بهرهوری

پودمان 5
بهره وری

شایستگی ها:
• مدیریت منابع
•  محكم كاری
استاندارد عملكرد پودمان:
نشان دادن بهره وری در موقعیت های شبیه سازی شده و واقعی  در انجام تكالیف كاری
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1
شایستگی

مدیریت منابع

اهداف
برنامه ریزی استفاده بهینه ( مناسب ) از منابع و اولویت بندی هزینه ها
سازمان دهی و گسترش فعالیت ها براساس منابع در اختیار
تغییر در فرایند ها برای صرفه جویی در منابع کشور
نو آوری سازمان یافته بر پایه فناوری در راستای حداقل سازی منابع
تخمین زمانی انجام كارها به صورت استاندارد و ارائه پیشنهاد زمانی به مشتریان بر
اساس آن

ضرورت و اهمیت
همان طور که می دانیم منابعی که در اختیار ما است ،محدود می باشد و اگر نتوانیم استفاده
صحیح کنیم روزی به پایان خواهد رسید .این منابع گستردگی فراوان دارند .لذا برای حفظ
منابع انسانی ،منابع مالی و منابع طبیعی ضرورت دارد در فرایندهای برداشت و مصرف
تغییراتی صورت گیرد تا استفاده مناسبی از منابع داشته باشیم بدین صورت نسل های
آینده سهم بیشتری از آنها خواهند داشت .برای این کار بایستی به دنبال جایگزین کردن
منابع غیرتجدیدپذیر با منابع تجدیدپذیر باشیم.
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فعالیت
کالسی 1

بحث گروهی
در ارتباط با عوامل مؤثر در بهر ه وری یک کارخانه نمودار زیر را تکمیل کنید.

ﻧﻮآورى
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ

...
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

...

...
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى

فعالیت
کالسی 2

بحث گروهی
برداشت خود را از تصویر زیر شرح دهید.
شرح:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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برنامهریزی استفاده حداقلی از منابع و اولویتبندی هزینهها
"همیشه فهرست اولویتبندی شده کارها و هزینهها را در معرض دیدتان قرار دهید".
فعالیت
کالسی 3

فعالیت
کالسی 4

بحث و گفت و گو
فرض کنید با مبلغی که دارید می بایست با آن هزینه رفتن به هنرستان ،خرید اقالم
خوراکی شخصی ،لوازم التحریر و بدهی به هم کالسی خود را تأمین کنید .ترتیب و
اولویت بندی شما برای انجام آن چگونه است؟

بحث و گفت و گو
برای پدران ما همیشه نان اصلی ترین غذا بوده و لذا قداست خاصی داشته است.
به طوری که اگر تکه نانی بر زمین افتاده بود با احترام از زمین برداشته ،بوسیده و سپس
در جایی که لگدمال نشود قرار می دادند .از طرفی تولید جو و گندم نیز اهمیت خاصی
داشته و جزئی از محصوالت استراتژیک است.
با تشکیل گروه های دو یا سه نفره در مورد فرایند تولید تا مصرف این محصول حیاتی
بحث و گفت و گو کنید و نتایج آن را در کالس ارائه نمایید .چگونه می توان از منابع
کمتری برای تولید و مصرف نان استفاده نمود؟
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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سازماندهی و گسترش فعالیتها بر اساس منابع در اختیار
"چو دخلت نیست ،خرج آهسته تر کن"
فعالیت
کالسی 5

بحث و گفت و گو
با تشکیل گروه های دو یا سه نفره ،در مورد حرفه مرتبط با رشته خود ،منابع مورد نیاز
را جهت توسعه فعالیت های مرتبط با آن شناسایی و در کالس بحث و گفت و گو کنید.

85

تغییر در فرایندها برای صرفه جویی در منابع کشور

فعالیت
کالسی 6

فعالیت
کالسی 7

تفکر
برداشت خود را از تصویر زیر نوشته ،اثر آن را در منابع خدا دادی و طبیعی کشور
بنویسید.

بحث و گفت و گو
پیرامون ارتباط صرفه جویی در استفاده از منابع کشور ،جدول زیر را تکمیل کنید.
خدا

خلق

خود
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خلقت
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نوآوری سازمانیافته بر پایه فناوری در راستای حداقلسازی منابع
"هر سازمان ،شرکت ،کارخانه و ...باید از لحاظ فناوری به روز بوده و
هزینه های خود را کاهش دهد".
فعالیت
کالسی 8

مطالعه موردی
با مطالعه موردی بررسی کنید که با توجه به پیشرفت های فناوری ،در استفاده از منابع
مرتبط با حرفه و رشته  تان چه تغییراتی صورت گرفته است؟ آیا از منابع موجود به
درستی استفاده شده است؟ چرا؟
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تخمین زمانی انجام كارها بهصورت استاندارد و ارائه پیشنهاد
زمانی به مشتریان بر اساس آن
"انجام کارها در کوتاه ترین
زمان ممکن با کیفیت
استاندارد و مطلوب"

فعالیت
کالسی 9

فعالیت
کالسی 10

بحث و گفت و گو
فرض کنید برای ویزیت ،در روز و ساعت مشخص از مطب پزشکی وقت قبلی دارید .پس
از مراجعه به مطب در زمان پیش بینی شده ،پزشک با یک ساعت تأخیر شما را ویزیت
می کند .کار او را چگونه ارزیابی می کنید؟ این پزشک چه نوع خسارت هایی به بیماران
و همراهان آنها وارد می کند؟

مطالعه
از عوامل تخمین درست زمان انجام کارها مهارت و تخصص می باشد .با مطالعه و بررسی
منابع دیگر ،عوامل تأثیرگذار بر تخمین درست زمان را شناسایی و فهرست کنید.
 ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................88
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فعالیت
کالسی 11

تکلیف منزل و  ارائه
در جدول زیر آثار و نتایج مدیریت منابع را تكمیل نمایید.

در ارتباط با
خدا

در ارتباط با
خود

در ارتباط با
خلق

در ارتباط با
خلقت
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شایستگی2

محكم كاری

اهداف
کنترل تولید و خدمات از طریق بازرسی های معیاری و نوبتی معمول
تأکید بر انجام کار و فعالیت بر پایه صالحیت حرفه ای
بسته بندی و حمل و نقل بر اساس دستورالعمل های استاندارد با نشان دادن برچسب
پرهیز از کاربرد مواد و مصالح بی کیفیت در ساخت کاال و ارائه خدمات
توجه به جزئیات در انجام كارها بر اساس استاندارد
تطبیق و مقایسه محصول با نقشه

ضرورت و اهمیت
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فعالیت
کالسی 12

تفکر
عوامل مؤثر بر ارائه کاال و خدمات با کیفیت مطلوب و استاندارد را در نمودار زیر
مشخص کنید.
رعایت استاندارد

کیفیت

فعالیت
کالسی 13

سخنران ـ متخصص  /گفت و گو
با تشکیل گروه های دو یا سه نفره یا دعوت از فردی متخصص در حرفه و رشته خود،
مثال ها و نمونه های محکم کاری را بحث نمایید و فهرست زیر را تکمیل کنید.
1ـ ...............................................................................................................................................
2ـ ...............................................................................................................................................
3ـ ...............................................................................................................................................
4ـ ...............................................................................................................................................
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کنترل تولید و خدمات از طریق بازرسیهای معیاری و نوبتی
معمول
فعالیت
کالسی 14

تفکر
فرض کنید یک فروشنده مواد غذایی به دلیل اشتباه و عدم دقت ،مواد غذایی
تاریخ مصرف گذشته ای را به یکی از مشتریان خود فروخته است .اقدام کوتاه مدت
فروشنده برای رفع خطا چیست؟ برای جلوگیری از تکرار این عمل چه اقدام پیشگیرانه
بلند مدتی انجام می دهید؟
اقدام کوتاه مدت

فعالیت
کالسی 15

اقدام پیشگیرانه و بلند مدت

تفکر
با استفاده از منابع در اختیار 4 ،شاخص بازرسی جهت کنترل کیفیت محصول (کاال و
خدمات) در حرفه و رشته خود را فهرست کنید.
1

3

2
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تأکید بر انجام کار و فعالیت بر پایه صالحیت حرفهای

فعالیت
کالسی 16

تفکر
اگر افرادی در حرفة غیرمرتبط با مدرک تحصیلی و تجارب خود به کار گمارده شوند،
خسارت های فردی و اجتماعی احتمالی ناشی از این تصمیم را در کالس درس به بحث
و گفت و گو بگذارید.
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بستهبندی و حمل و نقل بر اساس دستورالعملهای استاندارد با
نشان دادن برچسب
فعالیت
کالسی 17

بحث و گفت و گو
استانداردها دارای سطوح مختلفی هستند .با استفاده از منابع در اختیار ،برای هر یک
مثال بزنید و نتایج را در کالس به بحث و گفت و گو بگذارید.
استاندارد
بین المللی

فعالیت
کالسی 18

استاندارد
منطقه ای

استاندارد ملی

استاندارد
شرکتی

استاندارد
کارخانه ای

تفکر
یکی از مؤلفه های مهم در تحویل و ارسال کاال به مشتریان و مصرف کنندگان
بسته بندی مناسب و استاندارد همراه با عالئم می باشد .در این ارتباط مفهوم تصاویر
زیر را بنویسید.
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پرهیز از کاربرد مواد و مصالح بیکیفیت در ساخت کاال و ارائه
خد     مات
فعالیت
کالسی 19

فعالیت
کالسی 20

سخنران ـ متخصص
با دعوت از فردی مرتبط با استاندارد در خصوص جایزه ملی کیفیت و چگونگی تعلق
آن به شرکت ها بحث و گفت و گو کنید.

بحث و گفت و گو
با تشکیل گروه های دو یا سه نفره در مورد تفاوت های کاال و خدمات و شاخص های
کیفیت کاال و خدمات بحث و گفت و گو کرده و نتیجه را در جدول زیر فهرست کنید.

ردیف

خدمات

کاال

1
2
3
4
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توجه به جزئیات در انجام كارها بر اساس استاندارد
فعالیت
کالسی 21

مشاهده فیلم
با نمایش فیلم مرتبط با موضوع توجه به جزئیات در انجام کارها ،آن را تحلیل و بررسی
کنید.
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تطبیق و مقایسه محصول با نقشه
فعالیت
کالسی 22

انجام کار واقعی
تصویری از یک محصول مربوط به حرفه و رشته خود را در محل مربوطه الصاق کرده و
بنویسید که چه مشخصاتی از آن باید کنترل شود؟
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فعالیت های تکمیلی
فعالیت
کالسی 23

بحث و گفت و گو
ً
از آنجاکه مواد پالستیکی ،مخرب محیط زیست می باشند و معموال در خانه ها روزانه با
مقدار زیادی از این مواد سرو کار دارید ،فکر می کنید وظیفه شما به عنوان یک شهروند
در قبال این مواد چیست؟

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

فعالیت
کالسی 24

تفکر
برداشت خود را از تصویر زیر بنویسید.
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
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فعالیت
کالسی 25

فعالیت
کالسی 26

تفکر
بهره وری در تصویر زیر چقدر است؟ مصداق اجتماعی آن چیست؟

تفکر
چنانچه در مراجعه به یک اداره با چنین صحنه ای روبه رو شوید ،چه حالی به شما دست
می دهد؟
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فعالیت
کالسی 27

تفکر
برداشت خود را از هر یک از تصاویر زیر بنویسید.

.......................................
.......................................
.......................................
فعالیت
کالسی 28

فعالیت
کالسی 29

.......................................
.......................................
.......................................

.......................................
.......................................
.......................................

تفکر
مفهوم تصویر زیر چیست؟ دو مورد از اهداف شایستگی های این پودمان که مرتبط با
این تصویر است را بنویسید.

گزارش تجربه
خاطره و یا اتفاقی در زمینه مرتبط با این پودمان را نوشته و در کالس برای
هم کالسی های خود تعریف کنید.
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فعالیت
کالسی 30

تکلیف منزل و  ارائه
در جدول زیر ،آثار و نتایج محكم كاری را تكمیل نمایید.

در ارتباط با
خدا

در ارتباط با
خود

در ارتباط با
خلق

در ارتباط با
خلقت
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الگوی ارزشیابی پودمان بهره وری

تكالیف عملكردی
(شایستگی ها)

مدیریت منابع
محكم كاری

استاندارد
عملكرد

استفاده از
منابع بر اساس
صرفه جویی در
مقیاس

نتایج

استاندارد
(شاخص ها ،داوری ،نمره دهی)

نمره

تطبیق و مقایسه محصول با
باالتر از حد نقشه
تغییر در فرایند ها برای
انتظار
صرفه جویی در منابع کشور

3

برنامه ریزی برای استفاده
در حد
حداقلی از منابع و اولویت بندی
انتظار
هزینه ها
(كسب
بستهبندی و حمل و نقل
شایستگی) براساسدستورالعملهای
استاندارد با نشان دادن برچسب

2

پایین تر از
انتظار
(عدم احراز
شایستگی)

1

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3
نمره پودمان از 20
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منابع
 -1برنامه درسي اخالق حرفه اي (استاندارد آموزشي) ،پايه دوازدهم ،سازمان پژوهش و
برنامه ريزي آموزشي ،نگارش چهارم.1397 ،
 -2سیاست های كلی نظام ،ابالغی در بخش های اشتغال ،اقتصاد مقاومتی ،ایجاد تحول در
آموزش و پرورش ،حمایت از كار و سرمایه ایرانی و جمعیت.
 -3سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
 -4برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران
 -5سند طراحی مفهومی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای در شاخه فنی و مهارتی،
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.1394 ،
 -6مفاتیح الحیات ،آیت اهلل جوادی آملی ،مركز نشر اسراء.1391 ،
 -7مجموعه تصاوير تارنماي http://ahlolbait.com
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