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پیشگفتار

امروز با توجه به منابع کمیاب و نیازهای نامحدودی که وجود دارد، اس��تفادة درس��ت و 
مناسب از منابع کمیاب و بر طرف کردن نیازهای نامحدود امری واجب و ضروری به شمار 
می رود وهمچنین با توجه به جهانی ش��دن اقتصاد و شكس��تن مرزهای جغرافیایی چه از 
لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و.... و افزایش رقابت، دولتها و شرکتها را 
بر آن داشته تا برای از دست ندادن بازارهای داخلی و خارجی و خارج نشدن از گوی رقابت 
داخل��ی وجهانی، کاالهایی با کیفیت بهتر و کمیت بیش��تر و قیم��ت پائین تر به بازارهای 
داخلی و خارجی ش��ان عرضه نمایند که این می تواند با اس��تفاده بهتر و مناس��ب از منابع 
موجود صورت  گیرد. در تولید همواره مهمترین رابطه ارتباط داده و س��تانده بوده اس��ت. 
رابطه میان عوامل تولید و میزان محصول تعیین کننده اقتصادی بودن تولید کاال یا خدمات 
و در سطحی فراتر نشان دهنده وجود مزیت های اقتصادی است که از دیرباز نقش عمده ای 
در مبادالت داخلی و خارجی داشته است. این مسئله آنقدر در تولید اهمیت دارد که تحت 
عنوان دانش فنی مطرح میشود. دانش فنی، مجموعه اطالعات تولید در بهینه ترین شرایط 
ممكن جهت تولید کاال یا خدمات در یك سازمان میباشد. این اطالعات از اسرار واحدهای 
تولیدی بوده و در طبقه اطالعات سری سازمان به شمار میآید از همین روی بدست آوردن 
آن صرف هزینه های گزاف را در پی دارد. دانش فنی در سازمان گاه با پرداخت هزینه های 
باال بصورت یكجا و در سطح مشخص خریداری میشود و گاه نیز نتیجه فعالیت های تحقیق 
و توس��عه و زحمات تیم فنی یك س��ازمان است که در طول س��الها و پس از صرف هزینه 
البته به نسبت کمتر از روش قبلی اما در سطحی کامل بدست می آید و راه را برای فعالیت 
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سازمان هموار می نماید. نقش مدیر سازمان نیز در کسب دانش فنی به هر روش بسیار حائز 
اهمیت است. مدیریت در یك سازمان خارج از جنبه اداری خود یك وجه اقتصادی دارد که 
تمایز مدیران را رقم میزند. در مدیریت اقتصادی یك سازمان اولین مسئله مهم اینست که 
مقدار مش��خصی از کاال یا خدمات در ازای استفاده و بكارگیری چه میزانی از عوامل تولید 
می ش��ود؟ این س��وال برای یك مدیر معین کننده تابع تولید محصوالت سازمانش می باشد 
و نقطه ش��روع برای فعالیتش اس��ت اما در وحله دوم این دو سوال را مطرح میشود که اوال 
آیا ممكن اس��ت با میزان عوامل تولید موجود، کاال و خدمات بیش��تری تولید کرد؟ و سوال 
دوم نیز اینكه آیا امكانپذیر اس��ت که برای تولید همین مقدار کاال یا خدمات، عوامل تولید 
کمتری را بكار برد؟ پاس��خ به این دو س��وال همان بررسی بهره وری عوامل تولید است که 
نیازمند پیمودن مس��یر تولید می باشد و در نهایت منجر به شناخت بهتر مدیران از عوامل 
تولید و محصوالت میگردد و ماحصل این تالش یافتن گنج های نهفته در مسیر تولید است. 
در کتاب حاضر تالش نمودیم تا خواننده شناخت جامعی نسبت به مفهوم بهره وری و علل 
عدم بهره وری در س��ازمانها پیدا کند و س��پس با ارائه مثال به بررسی وضعیت بهره وری در 
بخش های��ی از اقتصاد ایران پرداختیم. امیدواری��م مدیران محترم اعم از بخش خصوصی و 
دولتی با مطالعه این کتاب بتوانند به ضعف های بهره وری موجود در سازمان متبوعشان پی 
ببرند و در جهت رفع آن بكوش��ند و با ش��ناخت و تسلط بر خط تولید کاال یا خدمات خود 
بهره وری عوامل تولید را بهبود ببخش��ند. برخود الزم میدانیم از س��رکارخانم مهسا خندان 
بارانی که ما را در جهت تالیف این اثر یاری دادند سپاس ویژه به عمل آوریم. در پایان امید 
اس��ت خوانندگان و منتقدان گرامی ما را از نقدهای دلس��وزانه خود محروم نسازند تا چراغ 

راهی باشد برای فعالیت های آینده.

سپاس



۱۱

مقدمه

تحوالت اساس��ی در عرص��ه تجارت، اقتصاد و فض��ای بین الملل در ق��رن اخیر چنان 
پرش��تاب بوده است که مدیریت کس��ب و کار را پیچیده تر از قبل کرده است. سازمانهای 
موجود در هر جامعه با اس��تفاده از منابع محدودی که در اختیار دارند، به گونه ای به رفع 
نیازه��ای ف��ردی و گروهی افراد جامعه می پردازند و از آنجا ک��ه منابع تولید همواره با یك 
ویژگ��ی یعنی کمیابی مواجه هس��تند، اهمیت اس��تفاده بهینه از عوام��ل تولید روز به روز 
افزایش یافته و اکنون اصلی ترین هدف س��ازمانها اس��تفاده بهینه از عوامل تولید و رسیدن 
به اثربخش��ی است. شرکت های امروزی برای رقابت در سطح جهانی و برای باقی ماندن در 
محیطی که اصطالحا به اقتصاد جهانی معروف اس��ت، بیش از پیش به کیفیت و بهره وری 
متكی هس��تند جمیع اختراعات و ابداعات بش��ر از ابتدائی ترین اب��زار کار در اعصار بدوی 
گرفت��ه تا پیچیده ترین تجهیزات مكانیك��ی و الكتریكی زمان حاضر، متأثر از همین تمایل 
و اش��تیاق به بهره وری و کیفیت زندگی افزونتر بوده است بر اساس یك تقسیم بندی سیر 
تحوالت جوامع بش��ری از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی تا انقالب اطالعاتی فراز و نشیب های 
زیادی را پش��ت سر گذاشته اس��ت اما در قرن بیس��ت و یكم به اذعان دانشمندان، اساس 
رقابت متحول گشته و موفقیت سازمانها به نسبت میزان اهتمام آنها به دانش وابسته است. 
بهره وری و مدیریت کیفیت نقش عمده ای در دانش س��ازمانی دارا میباش��ند. بهره وری در 
منابع غیر انس��انی باعث استفاده درست از منابع کمیاب و افزایش قدرت رقابت و در حوزه 
منابع انس��انی، مزایای بهره وری به صورت دس��تمزدهای باال و کیفیت بهتر زندگی ش��غلی 
ظاهر می ش��ود. بهره وری به عنوان یك ضرورت، جهت ارتقاء س��طح زندگی، رفاه بیشتر و 



بهره وری حلقه گمشده اقتصاد ایران و راه حل ها ۱2

آرامش و آس��ایش انسانها می باش��د، که هدف اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب 
میش��ود. در واقع بهره وری ش��رط الزم برای حیات بشری به شمار میآید و از عناصر حیات 
نقش کمتری در زندگی انس��انها ندارد زیرا با محدودیت منابع و ظهور نیازها و انس��انهای 
جدید بدون بهره وری در واقع زندگی بش��ری امكانپذیر نخواهد بود. کافیس��ت تصور ش��ود 
با روش��ها و ابزارآالت یكصد س��ال قبل بخواهیم مواد غذایی برای جمعیت فعلی دنیا فراهم 
نماییم پر واضح اس��ت که نتیجه آن نه تنها غیر ممكن اس��ت بلكه به یك قحطی خانمان 
سوز منجر می شود لذا شرط الزم برای ادامه زندگی انسانها بر روی کره زمین یافتن راههای 
جدید جهت اس��تفاده بهینه از هر منبعی می باشد و هرروز وظیفه تالشگران این حوزه باید 
رس��یدن ب��ه جمع بزرگتری از بهینه ها باش��د. امروزه یك تولید کنن��ده کاال و خدمات در 
اقتصاد جهانی در تمامی ابعاد تولید خود با ش��دیدترین رقابت ها مواجه هس��ت و ناچار به 
بروزرسانی خود با آخرین تغییرات در ابعاد گوناگون تولید خود است و عصاره این تحوالت 
در رابط��ه داده و س��تانده محصول نمود پیدا میكند اگر تولی��د کننده در حال رقابت برای 
جذب نیروی انسانی بهتر یا مواد اولیه بهتر و یا..... است علت را باید در بهبود رابطه معروف 
چه میزان س��تانده در مقابل چه میزان نهاده جستجو کرد. گاه شاید بهره وری تنها با هدف 
افزایش کیفیت صورت گیرد اما اگر درس��ت بنگریم در س��طح کالن این خود نوعی بهبود 
رابطه نهاده - س��تانده می باش��د زیرا از هدر رفت موادی که میتوانست تبدیل به کاالیی با 
کیفیت پایینتر ش��ود جلوگی��ری مینماید و این عوامل تولید ب��ه محصوالت کاراتر هدایت 
میشوند. تالش به جهت افزایش کیفیت و بهره وری توقف ناپذیر میباشد زیرا تضمین کننده 
زندگی نس��ل های فعلی و آینده بشر خواهد بود انسانهای امروز با حرص فراوان جهت ارضا 
نیازهای خود اقدام به اس��تفاده فراوان از منابع نمده اند لذا اگر به دنبال توس��عه پایدار در 
تمامی نسلها هستیم و خود را نسبت به نسلهای آینده مسؤل می دانیم باید کوشش نماییم 
تا از این مصرف منابع بكاهیم شاید یك راه که بتوان هم نسل فعلی و هم نسلهای آینده را 
راضی نگاهداشت افزایش بهره وری باشد تا همان میزان محصول و خدمات مورد نیاز امروز 
با میزان عوامل تولید کمتری و مصرف کمتر منابع تولید ش��ود. بی شك متورهای محرکه 
بشریت در سیر تكامل از اولین روز حضور بشر تا آخرین روز وجودش چیزی غیر از رقابت 
و بهره وری نبوده است و اگر امروزه نیز میان ملت ها تفاوتی به لحاظ شاخص های اقتصادی 
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و وضعیت رفاه وجود دارد از همین دو اصل ناش��ی ش��ده است و بررسی اقتصاد جهان این 
تجربه را برای فعاالن حوزه اقتصاد به یادگارگذاش��ته اس��ت که چه در سطح کالن اقتصاد 
جهانی و چه در س��طح خرد بنگاه داری منطقه ای، رمز مان��دگاری قدرتمندانه و پایداری 

باثبات در رقابت و بهره وری و ماحصل این دو کیفیت نهفته است.





فصل اول  

بهره وری چیست


