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مرکز تحقیقات توسعه مدیریت     

درعوامل و شاخص های مدیریتی اثرگذار بر بهبود بهره وری 

شرکت های دولتی 



."گروه کوچکی از مدیران متفکر، متعهد و متقی توانایی تغییر شگرف در بهره وری برای پرچمداری خلق جهانی نو در ایران بزرگ را دارند"

،بازارهاگسترشکار،انجامهایهزینهکاهشمنابع،ازبهینهاستفادهکردنحداکثرمفهومبهفکریدیدگاهیکعنوانبهایراندولتیهایسازماندروریبهره•

.زندگیمعیارهایبهبودوحقیقیدستمزدهایافزایشبرایکوششاشتغال،افزایش

کشوراقتصادیرشدازسومیکدرحدوددرصد۲.۸ساالنهمیزانبهوریبهرهرشدتحققبابودشدهبینیپیشتوسعهششمبرنامهقانون۵و۲موادموجببه•

شدتجربهمششبرنامهآغازینسالدوطیوریبهرهکاهشمتاسفانهولیکنباشدتولیدعواملافزایشوگذاریسرمایهمحصولماندهباقیسومدووگرددمحقق

.گردیدتبدیلآنرشدبازدارندهعاملبهبلکهنشداقتصادیرشدباعثوریبهرهتنهانهانتظارخالفبرو

.کردخواهدمحققراکشوروریبهرهرشدازچهارمیکتنهاییبهدولتیهایشرکتمصرفیهایهزینهکنترلوکارائیافزایش•

"دولتبازآفرینی"شودآفریدهدولتازتازهمفهومیجویدتامیجدیدنگرشیوطلبدمیراچشمانشستندولتی،هایشرکتودولتمسئله•

مقدمه



بهوریبهرهبودبهاثرگذاربرعواملوموانعشناساییکشوراقتصادیرشددردولتیهایشرکتراهبردیوحساسنقشبهتوجهبا

دولتیهایتشرکدروریبهرهرشدموانعبررسیبهارائهایندرکهباشدمیدولتاهدافتحققراستایدرمهمعواملازیکیعنوان

.استشدهپرداختهتحولبرنامهطراحیو

صنعتاستانداردهایومالیهایشاخصبهتوجهیبی

مدیرانمحدودمسوولیتهایواختیارات

راهبریومدیریتضعف

شدهتمامبهایومدیریتاطالعاتسیستمتکنیکهایازاستفادهعدم

اجرایی–مالیسوءمدیریتهایباقاطعبرخوردعدم

ضعیفنظارت

موانع بهره وری



غیرمتخصصانسانیمنابع

ساالریشایستهعدموناالیقمدیران

فردیطلبیمنفعتروحیهبودنحاکم

کمکاری

تولیدعواملکاراییعدموپایینبهرهوری

خدماتوکاالهاقیمتگذاریسازوکار

مالیمازادهایازعدماستفاده

خدماتوتولیدعواملبهینهترکیبعدم

موانع بهره وری



فرهنگیعوامل

اقتصادیعوامل

اجتماعیعوامل

(مدیرانانتصابیاانتخاب)مدیریتیعوامل

(عوامل برون سازمانی)عوامل رشد سریع بهره وری 



ساالریشایستهنظام

انسانیمنابع

سازمانفضای

دستمزدوحقوق

انسانیمنابعومدیریتتوسعه

تکنولوژی

پاداشوتشویق

شرکتفرهنگ

راهبریومدیریتروشوسبک

(عوامل درون سازمانی)عوامل رشد سریع بهره وری 



هاشرکتانتخابومتدلوژیتعیین-1گام•

آنسریعکارهایراهموجودووضعبررسی-۲گام•

یابیبهینه-3گام•

مطلوبوضعطراحی-4گام•

پیاده سازی-۵گام •

فرایند بهبود بهره وری

تعیین متدلوژی و

انتخاب شرکت ها

بررسی وضع موجود 
و راه کارهای سریع 

آن
بهینه یابی

طراحی وضع 
مطلوب

پیاده سازی



هاتعیین متدلوژی و انتخاب شرکت-1گام 

 مفهومی و مدل اجرائی پروژهمدل

هامتدلوژی انتخاب شرکت

مجموعه متدلوژی های بررسی وضعیت موجود

متدلوژی طراحی وضعیت مطلوب

سازیمتدلوژی کنترل و نظارت بر پیاده

فرایند بهبود بهره وری



بررسی وضع موجودو راه کارهای سریع آن-۲گام 

فرایند بهبود بهره وری



تطبیق و بهینه یابی-3گام 

قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی•

سیاست های اقتصادی مرتبط با شرکتهای دولتی•

نظام مدیریت مجموعه شرکت های دولتی•

تعامل شرکتهای دولتی با نظام سیاسی•

نظام حاکمیتی در شرکتهای دولتی•

بهره وری شرکتهای دولتی•

فرایند بهبود بهره وری



طراحی وضع مطلوب-4گام 

خروج از شرکتهای دولتی•

تناسب سازی•

استاندارد سازی•

فرایند بهبود بهره وری



پیاده سازی و پایش-۵گام 

طراحی مراحل پیاده سازی طرح•

تهیه پیش نویس الیحه ها و آئین نامه الزم برای ارائه جهت تصویب و پیاده سازی طرح•

طراحی سازمان و تیم های پیاده سازی•

طراحی روشهای ارتباطی و  اطالع رسانی به ذینفعان•

همکاری در اجرای نقشه راه•

فرایند بهبود بهره وری
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سفر واقعی اکتشاف، موکول به دیدن سرزمین های جدید نیست،"

."بلکه منوط به نگریستن با دیدگان جدید است

تشکر از توجه شمابا 


