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 بررسی کارایی کارمندان و اثربخشی منحنی یادگیری بر افزایش میزان 

 های متوسطوری آنان در شرکتبهره

 

 دانشجوی دکتری حسابرسی فرشاد گنجی

 دانشجوی دکتری حسابداریافسانه تازیکه لمسکی 

 

( برای یک فعاليت طور متوسطگرافيکی از تغيير نرخ یادگيری )در فرد بهنمایش  یک منحنی یادگيری، -چکیده

های اوليه و پس از آن به تدریج حتی به این طور معمول افزایش در حفظ اطالعات  پس از تالشیا ابزار است. به

یادگيری بر این نظریه منحنی  معنی است که اطالعات جدید بعد از هر بار تکرار کمتر و کمتر حفظ شده است.

یابد. استفاده از اصل استوار است که مدت مورد نياز برای اجرای یک فعاليت با تکرار آن فعاليت کاهش می

های مدیریت دولتی و بازرگانی  های مدیریت مالی و رشتهتئوری منحنی یادگيری در صنعت ساخت و پروژه

نمایند، تاکنون ر برآوردهای اوليه خود استفاده میصورت چشمگيری از این تئوری دبرخالف سایر صنایع که به

های سهامی عام هستند که بيشتر با مردم و ذینفعان کار متوسط شرکت هایاز شرکت و منپور. استرواج نيافته 

 باشد.که هدف سهامداران دریافت سود بيشتر می باشد.دهی آنان میکه هدف سوددهی و زیان دارند.

ای، پس از دهنده مشکل اوليه یادگيری چيزی و به اندازهتواند در یک نگاه نشانمنحنی یادگيری نيز می

عنوان مثال، برنامه دفترچه یادداشت ویندوز برای دهنده ميزان مشکل  برای یادگيری است. بهآشنایی اوليه نشان

 VIM ترمينال ویرایشگر UNIX دهد. در سوی دیگرن ارائه میآاما کمی پس از  یادگيری بسيار ساده است.

ها به استاد پس از اینکه کاربر دهدآرایه وسيعی از ویژگیاما ارائه می ،است. که برای یادگيری دشوار است

کند. این برای چيزی ممکن است که برای یادگيری آسان است. اما برای استاد  دشوار فهمد چگونه کار مینمی

 این سخت است.است و یا برای یادگيری با کمی فراتر از 

-وری و شرکتزایش ميزان بهرهفو ا منحنی یادگيری، اثرات یادگيری، هزینه هر واحد توليد های کلیدی:واژه

 های متوسط

 

 . مقدمه1

 فهميد او .کرد ارایه 1936 سال در را آمریکا هواپيمایی صنعت روی آن اثر و یادگيری منحنی ایده اولين 1رایت

 ساعت کاهش یا وریبهره افزایش یادگيری منحنی تئوری رد اصلی فکر. است افراد یادگيری روش در الگویی
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-تصميم و هزینه تخمين هزینه، رفتار هایمدل بررسی در پدیده این. است واحد یک توليد برای موردنياز کاری

 ترارزان بيشتر، کارایی به دستيابی و شرکت یادگيری ميزان افزایش با هواپيما ساخت .است مفيد عمومی، گيری

. دهندمی هدر به کمتری مواد و دهندمی انجام کمتری اشتباهات کنند،می کار ترسریع کارگران. گيردمی صورت

 یا توليدی واحدهای تعداد و وظيفه یک اجرای یا جنس قلم یک توليد هزینه بين ارتباط یادگيری منحنی یک

 یا شخص یک عمل سرعت چگونگی کنندهمنعکس آن شيب .دهدمی نشان را زمان طول در شده انجام وظایف

 .بود خواهد ترآسان یادگيری باشد، دارترشيب منحنی هرچه .است تجربيات توسعه منظور به سازمان یک

 

 .منحنی یادگیری2

 سازمانی یادگيری مراحل. دهدمی معنی بهتر فهم و دانش طریق از هافعاليت پيشرفت فرآیند به سازمانی یادگيری 

 :شامل گاروین نظر از

 را خود دانش گيرند،می قرار جدید هایایده برابر در سازمان اعضای مرحله این در: شناختی مرحله -الف

 .کنندمی آغاز را متفاوت تفکری و دهندمی گسترش

 .دارند رفتارهایشان تغيير در سعی سازمان اعضای و کارکنان مرحله این در: رفتاری مرحله -ب

 شوند،می نتایج در سنجش قابل هایپيشرفت باعث رفتارها در تغيير مرحله، این در: عملکرد پيشرفت مرحله -ج

 ... و بيشتر بازار سهم بهتر، توزیع برتر، نظيرکيفيت

. دهدمی رخ شود، داده توسعه و سازماندهی سازمانی، درون فعاليت یک کهزمانی یادگيری اثر طورعمومی،هب

 کهزمانی کهآنچنان آموزند،می تجربه از مردم. دارد قرار انسانی سرشت ساده اصول پایه بر یادگيری تئوری

 .شوندمی کاراتر آن در کنندمی تکرار را ایوظيفه کارکنان،

 تئوری .دارند بلندمدت بهبود برای هاییبرنامه توضيح و جاری توليد بهبود به تمایل یادگيری هایمنحنی

 :باشدمی زیر هایگيرینتيجه پایه بر یادگيری منحنی

 که هنگامی باشد،می موردنياز شده کامل واحد یک یا مشخص هدف یک برای که( ایهزینه) زمان •

 .یافت خواهد کاهش باشد، یافته افزایش تجمعی توليد یا آمده دستهب هدف

 .یافت خواهد کاهش توزیع( یهزینه) زمان •

 .است بينیپيش قابل محاسبات سری یک طریق از زمان این کاهش •

 نسبتی با دستمزد و کار ساعت جمع توليد، سطح افزایش اثر بر باشد، مؤثر یادگيری فرآیند که ایدوره در

 کارهب هاآن نادرترین تا ترینعمومی از هافعاليت هایزمينه تمامی در یادگيری هایمنحنی .شودمی اضافه نزولی
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-قيمت گيریتصميم مثالً باشند،می شرکت استراتژیک ریزیبرنامه از بخشی یادگيری هایمنحنی. روندمی

 .عملياتی مخارج و عمده گذاریسرمایه جهت گيریتصميم گذاری،

 تامين ساخت، تعميرات، مانند مختلف هایبخش زیرا است، بارزتر توليد خطوط در یادگيری منحنی کارایی

. شوندمی محصول توليد موجب و کنندمی مبادله خود بين را تجربياتشان ریزیبرنامه و مهندسی و طراحی مواد،

 .یابدمی افزایش توليد و کرده پيشروی یادگيری منحنی طول در یادگيری، در افزایش با حال

 گذاریقيمت برای هاییانگيزه توانندمی یادگيری هایمنحنی آن براساس که دارد وجود جدید نگرش یک

 گذاریقيمت جهت یادگيری هایمنحنی از توليدکننده یک است ممکن مثالً .باشد توليد چرخه اوليه مراحل در

 این. کند استفاده رقبا، کردن دلسرد جهت اوليه توليد هزینه از ترپایين مراتب به قيمتی با جدید محصول یک

 تمام در که آنچه ولی شده، ئهاار مختلفی تعاریف شغلی عملکرد از. گرددمی تقاضا انگيزش موجب پایين قيمت

 را انسانی نيروی عملکرد ایعده. است محوله وليتهایئمس و فعاليت انجام چگونگی است، مشترک تعاریف این

 عملکرد .دارد ستاده و داده از فراتر مفهومی عملکرد که داشت توجه باید ولی اند،کرده اطالق کار وریبهره

 ،(13۷4 گریفين، و مورهد) دهندمی نشان خود از شغل با ارتباط در افراد که رفتارهایی مجموع از است عبارت

 انسانی نيروی برعهده سازمان طرف از که وظایفی رساندن نتيجه به از است عبارت عملکرد دیگری تعریف در

 (1989 کاسيکو،) است شده گذاشته

 هایداده بعضی و محوله وظایف در اثربخشی و کارآیی از است عبارت عملکرد جامع، نسبتاً تعریف یک در

 معنای به کارآیی تعریف این در .کار کندی و غيبت کار، سر بر حضور در تأخير آفرینی،حادثه نظير شخصی

 پيش از اهداف به دستيابی ميزان از است عبارت اثربخشی و است رفته کاربه منابع به آمده دستبه بازده نسبت

 معيارهای توانندمی آفرینی،حادثه و تأخير کار، در کندی غيبت، همانند عواملی دیگر، سوی از شده؛ تعيين

 .است سازمانی و گروهی فردی، سطح در عملکرد (.360 ص ،13۷۷ رابينز،) باشند عملکرد سنجش برای مناسبی

 (.13۷۷ رابينز،) انگيزش ادراک، شخصيت، یادگيری، توانایی،: از اندعبارت فردی عملکرد بر مؤثر عوامل

-رویه ها،سياست سازمانی، محيط سازمانی، ساختار :از اندعبارت سازمانی سطح در عملکرد بر مؤثر عوامل

 رهبری، ارتباطات، :از اندعبارت گروهی عملکرد بر مؤثر عوامل (.13۷۷ رابينز،) سازمانی فرهنگ و سازمانی های

 عملکرد، بر مؤثر عوامل از منظور پژوهش این در(. 13۷۷ رابينز،)تعارضی و گروهی رفتار سياست، قدرت،

 این گلداسميت، و هرسی .است مطرح «ACHIEVE» عامل عنوان با عملکرد عامل هفت مدل که است عواملی

 حل و تغيير برای راهبردهایی رائها و عملکرد مشکالت وجود علت تعيين در مدیران به کمک منظوربه را مدل

 نظر در را اصلی هدف دو انسانی عملکرد تحليل برای مدل این تدوین در آنها .کردند ریزیطرح مشکالت این
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 که ایگونه به عوامل این ارائه و بگذارند تأثير کارکنان فرد فرد عملکرد بر که اساسی عوامل تعيين :داشتند

 .باشند داشته خاطر به و برند کاربه را آنها بتوانند شاغل مدیران

-می تأثير مدیریت عملکرد بر که است عواملی گذاشتن کنار «ACHIEVE» مدل تدوین برای قدم اولين

 تر،ساده عبارت به .است توانایی و انگيزش کنش عملکرد که دهدمی نشان اتکينسون پژوهشی در .ذاردگ

 تصور افزودن با پيتروالور .باشد داشته را تکليف کامل انجام برای المز هایمهارت و ميل حدی تا باید زیردست

 تمایل دارای زیردستان اگر حتی که کردند توجه نيز مسأله این به و دادند بسط را ایده این شغل درک یا دانش

 که آنچه از که بود خواهد مؤثر زمانی مهارت، و تمایل این باشند، کار انجام برای الزم هایمهارت یا و کامل

 .باشند داشته صحيح درک آن انجام نحوه و دهند انجام باید

 به صرفاً عملکرد که رسيدند نتيجه این به و کرده برخورد متفاوت ایگونه به موضوع این با الرنس و لوش

 وجود با حتی و شودمی مربوط نيز محيط و سازمان به بلکه نيست، مربوط هست فرد در که خصایصی کنش

 هدایت و حمایت کهآن مگر نباشند، اثربخش افراد است ممکن الزم، هایمهارت همه و انگيزش حداکثر

 .باشد داشته سازش آنها محيط و سازمان نيازهای با کارشان و کنند دریافت را خود موردنياز سازمانی

 است، بازخورد اول عامل. گيردمی بهره عملکرد مدیریت معادله در دیگر عامل دو از «AVHIEVE» مدل

 متداول که آنچه براساس که بدانند باید بلکه باشند، آگاه باید دهند انجام باید که آنچه به تنها نه زیردستان یعنی

 دیگر عامل .است عملکرد رسمی ارزیابی و روزه هر آموزش شامل بازخورد، .کنند عمل باید چگونه است

 و شغل بر که را تصميماتی بتوانند باید مدیران احوال و اوضاع این در روزها این است، اعتبار عملکرد مدیریت

 معتبر آمریکا مانند پيشرفته کشورهای در .کنند همراه الزم توجيه و مدرک و دليل با گذاردمی تأثير مردم کار

 .دارد ضرورت قانونی نظر از کارکنان کار بودن

 تقاضای شغل، تحليل نظير کارکنان هایفعاليت اعتبار مورد در مستمر طوربه باید مدیران عملکرد، تحليل در

 روند در که کلی مشکل یک .آورند عملبه را الزم بررسی اخراج، و ترفيع کارآموزی، ارزیابی، استخدام،

 جریان در را خود زیردستان که دارند را این قابليت مدیران از بسياری که است این خوردمی چشم به مدیریت

 ندارند اشکاالت این وجود علت تعيين در را الزم اثربخشی آن مدیران همين ولی بگذارند، موجود مشکالت نوع

 ضعيف آنها تشخيص یا مشکالت تحليل در اما هستند، قوی مسائل شناسایی در مدیران از بسياری دیگر، عبارت به

 مسائل ایجاد علت تعيين به باید مدیران عملکرد، مسائل حل و ارزیابی در اثربخشی حداکثر داشتن برای .هستند

 .بپردازند

 انگيزه، :اندبرگزیده بقيه ميان از را اثربخشی عملکرد مدیریت به مربوط متغير هفت گلداسميت و هرسی

 عوامل این مدیران که است آن بعدی قدم .اعتبار و بازخورد محيطی، سازش سازمانی، حمایت درک، توانایی،
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 که هاییشيوه از یکی .کنند ترکيب دهند، قرار استفاده مورد و بسپارند خاطر به را آنها بتوانند که ایگونه به را

 یک یا مشترک واژه یک آنها اول حروف با که است آن کند،می آسان را فهرست در موجود مواد یادآوری

 (.13۷1 بالنچارد، و هرسی) بسازیم اختصاری کلمه

 

 :عوامل ایجاد رضایت
دارند که باید در محيط کار برآورده شوند. وی تصور ها نيازهایی فردریک هرتزبرگ معتقد است که انسان

وری آنها باالتر خواهد رفت. تحقيق هرتزبرگ کند که اگر نيازهای انسانی در محيط کار برآورده شوند، بهرهمی

گوید و عاملی خود را ارائه کرد. وی میهای مهندسين و حسابداران تمرکز داشت و طبق آن نظریه دبر فعاليت

 :شان تاثير داردها نسبت به شغلدو عامل بر احساس انسان

 های عوامل ایجاد رضایت. محرک1

شوند. ماهيت کار به نوبه خود بسيار مهم های شغلی هستند که موجب رضایت شغلی میبسياری از جنبه 

شود ت دارند. آنچه باعث رضایت افراد در محيط شغلی میدهند را دوساست. برخی افراد آنچه که انجام می

 :عبارت است از

  فرصت توسعه فردی •

 دستاوردها •

 دیده شدن در محل کار توسط مدیر •

  ترفيع •

درباره چگونگی تأثيربخشی عملکرد فعلی و یا بالقوه زیردستان، در « ACHIEVE» مدیر با استفاده از مدل

های منحصر به فرد مشکل خاص آنگاه مدیران باید مطابق با علت پردازد.ارزیابی میزمينه تکليف خاص به 

 .های الزم را بردارندقدم

از نظر هرسی و گلداسميت « ACHIEVE» عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان عواملی هستند که مطابق با مدل

)درک یا تصویر نقش(،  توانایی، دانش و مهارت، وضوحاند از این عوامل عبارت بر عملکرد کارکنان مؤثرند.

)اعمال معتبر  )آموزش و بازخورد عملکرد(، اعتبار )تمایل(، ارزیابی )حمایت سازمانی(، انگيزه انگيزش یا کمک

عوامل هفتگانه  ACHIEVEدر مدل  (13۷5)هرسی و ببالنچارد،  )تناسب محيطی(. و محيط و حقوق کارکنان(

 :شامل موارد زیر استمؤثر بر عملکرد 

 شودهای زیردستان در انجام وظيفه خاصی گفته میبه دانش، تجربه و مهارت ACHIEVEدر مدل  توانایی:

اجزای  (.13۷6)استيفن رابينز،  توانایی یا آمادگی کاری، دانش و مهارت کار است (.13۷5)هرسی و بالنچارد، 
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)کارآموزی رسمی و غيررسمی که اتمام کار طرح را  لاند از دانش کاری مربوط به شغاساسی توان عبارت

 .(13۷3)رضایيان،  و نيز استعداد مربوط به کار آميز تسهيل کند(طور موفقيتبه

 

 اثر منحنی یادگیری . 3

که مشکل  توسط روانشناس آلمانی هرمان ابينگهاوس مشاهده شد  19برای اولين بار در قرن  "منحنی یادگيری"

 کرد.های کالمی را بررسی میحفظ اعداد مختلفی از محرک

آن مورد دهد که دفعات زیادی این کار انجام شده است، زمان کمتری در هر تکرار پس از تجربه نشان می

در پایگاه نيروی هوایی رایت پترسون در ایاالت متحده  1936نياز است. این رابطه احتماال برای اولين بار در سال 

زمان کار مورد نياز  ،که در آن مشخص شد که در هر زمان توليد دو برابر هواپيما در کل گيری شده است،اندازه

لعات تجربی از صنایع دیگر را به همراه داشت مقادیر مختلف مطادرصد کاهش یافته است. پس از آن  15تا  10

های مختلف از عمليات این در مقياس: درصد ثابت است اما در اکثر موارد ،درصد 30چند درصد تا  اعم از فقط

، از دو برابر شدن مقدار کل کاالهای توليد شده متفاوت نيست. منحنی یادگيری مدل فرامينهد، که برای هر یک

صورت شرح داده شده است. معادالت به 2و  1طور که در معادالت ها توسط همان نسبت، همانکاهش هزینه

تواند تفاوت قابل  است، اما این اختالف می Yمعادله یکسان است. تفاوت دو معادله فقط در تعریف از این واژه 

 رآورد کند.نتيجه ب توجهی در

نشان دهنده Y ، دهد. در این معادلهدر این معادله آنچه را که به نام منحنی واحد است را شرح می .1

واحد ایجاد  200باشد. برای مثال، اگر اجرا توليد های یک واحد مشخص شده در اجرا توليد میهزینه

تا  1بار از آن را )واحدهای  200استفادهتوان با در نظر گرفتن معادله زیر کرده است، کل هزینه را می

وپا گير است و نياز به استفاده از یک کامپيوتر و یا ارزش است. این دست 200( و پس از آن جمع 200

 .های از پيش تعيين شده استجداول منتشر شده از ارزش

𝑌𝑥 = 𝐾𝑥log2 𝑏 
 که:جایی

𝐾: تعداد ساعت کار مستقيم به توليد واحد اول 

𝑌𝑥 : تعداد ساعت کار مستقيم به توليد واحدxام 

𝑥 :تعداد واحد 

𝑏 :درصد یادگيری 
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 تقدیر است. در این معادله،طور متوسط تجمعی و یا منحنی بهطور متوسط در این معادله، پایه و اساس به .2

Y  
طور متوسط به "تقدیر"باشد. اهميت ( از واحد میXاز مقادیر مختلف )طور متوسط دهنده هزینه بهنشان .3

محاسبه شده است. بنابراین، کل هزینه برای واحدهای  Xبرای واحد تجمعی زیاد است که هزینه متوسط 

X  محصولX های کل از واحدهای هزینه تقدیر است. برای مثال، برای محاسبه هزینهطور متوسط بار به

واحد و محاسبه این مقدار  200هزینه تجمعی از طور متوسط تواند بهگر می، به یک تحليل200تا  1

 تر از مورد منحنی واحد است.محاسبه بسيار ساده ضرب کنيد. این 200توسط 

�̅�𝑥 = 𝐾

1

1+log2 𝑏
𝑥1+log2 𝑏

𝑥
 

 جایی که:

𝐾  :تعداد ساعت کار مستقيم به توليد واحد اول      

�̅�𝑥 : تعداد ساعت کار مستقيم به توليد واحدxام  

𝑥  :تعداد واحد 

𝑏 :درصد یادگيری 

 

 منحنی تجربه .4

 دهد. هر دوره زمان تجمعی دو برابر شود،طور کلی توليد هرگونه کاال یا سرویس اثر منحنی تجربه را نشان میبه

یک درصد ثابت سقوط شود ( با  )مدیریت، بازاریابی، توزیع، و ساخت را شامل می افزایدها را میارزش هزینه

 .کندمی

( شروع به تاکيد بر مفاهيم منحنی تجربه BCGبروس هندرسون از گروه مشاوره بوستون ) 1960در اواخر 

 25تا  10تجربه برای صنایع مختلف که دامنه از  اثرات منحنی 19۷0در  BCGبرای استراتژی کرد. تحقيقات 

 درصد بود را مشاهده کرد.



 1398ماه  هرو دو، م پنجاهشماره                                                                های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

35 

 
 

این اثرات اغلب بيان گرافيکی دارند. منحنی با واحد تجمعی توليد شده بر روی محور افقی و هزینه واحد بر 

 .دهدکاهش هزینه نشان می %15 شود. منحنیروی محور عمودی رسم می

های واحد به دهد که هزینهشود، نشان میناميده می "منحنی تجربه %85"برای هر دو برابر شدن خروجی 

 است.از سطح اصلی خود سقوط کرده  85%

منحنی تجربه شده توسط یک تابع قدرت قانون گاهی اوقات به عنوان قانون هندرسون توضيح داده شده 

 است:
𝐶𝑛 = 𝐶1𝑛−𝑎 

 جایی که:

𝐶1 :هزینه از اولين واحد توليد 

𝐶𝑛 :های واحد توليد هزینهn ام است 

𝑛 :حجم تجمعی از توليد است 

𝑎: کشش هزینه با توجه به خروجی 

 

 .دالیل اثر 5

ای از یادگيری درگير شود، البته، فرایندهای پيچيدهدليل اصلی که چرا اثرات منحنی تجربه و یادگيری اعمال می

شود و درپی بزرگتر آغاز میهای پیطور کلی با یافتههمانطور که در مقاله مورد بحث، یادگيری بهشده است. 

های های ریاضی برای جنبهمعادالت برای این اثرات از سودمندی از مدل باشد.پس از آن به ترتيب کوچکتر می

 آنها عبارتند از: آیند.طورکلی فرآیندهای غير قطعی میبينی از آن بهخاصی تا حدودی قابل پيش
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صورت شوند به کسانی که بهشوند. آنها تبدیل میمی درگيرکارگران از لحاظ فيزیکی بيشتر  -وری کاربهره -

یادگيری، آزمایش، و یا اشتباه  ،یابند و زمان کمتری را برای تامل کردنبيشتری می ذهنی اعتماد به نفس

گيرند. این امر برای تمام کارکنان و بر و پيشرفت  را یاد میهای  ميانکنند. با گذشت زمان راهصرف می

 باشد.طور مستقيم در توليد هستند نمیفقط برای کسانی که به مدیران است، و

-به عنوان فرآیندها، قطعات و محصوالت استاندارد بيشتر می - های ارتقاءاستاندارد، تخصص، و روش -

یابند، ای محدود از وظایف تخصص میه کارمندان در مجموعهشوند، بازده تمایل به افزایش است. هنگامی ک

 کنند.کنند و با سرعت بيشتری کار میدر این وظایف کسب می تجربه بيشتری

توانند راندمان آنها را در آوری اطالعات میخودکار تکنولوژی و فن توليد –یادگيری تکنولوژی محور  -

 گيرند که چگونه آنها را کارآمد و موثر استفاده کنند.و مردم یاد می حال اجرا معرفی کنند

طور همان اندازه که  توليد کل افزایش یافته است، تجهيزات توليد شده بيشتر به -استفاده بهتر از تجهيزات  -

عالوه بر این، خرید تجهيزات توليدی،  شود.طور کامل محاسبه میها بهشوند، کاهش هزینهبرداری میکامل بهره

 تواند قابل توجيه باشد.یم

تواند مخلوط ورودی به آن را آورد، میدست میهعنوان یک شرکت تجربه ببه –تغيير در ترکيب منابع  -

 بدین وسيله به حالت کارآمدتر تبدیل شود. تغيير دهد و

اند، نمودهکنندگانی که بيشتر با محصول  تجربه مصرفتوليدکنندگان و  -طراحی مجدد محصوالت  -

-مثال خوب از این تست کادیالک توانند پيشرفت پيدا کنند. این فيلترها از طریق فرایند توليداند. یکمعموال می

لوازم جانبی تخصص. آنهایی که شکستنی نبود در سایر محصوالت  "هاها و سوتزنگ"های مختلف است 

متوقف شدند.  "ضرب و شتم"را تحمل نکردند جنرال موتورز توليد انبوه شد؛ آنهایی که از آزمون کاربر 

آنها  ،کندطور که جنرال موتورز خودروهای بيشتر توليد میجویی در پول شرکت ماشين شد. همانصرفه

 اند که چگونه بهترین محصوالت را توليد کنند که حداقل پول را خرج کنند.آموخته

تر عنوان یک محصول وارد استفاده گستردهبه – (کاهش هزینه )اثرات شبکه - سازی و استفاده ازآنشبکه -

کند چرا که با آن آشنا است. یک دستگاه فکس در جهان طور موثرتر از آن استفاده میکننده بهشود، مصرفمی

ای موثر از طور فزایندهن را داشته باشد، یک شبکه بهآتواند انجام دهد، اما اگر هرکس یکی از کاری نمی

شبکه کارآمدتری است،  ،سازد. مثال دیگر  حساب ایميل است؛ هر چه بيشتر وجود داشته باشندارتباطات را می

 تر از آن است.به ازای هر ابزار استفاده هزینه هرکس پایين
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یا منابع  و هااثرات منحنی تجربه هنگامی که دو یا چند محصول را با فعاليت -های مشترک اثرات تجربه -

توان برای وری آموخته شده از یک محصول را مییابند. هرگونه بهرهبه  اشتراک بگذارند تقویت می مشترک

 گردد به  اصل حداقل حيرت(.سایر محصوالت استفاده کرد. )این برمی

 

 منحنی یادگیری در روانشناسی و اقتصاد .6

بود. او متوجه شد که زمان موردنياز به  1885اولين فرد برای توصيف منحنی یادگيری هرمان ابينگهاوس در سال 

حفظ کردن یک کلمه مزخرف به شدت افزایش یافته است به همان ميزان که تعداد هجا افزایش یافته است. 

پرداخت. او همچنين خواص انواع  1934تر از یادگيری منحنی در سال روانشناس آرتوربيلز به شرح مفصل

صليبی. ، های فالتی منحنی داد. مانند شتاب منفی، شتاب مثبت، د بحث قرارهای یادگيری را مورمختلف منحنی

وری نيروی کار در صنعت هواپيما را مورد بحث قرار ، تئودور پل رایت اثر یادگيری بر روی بهره1936در سال 

طور ی بهوروری و بهرههای اقتصادی بهرهداد و یک مدل ریاضی از منحنی یادگيری را پيشنهاد داد. آموزش

عنوان تواند بهوری میوری و بهبود بهرهکلی به شرح انواع مشابه منحنی تجربه و اثرات جالب ثانویه است. بهره

کل سازمان و یا صنعت یا اقتصاد فرایند یادگيری و همچنين برای افراد در نظر گرفته شود. الگوی کلی از اولين 

بهبود روش رسيده است. اثر کاهش یافتنی ح عمال دستعنوان سطسرعت باال و سپس کم کردن سرعت، به

های بهبود متناقض اغلب دارای اثر نهفته مخالف بر روی های محلی و استفاده از منابع با آموختن روشتالش

طور که در پارادوکس سيستم در مقياس بزرگتر بعدی است، با تسهيل گسترش آن، و یا رشد اقتصادی، همان

 .1980د بحث قرار گرفته و بروزرسانی شده درخانزوم بروکس اصل در مور 1880جهونز در 

 

 تر از منحنی یادگیریتفسیر گسترده .7

تری را رفتاری معرفی شده است و در این مدت در طول زمان تفسير وسيعدر ابتدا در روانشناسی آموزشی و 

منحنی " ،"های منحنی بهبودهزینه" ،"منحنی بهبود" ،"منحنی تجربه" دست آورده است، و عباراتی از قبيلبه

 صورت مترادف هستند. اغلب به "منحنی بازده"، و "اندازیمنحنی راه" ،"تابع پيشرفت" ،"پيشرفت

که توسعه با اشاره به کل سيستم در فرآیند  طوریدر بخش اقتصاد است، به "توسعه"نرخ بهره از موضوع 

 دهد. طور کلی تمام آموزش در طول زمان تغيير نهایی را نمایش مییادگيری با تغيير ميزان پيشرفت است. به

کند. در حال حاضر نيز در یکه ظاهر متفاوت بسته به مقياس زمان مشاهده دارد را توصيف م "S"اما منحنی 

های طور کلی انواع دیگر تغييرات انقالبی در سيستمارتباط با نظریه تکامل تعادل امال شدن کلمات است. و به

های دیگر است. پيچيده است، مربوط به نوآوری، رفتار سازمانی و مدیریت یادگيری گروهی، از جمله زمينه
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شکل جدید این روند به سرعت در حال ظهور  به جای یادگيری پيچيده درون سيستمی است، که هنگامی که  

 دهد.هسته شدن است را نمایش میآقابل مشاهده است، منحنی نرخ در حال تغيير  را که باعث شتاب گرفتن و 

 

 های رایجواژه .8

ممکن است به  "شيب منحنی یادگيری"است. بيان آشنا شيب منحنی یادگيری، که در آن یادگيری بسيار سریع 

گذاری مورد نياز است ای از ابتدا در منابع پایين سرمایههر یک از دو جنبه از یک الگو که در آن نرخ حاشيه

-یابد، اما در نهایت بدون محدودیت افزایش میاولين مراحل بسيار کاهش می اشاره داشته باشد، شاید حتی در

 دهد.

های مثبت الگوی، یعنی پتانسيل برای پيشرفت سریع در ایل با استفاده از استعاره با تمرکز بر جنبهدر او

دست آوردن نتيجه عنوان دقت حافظه، و یا تعدادی از آزمایشات موردنياز برای بهبه عنوان مثال،یادگيری )به

با گذشت زمان، با این حال، استعاره بيشتر شود( در مرحله مقدماتی و ابتدایی است. گيری میموردنظر اندازه

های منفی الگو تبدیل شده است، یعنی مشکل یادگيری یک بار فراتر طور معمول برای استفاده تمرکز در جنبهبه

 شود.از اصول اوليه یک موضوع یکی می

ابع مشخص مقدار استعاره از نرخ افزایش که در ابتدا باال است توسط ت "سرا شيب ] بودن ["در مورد اول، 

گذاری )یا در برابر زمان که سرمایه گذاری الهام گرفته شده استکلی آموخته شده در برابر کل منابع سرمایه

از لحاظ ریاضی، در ابتدا ارزش مثبت مطلق از مشتق اول آن تابع است. در  - منابع در واحد زمان ثابت است(

-ها در مجموع سرمایهش در رفتار، رفتار آن در باال بودن ارزشمورد دوم، استعاره است با الهام از الگوی خود

شود گذاری در واحد زمان برگزار میگذاری در مجموع زمان هنگامی که منابع سرمایه)یا از سرمایه گذاری منابع

 خصوص اگر در آینده باید آن راگذاری در منابع الزم است بهثابت بوده است(، یعنى ميزان افزایش سرمایه

کاهش  - در نهایت هرگز عبارت دیگر، در نهایت هميشه باال است، هميشه مثبت ارزش مطلق وبه –فراگرفت 

گيری ميزان کند که تابع اندازهوضعيت مشتق اول آن تابع است. به نوبه خود، این خواص تابع دوم دیکته می

گذاری در واحد زمان ثابت ه منابع سرمایهک)یا در هر واحد زمان زمانی گذاری منابع استدانش هر واحد سرمایه

که است(. یک برش افقی خط مجانب در نقطه صفر است. و به این ترتيب که مجموع ميزان یاد گرفتيم، در حالی

-عنوان منابع بيشتر و بيشتر سرمایهیابد، ازدیاد بيشتر و بيشتر به آرامی بهو یا کاهش می "ماندمسطح می" هرگز

 هستند. این تفاوت در تأکيد حتی در ميان مردم یاد گرفته منجر به سردرگمی و اختالف نظر است.گذاری 
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 گیرینتیجه -9

 های توليدت کاالی توليدی و از جهتی در طوالنی مدت کاهش در هزینهدر واحدهایی که مدیریت به دنبال کيفي

در منحنی یادگيری ما بر این  های توليدی را کاهش دهد.کند هزینهباشد با آموزش کارکنان خود سعی میمی

برابر  2شود نيز باوریم که در امتداد دو برابر شدن حجم توليد الزم نيست حتما زمان الزم برای توليد صرف می

های متفاوت برابر نيست لذا تا مرحله ثبات یادگيری بنا بر ضریب یادگيری مدت الزم برای توليد در دوره شود.

دوره  اند بنا بر ضریب یادگيری در هر دوره توليدی خواه ميزان توليدی برابرچرا که کارکنان آموزش الزم دیده

 قبل باشد یا مقدار توليدی بيشتر از دوره قبل باشد. 

های فردی هر یک از کارکنان یکی از توجه به عوامل انگيزشی کارکنان و نيازهای آنها و توجه به تفاوت

یکی از شرایط مهم و اساسی  توان به آن دست یافت ووری نيروی انسانی میترین عواملی است که در بهرهمهم

دهند. عوامل افرادی است که آن کار را انجام می ن به هدف در هر کاری برانگيختن و ایجاد انگيزه دربرای رسيد

هایی ها و تکنيکدنبال راههها وجود دارند و به همين دليل مدیریت بمتعددی در انگيزه کاری پایين در سازمان

یا  های تشویق قدردانی کتبی ون کار با پرداختهای کارکنان خود را افزایش دهد. ایباید باشد که بتواند انگيزه

کننده استرس در امان ها از تاثيرات و عوارض ضعيفبا توجه به اینکه ما انسان .گيردگردش شغلی صورت می

وری و عملکرد مثبت کارکنان در سازمان که مستلزم کاهش عوامل خطرآفرین مثل استرس نيستيم لذا جهت بهره

عنوان مهمترین ابعاد توسعه بایستی در جهت بهسازی و ارتقای بهداشت روانی محيط کار بهباشد، وجود دارد می

قابل  عنوان یک فضای آرام ومحيط کار به منابع انسانی هرگونه اقدام الزم را انجام داده تا ضمن تبدیل شدن

 عملکرد مثبت کارکنان فراهم آوریم. شکوفایی و قبول زمينه را جهت رشد و

 -بهبود عملکرد متاثر از رضایتمندی و انگيزش کارکنان است، در حالی که براساس تئوری انگيزش 

کند و در عمل نيز بهداشت، حقوق و دستمزد نقش یک عامل بهداشتی دارد که از نارضایتی جلوگيری می

راضات و در جهت تامين ها و اعتها به منظور پيشگيری از نارضایتیکنيم که معموال مدیران سازمانمشاهده می

معموال، کارکنان . نمایندهای مالی میمالی کارکنان خویش اقدام به افزایش دستمزدها و یا اعطای پاداش

جا که دانند و از آنکنند، حق مسلم و قانونی خود میهایی را که در زمينه حقوق دریافت میها، افزایشسازمان

ان سال، افزایش سنواتی، افزایش ضریب حقوق ساالنه، ارتقاء گروه یا پایه ها )مانند: پاداش عيدی پایاین افزایش

ی اعضای یک سازمان تعلق صورت یکسان به همهحقوقی و ...( تقریبا بدون توجه به کيفيت کار و عملکرد و به

ها از اجرای تواند در ایجاد انگيزه انجام کار بهتر موثر باشد. و به همين دليل پس از گذشت سالگيرد، نمیمی

ها شاهد وری سازمانایم بهبودی در ارتباط با بازدهی، کارآیی، اثربخشی و بهرهها تاکنون نتوانستهگونه برنامهاین

گردد؛ دادن هرگونه پاداش مالی یا اعمال افزایش در حقوق و دستمزد افراد مبتنی بر نتایج لذا پيشنهاد می. باشيم
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 ی زمانی معين )ترجيحا بلندمدت( باشد.فتارهای مورد انتظار در طول یک دورهارزیابی عملکرد افراد و حصول ر

اند که، استفاده شود. ناگفته نماند که هرزبرگ این نکته را نيز تذکر داده "طرح کارانه"هایی نظير و از طرح

  دهد.عمدتا نقش یک عامل بهداشتی دارد ولی ویژگی یک عامل انگيزشی را نيز نشان می «»حقوق و دستمزد
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