
1 
 

 وریبهره

 : وری تاریخچه بهره

یک مجله در « زنيیكو»اي توسط فردي به نام  در مقاله« وري بهره»، نخستین بار لغت حدود دو قرن پیش
« قدرت و توانایي تولید كردن»وري را  بهره «لیتره»به اسم  شخصي آن،از  بعد. شد كشاورزي استفاده

ارتباط بین بازده و وسایل به كار رفته براي تولید این بازده وري را  بهره ۰۰۱۱در سال « ارلي». تعریف كرد
از آن زمان تاكنون، این لغت در موارد مختلف و سطوح گوناگون، به ویژه در رابطه با . كرد عنوان

وري، یکي از مهمترین متغیرهاي  شود كه بهره چنین استدالل مي. هاي اقتصادي به كار رفته است سیستم
وري كه یکي از  دربارة بهبود بهره« گراسلن»مثالً . باشد تولیدي مي -هاي اقتصادي  یتتأثیرگذار بر فعال

 :كند هاي اقتصادي است، چنین اظهار نظر مي پذیري در بنگاه هاي كلیدي براي رقابت مزیت

هاي قیمت و كیفیت در  هاي اصلي آنان براي دستیابي به مزیت ها، بایستي بدانند كه یکي از سالح شركت"
 ".وري است قابت با دیگران، درآمدهاي حاصل از بهرهر

هاي  پذیري شركت ترین عوامل تأثیرگذار بر رقابت وري به عنوان یکي از حیاتي رغم این واقعیت كه بهره علي
وري در اولویت اول قرار ندارد؛ یکي از  شود، برخي از پژوهشگران معتقدند بهره تولیدي در نظر گرفته مي

اگرچه این لغت به طور گسترده . فقدان توافق مشترک دربارة معناي واقعي این واژه است دالیل این امر،
روي یا حتي  شود و این، باعث نادیده گرفتن بهره گیرد، اما اغلب درست درک نمي مورد استفاده قرار مي

 .شود گیري بر خالف آن مي تصمیم

شود،  اي كه در آن استفاده مي بسته به زمینهتواند  اي چند بعدي است كه مفهوم آن مي وري واژه بهره
به عنوان نمونه، در . گیرد برمي هاي كلي مشتركي را نیز در در هر صورت این واژه، ویژگي. متفاوت باشد

منابع )به درونداد ( كاالهاي تولید شده)وري به طور كلي به صورت رابطه بین ستانده  مهندسي صنایع، بهره
 .شود لید تعریف ميدر فرایند تو( مصرف شده

 

 (وری کارایی، اثربخشی، بهره: )تعاریف

                                                           
1. Productivity 

وري بهره=   
 ستاده
 داده
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  افزایش  سطح. است  شده  انجام  كه  كاري  بیشترین  براي  مصرفي  انرژي یا  زمان  كمترین  معناي  به : كارایي
در  مؤثر  كمک و  وري بهره ارتقا  موجب  كارایي  افزایش. است  شده  سپرده  مدیران  دست به  مستقیماً  كارایي
 واحد  یک تولید  براي  كه  منابعي مقدار از  است  عبارت  سازمان،  كارایي  .شد خواهد  سازماني  اهداف  به  نیل

  سازماني اگر . كرد  محاسبه  محصول  به  مصرف  نسبت  برحسب آنرا  توان مي و  است  رسیده  مصرف  به  محصول
  بیشتري  كارایي برسد،  مشخص  هدف  به  منابع، از  كمتري مقدار  صرف با دیگر  سازمان با  مقایسه در بتواند
 . دارد

 به دستیابي براي شده، انجام اقدامات مؤثربودن میزان بررسي در واقع اثربخشي، از منظور:   اثربخشي
 اهداف تحقق میزان اثربخشي، مطالعه یک در تر، ساده عبارتي به .است شده تعیین پیش از اهدافِ
  به  سازمان  كه  میزاني یا  درجه از  است  عبارت  سازمان  به عبارت دیگر، اثربخشي. شود مي گیري اندازه
 . آید مي  نائل خود موردنظر  هاي هدف

 كارهاي دادن انجام» یعني اثربخشي و« درست انجام دادن كارها»است كارایي یعني معتقد دراكر پیتر
هیچ چیز در این  او معتقد است. شود مي محسوب سازمان موفقیت كلید اثربخشي دراكر، نگاه از ؛«درست
این مفهوم  ،نباید انجام شود نیست؛ در واقع این موضوع تر از درست انجام دادن كاري كه اساساً بیهوده ،دنیا

باید به پیدا كردن كارهاي درست ( كارایي)م رساند كه پیش از آنکه به درست انجام دادن كار فکر كنی را مي
 . بیندیشیم

دهد یک سازمان به چه صورت منابع خود را  وري، حاصل جمع كارایي و اثربخشي است كه نشان مي بهره
انجام درستِ "توان به صورت  وري را مي به این ترتیب، بهره .گیرد در راستاي دستیابي به اهداف به كار مي

  .تعریف كرد "كارِ درست

 

 :به این صورت كه یک فعّالیت. توان در نظر گرفت بین اثربخشي و كارایي یک فعالیت، چهار حالت زیر را مي

 .كارایي دارد و هم اثربخشيهم . ۰

 .كارایي دارد، ولي اثربخشي ندارد.  

 .كارایي ندارد، ولي اثربخشي دارد.  
                                                           
2.Efficiency 

3.Effectiveness 

 Productivity= Efficiency+Effectiveness  اثربخشي+ كارایي = وري  بهره
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 .نه كارایي دارد و نه اثربخشي. 4

یعني وجود كارایي و عدم . ، حالت دوم است(وري را نیز دارد ترین بهره كه كم )بدترین حالت ممکن 
كنیم، ولي نه در راستاي دستیابي  ت ممکن، منابع را مصرف ميترین سرع در این حالت، با سریع. اثربخشي
 .شویم به عبارت دیگر، با سرعت زیاد، از هدف خویش دور مي. به هدف

خودروي یکي از آنها پراید و خودروي دیگري، بنز . به مشهد بروند خواهند از تهران فرض كنید دو راننده مي
كند و راننده بنز  ساعت در جاده مشهد حركت خود را آغاز مي كیلومتر بر ۰۱راننده پراید، با سرعت . است

 .گیرد كیلومتر بر ساعت، جاده شیراز را در پیش مي ۱ ۰ با سرعت

 .او باالتر است (Effectiveness)راننده پراید، كمتر ولي اثربخشي  (Efficiency) در این مثال، كارایي

را در جهت ایجاد ...( زمان، هزینه، مواد و)صورت منابع دهد كه یک فرد یا سازمان، به چه  كارایي نشان مي
دهد كه این خروجي تا چه حد در  گیرد و اثربخشي نشان مي به كار مي( محصول یا خدمت)خروجي 

 .باشد راستاي اهداف سازمان مي

 به شود مي محدود كارایي .دارد تمركز كار پایان بر اثربخشي حالي كه در كند مي تمركز فرایند بر كارایي
  .شود مي طوالني هاي زمان به فکركردن شاملِ اثربخشي، كه حالي در حال، زمان

 


