


بسمه تعالی

برنامه ارتقاء بهره وری نظام اداری کشور

یازدهمین همایش ملی بهره وری ایران
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ی مدیران و خط مشی گذاران به دنبال راه هایی برای ارتقاء بهره وری بخش دولت✓

.  می باشند

کمتر پژوهشی به  طور جامع به شناسایی راهبردها و خط مشی های ارتقاء ✓

. بهره وری بخش دولتی در ایران پرداخته است

بخش تالش های صورت گرفته بیشتر به بررسی تأثیر عوامل خاص بر بهره وری✓

.دولتی و یا اندازه گیری آن محدود می شوند

دکتر سید حمید خداداد حسینی
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،1389سیاست های کلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ✓

تأکید بر افزایش بهره وری و رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره وری در ✓

برنامه های مختلف دولت به ویژه در سند چشم انداز بهره وری دولت در سال 

1394

یجه نظام اداری کارآمد تأثیر بسزایی بر بهره وری کل و بهره وری منابع و در نت✓

.  بهبود این نظام اداری و بهبود کلی دارد

دکتر سید حمید خداداد حسینی
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•ارایه برنامه جامع جهت ارتقاء بهره وری در نظام اداری کشور

•شناسایی و  تبیین و اولویت بندی انتظارات ذینفعان

•تعیین وضعیت موجود  ارتقاء بهره وری در نظام اداری کشور

•تعیین و مستند کردن ارتقاء بهره وری نظام اداریکشور

•ارایه چارچوب جامع ارتقاء بهره وری در نظام اداری و نقش سازمان های

ذیربط در کشور
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• وضعیت کلی مدیریت بهره وری در نظام اداری

•ارایه چارچوب کلی از نحوه مدیریت بهره وری در نظام اداری ایران

•سند چشم انداز بهره وری در نظام اداری

• برنامه های کالن و عملیاتی اجرا و ارتقای بهره وری در نظام اداری

•نظام پایش و نگهداشت بهره وری اداری کشور

• ( یقوای مجریه، مقننه و قضای)تبیین نقش و جایگاه سازمان های ذیربط
دربهره وری نظام اداری کشور
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بررسی مبانی نظری، پیشینه پژوهش، و مطالعات تطبیقی در سایر کشورها.1

اسناد و مدارک موجود : اجرایی شامل-مطالعات وضعیت موجود بهره وری در نظام اداری.2
...مصاحبه با آگاهان، چک لیست ها و 

تدوین سند متدولوژی سند چشم انداز بهره وری .3

تدوین چشم انداز بهره وری نظام اداری.4

تدوین  خط مشی ها و برنامه های اصلی بهره وری در نظام اداری .5

تدوین  اصول و مفروضات اساسی سیستم پایش و نگهداری مدیریت بهره وری .6
نظام اداری

تدوین نهایی برنامه ارتقای بهره وری نظام اداری کشور.7

دکتر سید حمید خداداد حسینی
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متدلوژی و چارچوب مدیریت 
بهره وری نظام اداری
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10/18/2021

درمی توانرابهره وریمنظرازایراناسالمیجمهوریکشورادارینظام•

محیطو(دولت)سازمانیفراسطحسازمانی،سطحکلیالیهسهقالب

بهره وریمدیریتقالبدرکهاستسازمانیسطح:سطحاولین•

.می گرددتعریفدولتیسازمان های

لتدوتوسطکهنقش هاییآندرکهاستسازمانیفراسطح:سطحدومین•

می دهد؛نمایشرامی گرددایفامقننهقوهمانندتأثیرگذارانسایرو

استنظامایندربرگیرندهعاملعنوانبه محیط:سطحسومین•

چهارچوب کلی بهره وری نظام اداری



10/18/2021

چارچوب تحلیلی مدرییت
بهره وری نظام اداری



10/18/2021

فناوری

ساختار

قوانین و 
مقررات

/ سرمایه انسانی
مدیریت و 

رهبری
فرهنگ

مدیریت دارایی
های فیزیکی

استراتژی

فرایند

سطح سازمانی: حلقه اول چارچوب تحلیلی 
مدرییت بهره وری نظام 

اداری



10/18/2021

چارچوب تحلیلی 
مدرییت بهره وری

نظام اداری



10/18/2021

    

        

            

               

                 

        
      

              
     

                

            
         

           

              
       

     

              
      

              

     

              
    

            

       

                

     

      

              

محیط

                    

     

                   
                 

        

      

      

      

         
      

چارچوب تحلیلی 
مدرییت بهره وری

نظام اداری



10/18/2021

یمدل سیستمی بهره وری نظام ادار



10/18/2021

وریبهرهارزیابیتخصصیهایشاخصهمچنینوسازمانیسطحدراداریوریبهرهمدل:اولالیه•

سازمانیسطحدر

هبکلیهایشاخصوسازمانیسطحنتایجتجمیعشاملاستانیسطحوریبهرهمدل:دومالیه•

استانیکاداریوریبهرهارزیابیمنظور

هایبخشتفکیکبهاداریوریبهرههایشاخصتجمیعشاملبخشیوریبهرهمدل:سومالیه•

واندرموبهداشتفرهنگی،واجتماعیآموزش،بازرگانی،وخدماتزیربنایی،کشاورزی،مختلف

صنعت

شاخصمحاسبهوهاشاخصتمامیتجمیعشاململیسطحدراداریوریبهرهمدل:چهارمالیه•

کلیهای

نظام ارتقاء بهره وری اداری اریان
ملیوبخشیاستانی،سازمانی،سطحشاملالیهچهار:کارانجامدامنه



10/18/2021

نظام ارتقاء بهره وری اداری اریان
سطوح نظام بهره وری اداری ایران



10/18/2021

نظام بهره وری اداری 
سطح سازمانی: ایران



10/18/2021

اصول هادی طراحی چشم 
انداز بهره وری اداری



10/18/2021

مقاومتیاقتصاد❖

مشارکت❖

پاسخگویی❖

ترویجوسازیالگووسازیفرهنگ❖

کارتقسیموتمرکزعدم❖

(ساختار)سازیساده❖

تاثیراتوپیامدخروجی،تمایز❖

کارایی❖

اثربخشی❖

زداییفسادوشفافیت❖

نظارتوپایش❖

پویاومستمربهبود❖

جامعیت❖

فناوریازگیریبهرهومحوریت❖

بنیانیدانش❖

مداریقانون❖

سازیتوانمند❖

سازیشبکه❖

اصول اهدی



10/18/2021

سند چشم انداز مدیریت 
بهره وری اداری



:ستسند چشم انداز مدیریت بهره وری اداری ایران بر اساس شکل زیر تدوین گشته ا

10/18/2021

سند چشم انداز

چشم انداز

ماموریت

اهداف

راهبردها

برنامه ها

شاخص ها



10/18/2021

چهار مرحله بهره وری دربرگیرنده مدیریت

اندازه گیری، ارزیابی، )چرخه بهره وری 

.  است( برنامه ریزی و بهبود

مدرییت بهره وری
:وریبهرهمدیریتتعریف



10/18/2021

چرخه بهره وری



10/18/2021

ولتدفعــلینقشووظائفکارآمدایفایجهتدرادارینظامهایتوانمندیتقویت✓

ادارینظامقابلبتهایوهاتوانمندیها،نقشانطباق✓

تکنولوژیهایپیشرفتبامتناسبادارینظامدرتحولایجادوسازینوین✓

اصالحکارکنان،عمومیمشارکتهمچونمتعددیفرایندهایکردندنبال✓

ابلمقدردولتمردانپاسخگوییمدیران،وکارکنانتوانمندسازیاداری،ساختارهای

....واطالعاتیهایهشیوتوسعهوادارینظامبرنظارتشهروندان،

تحول  اداری



10/18/2021

نظام مدیریت بهره وری 
ن اداری و آسیب شناسی آ



10/18/2021

ضعف  استراتژی و رویکردهای خاص بهره وری •

عدم اهتمام مدیریت دولتی به موضوع بهره وری•

ضعف نظام جامع بهره وری•

ضعف سیستم سنجش جامع بهره وری•

ضعف هدف گذاری مناسب برای بهره وری•

ضعف شاخص گذاری یکپارچه•

انجام چرخه بهره وری در سطح بنگاه ها •

ورچالش اه و آسیب اهی مدرییت بهره وری نظام اداری کش 



10/18/2021

چالش سنجش بهره وری در بخش خدمات•

ضعف سیستم ارزیابی عملکرد یکپارچه•

ضعف متولی و مرجع نظام بهره وری•

علم و درک عمومی ضعیف از چرخه بهره وری•

ترویج و اشاعه نامتناسب فرهنگ بهره وری •

انجام ارزیابی های غیر یکپارچه در جاهای مختلف•

مشکل بومی سازی کردن مدل های موجود به خاطر شکل خاص و •
شرایط ویژه نظام اداری ایران

ورچالش اه و آسیب اهی مدرییت بهره وری نظام اداری کش 



10/18/2021

آسیب های وضع موجود نظام 
(منظر بهره وری)اداری 



10/18/2021

بهره وریبادستمزدوحقوقبینالزمارتباطچالش•

جهانیشدانسطحبامقایسهدرآنپیشرفتروندبودنکندوفنیدانشسطحبودنپایین•

کارنیرویمهارتوشغلنوعبینانطباقوناهماهنگیمشکل•

ساالریشایستهبهتوجهچالشوکاربازارانعطاف ناپذیری•

تولیدیفعالیت هایبرخیدرمازادانسانینیرویوجود•

نوآوریوخالقیتابداع،مفیدتر،کارانجامبه منظورکارنیرویدرانگیزهکمبود•

انیانسنیروینگهداشتوتوسعهجذب،درانسانیسرمایهمدیریتبکارگیریدرضعف•

منابع انسانی



10/18/2021

وادارینامدرکارنیرویبهره وریبرایگذاریهدفچالش•

شفافغیرومشخصنافرایندهای•

مفیدکارساعاتبودنپایین•

فردگراییروحیهداشتنوکممشارکت•

زماناهمیتبهکمتوجه•

کهپاداشونتایجانتشارارزیابی،شاملدقیقومشخصعملکردارزیابینظامچالش•

ودشمیپنهانبیکارینتیجهدروکارکناندرکافیانگیزهنگرفتنشکلسبب

منابع انسانی



10/18/2021

یت ها پیاده سازی کامل پروژه دولت الکترونیک و انجام موازی بسیاری از فعالچالش ✓

در نظام اداری به صورت الکترونیک و سنتی 

انتقال فناوری های پیشرفته به خاطر تحریم های تحمیل شده به کشورچالش ✓

ITهماهنگی طرح های دولت الکترونیک با سایر طرح های توسعه چالش ✓

یکپارچگی در برنامه ریزی و اجرای دولت الکترونیکچالش ✓

ربخشی چالش کم بودن آگاهی کافی و نبود نگرش جامع و الزم به تأثیر فناوری در اث✓

دولت و استقرار دولت الکترونیک 

رایندفناوری، فناوری اطالعات، ف 



10/18/2021

کافی نبودن اعتبارات الزم برای اجرای دولت الکترونیک✓

ندگان ضعف در قوانین، مانند قانون تجارت الکترونیک، قانون حمایت از حقوق پدیدآور✓

عات نرم افزارهای رایانه ای، قانون جرائم رایانه ای و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطال

...و 

چالش فرهنگی در استفاده از فناوری و عدم اعتماد به آن ✓

ن آنها ضعف در شفافیت فرآیندها  و نامرتبط بودن برخی فرآیند ها و غیر ضروری بود✓

که  باعث عدم اعتماد و نارضایتی ارباب رجوع می شود 

چالش فرآیندهای مازاد و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده فرآیندها✓

رایندفناوری، فناوری اطالعات، ف 



10/18/2021

نویندولتیمدیریتتحققعدمودولتبودنبزرگ✓

وظایفهمپوشانیوتداخل✓

عملیاتیواحدهایسازمان دهینحوهدرضعف✓

اختیاراتووظایفزداییتراکمدربارهاداریعالیشورایمصوباتاجرایدرضعف✓

سازمانیساختارهایدرافقیهماهنگیسازوکارهایضعف✓

مدیریتیپست هایدرمدیرانماندگاریمدتبودنکوتاهومدیرانتغییرات✓

فنیتوجیهیگزارشنبودنوعمرانیطرح هایاعتباراتقالبدراداریسازمان هایتاسیس✓

کشوراداریدرمجموعآنایجادضرورتازلحاظ

محجوآن هاقانونیوظایفشرحباتطبیقدراجرائیدستگاه هایپست هایتعدادبودنزیاد✓

گذشتهسال40طولدرفعالیت ها

ساختار
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کلیسیاست هایو1404چشم اندازسندتحققراستایدر

ادارینظامدروریبهرهارتقامدیریتکشور،ادارینظام

آمدسرواثربخشچابک،هوشمند،عمل گرا،آینده نگر،کشور

یتکیفافزایشموجبوکشورادارینظامتعالیوتوسعهدر

.استشهروندانآحادبرایعمومیخدمات

:بیانیه چشم انداز ارتقای بهره وری نظام اداری جمهوری اسالمی ایران به شرح زیر است



دکتر سید حمید خداداد حسینی
36

وادارهعهده دارادارینظامدروریبهرهارتقامدیریت

ردبهره وریچرخهمستمربهبودواستقرارفرآیندراهبری

مشارکتبامحلیوملیسطوحدرعمومیبخشمدیریت

ظامنتعالیوتوسعههنگام،بهوپویابه صورتنفعانذی

.می بخشدتحققراایراناداری

نوین،دستاوردهایازبهره گیریبانظاماینمدیریت

وانمند،تانسانینیرویازبهره گیریومنابعبهینهاستفاده

عمومیخدماتارائهکیفیتارتقادرصددمتعهدودانشی

اعتمادورضایتارتقابروبودهشهروندانآحادبرای

.می نمایدتأکیدشهروندانعمومی



طریقازتولیدرشد%3/.31حدودکهاستمقررشدهتوسعهچهارمبرنامهدر

تأمینعواملکلبهره وریارتقای

درصدی8رشدازیک سومتوسعه،پنجمبرنامهقانون79مادهمطابقنیزو

لیکسیاست هایدرهمچنین.گرددتأمینبهره وریارتقایمحلازبایداقتصاد

نیز30/11/1392تاریخدررهبریمعظممقامسویازابالغ شدهمقاومتیاقتصاد

زایکیبه عنوانآنجایگاهوبهره وریبهغیرمستقیمیامستقیمبه صورت

.استاشاره شدهتوسعهاهدافحصولسازوکارهایاصلی ترین

درصد در نظر 35در برنامه ششم توسعه سهم بهره وری از رشد اقتصادی 

.گرفته شده است

دکتر سید حمید خداداد حسینی
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طریقازتولیدرشد%3/.31حدودکهاستمقررشدهتوسعهچهارمبرنامهدر

تأمینعواملکلبهره وریارتقای

درصدی8رشدازیک سومتوسعه،پنجمبرنامهقانون79مادهمطابقنیزو

لیکسیاست هایدرهمچنین.گرددتأمینبهره وریارتقایمحلازبایداقتصاد

نیز30/11/1392تاریخدررهبریمعظممقامسویازابالغ شدهمقاومتیاقتصاد

زایکیبه عنوانآنجایگاهوبهره وریبهغیرمستقیمیامستقیمبه صورت

.استاشاره شدهتوسعهاهدافحصولسازوکارهایاصلی ترین

درصد در نظر 35در برنامه ششم توسعه سهم بهره وری از رشد اقتصادی 

.گرفته شده است
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طریقازتولیدرشد%3/.31حدودکهاستمقررشدهتوسعهچهارمبرنامهدر

تأمینعواملکلبهره وریارتقای

درصدی8رشدازیک سومتوسعه،پنجمبرنامهقانون79مادهمطابقنیزو

لیکسیاست هایدرهمچنین.گرددتأمینبهره وریارتقایمحلازبایداقتصاد

نیز30/11/1392تاریخدررهبریمعظممقامسویازابالغ شدهمقاومتیاقتصاد

زایکیبه عنوانآنجایگاهوبهره وریبهغیرمستقیمیامستقیمبه صورت

.استاشاره شدهتوسعهاهدافحصولسازوکارهایاصلی ترین

درصد در نظر 35در برنامه ششم توسعه سهم بهره وری از رشد اقتصادی 

.گرفته شده است
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Kordnaeij,1389

40


