، ج 90

 .001، ص ۷0. بحار االنوار، ج 90

 .۱01، ص 0، ج . غرر الحکم و درر الکلم آمدى موضوعى9۱

 .۱5۱، ص 0. ترجمه و شرح غرر الحکم و درر الکلم موضوعى، ج 90
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