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مفهوم و یک نگرش در زمینه کار و زندگی فردي و   نونی کارشناسان، بهره وري را یک روش،در عصر ک     
بهره وري در همه شئونات کار و . اجتماعی می دانند و به آن بعنوان یک فرهنگ و جهان بینی نگاه می کنند

کشور  زندگی فردي و اجتماعی می تواند دخیل باشد و یک شاخص تعیین کننده در درآمد سرانه هر
نیروي  ، د سرمایهننهمابیمارستان تالش موثر جهت بهبود استفاده از منابع متفاوت . محسوب می شود

وجود ساختار . موارد انرژي و اطالعات جزو اهداف مهم مدیران سازمانها و بیمارستانها می باشد  انسانی،
همه  فضاي کار مناسب و از  بروز، روشهاي اجرایی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم و  سازمانی مناسب،

محسوب می مناسب مهمتر نیروي انسانی داراي صالحیت و شایسته از ضروریات مهم نیل به بهره وري 
مهمترین عامل در  ،دمیده شود) سازمان( بیمارستانچنانچه روح فرهنگ بهبود بهره وري در کالبد . دنشو

این مطلب با هدف پرداختن به موضوع بهره . یمارستان استتحقق آن در بین منابع سازمانی، نیروي انسانی ب
در بهره وري  بهبودبه عنوان ابزار  "سنجاب"به بهانه معرفی سیستم نرم افزاري و برهه از زمان وري در این 

  . بیمارستان بنت الهدي تهیه و ارائه می شود
  
  :تعریف بهره وري 

ردي ترین تعریف بهره بشاید کار ،مدیریت ارائه شده است از بهره وري تعاریف متعددي توسط علماي علم     
رضایت کارکنان ،  ،به حداکثر رساندن استفاده از منابع نیروي انسانی جهت کاهش هزینه ها :وري عبارت از

  .باشد) بیماران(مدیران و دریافت کنندگان خدمات 
  
  

  
 
 
 
 
 



  :عوامل موثر بر افزایش بهره وري
بیمارستان می  عامل جزو استراتژیهاي مهم و در الویت مدیرره روي در بیمارستان از آنجاییکه افزایش به

ضمن اینکه . واقع شودبه عوامل موثر بر افزایش بهره وري در این مقاله می تواند مفید  مجمل اشاره اي ،باشد
به طور اجمال عواملی  لیو ،در معرفی عوامل موثر بر بهره وري نظرات متفاوتی بین کارشناسان وجود دارد

شغلی مستمر مدیران و کارکنان، برقراري نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد، ارتقاء  چون آموزش 
کار بیشتر و بهتر، ایجاد زمینه مناسب براي خالقیت و شکوفایی ایده هاي اي انگیزش میان کارکنان بر

 تحول در سیستم و ،کاري و انضباط اجتماعی وجدان ، بیه و تشویقنت مبرقراري نظا  مدیران و کارکنان،
صرفه جویی به عنوان وظیفه ملی در بهره وري موثر می   روشهاي کاري که نقش کلیدي و حساس دارند،

باید  ، امانظر کارشناسان مدیریت عواملی متعددي در تامین بهره وري دخالت دارند حسبگرچه . باشد
در نظر گرفت زیرا که کارهاي درست و بهره وري وثرترین عامل نیروي انسانی را به عنوان مهم ترین و م

بارت دیگر ع به .می شودجب تغییر و بهبود وشده و در سازمان مهدفمند سازمان توسط نیروي انسانی انجام 
بهره وري یعنی انجام (  .استاین نیروي انسانی است که مصداق عینیت بخشیدن به این تعریف از بهره وري 

 .)بصورت درست تي درسکارها

  

  
  

در  وري و ایجاد زمینه مناسب کنترل و اجراي عوامل موثر بر افزایش بهره وري در راستاي تحقق بهره     
گسترده  که از  )سنجاب(نرم افزاي تحت عنوان مجموعه اي دفتر تحقیق و توسعه بیمارستان  بیمارستان

تهیه و راه اندازي کرده  ،برگرفته شده است "لهديسامانه نرم افزارهاي جامع ارزشیابی بیمارستان بنت ا"
بتوانیم وضعیت موجود امید است که با همکاري تمام همکاران و ارائه اطالعات درست و واقعی . است

بیمارستان را در این سیستم ها تعریف و از گزارشات آنها به نفع مدیریت و کارکنان و بیماران استفاده 
  .جهت اطالع همکاران معرفی خواهد شد "سنجاب"آینده سیستم  انشا اهللا در شماره. نماییم

  


