بًلته داخلی  -تخصصی

رهیافت تًسعه

دفتر بروامه ریسی ،وًسازی ي تحًل اداری
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مفهوم بهره وری و بررسی آن در بخش دولتی

THE

مقذمه:
دس ایشاى هؿبكش ثش اػبع هذاسن هَجَد ،اٍلیي ػبصهبًذّی دٍلت ثِ ؿىل ًَیي ،دس
صهبى ًبكشالذیي ؿبُ لبجبس اًجبم گشفتِ اػت .دس ایي ػبصهبًذّیً ،ػبم اداسی وـَس دس
لبلت ٍ 11صاستخبًِ وِ دس سأع آًْب پبدؿبُ ٍ كذساؾػن لشاس داؿت ثِ اًجبم اهَسات
هختلف هشوض ٍ ٍالیبت هیپشداخت.
دس دٍسُ پْلَی ّن ثِ ؾلت تغییش ؿىل حبوویت ػلطِ ٍ اػتوشاس ٍتـذیذ آى ًِ ،تٌْب
تحَلی دس ػبختبس التلبدی -اجتوبؾی ثَجَد ًیبهذ ،ثلىِ ثِ دلیل اّویت یبفتي ًمؾ
ًفت دس التلبد وـَس ٍ دػتیبثی دٍلتْب ثِ دسآهذی ػْلالَكَلتش اص هبلیبت ،سٍص ثِ
سٍص ػبختبس التلبدی-اجتوبؾی ثِ ًفت ٍاثؼتِتش ؿذ ٍ ًػبم اداسی وـَس ّن ثِ تجؿیت
اص ػبختبس هضثَسّ ،ش سٍص ثیؾ اص پیؾ "ًفتخَاس" ؿذ .ثٌبثشایي ًػبم اداسی ٍ ػبصهبًْبی
دٍلتی ایشاىّ ،ن تغزیِ وٌٌذُ اص دسآهذ ًفت ثَدُ ٍ ّن تَصیؽ وٌٌذُ آى ؿذًذ .ثِ ّویي
دلیل دس وـَس ؾوَهبً هٌبطمی وِ "اداسُ" ثیـتشی دس آًجب ثَدُ اص اهىبًبت ثیـتشی ّن
ثشخَسداس گشدیذُ اػت.
ًػبم اداسی وـَس دس دٍسُ اًمالة ٍ ثب هشٍس صهبى ثِ لحبظ ؾذم ایجبد تحَل اػبػی دس
ػبختبس التلبدی – اجتوبؾی ٍ ثِ دلیل سّجشیت هجوَؾِ ًػبم اداسی ثِ ٍػیلِ
تـىیالت لجل اص اًمالة ،لبدس ثِ ایجبد تحَل دس ًػبم اداسی وـَس ًـذُ ٍ ثِ ّویي
دلیل ثب ٍجَد ایجبد تغییشات صیبد دس تـىیالت ٍ ؾٌبكش آىّ ،وچٌبى تحَل ًیبفتِ ثبلی
هبًذُ ٍ ثِ ؾٌَاى یىی اص تٌگٌبّبی اػبػی تَػؿِ التلبدی ،اجتوبؾی ٍ فشٌّگی ایشاى
هحؼَة هیؿَد.
دس ایي ثَلتي وِ خالكِ ٍ جوؽ ثٌذی چٌذیي همبلِ ٍ دٍسُ آهَصؿی ثب هَضَؾبت
ثْشُ ٍسی ٍ تحلیل آى هی ثبؿذ ،تالؽ ؿذُ ضوي اسائِ تؿشیف هختلشی اص ثْشٍُسی،
ثشخی ؾلل پبییي ثَدى ثْشُ ٍسی دس اداسات ٍ ساّىبسّبیی جْت استمبء آى اسائِ گشدد
وِ اهیذ هی سٍد هَسد اػتفبدُ ّوىبساى هحتشم لشاس گیشد.

تَلتي داخلی تخللی سّیافت تَػؼِ
هؼاًٍت ّواٌّگی اهَساقتلادی ٍ تَػؼِ هٌاتغ
دفتش تشًاهِ سیضیًَ ،ػاصی ٍ تحَل اداسی اػتاًذاسی
تْیِ هغالة ٍ تٌظین 6فاعوِ اػذیاى
ًاظش 6هجتثی هلکی
ایي تَلتي آهادُ دسیافت هغالة ّوکاساى هحتشم هیتاؿذ.

تاریخچه
اگش چِ آؿٌایی اًؼاى تا هفَْم تْشٍُسی
تِ صهاىّای دٍس تش هیگشدد ،اها ٍاطُ
تْشٍُسی تشای ًخؼتیي تاس تَػظ
فشاًؼَا کٌِ سیاضیذاى ٍ اقتلادداى
فشاًؼَی تکاس تشدُ ؿذ .کٌِ تا عشح
جذٍل اقتلادی ،اقتذاس ّش دٍلتی سا هٌَط
تِ افضایؾ تْشٍُسی داًؼت.

تعریف بهرهوری:

پظٍّـْای ػلوی ٍ کالػیک دس خلَف
تْشٍُسی اص قشى ّجذّن تَػظ آدام
اػویت دس کتاب ثشٍت هلل آغاص گشدیذ.

یىی اص اثؿبد اػبػی اسصیبثی ؾولىشد ّش ػبصهبًی ،اسصیبثی ثْشٍُسی
آى هیثبؿذٍ .اطُ ثْشٍُسی داسای تؿبسیف هختلفی اػت وِ چٌذ
هَسد آى ثِ لشاس ریل هی ثبؿذ:
 ػاصهاى تیي الوللی کاس ( 6)ILOهحلَالت هختلف اص
ادغبم چْبس ثخؾ (چْبس ؾبهل اكلی تَلیذی ،صهیي ،وبس،
ػشهبیِ ٍ ػبصهبًذّی) ایجبد هیؿًَذً .ؼجت ایي ؾَاهل ثش
تَلیذ ثشای ػٌجؾ ثْشٍُسی ثِ وبس هیسٍد.
 آطاًغ تْشٍُسی اسٍپا ( 6)EPAثْشٍُسی دسجِ
اػتفبدُ هَثش اص ّش یه اص ؾَاهل تَلیذ اػت .ثْشٍُسی
دیذگبّی فىشی اػت وِ دس پی ثْجَد ٍضؿیت هَجَد
اػت.
 تْشٍُسی دٍلتی 6وبسایی دس هلشف هٌبثؽ (وویت) ثشای
اسائِ ثوشثخؾ خذهبت ؾوَهی (ویفیت).
 ػاصهاى هلی تْشٍُسی ایشاى 6ثِ دسػت اًجبم دادى
هؼتوش ٍ هذاٍم وبس دسػت ثْشٍُسی هیگَیٌذ .ثْشٍُسی
اًتخبة فؿبلیتی اػت وِ ثب ثیـتشیي ثبصدّی ّذف هَسد
ًػش سا تحمك هیثخـذ .ثْشٍُسی َّؿوٌذاًِ وبس وشدى
هیثبؿذ.

دس ّوِ جَاهغ تـشی ،تْشٍُسی کلیذ
خَؿثختی ٍ سفاُ اػت ٍ تْشٍُسی خَد
ٍاتؼتِ تِ ًحَُ کاس ٍ تاصدّی ٍاحذّای
تَلیذ کٌٌذُ کاال ٍ خذهات هیتاؿذ.
هلتْای ثشٍتوٌذ هلتْایی ًیؼتٌذ کِ تٌْا
داسایی صیاد داؿتِ تاؿٌذ تلکِ آًْا تا کوک
ػغح تاالی حوایت ٍ تکٌَلَطی هی تَاًٌذ
اص ًْادُ ّای خَد تِ ًحَ تؼیاس هغلَتتشی
اػتفادُ کٌٌذ.

امام علی (ع):
آفه االعمال ،عجس العمّال.

آفت کارها ،واتًاوی کارمىذان است.
ػوذُ اػذاد ٍ آهاس 1
اػتفادُ ؿذُ دس ایي ؿواسُ اص تَلتي اص ػایت ػاصهاى تْشٍُسی ایشاى اػتخشاج ؿذُ اػت.
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نقش بهرهوری در توسعه کشورها

بهرهوری در ایران

دس دِّّبی اخیش وـَسّبی كٌؿتی حذٍد  55دسكذ اص سؿذ تَلیذ خَد سا اص طشیك استمبی
ثْشٍُسی ثذػت آٍسدُ اًذّ .وچٌیي طی دٍ دِّ گزؿتِ تؿذادی اص وـَسّبی آػیبی جٌَة
ؿشلی ٍ الیبًَػیِ (هبًٌذ طاپي ،هبلضی ،ػٌگبپَس ٍ  )...اص سؿذ التلبدی چـوگیشی ثشخَسداس
ثَدُاًذ وِ ایي هیضاى سؿذ ًِ اص طشیك ػشهبیِگزاسیْبی جذیذ ،ثلىِ اص طشیك ثْجَد ػبختبسّبی
هذیشیتیً ،یشٍی اًؼبًی ،تجْیضات ٍ هبؿیي آالت ثذػت آهذُ اػت.
ثشسػیْب ًـبى هیدّذ ثْشُ ٍسی هْوتشیي هٌجؽ سؿذ التلبدی دس طاپي اػت .ثطَسیىِ دس
فبكلِ ػبلْبی  1895تب  1551ػْن ثْشٍُسی اص سؿذ التلبدی ایي وـَس  69.5دسكذ ثَدُ
اػت.

تشای دسک تْشٍُسی دس ایشاى کافیؼت تِ چٌذ آهاس صیش تَجِ ؿَد6





هقایؼِ تْشٍُسی دس دٍ کاسخاًِ ػیواى دس ایشاى ٍ طاپي6
هَضَع

ایشاى

طاپي

تشق هلشفی تشای تَلیذ ّش تي

661

59

ًیشٍی کاس ؿاغل

6099

631

هؼاحت (کیلَهتش هشتغ)

0

9.1



تْشٍُسی ػاػات کاس 6ستجِ  135اص  149وـَس دس ػبل 1514
(ایشاى پغ اص ثٌگالدؽ داسای پبییيتشیي ؿبخق ثْشٍُسی ًیشٍی
وبس دس آػیبػت).
تْشٍُسی هَاد غزایی 6حذٍد  35دسكذ اص هَاد غزایی دس ایشاى
ضبیؽ هیؿَد.
تْشٍُسی اًشطیً 6شخ هلشف ػشاًِ اًشطی دس ایشاى ثبالتشیي ًشخ
دس دًیبػت( .اگش هلشف ػشاًِ اًشطی دس ایشاى هؿبدل  155ثبؿذ ،ایي
سلن دس وـَس چیي هؿبدل  ،33دس ٌّذ هؿبدل  ٍ 18دس اًذًٍضی هؿبدل
 14خَاّذ ثَد).
تْشٍُسی آب آؿاهیذًی 6طجك ثشخی آهبسّبی گزؿتِ دس ایي
ؿبخق ایشاى ستجِ  151اص  113وـَس سا داسد.

موانع ارتقای بهرهوری در خذمات دولتی

بهره وری در خذمات دولتی
ثْشُ ٍسی ثخؾ دٍلتی ّوبًٌذ ثخؾ خلَكی ثشای ؾولىشد التلبدی یه وـَس اص اّویت
ثبالیی ثشخَسداس اػت .دس خلَف اّویت ثْشٍُسی دس ثخؾ دٍلتی دالیل ؾوذُ ریل اسائِ
هیؿَد .اٍل ایٌىِ ثخؾ ؾوذُای اص اؿتغبل دس ثخؾ دٍلتی اػت .دٍم ایٌىِ ثخؾ دٍلتی
تبهیي وٌٌذُ اكلی خذهبت دس التلبد ثَیظُ خذهبت ثبصسگبًی ٍ خذهبت اجتوبؾی اػت وِ ثش
ّضیٌِ ًْبدُّب ٍ ویفیت ًیشٍی وبس ثٌگبّْبی التلبدی تبثیش داسد ٍ ػَم ایٌىِ ،ثخؾ دٍلتی
هلشف وٌٌذُ هٌبثؽ هبلیبتی اػت .لزا تغییشات دس ثْشٍُسی ثخؾ دٍلتی هیتَاًذ اثشات لبثل
هالحػِ ای ثش التلبد یه وـَس داؿتِ ثبؿذ.
اًذاصُ گیشی ٍ تحلیل ثْشٍُسی دس ػطح یه ػبصهبى هیتَاًذ هٌبفؽ فشاٍاًی سا ثِ ّوشاُ داؿتِ
ثبؿذ .ثشای ایٌىِ یه ػبصهبى ثذاًذ دس چِ ػطحی اص ثْشٍُسی ثبیؼتی ؾول ًوبیذ ،ثبیذ ثذاًذ
وِ اوٌَى دس چِ ػطحی اص ثْشٍُسی ؾول هیوٌذ.
فؿبلیتْبیی وِ دس خلَف ثْشٍُسی دس ػطح ػبصهبًْب كَست هیگیشد ثبیؼتی سٍؿوٌذ ثبؿذ .ثِ
ایي هؿٌی وِ هجوَؾِ الذاهبتی هـخق دًجبل ؿَد وِ ایي الذاهبت سا هیتَاى چشخِ ثْجَد
ثْشٍُسی ًبهیذ.

هَاًغ ػیاػی

قَاًیي دػت ٍ پاگیش

هَاًغ ػاختاسی ٍ تـکیالتی

پیچیذگی سٍؿْای اًجام کاس

فشایٌذ تَدجِ سیضی

ًثَدى تکٌَلَطی هٌاػة کاس

ضؼف تشًاهِ سیضی

ػذم تَجِ تِ هـاسکت

ًثَدى اختیاسات کافی

ػذم توشکض

توشکض ٍ ًثَدى اػتقالل

ًظام پشداختْای ًاهٌاػة

ًذاؿتي ؿایؼتِ ػاالسی

ًذاؿتي تشًاهِ ای سٍؿي

ضؼف استثاعات ػاصهاًی

ًثَدى فضای هٌاػة

فقذاى ًظاست کافی

فشٌّگ کنکاسی

اگشچِ دس ثخؾ دٍلتی ،خذهبت دس چبسچَة لَاًیي ٍ همشسات دٍلتی اسائِ
هیؿَد اهب ایي ثخؾ ّوَاسُ ثشای ثْجَد ثْشٍُسی خَد ثب هَاًؽ اػبػی هَاجِ
ثَدُ اػت .ایي هَاًؽ سا هیتَاى ثِ ػِ دػتِ  -1 :هَاًؽ ٍ هـىالت هحیطی
(ؾذم ٍجَد فـبس ثبصاس سلبثتی ٍ اًحلبسی ثَدىٍ ،جَد فـبسّبی ػیبػی
تبثیشگزاس ثش تلوینگیشی ،هحبفػِ وبسی هفشط ٍ گشایؾ ثِ حفع ٍضؽ
هَجَد ،ونحَكلگی افشاد دس همبثل تغییشات ؾولیبتی ،ون اّویت ثَدى
هَضَؼ ثْشٍُسی دس همبثل ؾالیك ػیبػی ،ؾولصدگی ٍ ػطحی ًگشی،
هحذٍدیت هٌبثؽ دٍلتی ٍ )...؛  -1هَاًؽ ٍ هـىالت ػبصهبًی (فشایٌذ
ثَسٍوشاػی ،فمذاى ػیؼتن هٌبػت اسصیبثی ؾولىشد ،فمذاى ػیؼتن هٌبػت
پبداؽ ،پبییي ثَدى اهٌیت ؿغلیٍ ،جَد همبٍهت دس ثشاثش ًػبست ،ووجَد
وبسوٌبى تحلیلگش ٍ  -3 ٍ )...هَاًؽ ٍ هـىالت فشدی (وٌتشل ًبوبفی صهبى وبس
تَػط هذیشاى ،آؿفتگی رٌّی هذیشاى ،وبفی ًجَدى تؿْذ هذیشیت ًؼجت ثِ
ثْشٍُسی ،فمذاى سیؼه پزیشی هذیشاى ،پبییي ثَدى هْبستْبی سّجشی
هذیشاى ،فشدگشایی ٍ هـبسوت ًبپزیشی هذیشاى ٍ  )...تمؼین وشد.
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بررسی شاخصهای بهرهوری در سالهای  09الی  09بر اساس سال پایه 09
آمارهای مربوط به شاخصهای بهرهوری در سالهای  09و  09مقذماتی بوده و در معرض تجذیذنظر قرار دارد.

شاخصهای بهرهوری بر اساس ارزش افسوده ،تعذاد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه
در سالهای  09تا 09
جذاٍل ٍ ًوَداسّای اسائِ ؿذُ دس ایي تخؾ ،ؿاخلْای تْشٍُسی سا تا دس ًظش گشفتي تؼاسیف ریل تِ ػٌَاى هثٌای هحاػثات
ًـاى هیدٌّذّ .وچٌیي ػال  59تِ ػٌَاى ػال پایِ ٍ هقذاس ّوِ ؿاخلْا هؼادل  699دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.
ؿاخق تْشٍُسی ًیشٍی کاسً 6ؼثت تَلیذ ًاخالق داخلی تِ تؼذاد ًیشٍی کاس
ؿاخق تْشٍُسی ػشهایًِ 6ؼثت تَلیذ ًاخالق داخلی تِ اسصؽ هَجَدی ػشهایِ ثاتت
ؿاخق تْشٍُسی کل ػَاهل تَلیذً 6ؼثت تَلیذ ًاخالق داخلی تِ هیاًگیي ٍصًی ًیشٍی کاس ٍ هَجَدی ػشهایِ ثاتت

سال 09

سال 09

سال 09

سال 09

سال 09

سال 09

شاخص بهرهوری نیروی کار

699

52

44

56

43

51

شاخص بهرهوری سرمایه

699

59

44

45

42

52

شاخص بهرهوری کل عوامل تولیذ

999

09

88

09

88

09

تغییرات شاخص بهرهوری کل عوامل تولیذ

رشذ اقتصادی

سهم بهرهوری از رشذ اقتصادی

(درصذ)

(درصذ)

(درصذ)

09

-5.99

-4

-

09

-2.35

9

-

سهم بهرهوری از رشذ

09

6.51

9

21

09

-9.12

-6.2

-

اقتصادی طی دوره

09

69.46

62.1

43

سال

3

( 09-09درصذ)
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توضیحات جذاول و نمودار صفحه قبل مربوط به شاخصهای بهرهوری سالهای  09الی :09



دس ػال  56کِ سؿذ اقتلادی هٌفی تَدُ اػتّ ،ش دٍ ًْادُ تَلیذ (ػشهایِ ٍ ًیشٍی کاس) هثثت تَدُ اػت .دس ایي حالت اگش چِ هحاػثِ ػْن سؿذ
تْشٍُسی دس سؿذ اقتلادی اهکاىپزیش ًیؼت ٍلی هیتَاى گفت ػْن قاتل تَجْی اص سؿذ اقتلادی هٌفی دس ایي ػال هیتَاًذ ًاؿی اص سؿذ هٌفی
تْشٍُسی کل ػَاهل تاؿذ.



کاّؾ سؿذ ؿاخق تْشٍُسی کل ػَاهل تَلیذ دس ػال  56سا هی تَاى ًاؿی اص تحشیوْای اقتلادی ٍ ػذم دس دػتشع تَدى هَاد اٍلیِ ٍاسداتی،
ػلیشغن سؿذ ًیشٍی کاس ٍ ػشهایِ داًؼت کِ خَد سا تِ كَست سؿذ هٌفی دس ؿاخق تْشٍُسی ًوایاى کشدُ اػت.



دس هفَْم ػام هی تَاى ایٌغَس اتشاص کشد ،اص آًجا کِ کل اقتلاد کـَس (هتأثش اص تحشیوْای ظالواًِ) اص ؿشایظ ًشهال تشخَسداس ًثَدُ اػت ،ایي ػاهل
ًـاى دٌّذُ ػذم ٍجَد تْشٍُسی دس کل اقتلاد تَدُ اػت .تٌاتشایي تأثشات هٌفی ّش ػاهلی هاًٌذ هـکالت اقتلادی (کِ تؼضاً ًاؿی اص فـاسّای
ػیاػی تَدُ) ،ػیاػی ،تجاسی ،قاًًَی ٍ  ...دس ؿاخلْای تْشٍُسی هٌؼکغ هیگشدد.

راهکار های پیشنهادی:
افضایؾ ثْشُ ٍسی دس ّش ػبصهبى ٍ ثِ خلَف دس ًیشٍی وبس آى ،دس صهیٌِ ّبی هختلف هی تَاًذ كَست گیشد .اص ایجبد اػتخذام كحیح ًیشٍی وابس تاب افاضایؾ اًگیاضُ
تَػط هذیشیت هٌبػت؛ ساُ ّبی گؼتشدُ ای ثشای ایي هؼئلِ ٍجَد داسد.
سٍؿْای افضایؾ تْشٍُسی ًیشٍی کاس6
افضایؾ هـاسکت کاسکٌاى:
* ثؼتش ػبصی فشٌّگی ،تفْین ًمؾ ٍ تبثیش هـبسوت وبسوٌبى دس ؾولىشد ػبصهبى
* هـَست ثب وبسوٌبى دس تلویوبت هشثَط ثِ آى ّب ٍ حَصُ تخللی ؿبى
* ثِ وبسگیشی اًَاؼ سٍؽ ّبی هذیشیت هـبسوتی اص جولِ اػتمشاس ًػبم پیـٌْبدات ٍ ایجبد طَفبى فىشی دس ػبصهبى
* ثشگضاسی جلؼبت ٍ ثحث ّبی گشٍّی ثب هـبسوت وبسوٌبى
گضیٌؾ ٍ اًتخاب كحیح کاسکٌاى:
* دس گضیٌؾ وبسوٌبى هؼبئلی چَى تٌبػت تحلیالت ،ؿخلیت ٍ ٍیظگی ّبی سٍاًی وبسوٌبى ثب ؿغل لحبظ ؿَد
* هـبغل ثش اػبع تَاًبیی وبسوٌبى ثِ آًبى ٍاگزاس ؿَد
* ثشگضاسی آصهَى ّبی جبهؽ دس حیي اػتخذام ٍ اًجبم هلبحجِ تخللی هشتجط ثب هـبغل هشثَط
* آؿٌبیی ّشچِ ثیـتش هذیشاى ثب هحتَای هـبغل دس ٌّگبم اًتلبثبت ضشٍست داسد
آهَصؽ کاسکٌاى:
* تـَیك وبسوٌبى ثشای اداهِ تحلیل
* هـَست دس تْیِ هحتَای دٍسُ ّب ثب ؿشوت وٌٌذگبًی وِ ّن تجشثِ وبسی ٍ ّن داًؾ الصم سا داسًذ
* هحتَای دٍسُ آهَصؿی ٍ هَاد آهَصؿی ثبیذ ّوبٌّگ ٍ هتٌبػت ثب ٍیظگی ّب ٍ خلَكیبت فشاگیشاى ثبؿذ
* تؿییي هذت اجشای دٍسُ هتٌبػت ثب ًَؼ فؿبلیت ٍ سػبلت ػبصهبى ،ؿشایط ؿشوت وٌٌذگبى ،پیؾ ثیٌی تؼاْیالت الصم
ٍ اًتخبة اػتبداى هجشة ٍ وبسآصهَدُ
* ًؼجت ثِ اسصیبثی اثش ثخـی دٍسُ ّبی آهَصؿی ثشگضاس ؿذُ دس ػبصهبى الذام ؿَد تب ًمابط ضاؿف دٍسُ ّاب ؿٌبػابیی
ؿذُ ٍ دس ثشًبهِ سیضی ّبی آتی هذًػش لشاس گیشد.
تاصًگشی ٍ اكالح دس ػاختاس ػاصهاًی:
* اجشای طشاحی هجذد هـبغل
* تَجِ ثیـتش ثِ تذٍیي ٍ تٌػین ؿشح ٍغبیف هـخق ٍ ؿفبف ثشای پؼت ّبی ػبصهبًی ولیِ وبسوٌبى
* تَجِ ثیـتش ثِ تذٍیي ؿشایط استمبی ؿغلی
* هؼتٌذ ػبصی اهَس ٍ تٌػین سٍال اًجبم وبسّب
تْثَد ػیؼتن جثشاى خذهات کاسکٌاى:
* پشداخت حمَق ٍ هضایبی وبسوٌبى فمط ثِ هؿٌبی ػضادّی ٍ ججشاى وبس ًیؼت ثلىِ اص ػیؼتن ججشاى خاذهبت هایتاَاى
جْت جزة ،اًگیضؽ ٍ حفع وبسوٌبى اػتفبدُ وشد.
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