


دکتربهرام جلوداری  
عضو هیات مدیره انجمن بهره وری ایران 

مدل های اندازه گیری بهره وری در بخش عمومی
APOبراساس مدل سازمان بهره وری آسیایی 

سئوال



چه زمانی بهره وری

در کشور جمهوری اسالمی ایران 

شکل خواهد گرفت ؟

رفرنس ها



ساختارسیاسی و86030483و 88549905
اقتصادی



اقتصاد بستهبازار آزاد

دمکراتیک

غیر دمکراتیک

1
سوئد ، نروژ ، انگلیس 
وایاالت متحده آمریکا

4
کره شمالی وکوبا 

2
چین 

3

ساختار
مدیریتی

:ساختار اقتصادی

:ساختار سیاسی



باند فرودگاه

مدیریت عمومی جدید
New Public 

Management

دولتی سنتیمدیریت
Traditional Public 

Administration

مدیریت دولتی 
باستان

Ancient Public 
Administrationحکمرانی عمومی جدید

New Public 
Governance

Collaborative
Governance

خرد جمعیخودمداری

پاسخگویی
مسئولیت پذیری
شهروند محوری

شفافیت
عدم رانت

مشارکت عمومی
قابلیت پیش بینی

مشارکت
ارزیابی عملکرد

رضایت شهروندان
کارایی

بهره وری
ائتالف و همسویی

سینرژی

یاااارآوشا شااهااااااا  ، 
سلطهت ااا ، سالطا  ااا و 
سااایر انااواس سلهاال  ااااا 
د ساالطهتی ماای باشااد مانهاا
، کاوشااا برونئای، ماال ا

وتاا  تایلهد ،کامبوج، نپال، ب
،عربهتا  سعورا ، عما  و

اماشات متحده عربی 

ا زیرساخت ااا گهترره ا
مانهد سرمای  گذاشا رش 

شاه آان ، خطوط اوایی ، 
شهرک ااا صهعتی و 
اما .رخانیات شکل گرفت 
ع تمرک  قدشت مطلق  مان

دگرریاز ششد بروکراسی 
مال ا، سهگاپوش، ژاپن ،
نکره جهوبی و حتی چی



باند فرودگاه

مدیریت عمومی جدید
New Public 

Management

دولتی سنتیمدیریت
Traditional Public 

Administration

مدیریت دولتی 
باستان

Ancient Public 
Administrationحکمرانی عمومی جدید

New Public 
Governance

Collaborative
Governance

خرد جمعیخودمداری

پاسخگویی
مسئولیت پذیری
شهروند محوری

شفافیت
عدم رانت

مشارکت عمومی
قابلیت پیش بینی

مشارکت
ارزیابی عملکرد

رضایت شهروندان
کارایی

بهره وری
ائتالف و همسویی

سینرژی



Colaborative

Aproach



Destructive

Aproach

جاکارتا



اندونزی–، جاکارتا 2010سال 
طراحی بخش عمومی نوآور: موضوع جلسه 

تهیه مدل بهره وری در بخش عمومی

اثربخشی 
هزینه ها 

رقابت
پذیری

کیفیت
زندگی

اعتماد
عمومی

رضایت
شهروندی

خدمات مبتنی
بر شهروندی

کیفیت 
خدمات

رهبری
نوورانه 

دولت 
الکترونیک

اصالحات
مقررات

معیارهای بهبود بهره وری در بخش عمومی
اف ایش اثربخای خدمات ؛. 1
انتخاب ااداف و ااداف بهتر ؛. 2
کااش ا یه  ااا سرباش اراشا ؛. 3
.کااش خطااا و اشتبااات. 4
بهبور پاسخگویی ؛. 5
.اف ایش کاشایی یا صرف  جویی رش ا یه . 6
.بهبور انگی ه و تعهد کاشکها . 7
اف ایش م ایاا فهاوشا اطالعات ؛. 8
.واراش کرر  کاشمهدا  ب  مهئولیت اشتقاا مهاشت اا. 9

و. بهره وشا بیاتر از تیم ااا کاشا. 10
.بهبور جو اعتمار ب  سازما  اا. 11

فرمول



:مدل های 

همبتنی بر نتیج

ت مبتنی بر کیفی

ارزیابی عملکرد

ارزیابی تعالی

چالش ها



APOسازمانعضوکشورهایوضعیتارزیابی
رهبریهایچالشوعمومیبخشنیازهای

اقتصادیهایچالش•
اجتماعیهایچالش•
مشارکتیحکمرانیهایچالش•
دولتپاسخگوییوشفافیتهایچالش•
سیاسیرهبریدرتغییر•
سازمان هاووزارتخانه هابینموازیفرآیندهای•
ادیاقتصریاضتبهنیازوبیش ازحداداریهایهزینه•
توانمندسازی کارکنان.1افقیمشارکتوهمکاری•

نوآوری. 2
شبکه سازی و مشارکت. 3
تخصیص منابع سازمان. 4

مدل های تعالی



مالکوم



APOمدل 



چارچوب درسی



معرفی مدل بهره وری بخش عمومی

جعبه ابزار بهره وری

تنظیم گری و اصالح
در مقررات

دولت
الکترونیک

خدمات
شهروند محوری

مدیریت عملکرد اندازه گیری بهره وری

مشارکت رهبری مدیریت تغییر

برنامه ریزی و اجرای بهبود بهره وری

مدل تعالی



و اجزاء کلیدی آنAPOتعالی کسب و کار مدل 

2016



مانیل-، فیلی پین 2016سال 
طراحی مدل شایستگی رهبری: موضوع جلسه 

ساخت مدل کامل شایستگی رهبری برای بخش عمومی

مدرسه سیاست عمومی لی کوان یو در سنگاپور ،• 
مدرسه دولتی استرالیا و نیوزیلند ،• 
،( KDI)دانشکده سیاست و مدیریت عمومی انستیتوی توسعه کره • 
دانشکده دولت جان اف کندی در دانشگاه هاروارد ،• 
دانشکده سیاست های عمومی کرافورد ، دانشگاه ملی استرالیا ، و• 
.دانشگاه توکیو• 
مدیریتاصول کشوری برای آموزش مدیران با کالج خدمات ، تاسیس سنگاپور • 
مدل لیدینگ در کشورهای عضو آسه آن• 
OECDمدل کشورهای • 

اصل10



آموزشوتجربهطریقازرهبریظرفیتتوسعه:1اصل
تنوعاصلبهاحترام:2اصل
هاارزشبهاحترام:3اصل
یادگیرندهسازمانایجاد:4اصل
استراتژیکرهبران:5اصل
گرایینتیجه:6اصل
شهروندانباتعاملبرتمرکز:7اصل
هستندموفقیتاصلیمحرکعواملبینودرونهمکاری:8اصل
رهبرانسایررشدبهکمک:9اصل
وریبهرهباملیرقابتارتقاء:10اصل

دو مینو



رشد و توسعه تصادفی نیست 



با تشکر
B.Jelodari@Gmail.com


