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 کار و زندگی چیست؟ وری در افزایش بهرهعوامل 

  

 وری بهره موضوع دارند، توجه آن به ها انسان حتی و ها سازمان همه که مواردی از یکی

 .باشند داشته باالیی وری بهره خودشان اصالً یا و سازمانشان اینکه است،

 و خروجی میزان یعنی دهیم، توضیح سازمانی در را وری بهره بخواهیم ساده تعریفی در اگر

 .ها هزینه به نسبت سازمان سود

 

 کم ودخ سازمانی های هزینه میزان از کیفیت، نگهداشتن ثابت با بتواند سازمانی اگر یعنی

 وری بهره از 1009 ایزو استاندارد در. است کرده ایجاد وری بهره بگوید تواند می کند،

 وری بهره بردن باال 1009:1099 ایزو استاندارد اهداف از یکی و است شده گفته بسیار

 .است کیفیت مدیریت سیستم حوزه در سازمان

 

 یکارای و اثربخشی مقوله دو دارد، آن کلیدی عوامل و وری بهره از استاندارد که تعریفی اما

 .است

 برای شدهصرف یبودجه یهمه که شوندمی ریزیپی طوری تشویقی هایبرنامه معموال

 عملکرد پاداش، تخصیص در هاشرکت از خیلی در یعنی. باشد بازار مُد با همسو ها،پاداش

 گرفته نظر در پاداش عنوانبه درآمد از درصدی فقط و گیردنمی قرار توجه مورد کارمندان

 ده،کننتأمین کدام که شودمی توجه این به بیشتر هم آموزشی ابزارهای خرید برای. شودمی

. کندمی تضمین را وریبهره بیشترین یککدام اینکه نه دهدمی پیشنهاد را هزینه کمترین

 دبهبو و شودمی داده اهمیت هاهزینه کردن کم به بیشتر نیز کارمندان استخدام هنگام در

 . شودمی گرفته نظر در کمتر شرکت، ظرفیت یا قابلیت
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 :(effectiveness) اثربخشی تعریف

 مدهآ بدست شده ریزی برنامه ونتایج یافته تحقق شده ریزی برنامه های فعالیت که میزانی

 .است

 

 مانز محوریت با و ریزی برنامه با مرتبط هایی شاخص هرگاه که است این باال عبارت از منظور

 .ایم کرده صحبت اثربخشی از باشیم، داشته

 

 هب رسیدگی زمان مدت ریزی، برنامه ، موقع به تحویل تولید، زمان مدت: مانند هایی شاخص

 .... و مشتری شکایات

 

 :(efficiency) کارایی تعریف

 .شده استفاده منابع با آمده بدست نتایج میان رابطه

 

 یا ،کردیم تعریف منابع و کار با مرتبط هایی شاخص هرگاه که است این باال عبارت از منظور

 .ایم کرده صحبت کارایی از آمد، میان به پول از صحبت هرگاه

 های هزینه انسانی، نیروی حداقل از استفاده مصوب، بودجه با پروژه اتمام: مثال بعنوان

 .... و نگهداری و تعمیرات

 ار کارایی و اثربخشی پارامتر دو هر بتواند که وربنامیم بهره توانیم می را سازمانی حال

 .باشد داشته
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 ییک من. است زندگی در باال وریبهره داشتن حقیقت در ، کار در وری بهره افزایش من برای

 باید و هستم، Centerview Capital کپیتال سنترویو گذاریسرمایه شرکت موسسان از

 .کنندمی تغذیه را دیگرهم من ایحرفه و شخصی هایفعالیت بگویم

 

 خروجی و ببرید باال را تانزندگی وری بهره کندمی تانکمک اصل چهار این کردندنبال

 .برسانید حد ترینبیش به را کارتان یخالقانه

 

 

 زندگی و کار در وری بهره افزایش

 

 کنیدهآماد را تانجسم و ذهن. 9 

 .دارداهمیت تانزمان مدیریت یاندازهبه شما سالمت و انرژی مدیریت

 

 بخوابید تربیش : 

 کاری راندمان و وری بهره خواب، کمبود دهندمی نشان هاروارد دانشگاه هایپژوهش نتایج

 برخی و شودمی کار دادنانجام در اشتباه و خطا آمدن وجودبه باعث آورد،می پایین را

 .دارند ارتباط آن با نیز هابیماری

 

 کنیدورزش: 

 .دارد ذهن برای زیادی مزایای کردنورزش دهندمی نشان هاپژوهش

 خالقانه و ذهنی کارهای تانکاری یحوزه با نامرتبط کامال ایحوزه در: کنید فکر متفاوت

 .کنید پیدادست جدید ّهایایده به تا باشیدداشته
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 باشیدداشته کوتاه استراحت : 

 کار دقیقه 10 هر از بعد ایدقیقه 99 کوتاه استراحت یک داشتن دهندمی نشان هاپژوهش

 .باشدداشته کاری وری بهره روی مثبتی تاثیر تواندمی بلندتر استراحت وقت چند و

 

 باشیدداشت سالم تغذیه : 

 یتغذیه است کردهاعالم تغذیه جهانی سازمان. نکنید اکتفا سنگین نهارهای نخوردن به

 .دهدافزایش درصد 10 تا را وریبهره تواندمی درست

 

 باشیدداشته( مدیتیشن) آرامیذهن : 

 و عملکرد ذهن، شکل روی آرامیذهن مثبت تاثیرات از حاکی همچنین علمی هایپژوهش

 .دارند مثبت تاثیر آدمی عمر طول

 

 .بیاورید وجودبه را مناسب محیط. 1

 ارک چند دادنانجام کنندمی فکر هاآدم از بسیاری. برسانید حداقل به را پرتیحواس عوامل

 امر این خالف حقیقت در کهصورتی در دهد،می افزایش را شانوریبهره همزمان، طوربه

 رتفک از و شود استرس ایجاد باعث تواندمی وری،بهره کاهش بر عالوه کار این. است صادق

 .کند جلوگیری است، نوآوری به رسیدن یالزمه که عمیق

 

 .کنیدخاموش را هایتاندستگاه فایوای کردن، فکر و کار دادنانجام موقع

 نهات روز هر بخوانید، شوندمی ارسال برایتان که ایلحظه همان را ّهایتانایمیل کهاین جایبه

 .بگذارید وقت ّهایتانایمیل خواندن برای بار ۳ یا 1

 ریکا عرف یاندازه به نه بگذارید،وقت ایدزدهتخمین که ایاندازهبه تنها هایتانجلسه برای

 .است جلسه هر برای ساعت یک که
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 ستا آزاد تانوقت وقتی مثال) دهیدنشان دیگران به نحویبه را تانوقت نبودن یا بودن آزاد

 .(ببندید را تاناتاق در دارید کار وقتی و بگذارید باز را تاناتاق در

 

 کنیدبهینه را کارتان فضای : 

 وریبهره و هوا و حال روی همه و همه اطراف، صداهای و دکور وسایل، بودنمرتب نور، دما،

 چراغ پالم مثال کنید،تنظیم خودتان برای ممکن شکل بهترین به را هااین. دارند تاثیر شما

 روی ای باشیدداشته کنارتان هوا یتصفیه دستگاه یا پنکه کنید،عوض را میزتان یمطالعه

 .بگذارید گیاه میزتان

 

 شاندادنانجام و ریزیبرنامه کارها، کردنفهرست. ۳

 قادر را شما بزرگ، کارهای چه و کوچک کارهای چه دهید،انجام باید که کارهایی کردنفهرست

 انکارهایت کردنفراموش از ناشی استرس از را شما بلکه کنید، ریزیبرنامه بهتر سازدمی

 ترکوچک هایپروژه به را( ”مشتری برای محصول معرفی“ مثل) بزرگ هایپروژه. کندمیخالص

 عمناب خواندن ساعت یک و کار کلی چارچوب کردنمشخص ساعت نیم“ مثال) کنیدتقسیم

 .(”مربوطه

 گرا. کنیدمشخص شاناولویت ترتیب به را کارهایتان دادنانجام زمان و کنیدریزیبرنامه

 از را تراهمیتکم کارهایتان از یکی ندارید، وقت تربیش اولویت با کارهای دادنانجام برای

 .باشیدداشته وقت کار آن برای تا کنیدحذف برنامه

 کهاین جایبه. دهیدانجام تریبیش کارهای کندمی تانکمک ریزیبرنامه و زمان به کردنتوجه

 کارها یبقیه از قبل را هاآن بیندازید، روز آخر به را مشکل و بزرگ کارهای دادنانجام

 .دهیدانجام
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 دهیداهمیت دیگران وریبهره به. ۴

 تردیدبی هم دیگران وریبهره اما هستند، اننگر خودشان وریبهره یدرباره اغلب هاآدم

 که هاییآن از و کنیدکمک هم دیگران به کنیدسعی. گذاردمی تاثیر شما وری بهره روی

 دامها در. کنیداستفاده فناوری از. بگیرید کمک دهندمی انجام بهینه شکلبه را کارهایشان

 :امآورده را کنممی استفاده معموال که همراهی تلفن افزارهاینرم فهرست من

 

 و ریزیبرنامه کارها، کردنفهرست“ برای که همراهی تلفن افزارنرم :Kyber کایبر

 این با عالوه، به. کندمی کمکم بسیار ام،کردهصحبت آن از ترپیش که ”شاندادنانجام

 تربابرنامه و ترکوشسخت من از و دارند تریبیش وریبهره که ّهاییآن با توانممی افزارنرم

 .باشمداشته ارتباط هم هستند

 چیزی باریک افزارنرم این با. دارمبرنمی یادداشت کاغذ روی دیگر من :Evernote اورنوت

 .داشتخواهم دسترسی آن به دیگری دستگاه هر روی بعد و کنممی یادداشت را

 سالم هایخوراکی به همیشه باید سالم، یتغذیه داشتن برای :Instacart اینستاکارت

 سالم خوارکی جاهمه ، دالر 10 سالیانه پرداخت با توانممی افزارنرم این با. داشت دسترسی

 .کنمدریافت

 منتهی است، انستاکارت افزارنرم مشابه افزارنرم این :Google Shopping شاپینگ گوگل

 .است بعد روز یا روز همان در هم اجناس تحویل. غیرفاسدشدنی مواد برای

 رصد را من ورزش و تغذیه همراه، تلفن افزارنرم این :MyFitnessPal پَلفیتنسمای

 .کندمی

 سیارب ّهایپیشرفت البته و هستند، کوچک تصمیمات گرفتن ینتیجه هاعادت یهمه تقریبا

 رایب ستنی الزم. باشندداشته همراه به را بزرگی هایموفقیت دزارمدت در توانندمی کوچک

 در یدکنسعی است کافی تنها. کنید ایجاد هایتانعادت در بزرگی تغییرات وری بهره افزایش

 دید خواهید زودخیلی و باشیدداشته بهتری عملکرد درصد 9 شده یاد هایحوزه از کدام هر

 .شودمی ایجاد تانزندگی وری بهره در بزرگی تفاوت چه


