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ارتقای بھره وریارتقای بھره وری

مھمترین و موثرترین رویکرد و استراتزی برای رفع مھمترین و موثرترین رویکرد و استراتزی برای رفع 

مشکالت اقتصادی ایران در حال حاضرمشکالت اقتصادی ایران در حال حاضرمشکالت اقتصادی ایران در حال حاضرمشکالت اقتصادی ایران در حال حاضر

چرا؟ چرا؟ 



میلیون نفر 77
جمعیت ایران

میلیون نفر  21 میلیون نفر   21
شاغل

میلیون واحد  7 میلیون واحد   7
اقتصادي

اقتصاد ایران 

میلیون واحد 4.4 میلیون واحد  4.4
کشاورزي

هزار واحد  هزار واحد  530
هزار سایر 2170صنعتی و معدنی

واحدهاي اقتصادي

تعداد واحدهاي بزرگ 
سازمان 210000حدود 



نشانھ ھای بیماری اقتصاد کشور

میلیارد دالر درآمد ارزي   700
91-84

درصد نرخ بیکاري14درصد نرخ تورم 40درصد تولید–5.8رشد 

پایین بودن سایر بیماري ها
بهره وري ملی

هزار میلیارد   500
تومان نقدینگی

هزار میلیارد  200
تومان بدهی دولت



مشکل اساسی هدفمندسازي یارانه ها 

میلیارد تومان 3500: مبلغ یارانه پرداختی به خانوارها ماهانه  *
میلیارد تومان 42000: مبلغ یارانه پرداختی به خانوارها ساالنه  *
میلیارد تومان 56000: درامد حاصل از افزایش قیمت حاملهاي انرژي * میلیارد تومان 56000: درامد حاصل از افزایش قیمت حاملهاي انرژي *
میلیارد ریال 28000: درصد سهم خانوارها از یارانه ها 50  *
میلیارد تومان  42000–28000= 14000:  کسري بودجه ساالنه یارانه خانوارها *



نشانھ ھای بیماری سازمان ھا

تورم نیروي  
کیفیت پایین  قیمت تمام شده باالانسانی

بهره وري پایینکاالها و خدمات

عدم رضایت  ضایعاتسایر بیماري ها
کارکنان

عدم رضایت  
مشتریان



چگونھ ارتقای بھره وری می تواند داروی اصلی  چگونھ ارتقای بھره وری می تواند داروی اصلی  

بیماری اقتصاد ایران باشد؟بیماری اقتصاد ایران باشد؟بیماری اقتصاد ایران باشد؟بیماری اقتصاد ایران باشد؟



::تعریف بھره وریتعریف بھره وری

انجام کار درست بھ روش صحیحانجام کار درست بھ روش صحیح

وو

تولید کاالھا و خدمات بیشتر با منابع کمترتولید کاالھا و خدمات بیشتر با منابع کمتر



ارکان بهره وري  

آثار وتبعات
Impact

ورودي
Input

فرآیند
Process

خروجی
Output

 پیامد
Outcome ImpactInput Process Output Outcome



آنچه که هست:  بهره وري

آثار و
تبعات  

وروديفرآیند خروجیپیامد آثار و
تبعات  

وروديفرآیند خروجیپیامد



ورودي فرآیند خروجی   پیامد 

آنچه که باید باشد:  بهره وري

وروديآثار وتبعات  فرآیند خروجی   پیامد  آثار وتبعات 



وري بهره مدیریت چرخه

اندازه گیري شاخصهاي 
بهره وري

بانک 

برنامه ریزي  بهبود 
بهره وري

تحلیل شاخصهاي 
بهره وري

اجراي برنامه هاي 
بهبود بهره وري

بانک 
اطالعات بهره 

وري



انواع شاخصهاي بهره وري

بهره وري نیروي کار - 1
بهره وري رقابت پذیري -2
بهره وري سرمایه - 3
بهره وري انرژي -4
بهره وري کل - 5



بهره وري منابع انسانی

ارزش ستانده =بهره وري کار   - 1
تعداد شاغلین 

ارزش ستانده ارزش ستانده=بهره وري رقابت پذیري  -2
جبران خدمات کارکنان



عوامل اصلی توسعه منابع انسانی براي ارتقاي بهره وري

)ارتقاي مهارتها(آموزش هدفمند  -1
)کارمزدي به جاي روزمزدي(انگیزش هدفمند  -2
شایسته ساالري مدیران و کارکنان -3
استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران - 4 استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران - 4
اصالح و بهبود فرایندهاي سازمان و فناوري محور کردن آنها -5
ارزیابی انطباق شغل با شاغل - 6



نتایج افزایش نیم ساعت کار مفید روزانه کارکنان در کل اقتصاد  

  0/5r 21.000.000 = 10.500.000نفرساعت روزانه    

  380r 10.500.000 =3.150.000.000نفرساعت ساالنه   

=÷   10.500.000  ÷ 8 = 1.312.500معادل نفر استخدام جدید  



نتایج افزایش نیم ساعت کار مفید روزانه کارکنان در بخش دولتی

0/5r 2.180.000 =1.090.000نفرساعت روزانه    

300r 1.090.000 =327.000.000نفرساعت ساالنه   

=÷ 1.090.000  ÷ 8 =136.250معادل نفر استخدام جدید  



نتایج محاسبات شاخصهاي بهره روي نیروي کار در بخشهاي منتخب 
)میلیون ریال -نفر( 1383صنعت به قیمت هاي ثابت سال 

درصد تغییرات137513861390شرح

118.2256.1212.079.5صنعت آهن و فوالد

607.11611.41067.675.8صنعت خودرو

165.5537.5264.559.8آالت کشاورزي صنعت ماشین







ضرورت تهیه و تدوین برنامه ارتقاي بهره وري با تاکید بر ارتقاي  
بهره وري منابع انسانی

  اقتصادي بخشهاي و ملی اقتصاد سطح در -1

دولتی سازمانهاي کلیه سطح در -2

تولیدي بزرگ بنگاههاي کلیه سطح در -3



اقدامات الزم در چارچوب برنامه ارتقاي بهره وري منابع انسانی 

کارکنان هدفمند انگیزش و آموزش -1

 کارکنان مفید کار ساعات افزایش -2

غیرضروري هاي هزینه و ضایعات کاهش و شناسایی -3 غیرضروري هاي هزینه و ضایعات کاهش و شناسایی -3

کاري فرایندهاي بهبود و اصالح -4

وري بهره ارتقاي و کارمزدي براساس پرداختها نظام اصالح -5



:  و کالم آخر 

اگر در کشوري امکانات محدود و انتظارات و توقعات زیاد است کار را   -1
به دست کارآفرینان بسپارید چرا که آنها می توانند با منابع کمتر       

پیتر دراکینگ      .ستانده هاي بیشتري را حاصل کنند پیتر دراکینگ      .ستانده هاي بیشتري را حاصل کنند

اگر کاري را انجام دادید و در آن ایرادي  ندیدید، حداقل چیزي که   -2
.می توان گفت این است که دقیق نگاه نکرده اید

تام پیترز                                                                                          



جعفر عسگري
Asgari . Jafar @ yahoo.com 

09123408102  


