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مجلسومسئولیت
خطیر بهرهوری در بودجه
این روزها بودجه دستور کار اصلی نمایندگان مجلس شورای اسالمی است .با
استفاده از این فرصت الزم اســت توجه نمایندگان محترم را به ضرورت توجه
ویژه به موضوع بهرهوری در قانون بودجه جلب نماییم .در این راستا ذکر چند
نکته ضروریست:
از برنامه چهارم برای بهرهوری سهم مشخصی در اقتصاد پیش بینی شد :در برنامه
 1چهارم این سهم  31.2درصد از  ،GDPدر برنامه پنجم  33درصد و در برنامه ششم
توسعه 35 ،درصد در نظر گرفته شده بود.
آنچه در عمل اتفاق افتاده است در برنامه چهارم سهم رشد بهرهوری از  2.5درصد
 2فقط  0.6درصد و در برنامه پنجم  - 0.5درصد  به جای  2.7درصد و در برنامه ششم،
 - 3.7واحد درصد به جای  2.8درصد بوده است.
بهترین دوره بهرهوری در کشــور هم مربوط به برنامه ســوم اســت که بر اساس
 3برآوردهای انجام شده از رشد 7درصد تولید ناخالص حدود 3واحد درصد آن از محل
بهرهوری حاصل شده است .ولیکن متاسفانه طی  40سال گذشته میانگین رشد بهرهوری،
عددی معادل صفر بوده است.
با عنایت به این سابقه نامطلوب شایسته است که در تنظیم و تصویب بودجه سال آتی
 4که برای کشــور به دلیل مشــکالت فراوان اقتصادی در حوزههای مختلف بهویژه
محدودیتهایزیادمالیوپایینبودننرخسرمایهگذاریاهمیتدارد،الزماستبهراهکارهای
ارتقای بهرهوری با تسهیل و روان کردن گردش امور کشور در جای جای برنامه قانون بودجه
عنایت الزم بهعمل آید.
اضافه میکند ارتقای بهرهوری خود نیازمند توجه به اموری از جمله چابکسازی،
 5تقویت بخش خصوصی با بهبود محیط کســبوکار ،حــذف قاطعانه و تاثیرگذار
بســیاری از مقررات غیر ضرور و بازدارنده ،تعیین تکلیف و واگــذاری بیش از  90هزار پروژه
نیمهتمــام عمرانی ،پرهیز از مداخلههای دســتگاههای دولتی در امــور بخش خصوصی و
قیمتگذاریهای دستوری ،خصوصیسازی با واگذاری مدیریتها به افراد توانمند و هر اقدام
مثبتی که منجر به ثبات اقتصادی در بازار شود ،خواهد بود.
در پایان پیشنهاد میشود برخورداری دستگاههای اجرایی از بودجههای مصوب و
 6انجام هرگونه تخصیصی منوط به داشتن پیوست بهرهوری در هر یک از برنامهها و
تحقق مالحظات مندرج در پیوستهای بهرهوری باشد .مساله مهمی که تاکنون مورد غفلت
واقع شده اســت .شایسته است کمیسیون محترم تلفیق با همکاری سازمان برنامه و بودجه
راهکار مناسبی در قانون بودجه برای این مهم ببینند تا هر تخصیص جدیدی برای هر طرح یا
برنامه منوط به ارائه گزارش اقدامات ذکر شده و تعهدات دستگاه در پیوست بهرهوری آن طرح
و برنامه باشد.
سیدحمیدکالنتری
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در دیدار و گفتگوی اعضای هیات مدیره انجمن بهرهوری ایران
با معاون رییس جمهور صورت گرفت

کنکاشیدربارهعدمارتقایبهرهوریکشور

اعضای هیات مدیره انجمــن بهرهوری ایران با معاون
رییس جمهور و رییس ســازمان اداری و استخدامی
کشور دیدار و گفتگو کردند .در ابتدای این جلسه که
میرسامان پیشوایی ،رییس ســازمان ملی بهرهوری
ایران نیز حضور داشــت ،ســید حمیــد کالنتری،
مدیرعامل انجمــن بهرهوری ایران با ارائه گزارشــی
به تشــریح فعالیتها و برنامههای این انجمن از سال
 1382تاکنون پرداخت و گفت :هدف اصلی انجمن،
تاثیرگذاری بر سیاستهای کالن کشور است .به عنوان
مثال ســهم  2.5درصدی بهرهوری از رشد اقتصادی
 8درصدی که در قانون برنامه چهارم توســعه آمده ،از
پیشنهاد و پیگیریهای انجمن بهرهوری ایران بهشمار
میآید که در برنامههای توسعه دیگر نیز مدنظر قرار
گرفت ،اما واقعیت این است که کشور به اهداف محقق
شده در برنامههای چهارم تا ششم توسعه دست نیافته
است.
وی خاطرنشان کرد :قطعا این وضعیت زیبنده ما نیست
چرا که از یکسو در آموزههای دینی و فرهنگیمان به
این موضوع بسیار تاکید شده و از سوی دیگر ،کشور با
تحریمها و مشــکالت اقتصادی روبرو بوده که عاقالنه
است حداقل در این شــرایط از منابع موجود استفاده
بهتریصورتگیرد،امامقولهمهمبهرهوریموردغفلت
است.

پاسخگو نبودن مســئوالن در كشور بابت
پايينبودن ميزان بهرهوري
کالنتری تصریح کرد :تاکنون هیچ وزیری بابت پایین
بودن بهرهوری مورد سوال قرار نگرفته و هیچ مجلسی
تاکنون حتی یکبار دولتمردان را به دلیل نابهرهوریها
مواخذه نکرده و اين موضوع در كشور جدي گرفته نشده
است .وی افزود :صداوســیما بر اساس تکالیف قانونی
موظف است به موضوع بهرهوری بپردازد ،اما متاسفانه
به اندازه معرفی یک پودر رختشویی یا حتی یک سس
تکنفره نیز در صداوسیما به بهرهوری توجه نمیشود.
مدیرعامل انجمن بهرهوری ایران خاطرنشــان کرد:
حتی سازمانهای اداری و استخدامی نیز در دولتهای
پیشین نیز به این موضوع توجه نکردهاند ،در حالی که
الزم اســت مدعی بهرهوری باشــد و دولت به موضوع
بهرهوری توجه بیشــتری خرج دهد بهعنوان مثال دو
جلسه از جلسههای هیات دولت طی سال به موضوع
بهرهوری اختصاص یابد تا وضعیت بهرهوری بهصورت
بخشی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
به گفته وی ،باید رییس ســازمان اداری و استخدامی
کشور که عضو هیات دولت است ،به این موضوع توجه
ویژه داشــته بهگونهای که تمام نیروی انسانی کشور
بهرهور شده و نظام پرداخت و حقوق و سایر موارد مبتنی
بر بهرهوری باشد .موضوع بهرهوری در بودجه نیز باید

مورد توجه قرار گیرد و هر طرحی هم پیوست بهرهوری
داشته باشد.
آمادگی انجمن بهرهوری ایران برای همکاری با
دولت و سازمان ملی بهرهوری
مهندس کالنتری با تاکید بر آمادگی انجمن بهرهوری
ایران برای همکاری با دولت و ســازمان ملی بهرهوری
خواستار آن شد که این ســازمان نیز در زمینه ارتقای
بهرهوری کشور مشارکتجو باشد ضمن اینکه دولت
و سازمان اداری و اســتخدامی کشور نیز سازمان ملی
بهرهوری را از نظر بودجه ،امکانات و سایر موارد حمایت و
تقویت کنند ،چون وظایف سازمان ملی بهرهوری بیش
از تحلیل و ارزیابی چند شاخص بهرهوری و ارائه گزارش
به دولت اســت و اگر صرفا این گزارشها اثربخش بود،
وضعیت نابهرهوری کشور اینگونه استمرار نمییافت.
باید چراییهــا در عدم توفیــق بهرهوری
آسیبشناسیشود
مهندس علی اکبر اولیاء ،عضو هیــات مدیره انجمن
بهرهوری ایــران نیــز در ابتــدای صحبتهای خود
در این جلســه با بیان این پرســش که چرا بهرهوری
محقق نمیشــود ،گفت :با وجود فرهنگ غنیای که
داریم متاسفانه فهم درســتی از بهرهوری وجود ندارد.
بهرهوری وارداتی شــده و ســازمان بهرهوری آسیایی
مفاهیم و تکنیکهای بهرهوری را منتقل میکند و جای
تاسف اســت که پس از چند دهه عضویت ،در رد ههای
پایین در زمینه رشــد بهرهوری قرار داریم .وی با بیان
اینکه در این اواخر به این جمعبندی رســیدهام که به
بهرهوری باید نگاهی فلسفی داشت ،تصریح کرد :باید
چراییها در این زمینه را تحلیل کرد که با وجود ابالغ
سیاستهای کلی از سوی رهبری و تالشهای صورت
گرفته از جمله تصویب برنامه جامع بهرهوری و تعریف
احکام قانونی از سوی دولت و مجلس شورای اسالمی
و همچنین تالشهای ســازمانهای مردمنهاد و سایر
نهادها ،چرا توفیقی در این زمینه صورت نگرفته است،
چنانچه برنامههای تحول اداری نیز چنین سرنوشتی را
داشته است .لذا یک آسیبشناسی اصولی الزم است تا
چگونه از این چرخــه عدم موفقیت در بهرهوری خارج
شویم و طرح این چراییها شاید باید از بُعد فرهنگی آغاز
شود .رئیس اسبق سازمان ملی بهرهوری خاطرنشان
کرد :بر همین اساس ضروری اســت سازمان اداری و
استخدامی و سازمان برنامه و بودجه فهم بهرهوری را در
همه ارکان خود داشته باشند و بهرهوری دغدغه مدیران
ارشــد و همه بدنه آنها باشد .تحقق بهرهوري در كشور
در گرو وجود دغدغه اين موضوع در ســازمان اداري و
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استخدامي و ســازمان برنامه و بودجه است و اگر اين دو
سازمان به اهميت اين موضوع باور داشته باشند ،بهرهوري
به جايگاه مطلوب خود ميرسد .وی با اشاره به تفکیک
ســازمان بهرهوری از سازمان برنامه و بودجه و الحاق آن
بهعنوان زیرمجموعه سازمان اداری و استخدامی کشور
در سالهای گذشته بیان کرد :بهنظر نمیرسد این اقدام
بر اساس گزارش توجیهی مشخص و یا بر اساس مطالعه
مستدلی صورت گرفته باشد ،اما در شرایط کنونی انتظار
میرود کــه اگر نابهرهوری در حــوزه اداری وجود دارد،
برطرف شــود و بیش از بخشهای دیگر مورد توجه قرار
گیرد .بنابراین ریاست محترم جمهور ،قوه مجریه و بدنه
اجرایی آن از جمله دو ســازمان اداری و اســتخدامی و
برنامه و بودجه در این زمینه میتوانند اثرگذار باشــند و
حساسیت و دغدغه این موضوع را داشته باشند.
الگوی  PQIدر دستور کار قرار گیرد
مهندس علی اکبر اولیاء ،یکی از راهکارهای این زمینه را
اجرایی کردن الگوی(  PQIبهرهوری ،کیفیت و نوآوری)
دانست و گفت :نهادی که مسئول بهرهوری کشور است
و در نظر دارد مقوله بهــرهوری را بهصورت جامع دنبال
کند ،باید این سه مقوله را در کنار هم درنظر گرفته و این
رویکرد را در پیش گیرد و این اراده باید در باالترین سطح
دستگاههای مسئول صورت پذیرد.
شفافسازی پایه سیستم بهرهور
دکتر بهرام جلــوداری ،دیگر عضو هیات مدیره انجمن
بهرهوری ایران نیز در این جلســه گفت :منابع بســیار
مناسبی برای حرکت و نیل به بهرهوری وجود دارد ،حتی
در سایت سازمان بهرهوری آسیایی نیز این موضوعات
از جمله بهــرهوری در بخش عمومی ،مدیران و رهبران
نوآور و بهرهور و سایر موارد قید شده اما در پاسخ به این
سوال که چرا بهرهوری کشور محقق نشده ،باید گفت که
ارادهای برای آن وجود ندارد ،چرا که بهرهوری ،مدیریت
کیفیت و مدیریت دانش از عناصــر مدیریتی بوده که
نیازمند شفافسازی در دستگاهها هستند و اگر به دنبال
ایجاد یک سیستم بهرهور هســتیم ،باید شفافسازی
انجام پذیرد.وی تاکید کرد :شفافسازی نیز به معنای
مبارزه با فساد و رانت است که متاسفانه در هیچ دولتی
این شفافیت صورت نگرفته است .شناخت و ابزار وجود
دارد ،ولی ارادهای نیســت .چون سیستمهای بهرهور به
دنبال کاهش رانت ،فساد و افزایش راندمان و بهرهوری
هستند و تا زمانی که ارادهای در دولت برای کاهش فساد
در بخش دولتی وجود نداشــته باشــد ،شاهد افزايش
بهرهوري نخواهيم بود و قابل تسری به بخش خصوصی
همنیست.
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بهبود نظام اداری نیازمند اصالح دو نگرش
نصرا ...جهانگرد ،رئیس هیــات مدیره انجمن بهرهوری
ایران نیز در این نشست تغيير پارادايمها در كشور را الزم
دانســت و گفت :اولین نگرش برای تغییر باید تغییر این
تفکر و پارادایم بوده که دولت در نقش کارفرما و استخدام
کننده نباشد .مجموعه حکام ما از ابتدا تاکنون خود را ولی
جامعه دانســتهاند که باید از طریق نظام خزانه کشور را
اداره کنند .در حالی که دولت باید فراهمکننده خدمت و
رشدوپلتفرمتوسعهوتعیینکنندهوتجهیزکنندهفضای
تصمیمبازارازجملهامکانات،دادههاو مقرراتزداییباشد
و اشتغال از سوی بازار انجام شود .وی تصریح کرد :اگر این
تغییر نگرش نباشــد ،هر دولتی در اواسط یا اواخر دوره
خود برای ترمیم شاخصهای استخدام ،تعداد بسیاری را
در دستگاههای دولتی جذب میکند که نتیجه آن دولت
متــورم و بزرگ بوده و هزینههایش کمرشــکن خواهد
بود .اينكه دولت افراد را اســتخدام ميكند ،صرفاً منجر
به بزرگشدن و هزينهزا بودن آن شده است ،بنابراين بايد
رويكردها و پارادايمها تغيير كند.
بورکراسی مانع رشد و توسعه ایران است
مهندس نصرا ...جهانگرد افزود :بورکراســی مانع رشد و
توسعه ایران است و رشد و توســعه در ابعاد اقتصادی و
اجتماعی گرفتار بورکراسی اداری است و راهحل آن نیز در
دو دسته و گروه فعالیت است .ابتدا اصالح مکانیزم هزینه
و نظارت در دولت اســت و دوم مکانیزم انجام ماموریت
است .وی در تشریح اصالح مکانیزم هزینه و نظارت گفت:
نزدیک به  20سال است که مقرر شده نظام برنامهریزی
و بودجهریزی مبتنــی بر عملکرد عملیاتی شــود ،اما
امکانپذیر نیســت چرا کــه بوروکراســی دولت اجازه
نمیدهد.بهعنوانمثالحدود 12سالاستکهمستندات
قانونی مبنی بر نظام پرداخت الکترونیکی در دولت وجود
دارد ولی عملیاتی نشــده با وجود اینکه به محض اینکه
پرداخت الکترونیک در دولت پذیرفته و اجرایی شود ،کل
نظام مالی دولت کوچک خواهد شد و اگر همه این فرآیند
الکترونیکی باشد ،حجم کارها  30درصد کاهش مییابد
و امکان بودجهریزی عملیاتی فراهم خواهد شد و بخش
اداری سازمانها که تقریبا  40درصد نیروهای سازمان را
دربرمیگیرد،به 10تا 15درصدکاهشمییابد.جهانگرد
در ادامه مکانیزم انجام ماموریت در دستگاههای دولت را
تشریح کرد و گفت :بهعنوان مثال ،نحوه اداره کردن نظام
آموزش و پرورش در کشور باید تغییر کند چون ادامه این
راه امکان ندارد .بر همین اساس ،کالبد آموزش و پرورش
میتواند در اختیار شهرداریها قرار گیرد و دولت نقش
سیاستگذار ،تنظیمکننده و تولیدکننده محتوا را داشته
باشد .یا در نظام مالیاتی میتوان همه ممیزان مالیاتی -در

حدود 26هــزار نفر-را در قالب یک مجموعه مانند نظام
حسابرسی ،بهعنوان مشاور مردم بهکار گرفت تا هر سال
نیز دو تا سه هزار نفر به آن افزوده نشوند.
مشکل استقرار دولت الکترونیک ،مدیریتی و
فرآیندی است
مهندس جهانگــرد با بیــان اینکه فنــاوری میتواند
راهحلهای اصالح فرآیندهای نظام اداری را میسر سازد،
تصریح کرد :مشــکل اســتقرار دولت الکترونیک ،فنی
نیست بلکه مدیریتی و فرآیندی است .بر همین اساس،
علت اینکه ســامانه جامع تجارت راهاندازی نمیشود،
اختالف نظر مدیران گمرک و صمت اســت .به همین
ترتیب اگر نمیتوان نظام اطالعات سالمت را تکمیل کرد
و شاهد کاهش حداقل  20درصدی در  300هزار میلیارد
تومان بود ،اختالف نظر تصمیمگیران و ذینفوذان است.
وی تصریح کرد :بنابراین مســاله در نظام اداری است و
تصمیمهای نظام اداری همراه با بهرهوری مسائل را حل
خواهد کرد .تکنولوژی یک ابزار اســت و مدیران متوجه
شــدهاند که تکنولوژی با خود شفافیت به همراه خواهد
داشت ،بنابراین بسیاری به آن تن نمیدهند .رییس هیات
مدیره انجمن بهرهوری ایران در جمعبندی صحبتهای
خود با بیان اینکه تغییر تفکر دولت و مجلس شــورای
اسالمی پیش شــرط بهبود نظام اداری بوده و ابزارهای
آن نیز وجود دارد ،به نمونه موردی لهستان اشاره کرد و
گفت :دولت لهستان طی دو سال هزینه اداره کردن کشور
و بروکراسی را با اعمال برخی سیاستهای جدید کاهش
داده که ما نیز باید این نگرش را ایجاد کنیم .وی در پایان
قفكر،
تاکیدکرد:مجموعهانجمنهاميتوانندبهعنواناتا 
كارهايي كه بايد در ميدان نظريه عمومي سنجش شوند
را پيش ببرند و بهعنوان يك بازوي پيادهسازي و هدايت
سياستهاي اصالح نظام اداري كشور و افزايش بهرهوري
كنار سازمان اداري و استخدامي كشور باشند.
بهرهوري ،هنوز يك ضرورت دانسته نميشود
دكترمیثملطيفي ،معاون رییسجمهورو رییس سازمان
اداری و استخدامی کشور نیز در این نشست صمیمانه با
بيان اينكه هنوز به مساله بهرهوري به عنوان يك كاالي
لوكس نگاه ميشــود ،بيان كرد :بزرگترين مشكل اين
است كه هنوز بهرهوري ،يك ضرورت دانسته نميشود؛
بهرهوري همواره به يك موضوع ديگر ضميمه شده و به
نظر ميرسد دليل آن اين است كه فرهنگ بهرهوري در
جريان مدرنشدن جامعه نتوانسته جايگاه خود را پيدا
كند .معاون رئيس جمهور ،ملت ايــران را ملتي بهرهور
خوانــد و گفت :نمادهــاي بهرهوري مردم ايــران را در
جايجاي كشــور ،از هنر و معماري گرفته تا حوزههاي

ديگر ب ه خوبــي ميتوان ديد اما در جريان تجدد و مدر 
ن
شدن ،بهرهوري را مانند بسياري از موضوعهاي ديگر از
خارج به كشــور وارد كرديم و اين موجب شده بهرهوري
جايگاه درست خود را نيابد.
سازمان اداري و اســتخدامي كشور حكمران
حكمرانان است
معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي
كشــور ،بهرهوري مدرن را مبتني بر عقالنيت دانست و
عنوان كرد :مشكل در كشور ما اين است كه نميتوانيم
اين عقالنيت را به فرهنگ و سياست ايراني پيوند دهيم؛
ما بايد يك خوانش بومي از مسئله بهرهوري داشته باشيم
و اين موضوعنيازمندخالقيت است.سياستنيزگاهيدر
برابر اين موضوع مقاومت دارد .دكتر لطيفي ،با بيان اينكه
ســازمان اداري و استخدامي كشور حكمران حكمرانان
اســت ،افزود :وزارتخانهها و دســتگاههاي اجرايي بايد
حكمراني كنند؛ به عنوان نمونه ،وزارت صمت مسئول
توليد خودرو نيست ،بلكه بايد توليد خودرو در كشور را
حكمراني و راهبري كند و ما نيز در اين راه كنار دستگاهها
هستيم .وي عنوان كرد :ما مجري اصل ۱۲۶قانون اساسي
و متولي امر اداره و استخدام كل كشور هستيم و نه صرفاً
مجري قانون مديريت خدمات كشوري و متولي كاركنان
دولت ،لذا بايد با كمك انجمنها از اين درگيري صرف با
بخش دولتي عبور كنيم و به كل كشور بپردازيم .شایان
ذکر است همچنین در این جلسه جمعی از اعضای هیات
مدیره انجمن توسعه بهرهوری ایران نیز حضور داشتند که
به بیان دیدگاههای خود پرداختند .مهندس محمدكاظم
ت مديره انجمن توسعه
ابراهيمي خرمآبادي ،عضو هيا 
بهرهوري ايران و رئيس سابق سازمان ملي بهرهوري ،يكي
از علل تحققنيافتن بهرهوري را اقتصاد منبعمحور كشور
دانست و اظهار داشت كه تغيير از اقتصاد منبعمحور به
اقتصادنتيجهمحور،ميتواندوضعيتبهرهوريرادر كشور
بهبود ببخشــد .مهندس رضا پورخردمند ،مديرعامل
انجمن توسعه بهرهوري ايران نيز با اشاره به شكلگيري
اين انجمن در ســال  1384با هدف بهرهگيري از دانش
فارغالتحصيالن  ،APOعنــوان كرد :همچنان به دنبال
مطالعه تجربيات كشورهاي مختلف در حوزه بهرهوري
هســتيم و اميدواريم اين مطالعات در ارتقاي بهر هوري
كشور كمككننده باشند .دكتر حميدرضا نايبي ،عضو
هياتمديره انجمن توسعه بهرهوري ايران هم با اشاره به
جايگاه و ساختار سازمان ملي بهرهوري ،خواستار ارتقاي
این سازمان براي راهبري بهرهوري نظام اداري كشور شد
و پيشنهاد داد كه هستههاي ارزيابي با استفاده از ظرفيت
انجمنها در سازمان ملي بهرهوري شكل بگيرد.

میرسامانپیشوایی
رییسسازمانملیبهرهوریشد

در حکمی از سوی دکتر میثم لطیفی ،معاون رییس
جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور،
میرسامان پیشوایی ســکان بهرهوری کشور را در
دست گرفت.
دکتر میرسامان پیشوایی دانشآموخته دکتری
تخصصی در رشته مهندســی صنایع از دانشگاه
تهران و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
ایران است .از جمله دســتاوردهای مهم علمی
و فرهنگی او میتوان به قرار گرفتن در لیســت
پژوهشــگران یک درصد برتر جهــان در حوزه
مهندســی به اســتناد گزارش  ISI-ESIاز سال
 ۲۰۱۷تاکنــون ،منتخــب فرهنگســتان علوم
جمهوری اســامی ایران بهعنوان پژوهشــگر
برتر جوان در ســال  ۱۳۹۸و انتشار هشت مقاله
پراستناد جهانی اشاره کرد.
دکتر پیشــوایی عالوه بر تالیف کتــب و مقاالت
پژوهشی متعدد و سوابق تدریس و ارائه کارگاههای
علمی و آموزشــی ،تجربه اجرایــی و مديريت در
سمتهای مدیریت برنامهریزی راهبردی و ارزیابی
عملکرد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران،
مدیر گــروه برنامهریزی راهبردی مرکز توســعه
مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشــت ،درمان

و آموزش پزشــکی ،مدير دانشــجویی فرهنگی
دانشکده مهندسی صنایع  ،مسئول بسيج اساتيد
و عضو هيأت مميزه دانشــگاه علم و صنعت را در
کارنامه خود را دارد.
شــایان ذکر اســت که در این حکم بر حکمرانی،
تنظیمگــری و راهبــری امر بهرهوری در کشــور،
ارتقــای هویت ،جایگاه و بهبود عملکرد ســازمان،
تقویت سرمایه انسانی سازمان ،گسترش ارتباطات
و تعامالت ســازنده با نهادها و دستگاههای دولتی و
غیردولتی و مجموعههای اثرگذار در امر بهرهوری،
اســتفاده از ظرفیت دانشــگاهها ،مراکز پژوهشی و
انجمنهای علمی و تشــکلهای مردمی ،تقویت
ارتبــاط موثر با نهادهای بینالمللــی ،بهرهبرداری
حداکثریازظرفیتهایقانونیواسنادباالدستیدر
حوزهبهرهوری،رصدوشفافسازیدادههایآماریو
گزارشهایبهرهوری،گفتمانسازیوترویجفرهنگ
بهرهوری و اســتمرار کارهای ارزشــمند دورههای
قبل مانند برنامه جامع بهرهوری کشــور و استقرار
چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهرهوری در
دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی تاکیدشده
است.نشریه«اندیشهبهرهوری»،آرزویتوفیقدکتر
پیشواییدراینمسئولیتخطیررا  دارد.
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اخبار بهرهوری

گزارش بهرهوری آب در ایران

برگزاری یازدهمین
همایش ملی بهرهوری

یازدهمین همایش ملی بهرهوری با
موضوع «نوآوری ،بهرهوری و اقتصاد
پیشرو» از ســوی انجمن بهرهوری
ایران بــه میزبانی صنــدوق نوآوری
و شــکوفایی  26و  27مهرماه 1400
با حضــور جمعــی از صاحبنظران
و متخصصان کشــور برگزار شد .در
این همایش که بهصورت حضوری و
مجازی برگزار شد ،بیش از  350نفر
از سخنرانان کلیدی و چهار نشست
تخصصی «نــوآوری و بهــرهوری»،
«بهرهوری و اقتصــاد»« ،بهرهوری،
نظام اداری و دولــت» و «بهرهوری و
فرهنگ» بهرهمند شــدند .مجموعه
ســخنرانیهای ارائه شــده در این
همایــش در قالب کتابــی بهزودی
منتشر خواهد شد.

انتشار 3کتاب و گزارش جدید از سوی
انجمن بهرهوری ایران
در راستای توسعه مفاهیم بهرهوری سه کتاب و گزارش
جدید از سوی انجمن بهرهوری ایران منتشر شد.
بر این اساس ،گزارش «پیام و بیانیه یازدهمین همایش
ملی بهرهوری» یکی از آنهاست که شامل نکات کلیدی
و بیانیه نهایی این همایش بهمنظور ارائه چکیدهای از
موضوعات مهم این همایش و همچنین گقتمانسازی
در راستای ارتقای بهرهوری کشور منتشر شده است.
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این گــزارش در  6بخش شــامل اقلیم و بــارش در ایران،
نااطمینانیها و تجارت جهانی غذا ،چهره کلی کشاورزی و
دامداری کشور ،مفاهیم و عملکرد و بهرهوری آب ،حکمرانی
معیوب آب در ایران و بخش ششم سیاستهای پیشنهادی
و جمعبندی است.
در بخشهایی از این گزارش آمده است:
خرج کردن از جیب آیندگان باید متوقف شده  و آب موردنیاز
محیط زیست تضمین شــود .فائو نیز توصیه میکند که با
بهبود کارآیی مصرف آب و کاهش برداشــت آب موردنیاز
محیط زیست تضمین شود .برداشت غیرقانونی آب (شاید
 400هزار حلقه چاه غیرمجاز در ایــران) هر برنامهای را به
شکست میکشــاند .قدم اول مهم در بهبود بهرهوری آب،
حسابداری شفاف و آگاهی از منابع و مصارف آب است .اگر
مانور خودکفایی کشاورزی در سالهای آسان (که تجارت
خارجی میسر و آسان بوده) به منابع زیرزمینی آب ما آسیب
بزند ،در واقع توانایی بلندمدت خــود را برای روزهای مبادا
(خشکسالی و قحطی جهانی ،تحریم ،جنگ یا هر شرایطی
که تجارت خارجی غذا را برای کشــور سخت کند) تحلیل
بردهایم  .منابع زیرزمینی آب یک ذخیره مهم ،مثل ســیلو
برای ذخیره گندم ،ضربهگیر نااطمینانیها هستند .از دست
رفتن این منابع آســیبپذیری کشور در برابر خشکسالی را
بیشتر و ریسکهای متوجه امنیت غذایی را تشدید میکند.
در ساختار مدیریت آب ،فناوری در پایینترین سطح قرار دارد
و پیش از آن باید ساختار حکمرانی آب و همچنین ساختار
مدیریت آب اصالح شــود .اگر تا کنون بهرهوری آب به قدر

کافی باال نرفته است ،حتما سیگنال کمیابی آب به کارگزاران
اقتصادی نرسیده است .پس کلید حل مشکل در فرستادن
این سیگنال ،پولی ( )Monetizeکردن کمبود آب است .قطعا
ابزار قیمت تنها راه برای بهبود بهرهوری نیســت ،اما ابزاری
بسیاری کارا است.
متن کامل این گزارش کــه با عنوان «بهرهوری آب در ایران
 در تصویر بزرگ مواحهه با بحران آب کشور» منتشر شده،از طریق سایت انجمن بهرهوری ایران قابل دسترس است.

کتاب زندگی زیبا با بهرهوری در خانواده
این کتاب که راهنمای سادهای برای زندگی راحت و مفید
تالیف سید حمید کالنتری ،مدیرعامل انجمن بهرهوری
ایران است ضمن بیان مهارتهای الزم برای زندگی امروز،
 25ویژگی یک خانواده بهرهور تشریح شده است.
درباره این کتاب آمده است:
کلید زندگی شایسته ،انتخاب و انجام بهترین کارهاست؛
انتخاب بهترین رفتارها و گفتارها ،بهترین ارتباط ،بهترین
اقدامات و بهترین استفاده از فرصتها و امکانات در اختیار.

در این کتاب سعی شده به زبان ســاده ،نگاهی از منظر
بهرهوری به زندگی روزمره خود داشته باشیم و یاد بگیریم
و تمرین کنیــم که چگونه در انتخاب روشها و رفتارها و
برنام هها ،بهترین و بهرهورترین راه را برگزینیم.
کتاب «زندگی زیبا با بهرهوری در خانواده؛ راهنمای ساده
برای زندگی راحت و مفید» از ســوی انجمن بهرهوری
ایران با همکاری انتشارات میراث اهل قلم در  50صفحه
با قیمت پشت جلد  15000تومان منتشر شده است.

اخبارکوتاه

برگزاری مستمر عصرانههای بهرهوری

با توجه به استقبال صورت گرفته از نشستهای عصرانه
انجمن بهرهوری ،برگزاری این نشستهای تخصصی
در آخرین یکشــنبه هر ماه با حضــور صاحبنظران،
فرهیختگان ،مدیران و متخصصان حوزههای مختلف
برگزار میشود .بهرهوری در هولدینگها ،شرکتهای
دولتی و بزرگ ،بهرهوری در صنعت ساختمان ،بهرهوری
در صنعت فوالد از آخرین موضوعهای مهمی بوده که

در این نشستها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
هــدف از برگزاری این نشســتها ،ترویــج مفاهیم
بهرهوری ،آسیبشناسی مســائل و مشکالت موجود
و ارائه راهبردهای اصولی بــه منظور ارتقای بهرهوری
بهشمار میآید.
شایان ذکر است که مشــروح این نشستها در قالب
گزارشهای مکتوب منتشر خواهد شد.
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انجمن بهرهوری ایران

شرکتهاینفتپاسارگاد،شرکتمعدنیوصنعتی
گلگهر،ســنگآهنمرکزیایران(بافق)،شرکت
معدنیوصنعتیچادرملووهمچنینشرکتتوسعه
آهنوفوالدگلگهربهجمعحامیانانجمنبهرهوری
پیوستند.پیشازاینبیمهمرکزی،گروهخودروسازی
ایران خودرو و شرکتهای بیمه تعاون ،فوالد آلیاژی
ایران ،بیمه تجارت نو ،آهن و فــوالد غدیر ایرانیان،
بیمه رازی ،بیمه دی و بیمه سرمد نیز حمایت خود
راازانجمــنبهرهوریایراناعــامکردهبودند.این
همکاریهاوه مافزاییهادرراستایتوسعهبهرهوری
کشور و همچنین گســترش مفاهیم بهرهوری در
بخشها و مجموعههای مختلف در دستور کار قرار
گرفتهاست.

بهروز محمودی معاون ســازمان
ملی بهرهوری ایــران از پرداخت
پــاداش اعضــای هیاتمدیره و
ن عامل شرکتهای دولتی
مدیرا 
براساس شــاخصهای بهرهوری
خبــر داد ،بهطــوری کــه اگــر
دســتگاهی طبق این شاخصها
بهرهور نباشــد ،مدیران مذکور،
مجوز پرداخت پــاداش دریافت
نمیکنند /.روزنامه خراسان
ســازمان مدیریــت صنعتی با
همکاری سازمان ملی بهرهوری
ایــران جلســه معرفــی پلتفرم
ارزیابی هوشــمند بهــرهوری را
برگزار کــرد .این پلتفرم میتواند
به سیستم گزارشدهی سازمان
ملی بهرهوری ایران و گزارشهایی
که این سازمان از سایر سازمانها
در زمینه بهــرهوری جمعآوری
میکند و به سازمانهای باالتر ارائه
میدهد ،کمک کند / .وبسایت
سازمان ملی بهرهوری
در نشست ســه جانبه مدیرعامل
سازمان مدیریت صنعتی ،رئیس
ســازمان ملی بهرهوری و رئیس
مرکز آمــوزش مدیریت دولتی،
سه طرف بر تعامل و همکاری در
خصوصسامانبخشیدنبهمقوله
بهرهوری در کشور تاکید کردند/.
وبســایت ســازمان مدیریت
صنعتی
بر اساس پروژه سازمان بهرهوری
آسیایی ،متخصصان بهرهوری در
سه ســطح متخصص ،متخصص
ارشد و متخصص خبره در کشور
شناســایی و به آنهــا گواهینامه
معتبر بینالمللی اعطا  میشود/.
وبسایت سازمان ملی بهرهوری
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آمار بهرهوری

افزایش بهرهوری

جذابتر است یا کاهش بهرهوری؟
رشد اقتصادی سه موتور و منبع دارد :سرمایهگذاری ،بهرهوری و نوآوری .کشور ما جزو
گروه اول یعنی منابعمحور است و چون شــواهد نشان میدهد که سرمایهگذاری با رشد
منفی قابل توجهی در دهه  90روبرو بوده اســت ،اقتصاد کشور در دهه  90نتوانسته رشد
داشته باشد و چون طی این مدت ،تورم هم روند افزایشی داشته و واکنش به تورم از سوی
دولتها نیز عامل اصلی تخریب بهرهوری بوده است ،بنابراین وقتی این دو عامل در کنار هم

قرار میگیرند ،برآیند آن کاهش تولید ناخالص داخلی است و این به معنای کاهش درآمد و
ضعیفتر شدن اقتصاد است .نمودار شماره  1نمایانگر این موضوع است که با وجود افزایش
سرمایه ،از سال  1390رشــد اقتصادی کاهش یافته و همانطور که مشخص است از سال
 1397استهالک بیشتر از سرمایهگذاری اســت و برای نخستین بار طی سالیان متمادی،
موجودی سرمایه کاهش پیدا کرده است.

نمودار شماره  :1سطح و رشد کل موجودی سرمایه خالص :ثابت 100=1390
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اگر این موضوع به تفکیک برای ساختمان و ماشینآالت ترسیم شود ،نمودار شماره  2نشان میدهد که رشد سرمایهگذاری ساختمان همچنان صعودی است ،اما نقش سرمایهگذاری در
ماشینآالت در رشد نسبت به ساختمان بیشتر است.

نمودار شماره  :2سطح و رشد کل موجودی سرمایه خالص ساختمان :ثابت 100=1390

همانطور که در نمودار شماره  3مشخص است ،از ســال  1391به بعد موجودی سرمایه
ماشینآالت که بسیار در رشد اقصادی موثر است ،منفی بوده ،یعنی حدود  10سال است
که میزان استهالک در ماشیناالت از میزان سرمایهگذاری در بخش ماشینآالت اقتصاد

کشور بیشتر است و این روند برای اقتصادی شکل گرفته که رشد اقتصادی آن مبتنی بر
رشد سرمایهگذاری است و موتور عامل حیاتی اقتصاد که سرمایهگذاری بوده 10 ،سال است
که خاموش شده است.

نمودار شماره  :3سطح و رشد موجودی سرمایه خالص ماشینآالت :ثابت 100=1390

از سوی دیگر متوسط تورم نزدیک به  20درصدی نیز در
این سالها به  40درصد افزایش داشته و مطالعات متعدد
نشــان میدهد که اثر واکنش دولتها به تورم ،کاهش
بهرهوری بوده است.
در حالی که دولتها با بودجه خود موجب تورم میشوند،
اما بهجای اینکه ســاختار بودجه را اصــاح کنند ،به
ســراغ بنگاهها میروند و ماحصل آن کاهش بهرهوری

بنگاههاست .چرا که دولت برای کنترل تورم تالش میکند
قیمتها را بهصورت دســتوری پایین نگه دارد ،بر همین
اساس دو نرخیهایی شــکل میگیرد که برای بنگاهها یا
واسطهها سودآورتر است که به جای افزایش بهرهوری به
سراغ بازارهای دوگانه بروند.
به این معنا که اگر دالر  4200تومانی را با سهمیه مناسب
دریافت کنند ،چه نیازی است که به سمت ارتقای بهرهوری

بروند .بدین ترتیب در پاســخ به این پرسش که افزایش
بهرهوری جذابتر اســت یا کاهش بهرهوری باید گفت
که در این شرایط بهرهوری پایین جذابتر است .چرا که
دولتها با تصور اینکه با تورم مقابله میکنند ،ولی در واقع
بهرهوری را کاهش میدهند.
برگرفته از سخنرانی دکتر مسعود نیلی ،استاد دانشگاه
صنعتی شریف در یازدهمین همایش ملی بهرهوری
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آمار بهرهوری

چرا بهرهوری در معدنکاری و

صنعت فوالد محلی از اِعراب ندارد؟

گزارش «استاتیستا ( »)statistaکه وبسایت فروش آمار و اطالعات از بازار و محصوالت و صنایع مختلف
است میگوید که ایران  2.7ميليارد تن سنگ آهن خام دارد و با توجه به متوسط عیار سنگ آهن ،ایران
میتواند حدود  1.5ميليارد تن كنسانتره سنگ آهن تولید کند .اما آمارهای «فوالد تکنیک» که متولی
به روزآوری طرح جامع فوالد کشور است کمی متفاوت از این آمارهاست .در گزارش فوالد تکنیک آمده
است که ذخیره زمین شناسی کشور حدود  5میلیارد تن است که ایران کماکان  2.9میلیارد تن ذخایر
قابلاستخراجدارد.برایتولید 55میلیونتنفوالدخام،ساالنهباید 166میلیونتنسنگآهناستخراج
کنیم .حتی با فرض آنکه در آن زمان همچنان 9/2میلیارد تن ذخیره قابل استخراج داشته باشیم ،ذخایر
كشور تقریبا تكافوی تولید حدود 17سال را خواهند داشت.

-3تولید سنگ آهن در کشور ()1399
منبع :ایمیدرو .ارقام تولید همه به میلیون تن است

در حالی که ۷۰درصد سهم بازار سنگآهن در دست چهار شرکت بزرگ است.

بیش از  200واحد تولیدکننده در زنجیره فوالد کشــور ،برای تولید  30میلیون تن فوالد در سال
فعالیت میکنند که به میزان دهمین شــرکت تولیدکننده برتر فوالد خام جهان در سال 2020
میالدی است.

ظرفیت

66.8 36.4 39.4
میلیون تن

میلیون تن

تولید

31.2 30.3
میلیون تن

میلیون تن

میلیون تن

46

میلیون تن

62.8
میلیون تن

49.7
میلیون تن

 -1ظرفیت و تولید فرآوردههای مختلف در ایران
منبع :مطالعات طرح جامع فوالد کشور (پایش سال )1399

شرکتهایفوالدمبارکه،گلگهر،چادرملووفوالدخوزستاندرهمینشرایطتورمیکشوربیشاز 100هزار
میلیاردتومانسودخالصایجادکردند.اماباوجودچنینسودآوریاماچرااینشرکتهابهرهورنیستند؟
چندینعلتبرایعدمبهرهوریصنعتفوالداحصاشدهکهنخستینموردآنبهحاکمیتونحوهواگذاری
معادندرایرانبرمیگردد.عواملیمانندواگذاریناشیانهمعادن(بدونلحاظکردناقتصادمقیاس)،فقر
تکنولوژیوماشینآالتمعدنکاری،قیمتگذاریناکارآمددولتی(بهنفعحلقههایپایانیزنجیره)،فقدان
اقتصاد مقیاس در اندازهشرکتها ،پراکندگی واحدهای فوالدسازی و حمل چندباره محصوالت میانی،
ناپایداری تامین انرژی در نیمی از ایام سال (برق و گاز) ،آبادانی آب نابهرهوری ،فقر تکنولوژی برای تولید
محصولنهاییبا ارزش افزودهباال ،کیفیتنیروی انسانیوسودبسیار زیاد 50درصدی از اینچالشهابه
حسابمیآید.

-4پراکندگی واحدهای تولیدکننده زنجیره ارزش فوالد در کشور

-2واگذاری آنومالیهای منطقه گل گهر به پنج شرکت
منبع :مطالعات طرح جامع فوالد کشور (پایش سال )1399

شرکتهای سنگ آهن ایران متفرق هستند .بهعنوان مثال ،آنومالیهای منطقه گلگهر
به پنج شرکت واگذار شده است.
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-5جابجایی میلیونها تن محصول میانی

از سوی دیگر میلیونها تن محصول میانی در کشور جابهجا میشود.

قیمتگذاری ناکارآمد دولتی (به نفع حلقههای پایانی زنجیره) نیز مزید علت شده بهگونهای که با
فرض خرید سنگ آهن به قیمت  7درصد فخوز نرخ بازده داخلی سرمایهگذاری در تولید کنسانتره
 ۱۰درصد کمتر از سایر حلقههای زنجیره فوالد است.

-8برای تولید یک تن فوالد خام چقدر آب مصرف میکنیم؟
فقر تکنولوژی برای تولید محصول نهایی با ارزش افزوده باال از دیگر عوامل کاهش بهرهوری در
صنعت فوالد است .بر همین اساس ،حدود  8میلیون تن فوالد به صورت خام فروخته میشود50 .
درصد از محصول نهایی را هم میلگرد تشکیل میدهد که فناوری باالیی ندارد .محصوالتی چون
فوالد زنگنزن ،ورقهای الکتریکی و سایر اقالم با ارزشافزوده باال سهمی در سبد تولید ما ندارند.

-6نرخ بازده داخلی سرمایهگذاری در حلقههای زنجیره فوالد
ناوگان معدنکاری در معادن بزرگ ایران فرسوده و زمینگیرند ،معادن فعال کشور محدود به معدن
روباز بوده و برداشت از معادن زیرزمینی به دلیل محدویتهای فناوری ممکن نیست و  !...ناپایداری
تامین انرژی در نیمی از ایام ســال (برق و گاز) نیز در این زمینه اثرگذار بوده است .کمتوجهی
به مدیریت مصرف از سوی مردم و رشد بیرویه بدمصرفی از یکســو و کمبود نقدینگی برای
سرمایهگذاری در صنایع زیرساختی از سوی دیگر ،منجر به ایجاد چالش در تامین برق دستکم
 6ماه از سال شده است! بخش اول در تابستان به خاطر زیرساختهای برق است و بخش دوم در
زمستان به خاطر تامین زیرساختهای تولید گاز است.

-9میزان تولید محصوالت فوالدی در کشور ()1399
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ،خرداد 1400

کیفیت نیروی انسانی میتواند یکی دیگر از چالشهای بهرهوری صنعت فوالد باشد ،اما با  120هزار
میلیارد تومان سود ،چه نیازی به کیفیت و بهرهوری نیروی انسانی احساس میشود؟ مساله اصلی
بهرهوری صنعت فوالد در سودآوری حدود  50درصدی آن است .در حالی که  40معدنکار بزرگ
دنیا ،حدود  25درصد و فوالدسازان بزرگ دنیا ،همگی کمتر از  10درصد سود میکنند.

-7مصرف آب و انرژی در فوالد و قیمت آنها در سال 1400

موضوع دیگر بهرهوری آب بهطور ویژه است و به ازای هر تن تولید  4.8مترمکعب مصرف میکنیم
در حالی که اگر فقط یک سیســتم کولینگ از تر به خشک تبدیل شود حداقل  30درصد کاهش
مصرف آب خواهیم داشت و  155میلیون مترمکعب به  100میلیون مترمکعب کاهش پیدا میکند
که  50میلیون متر مکعب آب بیشتر داریم که میتوان آن را به زاینده رود منتقل کرد و این زمانی
اتفاق میافتد که از آب  2دالری بخواهیم استفاده کنیم ،لذا نتیجه این شده که برای تولید یک تن
فوالد حدود  5مترمکعب مصرف میکنیم .اما  World Steelگزارشی ارائه داده که مصرف آب
به ازای هر تن فوالد خام در زنجیره از ابتدا تا انتها بین یک و  6دهم تا  3و سه دهم است و تفاوت
بسیار زیادی با آمار و ارقام کشور ما دارد.

-10حاشیه سود عملیاتی قبل از کسر بهره ،مالیات و استهالک
()Ebitda Marfin

برگرفته از سخنرانی مهندس سید حمید حسینی آشتیانی ،مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت
آریانا و عضو هیات مدیره انجمن بهرهوری ایران در هفدهمین عصرانه بهرهوری
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پیام و بیانیه یازدهمین همایش ملی بهرهوری

نقش ه راهی برایارتقای بهرهوریکشور
یازدهمین همایش ملی بهرهوری ایران با حضور جمعی از صاحبنظران و متخصصان با موضوع «نوآوری ،بهرهوری و اقتصاد پیشرو» از سوی انجمن بهرهوری ایران به
میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی روزهای  26و  27مهرماه  1400برگزار شد .بیانیه حاضر حاصل جمعبندی مهمترین نکات سخنرانیها و نشستهای چهارگانه
همایش است که به شرح زیر ارائه میشود.
نکات کلیدی

  گذار از رشد مبتنی بر سرمایهگذاری به رشد مبتنی بر بهرهوری
  توسعه سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی الزمه افزایش بهرهوری و گسترش دانش و فناوریهای نوین است.
  فقدان نگاه بلندمدت مهمترین ضعف فرهنگی جامعه ایرانی در جهت ارتقای بهرهوری .نگاه کوتاهمدت نتیجه گسترش بیثباتی و روزمره شدن اداره امور است.
  تداخل وظایف دستگاهها و ناهماهنگی بین آنها مانعی در برابر رشد بهرهوری است.
  توسعه کشاورزی هوشمند نمونه تاثیرگذاری بهرهوری در عصر هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء است.
  بهرهوری در نظام اداری در گرو تحول در نظام حقوق و دستمزد ،پاداش و عزل و نصب بر اساس عملکرد و شایستگی است.
  در فقدان نظام رقابتی کارآمد شرکتهای دولتی غالبا به محل هدررفت منابع تبدیل شدهاند.
  ارتقای بهرهوری در گرو به رسمیت شناختن و به کارگیری ظرفیتها و توانمندیهای زنان امروز جامعه است.
  دانش و تکنولوژی منابع پایان ناپذیر اقتصادند .تعجیل در بهکارگیری فناوریهای نوین در عصر انقالب دیجیتال ضروری است.
  راهبرد «نوآوری باز» الزمه ارتقای بهرهوری در سازمانهای بزرگ و یکی از عناصر اصلی بهرهوری مبتنی بر دانش و نوآوری است.
  پیامدهای غفلت از بهرهوری بهتدریج آشکار میشوند :بحران امروز آب در کشور عیانترین پیامد بیتوجهی به بهرهوری است.
  برای ارتقای بهرهوری الزم است تا روابط و اقدامات غیررسمی جای خود را به قوانین شفاف بدهند.

متن بیانیه همایش ملی بهرهوری
بهرهوری نیازمند وفاق ملی و مســتلزم تغییر نگرش و باور
سیاستگذاران و دولتمردان است تا از طریق بازنگری مقررات
بوکاروهمچنین
واصالحقوانینمربوطبهبهبودمحیطکس 
آموزش مدیران و کارکنان ،تحول در نظام تعلیم و تربیت و
تالش در جهت ارتقــای فرهنگ عمومی بهرهوری در همه
ســطوح جامعه ،بهرهوری به یک ارزش اجتماعی و نوعی
الگوی رفتاری در میان اقشــار مختلف مردم تبدیل شود.
تحول در نظام بهرهوری جز با توجه ویژه به ابعاد متنوع آن
یعنی ابعاد سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی میسر نخواهد بود.
پیششرط بهرهوری؛ بازگشت مدیران و مسئوالن
به جایگاههای قانونی
  برای رسیدن به سطوح قابل قبولی از بهرهوری در درجه
اول الزم است مدیران به وظایف قانونی خود در حوزههای
گوناگون واقف باشــند و این امر مســتلزم تفکیک کارآمد
وظایف قوای ســه گانه است .در حال حاضر تداخل وظایف
خصوصا در ارتباط قوه مقننه و قوه مجریه که حاصل عملکرد
نمایندگان است ،تبدیل به مانعی در برابر رشد بهرهوری در
کشور شده است .نمایندگان با دخالت در اموری مانند عزل
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و نصب مدیران سازمانها و شرکتهای دولتی ،دخالت در
محل و شیوه اجرای پروژهها و عدم توجه به توجیه اقتصادی
آنها سبب اخالل در عملکرد قوه مجریه میشوند .استفاده
از اهرمهای فشاری که خارج از وظایف قانونی مجلس است،
همچنین منجر به کاهش بهرهوری و شکلگیری فساد نیز
میشود .لذا الزم است هم نمایندگان و هم مدیران اجرایی،
در چارچوب وظایف قانونی خود گام بردارند و از دخالتهای
فراقانونــی که تنها منجر بــه هدر رفت منابــع و افزایش
هزینههاست ،اجتنابکنند.
  با وجود ضعفهای موجود در قوانین ،در سطوح سازمانی،
استانی،بخشیوملی،قوانینیبرایافزایشبهرهوریموجود
است .با این حال عملیاتی شدن این قوانین مستلزم آن است
که در وهله اول موانع اجرای قوانین شناسایی و در جهت رفع
این موانع اقدام شود و در گام بعدی ،نظام اداری کشور مورد
بازنگری و اصالح اساسی قرار گیرد .تحول در نظام اداری که
الزمه رشد بهرهوری است ،منوط به اقداماتی اساسی است.
اقداماتی نظیر توجه مسئوالن به زیرساختهای نرمافزاری،
تفکیک وظایف در سطوح تصمیمســازی ،اجرا و نظارت و
تمرکززدایی از تصمیمسازی و اجرا در دستگاههای مختلف،

ارتقای پویایی و تغییر در روندهای معیوب تثبیت شــده
در دســتگاهها و حتی انحالل دستگاههای ناکارآمد و زائد،
تمرکز بر خروجی و اثربخشی نظام اداری بهجای تاکید بر
ورودیهای آن از جمله نیروی انسانی و منابع مالی ،ارزیابی
مدیران بر اســاس عملکرد و مبتنی بر شــاخصهای قابل
اندازهگیری و همچنین تحــول در نظام پرداخت و پاداش
و گذار به ســمت توجهمحوری به عملکرد و نتیجه در نظام
پاداش ،عزل و نصب مدیران و اســتقرار نظام شایستگی در
انتصابات از اهم اقداماتی اســت که الزم است مورد توجه
قرار گیرد.
بهرهوری؛شاهکلیدگشایشانسداداقتصادیایران
  رشــد اقتصادی بر دو مبنای اصلی یعنی سرمایهگذاری
و بهرهوری تحقق مییابد .افزایش تولید ناخالص داخلی و
رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایهگذاری حدود یک دهه است
که در کشور متوقف شــده و متاسفانه استهالک سرمایه از
سرمایهگذاری پیشی گرفته اســت .این در حالی است که
حتی با افزایش ســرمایهگذاری نیز به سبب عبور از مرحله
رشد سرمایهمحور ،نرخهای باالی رشــد اقتصادی دور از
دسترس است .بنابراین توجه موثر به بهرهوری و برنامهریزی

در جهت ارتقای آن تنها راهکار ممکن و گریزناپذیر به نظر
میرسد .الزم است جهت رسیدن به رشد پایدار اقتصادی
شاخص رشد مبتنی بر رشد بهرهوری و نوآوری مورد تاکید
قرار گیرد.
  ساختارهای اقتصادی کشور میبایست از اقتصاد بسته
به ســمت اقتصاد باز حرکت کنند .همچنین نظام سنتی
حکمرانی باید جای خود را به شــیوههای نوین حکمرانی
و مدیریت منابع دهد .ســاختارهای بــاز و نوین حکمرانی
که در آن مســئولیتپذیری ،شهروندمحوری ،عدم امکان
رانتجویی ،مشــارکت عمومی و ارزیابی عملکرد بیش از
پیش مورد توجه قرار گیرد؛ و این همه پیشنیاز حرکت به
سمت بهرهوریهای باالست .رسیدن به یک نظام حکمرانی
با کیفیت مستلزم توجه به مزیت رقابتی ،بهرهوری و نوآوری،
مدیریت دانش و باور قلبی رهبران هر جامعه است .ویژگی
مهم اقتصاد ایران در  50ســال گذشــته وجود دورههای
پرنوسانرشداقتصادیاست.چنیننوسانهاییاجازهبهبود
سطح درآمد و باالرفتن سطح رفاه جامعه را نمیدهد .ایجاد
تغییرات مثبت در راستای جلوگیری از این نوسانات مستلزم
گذار از نهادها و تعامالت غیررسمی به سمت قوانین شفاف،

رقابتی شدن و ورود بخشهای در حاشیه مانده اقتصاد است.
چنین اقداماتی در عین حال که راهکارهایی موثر در اصالح
فضای ناسالم و زد و بندها در اقتصاد است ،منجر به بهرهوری
و نوآوری و در نتیجه رشــد پیوسته و متناسب اقتصادی و
کاهش نوسانات زیانبار اقتصادی خواهد شد.
  برنامه ششم توســعه اهمیت بهرهوری را مورد تاکید
فراوانی قرار داده است .منطبق با پیشبینی برنامه ششم
توسعه ،سهم بهرهوری در رشد اقتصادی کشور  35درصد
تعیین شده است .اما متاســفانه در چهار سال گذشته با
رشــد منفی روبرو بودهایم در حالیکه ماحصل توجه به
بهرهوری و اثربخشــی که در اسناد باالدستی ذکر شده،
افزایش رضایتمندی مردم اســت.موضوع مهم دیگری
که نباید از نظر دور داشــت ،جایگاه شرکتهای دولتی
و عملکرد آنهاست .در حال حاضر شرکتهای دولتی در
شرایط فقدان فضای رقابتی و بخش خصوصی قدرتمند
 که میتواند منجر به باال رفتن کیفیت کاالها و خدماتشود  -به بنگاههایی تبدیل شدهاند که تنها مصرفکننده
منابع هســتند .دقت در کاالهــا و خدمات خروجی این
شــرکتها ،ضرورت باز شدن و رقابتی شــدن اقتصاد،

کاهش انحصارات و به طــور طبیعی افزایش بهرهوری را
بیش از پیش روشن میگرداند.
  پیامدهــای مغفــول مانــدن بهــرهوری در نظام
تصمیمســازی ،برنامهریزی و اجرا در حوزههای مختلف
آشکار است .شاید هیچ مسئلهای به اندازه بحران آب در
کشور گویای چنین پیامدهای ناگواری نباشد .بهگونهای
که ایران در حال حاضر جزو کشورهایی است که بیشترین
تعارض بین مصرف آب و نیازهای محیط زیست را دارد.
عدم توجه به کیفیت منابع آب و بهرهوری در اســتفاده
از این منابع از ســویی موجب هدر رفت منابع بهویژه در
بخش کشاورزی شده و از ســوی دیگر آلودگی آبهای
سطحی در بسیاری از مناطق کشــور را به دنبال داشته
است .راهحل برونرفت از چنین بحرانی مدیریت مصارف
و منابــع آب در حد حفظ منابع تجدیدپذیر و حقابههای
محیط زیستی ،مدیریت تقاضا ،ورود سازمانیافته همه
بهرهبرداران در مدیریت آب ،لزوم پیادهســازی مکانیزم
صحیــح افزایش بهرهوری آب با جلب مشــارکت بخش
خصوصی در سرمایهگذاری طرحهای آبی و جستجوی
الگوهای جایگزین معیشت است.

15

سوژه بهرهوری

انقالب دیجیتال؛ پیشران اصلی بهرهوری در
جهان جدید
  در الگوهای جدید نظام اقتصــادی ،منبع مهم اقتصاد،
دانش و تکنولوژی است .برخالف دورههای پیشین و منابع
دیگر این منبع دائمی و پایانناپذیر است .انقالب دیجیتال
و اهمیت داده ،تحــوالت غیرقابلتصوری را در اقتصاد رقم
زده و خواهد زد .لذا درک ناصواب از مفاهیم این حوزه تنها
مســبب باال رفتن هزینهها خواهد بود .تحوالت حاصل از
انقالب دیجیتال ،نحوه تولید ،مصرف و اشتغال را متحول و
در نتیجه ساختارهای اجتماعی و سیاسی را نیز دستخوش
تغییرات عمیقی میکند .تجربیات نشان میدهند با توسعه
این فناوریها حتی نرخ بهرهوری نیروی کار نیز به سرعت
افزایش مییابد .همچنین بهرهوری با اســتفاده از ابزارها و
فناوریهای جدید میتواند با تقویت ارتباطات ،توســعه
همکاریها ،کاهش زمان تلف شــده و مشارکت کارکنان
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در فرایندهای کاری را بهبود بخشــد .بنابراین اوال توسعه
فرهنگ دیجیتال باید در دستور کار قرار گیرد ،ثانیا در حوزه
سیاستگذاریموانعقانونیبرداشتهوحمایتهایجدیتری
از این حوزه صورت پذیرد .ضرورت قانونی شدن حمایتها
از جانب دولت بهویژه حمایت از شــرکتهای دانشبنیان
بهعنوان پیشــگامان این عرصه بیش از هر زمانی احساس
میشود .نکته مهمی که الزم اســت مورد توجه قرار گیرد
کیفیت فناوریها و نوآوریهایی اســت که انتظار میرود
تحولی جدی در بهرهوری ایجاد کنند.
  راهبرد«نوآوریباز»الزم هارتقایبهرهوریدرسازمانهای
بزرگ و یکی از عناصر اصلی بهــرهوری مبتنی بر دانش و
نوآوری اســت .نوآوری باز شامل چهار بعد اساسی نوآوری
در محصول  ،نوآوری در فرآیندها  ،نوآوری در  بازار و نوآوری
در سازمان است .برای تحقق نوآوری باز مشارکتSMEها

در توسعه محصول جدید شركتهاي بزرگ با برنامههای
شناســایی و رصد فرصتهــا و ایدهها ،شــرکتپروری و
مشارکت استراتژیک ضروری است.
  در زمینه اهمیت نوآوری و با توجه به فقر اقتصاد نوآوری
و رشد سریع اقتصادی الزم است به سمت دیجیتالی کردن
همه فرآیندهای کشــور و تامین دسترســی به کالنداده
نهادهای دولتی و عمومی بــرای نوآوران و بنگاهها حرکت
کنیم .همچنین الزم اســت از فناوریهــا و نوآوریهای
تاثیرگذار بر بهرهوری عوامل پایه توسعه همچون آب ،انرژی،
خاک و سرمایه بهصورت ویژه حمایت شود.
  بهرهوریبااستفادهازابزارهاو فناوریهایجدیددیجیتال،
مستلزم توسع ه سیاسی و مشارکت و تعامل در عرصه داخلی
و بینالمللی است .همچنین نباید فراموش کرد که این امر

مســتلزم توجه به ابعاد فرهنگی ،تغییر نگرشها نسبت به
فناوریهای جدید و آموزش شیوه صحیح بهرهبرداری از این
فناوریها و نوآوریها و نیز فراگیری مقتضیات مربوط به هر
نوآوری  است .یکی از عرصههایی که در سطح جهان اثرات
ملموس فناوریهای جدید دیجیتال در آن به منص ه ظهور
رسیده است ،عرصه کشاورزی است .هدفمندی و هماهنگی
در حوزه سیاســتگذاری غذا و زراعت با هدف اقتدار غذایی
و تشــویق صنایع مولد فناوری هوشمند دیجیتال و اعمال
سیاســتهای تقویت نوآوری و فناوری هوشمند در بخش
کشاورزی از مهمترین عوامل تسهیلکننده بهرهوری در این
بخشهستند.ارتقایبهرهوریدرکشاورزینیازمندافزایش
اثربخشی و پایداری در فرایندهای تولید و هوشمندسازی
کشــاورزی و کاربرد فناوریهای نســل چهارم دیجیتال،
بهکارگیری فناوریهایی مانند هوش مصنوعی و اینترنت
اشیاء به صورت فراگیر و گســترده است .ضرورت فناوری
کشاورزی هنگامی آشکارتر میشود که تغییر اقلیم و بحران

آب از یکسو و تغییر سریع الگوی سکونت و سبک زندگی
از روستا به شــهر را مد نظر قرار دهیم ،چرا که این دو عامل
میتوانند امنیت غذایی کشور را تحتالشعاع قرار دهند.
نگرش کوتاهمدت جامعه ایرانی؛ ضرورت بازگشت
ثبات به نظام اقتصادی
  آنچــه در نهایت تغییــرات در ســطح حکمرانی و نظام
اقتصادی و همچنین تحوالت اساســی در حوزه نوآوری و
فناوری را امکانپذیر و در مســیر صحیح هدایت میکند
توجه به ابعاد فرهنگی بهرهوری اســت .بهرهوری و رشــد
اقتصادی داناییمحور عامــل تعیینکننده امنیت ،بهبود
کیفیت سرمای ه انسانی ،بهبود محیط زیست ،بهبود زیست
اقتصادی و حرکت به ســمت فناوریهای کارآمد است که
هریک از محوریترین عوامل در تحول و رشد هر کشوری
محسوب میشــوند .بنابراین الزم اســت نظام فرهنگی و
همچنین آموزش و پرورش به عنــوان اصلیترین متولی

فرهنگســازی و تعلیم و تربیت در جهت ارتقای فرهنگ
بهرهوری متحول شده و پویاییهای بیشتری از خود نشان
دهد .مسال ه اساسی فرهنگی که مانع بهرهوری شده ،فقدان
نگرش بلندمدت در جامعه ماست .نگاه کوتاهمدت در نتیجه
عدم ثبات در ســاختارهای کالن و نوسانات اقتصاد شکل
گرفته اســت .بنابراین الزم است خواستههای بهحق آحاد
جامعه و مطالبات آنها در راستای بهرهور شدن اقتصاد ،محور
اقدامهای سیاسی و تصمیمسازی قرار گیرند.
  آخرین نکتهای که در بحث از مقوله فرهنگ و ارتباط آن
با بهرهوری باید مورد توجه ویــژه قرار گیرد توجه به نقش
زنان بهعنوان نیمی از جمعیت کشور و باور به توانمندیها و
بهرهگیری از توان آنان در عرصههای مختلف است .بیشک
ارتقای بهرهوری و تحقق اهداف توســعهای بدون استفاده
از ظرفیت تمام جمعیت کشــور از جمله زنان امکانپذیر
نخواهد بود.

سخنرانانهمايش
افتتاحیه
دکتر علینقی مشایخی ،عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر علی وحدت ،مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی
سید حمید کالنتری ،مدیرعامل انجمن بهرهوری ایران
نشست اول؛ نوآوری و بهرهوری
  دکتر مهدی کشمیری ،عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اصفهان و عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی
  دکتر سید ولیا ...فاطمی اردکانی ،بنیانگذار  و مدیر عامل مجموعه توسن
  مهندس نصرا ...جهانگرد ،رییس هیات مدیره انجمن بهرهوری ایران و عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی
  دکتر اسفندیار اختیاری ،نماینده و رئیس کمیته پژوهش و فناوری کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی
نشست دوم؛ بهرهوری ،اقتصاد و محیط کسب و کار
  دکتر داوود دانش جعفری ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
  دکتر مسعود نیلی ،عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
  دکتر محمد حسین عمادی ،نماینده دائم و سفیر سابق ایران در فائو و مدرس دوره نوآوری در دانشگاه شان دنگ چین
نشست سوم؛ بهرهوری ،دولت و نظام اداری
  دکتر سید خداداد حسینی ،رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
  دکتر محمود عسگری آزاد ،جانشین اسبق معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و رییس هیات مدیره بنیاد برکت
  دکتر بهرام جلوداری ،عضو هیات مدیره انجمن بهرهوری ایران
  دکتر بهروز محمودی ،معاون راهبری بهرهوری سازمان ملی بهرهوری
نشست چهارم؛ بهرهوری و فرهنگ
  دکتر محمد فاضلی ،جامعهشناس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
  دکتر احمد روستا ،عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
  دکتر مجید رعنایی ،معاون شورای عالی آموزش و پرورش
  دکتر اشرف بروجردی ،رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
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میهمان

آیندهمتعالیصنعتبیمهدرگرو همافزایی
باجهشفناورانهاست

دکتر یونس مظلومی
مدیرعاملشرکتبیمهتعاون

صنعت بیمه بهعنوان یکی از صنایع
مهم ،ورود بــه دنیــای دیجیتال را
بهتازگی آغاز کرده و در این مســیر
جدیــد ،غیرقابل انــکار و ضروری،
بهصورت مستمر حرکت میکند .بر
این اساس در این نوشتار میخواهم
به تحوالتی که از پس از شیوع پاندمی
کرونا دستخوش تغییرات سریع شده،
بپردازم.
باید در نظر داشــت که تمام صنعت
بیمه عالوه بر همکاری و همافزایی نیاز
استتابازاندیشیدرساختارمدیریتی
و خلق یک فرهنگسازی نوین برای
مواجهه با بحران و تغییــرات پایدار
فناورانه داشــته باشند؛ بر این اساس
نیاز است تا نیروهای انسانی سازمان
نیز متناسب با مدلهای جدید کسب
و کاری فعالیت کــرده و آینده جدید
شــغلی مبتنی با تغییــرات فناوری
آموزش داده شده و تجهیز شوند.
در این خصوص نیاز اســت تا نیروی
انسانی شرکتهای بیمه ،مهارتهای
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خود در عرصــه دیجیتال و فناوری را
تقویت کرده و به یادگیری مهارتهای
نوین مبتنی بر صنعت فناوری بیمه
آشــنا شــوند؛ همچنین شرکتها
نیز نیاز است ســازوکارهایی را برای
دورکاری نیــروی انســانی و تقویت
انعطافپذیری نیــروی کار در عین
حفظ امنیت شغلی اتخاذ کنند.
در نکتــه دیگــر باید توجه داشــت
که «توســعه خدمــات فناورانه به
بیمهگذاران ،امــری اجتنابناپذیر
است و شرکتهای بیمه الجرم باید
به این ســمت حرکت کنند» و برای
ایــن تحقق باید دو جزیــره «بیمه»
و «فنــاوری» با یکدیگــر بهصورت
مطلوبی همراه ،همگام و در هم تنیده
شوند تا یک مسیر کارآمد برای توسعه
به وجود بیاید .به هر روی باید اذعان
داشت که عصر پســاکرونا به خوبی
نشان داد ،اگر مهارتها و یادگیریها
ارتقا پیــدا نکند ،دنیــای فناوری به
راحتی افــراد تغییرناپذیر را در خود
محو خواهد کــرد ،پس باید کارکنان
صنعت بیمه بدانند ،ادامه فعالیت در
این صنعت ،منوط به پذیرش تغییرات
و در مسیر پیشرفت مهارتهای فردی
قرار گرفتن است.

بهــرهوری در دنیای
امروز بــا موضوعات و
گزارههای گوناگونی
ارتباط دارد .همچنین
بهرهوری در ســطوح
و بخشهــای متنوع
تعریف شده و با مسایل
و موضوعات مختلف
در آمیخته اســت .در
صفحاتی که بــا نام
«میهمان» نامگذاری
شدهاست،درهرشماره
بخشی از دیدگاههای
کارشناسیمتخصصان
حوزههای مختلف را که
با بهرهوری ارتباط دارد
راباهممیخوانیم.

جایخالی
رییسسازماناستخدامی
درجلسهاقتصاددانان
بارئیسجمهور

دکتر حمیدرضا نایبی
کارشناس مدیریت و بهرهوری

جناب رئیس جمهور مشکالت اقتصاد ایران ریشه در
مدیریت کشور دارد ،جای دیگری به دنبال آن نگردید و
از اینرو جای رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
در جلســه با اقتصاددانان خالی بود ،همانطور که در
ستادبودجهکشوروبهطورکلیدرمدیریتمنابعدولت
خالی است ،لطفا از دو عرصه از هم جدا افتاده اقتصاد و
مدیریت ،یک روح واحد برای مدیریت کل منابع دولت
بسازید و ثمره درست آنرا به ایران هدیه دهید و تنها در
این صورت است که منابع را دست نامدیران نخواهید
داد و مدیران حرفهای را از منابع محروم نمیسازید.
چندی پیش ،رئیس جمهوری با  17نفر از اقتصاددانان
کشور نشست مشترکی داشت .این چندین بار است که
در دولتهای یازدهم تا سیزدهم رئیس دولت میزبان
اقتصاددانان میشود که حداقل دو پیام مشخص دارد؛
پیام اول اینکه اقتصاد مدتها است به اولویت اول دولت
تبدیل شــده و پیام دوم اینکــه دولت به متخصصان
اقتصاد بها میدهد و حاضر به شنیدن صدای آنهاست،
هرچند تعدادی از اعضای دولت مانند معاون اقتصادی
رئیس جمهور ،رئیس سازمان برنامه و بودجه ،وزیر امور
اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی متولیان
اقتصادی هستند و رئیس دولت میتوانست برگزاری
چنین جلسهای را به آنها واگذارکند ،اما با حضور چهار
مسئول اقتصادی خود میزبان اقتصاددانان شد که این
نوع آرایش در کنار نمایندگان اقتصادی مجلس شورای
اسالمی،مجمعتشخیصمصلحتنظامواتاقبازرگانی
یتوان یک نقطه قوت محسوب کرد ،هفت نفر
ایران را م 
مسئول و  10نفر متخصص اقتصاد کشور.

اما سوال این اســت که چرا رئیس ســازمان اداری و
استخدامی کشور که متولی توسعه مدیریت در دولت
بوده و از ســال  ۱۳۷۸با فعال شــدن وظیفه ارزیابی
عملکرد دســتگاههای اجرایی کشور بیش از  20سال
است که بر عملکرد مدیریت در دولت نظارت میکند،
در آن جلسه و همچنین جلســات مشابه دولتهای
قبلی حضور ندارد؟ انتظار مــیرود نهادی که ناظر بر
نحوه مدیریت امور در دولت است ،در جلسات اقتصادی
رئیس دولت و در جلســاتی همچون ســتاد بودجه،
کمیســیون اقتصادی دولت و از جمله نشســتهای
رئیس دولت با اقتصاددانان حضور داشته باشد.
البتهبهطورمتقابل،مشارکترئیسسازمانبرنامهوبودجه
و معاون اقتصادی رئیس جمهور در تصمیمگیریهای
نظامحکمرانیومدیریتیدولتهمبرایایجادیکنظام
مدیریتمنابعکارآمدضروریاست.آیاهنوزروسایدولت
وحتیمعاونانرئیسدولتبهایننتیجهوباورنرسیدهاند
کهریشهمشکالتاقتصادیدرسوءمدیریتاستیااینکه
ســازمان اداری و استخدامی کشور میتواند بر عملکرد
مدیریتدردولتتأثیربگذاردبهطوریکهیکهماهنگی
وتمرکزدرمدیریتمنابعمالی،اداریوداراییهایفیزیکی
ایجادشود،چراکهبرایشرایطفعلییعنیکمبودمنابعدر
دولتضروریاست.سازمانبرنامهوبودجهکشوردرنهایت
میتوانددرمورداولویت  برنامهنظردهد،امادرموردقابلیت
مدیریت دستگاه نابینا است ،در حالیکه سازمان اداری و
استخدامی کشور میتواند با توجه به وضعیت مدیریتی
دستگاهازاثربخشیهزینههامراقبتکند.
مطالعات متعدد در داخل و خارج از کشــور نشان می
دهد که بهبود کیفیت حکمرانی و مدیریت در دولت
با رشد اقتصادی کشورها رابطه مثبت و معنیدار دارد.

حســنوند و همکاران ( )۱۳۹۷با مطالعه کشورهای
خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) به این نتیجه رسیدند
کهتاثیرهمزمانیشاخصحکمرانی(میانگینشاخص
شــشگانه حکمرانی جهانی) و مخارج دولتی بیشتر
از زمانی اســت که هر کدام از این شاخصها بهتنهایی
در نظــر گرفته میشــوند .همچنین تأثیــر دوتایی
زیرشاخههای حکمرانی (بهعنوان شاخص نهادی) و
مخارج امور اقتصادی و مخارج امور اجتماعی بر رشد
اقتصادیمثبتومعنیداراست.دراینمقالهآمدهاست
تاثیردوتاییزیرشاخههایحکمرانی(بهعنوانشاخص
نهادی) و مخارج امور عمومی بر رشد اقتصادی منفی
و معنیدار است به این معنی که تمام زیر شاخصهای
شش گانه حکمرانی جهانی باید توامان بهبود یابد و نه
فقط برخی اجزای آن .ایزدخواستی ( )۱۳۹۷با بررسی
آمار ایران نیز به این نتیجه رســید که افزایش کیفیت
حکمرانی از طریق تاثیرگذاری بر ساختار مخارج دولت
و کاهش رانت دولتی ،موجب افزایش ذخیره سرمایه
سرانه ،تولید سرانه ،مصرف ســرانه و سطح رفاه شده
است.
نتیجهگیری
اگر بپذیریم که مســائل اقتصادی کشــور ریشه در
کیفیت مدیریت و حکمرانی دولــت دارد آن وقت
میتوان نتیجــه گرفت که دولت به تشــکیل یک
مدیریت واحد و متمرکز بــرای مدیریت منابع اعم
از منابع مالی ،تشکیالت ،شایستگی مدیران ،نیروی
انســانی و فناوری اداری نیاز دارد ،همانطور که در
ادارات یک معــاون اداری ،مالــی و بودجه وظیفه
مدیریت منابع را بهصورت توأمان و متمرکز برعهده

دارد .فقط در آن صورت اســت کــه در دولت یک
مسئول موجه پیدا میشود و پاسخگوی این خواهد
بود که چرا متناســب با هزینهکرد ســاالنه حدودا
ســیصد میلیارد دالر در بودجه کل کشــور رشــد
اقتصادی و رشد بهرهوری نصیب ایران نمیشود !
امید است در آینده شاهد آن باشیم که نقش متولیان
توسعه مدیریت و بهویژه سازمان اداری و استخدامی
کشوردرتصمیمگیریهایاقتصادیدولتبیشترشده
وجلساتاقتصادیدولتویانشستبعدیرئیسدولت
با اقتصاددانان همراه با حضور رئیس سازمان اداری و
استخدامی کشور باشد و رئیس جمهور نیز همچنان
مشتاق به دیدار اقتصاددانان باشد .قطعا  اگر متولیان
سازمان اداری استخدامی کشور در جلسات اقتصادی
دولت حضور یابند ،کیفیــت تصمیمهای اقتصادی و
اجراپذیری آنها تضمین میشود تا در آینده با استفاده از
ابزارهای قانونی کیفیت اقدامات این سازمان ارتقا پیدا
کند ،به این صورت شــاید تشکیل سازمان مدیریت و
توسعه منابع دور از انتظار نباشد .بهطور متقابل با حضور
معاون اقتصادی و رئیس ســازمان برنامه و بودجه در
شورایعالی اداری و هیاتهای همردیف مدیریتی به
ثمربخشی تصمیمهای اداری بر اقتصاد و مالیه عمومی
اضافه خواهد شــد .هرچند که در آینده خالی از لطف
نخواهد بود که دولت در تصمیمگیریهای اقتصادی
عالوه بر دخالت دادن مسئوالن نظامهای حکمرانی و
مدیریتازحضورمتخصصانعلوماجتماعی،ارتباطات
و رســانه نیز بهرهمند شــده تا بهمنظور بررسی همه
ی و اجتماعی راهکارها از
جانبهتر مسائل و اجرای مردم 
وقوع برخی رخدادهای تلخ همانند حوادث سالهای
 1396و  1398جلوگیری شود.
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میهمان

راهکارهای برای ارتقای بهرهوری در آموزش و پرورش

دکتر حمیدرضا آیت اللهی
عضوهیاتعلمیدانشگاهعالمهطباطباییومديرعامل
«موسسهآموزشيفرهنگيهدایتميزان»

یکیازمسائلجدیکشوردرحوزهبهرهوری،ارتقایبهرهوری
درآموزشوپرورشاست.دکترحمیدرضاآیتاللهیدرمطلبی
بهاینموضوعمهمپرداختهکهدرادامهمیخوانید.
بهرهوریازجنبههزینه-فایدهدرآموزشوپرورش
 .1از آنجــا که معلمان مدارس آمــوزش و پرورش  12ماه
حقوق میگیرند ،ولی در تابســتان و بهار ،حدود  4ماه از
سال کار چندانی بهعهده آنها گذاشته نشده است موجب
میشود که کمتر از یک سوم هزینههایی که در آموزش و
پرورش میشود ،نتواند بازدهی مناسبی متناسب با هزینه
انجام شده داشته باشــد .آنچه برای افزایش بهرهوری در
آموزش و پرورش اهمیت دارد اســتفاده از نیروی معطل
مانده معلمان است که فایدهای از این وقت ،برای آموزش
و پرورش و دانشآموزان بهدســت نمیآید .طرحهایی که
بتواند این امکانات از دست رفته را به فایدهمندی مناسب
برساند میتواند به افزایش بهرهوری در آموزش و پرورش
منجر شود         .
 .2در مدارس دولتی مدیر و معلمان بدون انتخاب خود از روی
تصادف با هم جمعی را تشکیل میدهند تا کار تعلیم و تربیت
را در مدرســه انجام دهند .این گرو ِه همساز نشده نمیتواند
همافزایی ایجاد کند و چرا که نخســتین شرط کار گروهی
موثر که موجب همافزایی کار اعضای گروه میشود ،از همان
ابتدا در نظر گرفته نشــده است ،لذا بهرهوری این فعالیتها
نیز به شدت کاهش مییابد و اداره مدرسه خالقیت و مجال
بروز پیدا نمیکند ،نشاط و عالقهمندی بهثمر بخش بودن و
فعالیت پربازده کاهشی بوده و عالقهمندی گروه به یکدیگر
بهطور طبیعی وجود نــدارد و در نتیجه گروه با انگیزه قوی
فعالیت نخواهد کرد .ضمن آنکه از پاسخگویی گروه نسبت به
وظایف کاسته میشود و مهمترین عوامل رشد بهرهوری در
مدرسه غیر قابل حصول میشود.
 .3هزینههای بسیار زیادی برای هر دانشآموز طی  12سال
تحصیلی باید انجام شود ،البته این مشکل در آموزش عالی
نیز وجود دارد .به همیــن جهت با کثیری از فراگیرندگانی
مواجهیم که نمیتوانند کارآمدی الزم را نه در حیطه علمی

20

و نه در حیطه زندگی اجتماعی و نه در بهرهدهی اقتصادی
داشــته باشــند .چرا که برنامههای مدارس و فعالیتهای
معلمان صرفــا به افزایش معلومــات و محفوظات محدود
میشود .برای بهرهوری باید برنامههای آموزش و پرورش در
سطح خرد به ارتقای پردازش معلومات دانشآموزان ،ارتقای
بینشهایعلمی،فرهنگیواجتماعیآنهامعطوفشودتادر
نهایت به مهارتافزایی ،ارتقای توانمندیهای فکری ،علمی،
اجرایی ،زندگی و غیره دانشآموزان منجر شود .آنچه مسلم
است نظام دولتی فعلی در این زمینهها بسیار کم اثر است،
در حالی که اهداف تحصیالت 12ســاله دانش آموز باید به
دانش پردازش معلومات ،بینش و مهارتآموزی تغییر یابد.
ِ
 .4فعالیت مدارس و معلمان باید بر اساس اهداف و انتظارات
مشخص و همه این عوامل باید به این اهداف و انتظارات واقف
باشند تا نوع فعالیتشان را متناسب با آنها تنظیم کنند .در
ارزیابیفعالیتها،معلمانبهجایاتمامکتابهایدرسیباید
روی رسیدن به انواع اهداف متمرکز شوند تا نتیجه نهایی پس
از دوران تحصیل محقق شود ،لذا بهجای هدف متداول کادر
آموزشــی یعنی یاد دادن یک کتاب ،این رویه باید به اهداف
گوناگون با فعالیتهای متنوع مبدل شــود تا اهداف کالن
آموزش و پرورش که بهطور مناسبی در سند تحول ترسیم
شده ،محقق شــود .بنابراین برای ارتقای بهرهوری آموزش
و پرورش ،باید کارکردهای معلمان با این نگرش بازســازی
شود تا نتایج بیشتری نسبت به فعالیتهای کنونی در قبال
هزینههای انجام شده ،به دست آید.
 .5مدارس ما نخبهپــروری را ارزش اصلی کار خود قلمداد
میکنند و در نتیجه افرای کــه از نعمت هوش باال محروم
هستند،موردتوجهقرارنمیگیرندکهاینامرموجبمیشود
بسیاری از دانشآموزان از فعالیتهای مدارس مغفول مانده
و در نتیجه به رشد متناسب با خود در مدرسه نرسند .برای
افزایش بهرهوری باید تفاوتهای فردی مورد توجه قرار بوده  و
هر فرد متناسب با توانایی اش ارتقا پیدا کند تا تمامی فرزندان
این مرز و بوم تحت آموزشهای الزم قرار گرفته و بهرهوری
آموزش و پرورش نیز افزایش داشته باشد.
تغییرات بنیادین در اهداف و فرآیند تعلیم و تربیت و
درنتیجه تغییر مالکهای بهرهوری
در شــرایط پیش رو به یکباره تغییراتی اساسی در فرآیند
تعلیم و تربیت که متاثر از توسعه فناوریهای اطالعاتی بوده،
بهوجود آمده و بسیاری از مالکهای نتیجهبخشی فعالیتها
تغییرات اساســی کرده اســت ،بنابراین باید در مالکهای

بهرهوری تجدیدنظر اساسی صورت گیرد ،چرا که برخالف
گذشتهکهبهترینمعلمکسیبودکهبهبهترینوجهاطالعات
علمی را به دانشآموز انتقال میداد ،امروز بهترین معلم کسی
است که بتواند بیشترین کنجکاوی را در دانش آموز ایجاد کند
تا خود به مطالب علمی دست یابد.
  اهمیت یافتن یادگیری و یاددهی تعاملی بهجای یاددهی
و یادگیری یکطرفه
  بسط انتخابها و اختیارهای فردی در فعالیتهای زندگی
بهجای محدود بودن به یک نظام از پیش تعیینشده
  تغییر تدریجی محیط آموزشی از مدرسه و کالس به فضای
مجازی ،خانه ،یاددهندگان متنوع فضای مجازی ،گروههای
مرجع
  تغییر اثربخشی دانش آموز از فعالیت برای جمع اطالعات
به تالش برای پردازش اطالعات
  تعدیل نقش معلم از یاد دهنده به تسهیلگر
  تغییر یاد دادن دانش به باال بردن دانش و بینش و مهارت
  تغییر دانش آموز از یادگیرنده منفعل به یادگیرنده خوداتکا
  تغییر اساسیدر شغلهایآیندهاز تخصصگراییبه توانایی
حل مساله
  تغییر نیازهای آینده جامعه انسانی از نیازهای فیزیکی به
نیازهای اطالعاتی
  تغییر ارزشهــای اقتصادی دنیا از نتایــج فیزیکی مثل
صنعت ،تجارت و ســایر موارد به ارزشمندی اقتصادی امور
پردازشی اطالعات
  تعدیل رویکرد مبنایی فعالیت آموزشــی از نقش محوری
معلم به نقش محوری دانشآموز
  تغییر عنوان دانشآموز به تواناییجو
  تعدیل آموزش و پرورش نخبهگرا به آموزش و پرورش موثر
برای همه استعدادها
  تغییر آموزش و پرورش جبری عدالتگریز به بسط عدالت و
هم سطحی دسترسی به نیازهای آموزشی و پرورشی
  تغییــر ارزشــیابیهای نمرهمحــور به ارزشــیابیهای
تواناییمحور
  رنگ باختن انگیز ه تشویقها و تنبیههای بیرونی و ارزش
پیدا کردن انگیزههای درونی و لذت حل مساله
  تنوع منابع آموزشــی از کتاب درسی به روشهای مختلف و
رسیدنبهمطالبموردلزومبهویژهبااستفادهازفضایمجازی
  برنامهریزی برای ارتقای مهارتهای ضروری در عصر حاضر
مثل سواد رسانهای ،سواد مالی ،سواد حقوقی ،سواد سیاسی،
سواد مدیریت و برنامهریزی و سواد اخالقی که ضرورت حضور
در جامعه فعلی اقتضای آنها را دارد و تغییر منابع آموزشــی
از مطالب علمی صرف به مطالب علمی بههمراه ســوادهای
مذکور   

راهحلها با توجه بــه نقش پررنگ فضای
مجازی
  تنوع دادن به منابع درســی از کتاب درسی به
انواع کتابها و منابع فضای مجازی
  فعال ساختن دانشآموز در فضای مجازی سالم
  تعدیل تربیت از تربیت کردن به تربیت شــدن
مبتنی بر اختیار متربی
ب  هوجود آوردن موقعیتهایی که دانشآموز را به
کنشگر فعال و مثبت تبدیل کند.
  بهوجود آوردن موقعیتهای فیزیکی و مجازی
برای نقش فعال دانشآموز برای کسب مهارت
  تعدیــل روشهــای افزایــش معلومات به
روشهای ارتقای علمی بههمراه رشد مهارت
در دانشآموز
  ایجاد آموزش و پرورش متنوع با یک هســته
اولیه و متغیر متناســب با تفاوتهای فرهنگی،
جغرافیایی ،جنســی و زبانی در نتیجه محدود
نساختن آموزش به کتاب درسی یکسان
  تغییر ارزشیابیها از ارزیابی اطالعات دانشآموزان
به ارزیابی دانش ،بینش و توانمندی آنها
  سرعت عمل دســتاندرکاران برای تحوالت و
اتکا به برنامههای پویا و پرهیز از برنامههای ایستا
که عادت آموزش و پرورش ما بوده است.
  افزایش نقش والدین در فرآیند تعلیم و تربیت
و در نتیجه شکلگیری مثلث معلم – دانشآموز
– والدین برای تعلیــم و تربیت با توجه به تغییر
نقشمعلم
  برنامهریــزی برای بســط تربیتهــای نوین
(سوادها) بهصورت فرآیندی در تعلیم و تربیت:
مثل ســواد (تربیت) رســانهای ،ســواد مالی،
سواد حقوقی ،سواد سیاسی ،ســواد مدیریت و
برنامهریزی ،سواد (تربیت) اخالقی .این به معنای
اضافه شدن بر دروس دانشآموزان نیست.
  برنامهریزی بــرای ارتقای تفکر علمی به جای
کنکورمحوری
  تدارک وســیع فضای مجازی برای مدارس که
در غیر این صورت عوامل دیگر به سرعت این فضا
را میربایند.
  سرمایهگذاری بر پژوهش و ارتقای فرآیندهای
تعلیم و تربیت برای اعمال در مدارس
  افزایش انگیزههای دانش آموزان برای یادگیری
دروس و تربیتها با تنوع بخشــیدن به انگیزهها
و نتایج.

بهرهوریوتبدیلچالشهابهفرصتها

دکتر زهرا عابدی
عضو هیات علمی و مدیر گروه مدیریت محیط زیست
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

در اصل  44قانون اساســی ،نظام اقتصادي بر پایه مالکیت
دولتی ،تعاونی و خصوصی تعریف شده و قلمرو مالکیت هر
یک نیز آورده شده است .در خرداد  1384سیاستهاي کلی
اصل  44قانون اساسی ابالغ شد .هدف از ابالغ سیاستهاي
مذکور ،ارتقای کارایی بنگاههاي اقتصادي و بهرهوري منابع
مادي و انســانی و فناوري ،افزایش رقابتپذیري در اقتصاد
ملی ،افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی و تشویق
اقشار مختلف مردم بهسرمایهگذاري و بهبود درآمد خانوارها
اعالم شد .برنامه پنجساله پنجم توسعه ،دومین گام جهت
تحقق اهداف سند چشــمانداز بیست ساله کشور در افق
 1404هجري شمسی بود .در این راستا ،در ماده 79قانون
برنامهپنجمتوسعه،جهتدستیابیبهرشدمناسبوپایدار
اقتصادي،سهمیکسومارتقایبهرهوریدررشداقتصادي
( 8درصدی) تکلیف شده است .شایان ذکر است ،این براي
نخســتین بار بود که در سیاستهاي کلی برنامهها ،براي
کمی تعیین میشد که حاکی از اهمیت
بهرهوري اهداف ّ
موضوع و تاکید بر آن اســت .این ماده همچنین به ارتقای
جایگاهسازمانینهادمتولیبهرهوريدرکشوروتهیهبرنامه
جامع بهرهوري براي تمامی بخشهاي اقتصادي پرداخته
است .این موضوع همچنین در برنامه ششم توسعه مورد
توجه قرار گرفته است  .نظام مالیاتی بهعنوان ابزار سیاست
مالی برای توزیع درآمد و ثروت ،حساسیت زیادی نسبت به
نوسانهای اقتصادی دارد و عامل تعیینکنندهای در تحقق
اقتصاد مقاومتی تلقی میشود .با توجه به تحریمهای اعمال
شده از سوی کشــورهای جهان ،کاهش واردات منابع اولیه
صنایعمهم،کاهشتنوعزیستیوافزایششکافاکولوژیکی
در کشور ،باید بر تولید و مصرف پایدار تمرکز و از تکنیکها و
ابزارهای مناسب جهت مدیریت بهینه منابع و محیط زیست
بهکا رگرفته شــود .بهعبارت دیگر باید در هر واحد تولیدی
حداقل نهاده به ازای یک واحد ستاده استفاده شود تا عالوه
برکاهش پسماند ،ضایعات و هدررفتهای تولیدی ارتقای
بهرهوریتولید،حفاظتازمحیطزیست،سودآوریاقتصادی
وکاهشاثراتخارجینیزمحققشود.
در حال حاضر چرخه تولیدات اقتصاد ایران ،گرفتار مسائل

و مشکالت متعدد ریشهدار و فزایندهای است که آثار آن
به صورت نرخ رشــد اندک یا بعضا منفی اقتصادی ظاهر
شده است .در اغلب مطالعات آسیبشناسی اقتصاد ایران
بر این نکته اجماع نظر وجود دارد که یکی از دالیل اصلی
ناکارآمدی نظام تولیدی کشــور ،پایین بودن بهرهوری
عوامل تولید بوده و به عبارت دیگر ،نســبت ســتانده به
داده در خطوط تولیدی پایین است .به عنوان مثال ،نتایج
مطالعه بهرهروی انجام شده توسط مرکز آمار ایران برای
کارگاههای باالی  10نفر در دوره زمانی  1375-1388به
تفکیک  23رشته صنعت کارخانهای (بر مبنای کدهای
دورقمی  )ISICنشــان میدهد که روند رشد ستانده در
تمامی صنایع مثبت بوده است ،اما در این مدت دادههای
مورد استفاده در خطوط تولید نیز با نسبت مشابهی رشد
کردهاند.اینموضوعگواهیبروضعیتنامناسببهرهوری
در صنایع کشــور است .به طور کلی میتوان نقاط ضعف
بخشهای مختلف اقتصادی کشور را از منظر بهرهوری در
محورهای ذیل خالصه کرد:
  به روز نبودن تکنولوژی و دانش تخصصی مدیران
  پایینبودنسطحسرمایهانسانیدربسیاریازبخشها
  ضعف در پیاده سازی مدل های بهره وری و ارتقای آن
  پایین بودن ســهم هزینههای آموزش ،تحقیق و توسعه از
ارزش افزوده بنگاه ها
  کم توجهی بنگاه ها و دستگاه ها به نوآوری و کارآفرینی
  ضعففرهنگیدررابطهبااندازهگیری،هدفگذاریوبهبود
بهره وری در الیه های مختلف فردی و سازمانی
  سهم اندک صادرات مبتنی بر فناوری های باال(.)HighTech
از سوی دیگر کشور در حوزه رشد و ارتقای بهره وری و با توجه
بهشرایطسیاسیواقتصادیجدیدپساتحریمبافرصتهایی
روبه رو است که اســتفاده از آنها میتواند مسیر دستیابی به
اهداف اسناد باالدستی و رشد اقتصادی پایدار را فراهم سازد:
  وجود اصل 44قانون اساسی و امکان بازنگری در روش های
خصوصی سازی و تاثیرگذاری آن بر ارتقای بهره وری
  امکان بهبود فضای کسبوکار در ایران بعد از رفع تحریم ها
  امکانجذبسرمایهخارجیوهمکاریباکشورهایپیشرو
برای ارتقای بهره وریدانش بنیان
  قرار داشــتن اقتصاد ایران در مرحله گذار از مرحله توسعه
مبتنیبرمنابعطبیعیبهمرحلهتوسعهمبتنیبرکارایی
  بهرهگیری از ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی ،مبتنی
براستراتژیبهرهوریسبز
  وجودالزامقانونیبرایافزایشسهمتحقیقوتوسعهازتولید
ناخالصداخلیدرراستایارتقایتکنولوژی.
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دیدگاه

لیال مرگن :در هر شماره از نشریه «اندیشه بهرهوری» با یک پرسش به سراغ متخصصان حوزه بهرهوری و حوزههای مرتبط میرویم و نظرات آنها را درباره آن
مساله جویا میشویم .در این شماره عدم تحقق اهداف بهرهوری در برنامههای توسعه را جویا شدهایم و پرسیدهایم برنامه هفتم توسعه در زمینه بهرهوری باید
چه موضوعها و چارچوبهایی را مدنظر قرار دهد.

ارتقای بهرهوری
نیازمندسیاستگذاریهایجدید
دکتر رویا طباطبایی یزدی
رئیس کمیتهاقتصادکالنمجمعتشخیصمصلحت
نظام و رئیس اسبق سازمان بهرهوری

بهرهوری چیزی نیست که ما اکنون تصمیم بگیریم که آنرا در کشور ارتقا
دهیمواینمسالهبهسرعتقابلانجامباشد.بلکهبهرهوریمقولهایاستکه
اگرکشورهابخواهندبهآنبپردازند،نیازبهیکبرنامهریزیحداقلمیانمدت
و حتی بیشتر و بلندمدت دارند .سیســتم آموزشی یک کشور باید از سطح
دبستانوپیشدبستانمتحولشودتاکودکانیتربیتشوندکهخالقباشند
و از هماکنون برای نیازهای آینده تربیت شوند .یعنی باید از امروز این مساله
مورد توجه جدی قرار گیرد .باید تکنولوژیها در کشور متحول شوند .با این
تکنولوژیهاییکهاکنونودرحالحاضردرکشوروجوددارد،شمانمیتوانید
انتظارداشتهباشیدکهبهرهوریارتقایابد.تغییرتکنولوژیدرحداستانداردهای
جهانی چیزی نیست که به سرعت انجامپذیر باشد .پس باید نیروی انسانی
تربیتشدهازپایینترینسطحتادانشگاههاداشتهباشیم،تماممحتوایدروس
عوضشودوبانیازهایآیندهانطباقیابد.
ازسویدیگر،بایدمحیطکسبوکارمناسبشودورقابتپذیریباالرود.در
اصل،بهرهوریرویتماماینمفاهیمبنیادیکهگفتم،سوارمیشود.بهرهوری
چیزینیستکهیکنفرباباالترینتواناییهاوامکاناتبیایدوبتوانداینمقوله
راظرفیکتادوسالارتقادهد.برایهمیندردنیابرایبهرهوریبرنامههای
 15تا 20ساله تدوین میشود .اصوال وقتی راجع به مقوله بهرهوری صحبت
میکنند ،برنامههای بلندمدت مدنظر است .بهرهوری مثل رشد اقتصادی
و تورم نیست که ســاالنه اطالعاتش را بدهید .حتی اطالعات بهرهوری را در
بازههایزمانی 10تا 20سالهارائهمیکنندکهدریابندکشورچگونهعملکرده
است.برایجمعبندیبایدبگویم،برایاینکهبتوانیمبهرهوریرادربرنامههفتم
ارتقادهیموســهمیکسوم-یاحتیدرمباحثجدیدازرشد 44درصدی
سخنگفتهشدهاست–آنرامحققکنیم،اوالبایدرشداقتصادیقابلتوجه
باشیم.زیرااگررشداقتصادیشماصفرباشد،سهمازصفر،برابرصفرمیشود.
برای رشد اقتصادی مناسب باید برنامهریزیها و سیاستگذاریهای جدید
انجامشود.همچنینجلویمسائلومشکالتبنیادیکهمانعرشداقتصادی
شدهاند،گرفتهشود.برایبهرهوریاگربخواهیمسهممناسبیدرنظربگیریم-
کهاینسهمدرکشورماکهدرحد 6تا 8درصدساالنهاست-دریکبازهزمانی
درازمدت15سالهبایداینسهماعمالشود.نیازاستکهازاکنونفکرکنیمو
تالشکنیمکه ساالنهبهطورمتوسط 6تاهشتدرصدرشدداشتهباشیم.با
اینمیزانرشد،کشورمامیتواندجزوکشورهایقدرتمندباشدواگربخواهد
بهرهوریسهمخودرادررشدکشورداشتهباشد،بایداصالحاتبسیاراساسی
درمقوالتیکهمطرحشد،صورتگیرد.مقوالتدیگریهمدربهرهوریموثر
است،امادراینگفتاربهمهمترینآنهااشارهکردم.
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ایجادمفاهمهدررابطهبا
بهرهوریدربرنامههفتمتوسعه
مهندس امیر بابا اکبری
عضوهیاتمدیرهشبکه
مشاورانمدیریتومهندسی

بهرهوری در ســطوح ملی ،ســازمانی و فردی و
همچنین در زمینههای انرژی ،سرمایه و نیروی
انسانی،تکنولوژیوسایرمواردقابلبحثوبررسی
است .اما آنچه در همه آنها مشترک است ،فرهنگ
است .بهرهوری یک فرهنگ است .یک مدل ذهنی
است ،یک سبک زندگی است .اگر در برنامه هفتم
توسعه به دغدغهمند کردن فرزندان ،دانشآموزان،
خانوادهها ،کارکنان ،کارآفرینان و مدیران توجه
شده و یک تفاهم ایجاد شود که ما مجبور به بهرهور
شدن هستیم ،یک گام به جلو رفتهایم .برنامههای
متعدد کشور به دلیل عدم مفاهمه ،عدم ذهنیت
و ادبیات مشترک و عدم فرهنگسازی به نتیجه
نرسیده است.

 4نکتهبرایدستیابی
به رشد اقتصادی از مسیر بهرهوری
دکتر قاسم انصاری رنانی
رئیسدانشگاهبصیر،استاددانشگاهعالمهطباطباییومدیرعاملاسبقسازمانبهرهوری

ما اکنون در جامعه خود به دلیل محاصره اقتصادی و مشکالتی که
خودمان یا دیگران آن را ایجاد کردهاند ،در یک شرایط بحرانی قرار
داریم و نیاز داریم که شرایط را مدیریت کنیم .بنابراین در چنین
شرایطی باید چارهای اندیشید .ما باید بدانیم چگونه با بهرهوری
کلنجار برویم و روی آن کار کنیم ،زیرا به هر حال یک درصد قابل
مالحظهای از درآمد ملی و رشد اقتصادی باید از طریق بهرهوری
طبق برنامههای پنج ساله اتفاق بیفتد.
برای دستیابی به این هدف ،چهار نکته را یادآوری میکنم.
نخســتین کار این اســت که باید جایگاه و نقش سازمان ملی
بهرهوری را درست تنظیم کنیم .اگر واقعا دولت به دنبال این است
که از طریق بهرهوری به رشد اقتصادی دست یابد ،نیازمند الزاماتی
اســت .نقشهایی برای وزارتخانههای دیگر در این حوزه وجود
دارد که آنها خودشان میدانند چگونه عمل کنند ،ولی برای حوزه
بهرهوری باید نقش سازمان بهرهوری را درست انتخاب کنیم .یک
جایگاهملیوغیردولتیبرایآنتعیینکنیم؛زیراجایگاههایملی
یک جایگاههای فرمایشی هستند اما مقوله بهرهوری فرمایشی
نیست .سازمان ملی بهرهوری مثل بانک مرکزی در همه جای دنیا
باید یک استقاللی داشته باشد و بقیه از آن تبعیت کنند تا بتوان
روی این مقوله کار کرد.
  نکته اول :اولین پیشنهاد من در این زمینه این است که سازمان
ملی بهرهوری ،جایگاهی ملی و غیــر دولتی پیدا کند .البته این
مســاله باید با حمایت دولت محقق شود .دوم اینکه این سازمان
یک نقش اثربخش داشته باشــد .برای اثربخشی سازمان ،باید
طبق مصوبههایی که مجلس یا دولت دارند ،ســایر دستگاهها از
دستوراتسازمانبهرهوریتبعیتکنند.ایناقداممیتواندنقشی
اثربخش داشته باشد و گرنه اگر بهرهوری چهار تا کالس بگذارد و
سها شرکت کند یا در کالس
هرکس دلش بخواهد ،در این کال 
حضور نیابد ،دســتورالعملهایی صادر شــود که هر کس دلش
خواست اجرا کند ،این جایگاه اثربخش نخواهد بود .نقش سازمان
بهرهوری در تصمیمگیری باید لحاظ شود ،یعنی با وجود اینکه
من معتقدم که سازمان بهرهوری نباید شکل دولتی داشته باشد،
ولی باید در تصمیمگیریها از نظرات این سازمان استفاده کرد .در
برنامهریزیها باید از نظر آن استفاده کرد .چه در برنامهریزیهای
اقتصــادی و چه در برنامهریزیهای اجتماعــی باید به نحوی از
نظرات گردانندگان سازمان بهرهوری استفاده کرد .این مسایل
با عنوان جایگاه و نقش سازمان ملی بهرهوری مطرح میشود.
  نکته دوم :مساله مدیریت سازمان بهرهوری است .نحوه انتخاب
مدیریت سازمان باید به شکلی باشــد که شایستهگزینی صورت

گیرد .در بهرهوری اگر قرار باشــد دوباره هزینه کنیم که بخواهیم
درآمدی کسب کنیم که دیگر اســم این عمل بهرهوری نیست .نه
اینکه دســتیابی به بهرهوری هزینه الزم ندارد ،ولی ما درآمدمان
باید از طریق بهبود روشها اتفاق بیفتد و این مهم صورت نمیگیرد
مگر اینکه افراد شایستهای برای مدیریت این حوزه انتخاب شوند.
نکته بعدی بودجه ســازمان بهرهوری است .سازمانهای بهرهوری
نباید ســازمانهای انتفاعی باشــند و گرنه از نقش خود در جامعه
دور میشــوند .باید بودجه الزم برای اســتخدام افراد متناسب با
ماموریتهای این سازمان اختصاص دهند و جایگاه مناسب برای
آنها در نظر گرفته شود .باید کاری کرد که مدیران سازمان بهرهوری
در تصمیمگیریهای در سطح بهرهوری خرد و کالن به نحوی موثر
باشند .مساله بعدی ساختار سازمانی و ماموریت است .برای سازمان
بهرهوری باید ساختاری متناسب با ماموریتهایی که به این سازمان
داده میشود ،تعریف کرد .نباید چند نفری را دور هم جمع کنیم که
نتوانند ماموریتها را به اجرا در بیاورند.
  نکته سوم :این است که باید مجوزهای الزم برای حضور ملی،
منطقهای و جهانی همچنین حضــور در مجامع مختلف برای
سازمان بهرهوری فراهم شود .یعنی باید برای سازمان بهرهوری
مجوزهایی صادر کرد که بتواند در حوزههایی که الزم است ،حضور
فعالداشتهباشد.نظربدهدوازبرنامهها و شیوههای درست اجرای
آن دفاع کند.
  نکته چهارم :بایــد برنامههای کالن در حــوزه بهرهوری به
سازمان ملی بهرهوری ارجاع شود .مثال در حوزه آموزش ،اجرای
آموزشهای مناســب در حوزه بهرهوری را باید به خود سازمان
بهرهوری محول کنیم و از این مجموعه بخواهیم که این کار را برای
سازمانهای دولتی و غیر دولتی انجام دهد و این کار طبق ضوابط،
شرایط و استانداردهایی که در دنیا هست و مصوباتی که در داخل
مملکت اتفاق میافتد ،انجام شود.
در پایان باید بگویم ،اگر اراده ملی باشــد و مجلس و دولت و سایر
نهادها نقش بهرهوری را در اقتصاد بپذیرند و آن را درســت درک
کنند ،بــا مدیریت و راهبری مدیران الیــق در حوزه بهرهوری و
همراه با محورهای چهارگانه و در یک برنام هریزی توسعه کالن ،با
احتمال زیاد به موفقیتهای درخور توجه دست خواهیم یافت.
ببینید مالزی چگونه در برنامه  2020خود ظرف  40سال حوزه
بهرهوریاش را به این حد از رشد رساند ،در حالیکه اصال این کشور
پیشرفته نبود و هنوز هم خیلی از ارکان پیشرفتگی را ندارد .ولی
بسیار از بهرهوری استفاده میکند ،زیرا ماهاتیر محمد ،پشتوانه
اصیل سازمان بهرهوری و برنامههای بهرهوری در مالزی بود.
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دیدگاه

رفع موانع بهرهوری
یکیازاولویتهایبرنامههفتم

مهندساسماعیلحبیبیشیرهجینی
مدیر شبکه بهرهوری سازمان ملی بهرهوری

بهــرهوری برآینــد و نتیجــهای اســت که از
استانداردســازی ،نــوآوری ،بهبــود فضــای
بوکار ،بودجهریزی عملیاتی ،استقرار دولت
کس 
الکترونیک ،مدیریت عملکرد دولت و  ...حاصل
میشود و یک رویکرد مســتقل و موازی با آنها
نیست که برای تحقق آن بتوان برنامهای جداگانه
نوشت.
از اینرو الزم اســت همــه برنامهها معطوف به
بهرهوری باشد .بهرهوری روحی است که بایستی
در کل برنامه هفتم توسعه دمیده شود ،به عبارتی
دیگر ارتقای بهرهوری و استفاده بهینه از منابع
میبایست هدف برنامه هفتم توسعه باشد نه یک
برنامه در ذیل آن.
اصلیترین چالــش در برنامه نویســی ،نحوه
هماهنگ سازی و یکپارچگی زیربرنامههاست؛
بهرهوری میتواند بهعنــوان یک چارچوب این
نقش را بر عهده بگیــرد و اولویت برنامه هفتم
توسعه ،مواردی باشد که یکی از موانع بهرهوری را
رفع کرده و امکان استفاده موثرتر از منابع کشور
را فراهم کند .بنابراین قدم اول شناسایی مسائل
و موانع ارتقای بهرهوری به تفکیک بخشهای
اقتصادي و اولویتبندی آنها است.
موضوع دیگری کــه باید مد نظر قــرار گیرد،
کمیسازی و شــاخصگذاری اهداف برنامهها
ّ
به شکل روشــن و در سه سطح خروجی ،پیامد
و تاثیرات اســت و از کلیگویی و ابهام اجتناب
شود .از این طریق ،منابع صرف شده برای برنامه
و نتایــج حاصله از اجرای آنهــا قابلیت ارزیابی
خواهند داشت.
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دولتی بودن اقتصاد
مهمترین چالش پیش روی بهرهوری

مهندسحسینآقاخانلو
دبیرمجمععالیمدیرانمیتاپس

اقتصادکشورمایکاقتصادسیاسیاستوسیاستهاینظام
ازباالگفتهمیشود،بنابراینتازمانیکهخصوصیسازینکنیم
وساختارهمچناندولتیوحکومتیباشد،تالشکردندر
مسیربهرهوریمارابهنتیجهنمیرساند.بهرهوریزمانیاتفاق
میافتد که فضای رقابتی سالم ایجاد شود .وقتی قرار است
تماماقتصاددستدولتوحکومتباشدوبخشناچیزیاز
آندراختیاربخشخصوصیوتعاونیهاقرارگیرد،بهرهوری
مفهومینمییابد.
بهرهوریدردوسطحکالنوخرداتفاقمیافتد.بهرهوریدر
سطح بنگاهها یعنی سطح خرد بسیار اهمیت دارد .آموزش
وپرورشمابهرهوریمیخواهد.سیاستگذارانسطحکالن
و صنایع ما بهرهوری میخواهند .ایران ساختار حکومتی و
دولتی دارد ،بنابراین برای دستیابی به بهرهوری باید در آن
ساختارها نفوذ کرد .دولتی بودن اقتصاد ،چالشی است که
اعتقاددارممانعبزرگیبرایبهرهوریاست.درسطوحکالن
به خاطر اینکه ما دولتی بودهایم ،خیلی به مساله بهرهوری
پرداختهنشــدهوبااینروندیهمکهدولتسیزدهمدارد،

بعیداستکهاتفاقیبیفتدودربرنامهآتیبهموضوعبهرهوری
بپردازند.
بخشی از کسری بودجه ما در برنامه هفتم ،میتواند از محل
بهرهوریتامینشود.اکنونخوددولتبهایننتیجهرسیده
اســت و دارد اموال مازاد خود را که ساختار بهرهورانه ندارد،
واگذار میکند .از طرفی واگذاری بنگاههای دولتی به بخش
خصوصی،میتوانداستقراربهرهوریرابیشترکند.
درسطوحخردوکوچکتردرزمینهبهرهوریمناسبعمل
کردهایم.دربنگاههاوبخشخصوصیچونسرمایهمتعلقبه
خودشاناستوبایدآنرابهسودبرسانند،مجبورندکهبهرهور
عملکنند.دربنگاههایکوچکومتوسط،بهرهورانهعمل
میکنند اما جا دارد که ساختارهای بهرهوری در آنها پیاده
شودتاعملکردبهتریداشتهباشند.
در برنامه هفتم برای بنگاههای کوچک و متوســط هم
میتوانبرنامههاییراگنجاند.تقویتسمنهایبهرهوری
میتواند موثر باشد زیرا اگر واقعا به آنها توجه شود و دولت
پروژههایی را به این انجمنها بســپارد که در بنگاههای
بخش خصوصی نفوذ کنند و بهــرهوری را اندازهگیری
کرده و به آنها راهکار بدهند ،میتواند خیلی موثر باشد .اگر
دولت به انجمن بهرهوری بودجه بدهد و یا برای انجمنها و
بنگاهها بودجهای در نظر بگیرد و آنها را ملزم کند که مقوله
بهرهوری را در کشور اندازهگیری کرده و عارضهیابی کنند،
این اقدام میتواند بسیار موثر باشد.

نوآوریوبهرهوری

چگونه نوآوری و بهرهوری به رشد اقتصادی منجر میشود؟

یکی از نشســتهای تخصصی یازدهمین همایش ملی بهرهوری ایران که با استقبال مناسب
مخاطبان برگزار شد ،نشست «بهرهوری و نوآوری» بود .در این نشست جمعی از صاحبنظران
به بیان دیدگاههای خود در زمینههای مرتبط پرداختند که با توجه به اهمیت موضوع ،پرونده
ویژه این شماره از نشریه اندیشه بهرهوری نیز به مشروح موضوعهای مطرح شده در این نشست
اختصاص یافته است .در ادامه آن نیز نگاهی کوتاهی خواهیم داشت به نکتههای مطرح شده در
هشتمین عصرانه بهرهوری انجمن بهرهوری ایران که با موضوع «بهرهوری و نوآوری» در آذرماه
 1399برگزار شده بود .در پایان نیز دو گزارش سازمان بهرهوری آسیایی که با این موضوع مرتبط
بوده ،برای بهرهبرداری عالقهمندان به صورت اجمالی معرفی شده است.
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پرونده ویژه

راهبردنوآوریباز؛الزمهارتقایبهرهوریدرسازمانهایبزرگ
دکتر مهدی کشمیری عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اصفهان و عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

نوآوری یکی از عناصر اصلی بهرهوری اســت ،نقش بســزایی در این مقوله دارد و در
فرمولهای ارزیابی بهرهوری بهطور مناســبی جای خودش را باز کرده است .نوآوري
ســهم بزرگي در روند بهرهوري دارد .عامل اصلی رشد اقتصادی ،بهرهوری کل عوامل
تولید است .بهرهوری کل عوامل به معنای افزایش ستانده است بدون اینکه وابسته به
افزایش نیروی انســانی و سرمایه باشد .بهرهوری ،فناوری را جذب میکند و کارایی را
افزایش میدهد .نیروی اصلی در ورای بهرهوری کل عوامل تولید ،نوآوری بهویژه نوآوری
در تولید است.
ارکان نوآوری شامل چهار بخش است« .نوآوری در محصول» که شامل معرفی محصول
یا خدمتی یا متمایز از نظر فنی ،قطعات و ســایر موارد است« .نوآوری در فرآیند» که
بهکارگیری روش جدیدی در تولید یا خدمات بهشمار میآید .رکن سوم «نوآوری در
بازار» است که از آن بهعنوان بهکارگیری روش جدیدی در بازاریابی و بستهبندی و ارائه
نوینی برای محصول ،قیمتگذاری متفاوت ،طراحی ظاهری متفاوت و روشهایی یاد
میشود«.نوآوریدرسازمان»کهبهکارگیریساختارهای متفاوتدر سازمان،درروابط
برون ســازمانی و مواردی از این دست است .به باور کارشناسان ،نوآوری در محصول و
نوآوری در فرآیند مؤثرتر از ســایر نوآوریها بر کارایی هستند و نقش پررنگیتری در
بهرهوری دارند.
نوآوری در محصول
معرفی محصول یا خدمتی جدید یا متمایز از نظر فنی و قطعات و ...
نوآوری در فرآیند
بهکارگیریروشجدیدیدرتولیدیاارائهخدمت
نوآوری در بازار
به کارگیری روش جدیدی در بازاریابی ،بستهبندی و ارائه نوینی برای
محصول ،قیمتگذاری متفاوت ،طراحی ظاهری متفاوت و ...

نمودار  :2سطوح بهرهوری نیروی کار و نوآوری

باید در نظر داشت شرکتها بهویژه شرکتهای بزرگ اگر به اين موضوع توجه نكنند
و اهميت راهبردهاي نوآوري را در نظر نگیرند ،بدون شــك در مسيرشكســت قرار
خواهند گرفت .در همین زمینه کتابی منتشر شده و  50شرکتی که به نوآوری توجهی
نداشتهاند و شکست خوردهاند ،معرفی شدهاند .از جمله شرکت  Bordersکه به انتشار
دیجیتال توجهی نداشت ،کتاب دیجیتال را به آمازون برونسپاری کرد و چند سال بعد
خود ورشکسته شد .شرکت  Blockbusterنمونه دیگری در این زمینه است که شرکت
پخش آنالین  Netflixدر ابتدا پیشنهاد خرید آنرا به مبلغ  50میلیون دالر مطرح کرد،
اما مورد موافقت قرار نگرفت و پس از  10ســال ورشکسته شد .شرکت  Kodakهم ،از
صحنه فیلم و عکس کنار رفت.

نوآوری در سازمان
به کارگیری ساختارهای متفاوت در سازمان ،در روابط برونسازمانی و ...
نوآوری در محصول و نوآوری در فرآیند

مؤثرتر از سایر نوآوریها بر کارآیی هستند.
نمودار  :1انواع نوآوری

سهم شرکتهای کوچک و متوسط و همچنین شرکتهای نوپا و نوآور در خلق نوآوری
حدود  55درصد اســت و مهمتر از این موضوع ،اینکه  95درصد از نوآوریهای موثر و
جهشی مرهون این شرکتهاست .در مطالعاتی که از سوی دانشگاه برکلی نیز منتشر
شده ،موید این نکته است .همچنین بر این اساس باید در نظر داشت که افزایش نوآوری
همراه با افزایش کارآیی است و کارآیی در شرکتهای کوچک و متوسط به نحو قابل
توجهی از شرکتهای بزرگ ،بیشتر است.
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نمودار  : 3برخی از  50شرکتی که در رویکرد نوآوری شکست خوردند

نمودار  4داستان سه شرکتی که بدون نوآوری به پایان راه رسیدند

بنابراین اگر شرکتهای بزرگ عالقهمندند که به این عرصه ورود کنند و به دنبال ارتقاي
بهرهوري هســتند ،بايد پارادايم نوآوري باز را در دستور كار خود قرار دهند .این به آن
معناست که دیگر روند گذشــته یعنی راهاندازی واحدهای تحقیق و توسعه ()R&D
بزرگ و فربه که به واسطه آن به سراغ نخبگان رفته و آنها را در پروژههای تحقیق و توسعه
به کار گماریم ،جای خود را به پارادایم «نوآوری باز» داده اســت .بدین ترتیب بهجای
اینکه ایجاد واحد تحقیق و توسعه در درون مجموعه دنبال شود و مجموعه درونی در این
حوزه داشت ه باشیم ،شركتها بايد براي دستيابي و ارتقاي بهرهوري از طريق راهكارهاي
مختلف به دنبال داشتن شركاي نوآور باشند.
بنابراین باید نکات ذیل را مدنظر قرار داد:
  نوآوری در ارتقای بهرهوری موثر است.
  شرکتهای کوچک و متوسط نقش مهمی در نوآوری دارند.
  شرکتهای بزرگ اگر به نوآوری توجه نکنند ،نه تنها شاهد رشد بهرهوری نخواهند
بود ،مسیر شکست را طی خواهند کرد.
  شــرکتهای بزرگ اگر به این عرصه ورود میکنند ،باید پارادایم «نوآوری باز» را در
دســتور کار قرار دهند و برنامههای مختلفی را در ایــن چارچوب مدنظر قرار دهند و
اجرایی کنند.

68درصد از شرکت های برتر از 500 Forbes Globalبا استارتاپ ها درگیر هستند

نوع همكاری ( )Cooperation Modeشامل زنجیره تامین ،توسعه بازار ،تحقیق و
توسعهوورودبهعرصههایجدیدکسبوکاریاستکهدومقولهآخربهعنوانمدلهای
نوآوری باز شناخته میشود و پیچیدهتر از مقولههای پیشین بوده و شرکتهای بزرگ
باید به دنبال شرکای خود در این زمینهها باشند.

نمودار - 6نوعهمکاریشرکتهایبزرگوشرکتهاینوآور

مکانیزمهایهمکاریدربخشتحقیقوتوسعه

نمودار  -5پارادایم نوآوری باز و نوآوری بسته به زبان ساده

بر همین اساس ،اگر این چهار مولفه فوق مدنظر قرار گیرد ،در گام بعد باید سازوکار و
نحوه تعامل شرکتهای بزرگ با شرکتهای خُ رد و استارتآپها در نوآوری لحاظ شود.
الزم به یادآوری است که همه شرکتهای بزرگ ،تجربه تعامل با شرکتهای کوچک
را دارند اما این تجربه بیشتر در زنجیره تامین و فروش است ،در حالی که موضوع این
بحث تعامل شرکتهای بزرگ با شرکتهای کوچک در تحقق و توسعه و نوآوری است.

مکانیزمهای همکاری در بخش تحقیق و توسعه شامل دو مکانیزم است .یکی از این
مکانیزمها«،توسعهفناوریدرختمحصولتوسطتامینکنندهباسرمایهگذاریSME
است»کهدراینحالتتامینکنندهخودنسبتبهتوسعهفناوریمجموعههاوقطعاتبا
سرمایه خویش اقدام میکند تا در زمره زنجیره تامین شرکت بزرگ باقی بماند.
مکانیزم دیگر مشارکتSMEها در توسعه محصول جدید شرکت بزرگ است .در این
مکانیزم  SMEبهعنوان تیم تحقیق و توسعه محصول مشارکت میکند و خدماتی از
جمله تحلیلهای مهندسی ،طراحی و تست قطعات و مجموعهها را برعهده میگیرد
که مکانیزم دوم ،پیچیدگی و گستردگی تعامل بیشتری دارد .الزامات همکاری در این
سطح ،تدوین و ارائه اســتانداردهای طراحی و توسعه محصول توسط شرکت بزرگ
بهمنظور آشنایی SMEها با رویکرد شرکت بزرگ در استفاده از فناوریهای مختلف
( )on the shelf  off   the shelfبرای ارتقای عملکرد محصوالت جدید اســت.
باید در نظر گرفت که شرکتهای بزرگ تجربه همکاری با دانشگاهها و موسسههای
تحقیقاتی را دارند ،ســرفصل جدیدتر همکاری این شرکتها با شرکتهای کوچک
دانشبنیان ،فناور و نوآور است.
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نمودار-7مکانزیمهایهمکاریدربخشتحقیقوتوسعه

بحثاصلیمکانیزمهایابرنامههایهمکاریدربخشورودصنعتبهعرصهها،محصوالتو
فناوریهایجدیدبودهکهممکناستزمینهکسبوکارهایجدیدبرایشرکتهایبزرگ
را فراهم کند و یکی از جدیترین زمینههای توســعه شرکتهای بزرگ بوده که در مقوله
بهرهوری نیز موثر است .شرکتهای مختلف ،برنامههای گوناگونی را برای پیشبرد آن اجرا
کردهاند .این برنامهها شامل برنامههای شناسایی و رصد فرصتها و ایدهها ،شرکتپروری و
مشارکتاستراتژیک()StrategicPartnershipاست.برنامههایشناساییورصدفرصتها
و ایدهها شامل اشتراک منابع ( ،)Resource Sharingبرگزاری رویداد (Challenge Prize
و  )Hackathonو تشکیل تیم پیشــاهنگی ( )Scouting Missionاست .شرکتپروری
شامل انکوباتور شرکتی ( ،)Corporate Incubatorشتابدهنده شرکتی (Corporate
 ،)Acceleratorاســتارتآپ اســتودیو ( )Startup Studioو اکسکوباتور ()Excubator
میشود .مشارکت استراتژیک که از پیچیدگی و گستردگی تعامل باالتری برخوردار است،
سرمایهگذاریانتفاعی(،)JointVentureسرمایهگذاریریسکپذیرشرکتی(Corporate
 ،)VentureCapitalاکتساب ( )Acquisitionو تحقیق و توسعه مشترک ( )Joint R&Dرا
شاملمیشود.ورودشرکتبهتعامالتازنوع VenturingCorporateبیشازآنکهنیازمند
استانداردسازی باشــد ،در وهله اول منوط به ایجاد زیرساختهای الزم بهمنظور تسهیل
شکلگیری هستههای جدید فناورانه و در مرحله دوم دادن اختیار و آزادی عمل همزمان با
مشاورهوپشتیبانی()Mentorshipاست.ایجادفضایحسننیتوتعاملزمینهاستفادهاز
مدلهایمختلفهمکاری()FormFreeرافراهممیکند.

نمودار - 9سازوکارهایCorporate Venture

نمودار -10سازوکارهای Corporate Ventureبر اساس سطح تعهد و درجه ادغام

بنابراین شرکتهای بزرگ میتوانند از راهکارهای مختلف برای بهره گرفتن از شرکای
نوآور اســتفاده کنند .چنانچه شرکتهای بزرگ نســبت به خرید استارتآپهای
کوچکتر اقدام کردهاند.

نمودار-8مکانیزمهایابرنامههایهمکاریدربخشورودصنعتبهعرصههایجدید

شکل- 11برخیبرندهاکهشرکتهایکوچکترونوآورراخریدند

سازوکارهای ( )Corporate Ventureاز دو منظر قابل سطحبندی است .یکی اینکه
برنامه موردنظر را در چه سطحی از نوآوری قصد داریم اجرایی کنیم؛ ایدهپردازی و طرح
اولیه ،شکلگیری استارتآپ یا مقیاس پذیر کردن آن و موارد مشابه .منظر دوم ،میزان
سرمایه و مشارکت است که در نمودارهای شماره 9و 10درج شده است .بهعنوان مثال
ایدهپردازی در الیه نخست هم نوآوری و هم مشارکت است و خرید یک شرکت بزرگ،
در ردههای باالی سرمایهگذاری و کسبوکار است.

و اگرچه مجموعهای به اين جمعبندي رسيد كه شركاي نوآوري داشته باشد ،در این
زمینه مجموعههایی مانند پارکهــای علم و فناوری و مراکز نوآوری میتوانند نقش
مهم و بسزايي در اين زمينه ايفاكنند ،چرا که زمانی که شرکتهای بزرگ تمایل دارند
در زمینههای خاص از توانمندیهای شرکتهای نوآور مطلع شوند ،این مجموعهها
میتوانند این فرآیند را تســهیل کرده و نقش واسطه   ایجاد کنند ،چون هم میتواند
شرکتهای بزرگ را تفهیم کنند و هم بر شرکتهای نوآور اشراف دارند.

28

نوآوریودیجیتالیسازی،ارتقایبهرهوریورشداقتصادیداناییمحور
مهندس نصرا ...جهانگرد عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و رییس هیات مدیره انجمن بهرهوری ایران

نوآوری و دیجیتالیسازی ،شاکله اصلی برنامه توســعه اقتصادی  OECDطی دهه
گذشته و عامل رشد شتابان اقتصاد در شرق آســیا از جمله کره جنوبی و چین بوده
است .تمام برنامههای توسعه که در دنیا عملیاتی میشود ،شامل سه قطب اصلی و سه
قطب جانبی هستند .موضوع امنیت ،اقتصاد و فرهنگ جزو مولفههای اصلی توسعه
بوده و مساله سرمایه انسانی (انسان ماهر) با استفاده از فناوری با رعایت مقررات زیست
محیطیسهقطبجانبیهستندکهدرمجموعمحدودههایامفهاهیماصلییکبرنامه
توسعه در هر کشوری بهشمار میآیند.

اگر این عوامل در کشــورمان مورد بررسی قرار گیرد ،با فرصتها و چالشهایی روبرو
است .با توجه به اینکه نسبت جوانی کشور مطلوب است ،اما ترکیب جمعیت بهصورت
کلی برعکس شده و رشد جمعیت شهری به روستایی در این سالها از بیش از 40درصد
به بیش از  73درصد افزایش یافته است .کیفیت زندگی در ایران با توجه به هزینههای
صورت گرفته از جمله بهداشت ،آموزش ،راه ،آب ،برق ،گاز و تلفن ارتقا داشته است .این
در حالی است که درآمد سرانه از سال  1355تاکنون کاهش داشته ،ولی مصرف سرانه
افزایش دائمی داشته است.

نمودار -12محورهایکلیدیدربرنامههایتوسعهملی:فناوریپیشرانتحولورشد

برای عملی کردن این برنامه توسعه ،چند مولفه مهم دیگر را نیز باید مورد نظر قرار داد.
تولید ثروت ،رفاه و توانایی از دو مسیر سرمایهگذاری و بهرهوری کل عوامل تولید انجام
شده که در چارچوب فرهنگی و سرمایه اجتماعی محقق میشود و  در کنار این مولفهها،
سرمایه انسانی ماهر ،دیجیتالیسازی و ضوابط محیط زیستی نیز اهمیت دارد.

شکل-14چالشهاونیازهایجامعهامروزایران

نمودار-13مولفههایکلیدیدراجرایبرنامههایتوسعهملی

بنابراین نیاز استراتژیک کشور ،درآمد مناســب ،امنیت و رفاه بوده و لذا مبارزه با فقر
و بیکاری اهمیت حیاتی مییابد که مستلزم اشــتغال بهرهور و افزایش سریع درآمد
سرانه است که هر دو نیازمند کاربرد موثر فناوری و نوآوری و توسعه فناوری ،نوآوری و
بهرهوری عوامل ،نهادهها و فرآیندهاست.
الزم به یادآوری اســت که در قانون برنامه ششم توسعه ،شاخصهای مرتبط از جمله
متوسط رشد ساالنه ارزش افزوده  8درصد ،متوسط رشد ساالنه اشتغال  3.9درصد،
متوسط رشد ساالنه سرمایهگذاری  21.5درصد و متوسط رشد ساالنه بهرهوری کل
عوامل تولید  2.8درصد (حدودا یک ســوم از رشد اقتصادی) قید شده است .بررسی
برخی شــاخصها نشان میدهد که رشد طی چهار ســال اولیه برنامه ششم توسعه،
متوسط بوده و نتوانستهایم به اهداف مطلوب دست یابیم.
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بر همین اساس ،بررسیهای نشان میدهد که در این کاهشهای بهرهوری ،چگالی
نوآوری و چگالی مهارت نیروی کار پایین است و راهحل آن ،افزایش مهارت دیجیتالی
نیروی کار است .بنابراین آنها به افزایش نسبت ســرمایهگذاری در تحقیق و توسعه
( )R&Dبه تولید ناخالص داخلی ( )GDPاقدام کردند و نمودار شــماره  19نشــان
میدهد که با همین تدبیر ،کره جنوبی شــتاب زیادی در این زمینه پیدا کرده است.
نمودار شماره 18هم نمایانگر حجم سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه را نشان میدهد
و بیانگر این است که تحقیق و توسعه برای نوآوری حیاتی است.

نمودار-15شاخصهایمرتبطدربرنامهششمتوسعه

درقانونبرنامهششمتوسعهاهدافینیزبهتفکیکبخشهایاقتصادیپیشبینیشده
و در هر یک از آنها نیز سهم بهرهوری کل عوامل تولید درج شده که تحقق نیافته است.
در شاخصهای دیگر از جمله اشتغال و سرمایهگذاری نیز تا فاکتور نوآوری و بهرهوری
در نظر گرفته نشود ،اهداف پیش بینی شده محقق نمیشود.

نمودار-18تحقیقوتوسعهبراینوآوریحیاتیاست

نمودار-16برنامهششمتوسعهبهتفکیکبخشهایاقتصادی

بنابراین همه این موارد نشــان میدهد کــه ما در حال قرار گرفتــن در یک محیط
تصمی مگیریای هســتیم که اجازه نمیدهد تا راهکارهایی را که پیش رو هســت،
بهدرستی انتخاب کنیم .مشابه این مطالعه را اتحادیه اروپا انجام داده که از سوی سازمان
همکاریهای اقتصادی و توسعه (  )OECDدر پایان سال  2020میالدی منتشر شده
که بهرهوری نیروی کار در چه دورههایی نزول کرده و چرا این اتفاق افتاده است؟

نمودار-17کاهشبهرهوریقبلازبحران
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نمودار -19درصد و روند نسبت هزینه تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی کشورها

نمودار-20درصد،نسبتهزینهتحقیقوتوسعهدرتولیدناخالصداخلیکشورها

بنابراین از طریق روشهای کالن تخصیص منابع و صدور مجوزها و رفع موانع میتوان
این اقدام را صورت داد .نمودار شماره  21نشان میدهد که نوآوری یک عامل متقاطع
با همه بخشها و در واقع یک مولفه افقی با آنها اســت و به این مفهوم نیست که بتوان
بهصورت لک های درباره آن اقدام کرد ،به این معنا که اگر یک روســتای نوآور داشتیم،
کافی باشد .بر این اســاس اگر قصد آن داریم که تحقیق و توسعه ،نوآوری و بهرهوری
در توسعه کشور تاثیر داشته باشد ،در تمام ســطوح و در تمام شاخههای اقتصادی و
اجتماعی باید اعمال سیاستگذاری (  )Policyکرد و بر این اعمال سیاستگذاری نیز
بسیار تاکید شده است.

نمودار -23سهم فاوا در اروپا و امریکا

نمودار شماره  24هم نمایانگر آن است که سهم اشتغال ناشی از خود فناوری اطالعات
و بهکارگیری فناوری اطالعات ،مولفه اصلی در گسترش و بهبود هرم شغلی در اقتصاد
کشورهای  OECDو سایر کشورها بوده است.

نمودار -21یکرویکردافقی:برشیازحوزههایسیاستگذاری

نمودار  22نیز نمایانگر این موضوع است که نوآوری ،مقولهای کامال چند وجهی است و
بر همه شاخهها تکیه دارد و برآیند جمعی آنها تراز یک کشور و جامعه را افزایش میدهد
که در نمودار از آن به عنوان  Green Technologyاطالق شده است .
نمودار-24سهماشتغالفاوادرکسبوکارهایاروپا

در نمودار شــماره  25میزان ارزش افزوده فناوری اطالعات و درصد آن و  ...در کشور
امریکا ارائه شده است.

نمودار -22نوآوری چند رشتهای است

بنابرایندیجیتالیکردنکلفرآیندهادرداخلکشورها،موضوعاصلیوبسترتوسعهبوده
که از فناوری اطالعات و ارتباطات ( ،)ICTبهعنوان  Platform for Development
نامبردهاستومسالهدیجیتالیسازیودولتالکترونیکدرفرآیندهایاداریواجراییرا
امریقطعیوحتمیغیرقابلتغییربیانمیکند.همانگونهکهدرنمودارهای24،23و25
سهم فاوا در اقتصاد اروپا و امریکا مشخص شده است.

نمودار 25سهمفاوادراشتغالوتولیدناخالصملیامریکا

نمودار ،26در واقع جدول مختصر و جالبی است که اثرات اقتصادی فاوا را در کشورهای
در حال توسعه نشان میدهد .بدین ترتیب رشد فروش با بهرهگیری از فاوا ،بیش از750

31

پرونده ویژه

درصد ،در رشد اشتغال حدود  25درصد و در مقولههای سودآوری و بهرهوری نیروی
کار به ترتیب  113و  65درصد بوده اســت .این موضوع ،نشان دهنده اهمیت فناوری
اطالعات در رشــد کشورهاســت که امیدواریم در قانونگذاریها در مجلس شورای
اسالمی مورد توجه قرار گیرد.

نمودار شــماره  28سهم فناوری اطالعات و ارتباطات در رشــد اقتصادی و بر اساس
کشورهای با درآمد باال و درآمدهای پایین و متوسط نشان میدهد که ادبیات رایجی
در دنیای امروز است.

نمودار-26اثراتاقتصادیفاوادرکشورهایدرحالتوسعه

نمودار شماره 27هم ،همبستگی ضریب نفوذ پهنای باند و اثر آن بر رشد تولید ناخالص
داخلی را نشان میدهد.

نمودار-28سهمفناوریاطالعاتوارتباطاتدررشداقتصادی

اثرات ترکیبی فناوری و بهرهوری
همانگونه که در نمودار شماره 29آمده است ،ترکیب فناوری و بهرهوری موجب شده تا
هزینههایتمامشدهکاهشیافته،زمانانجامکار،کموسرعتانجامآنافزایشیافتهاست.
همانطورکهدرایننمودارهمدرجشدهبرهمیناساس،هزینهپهپادهااز 100هزاردالردر
سال 2007میالدیبه 700دالردرسال 2013میالدیکاهشیافتهاست.

نمودار-27همبستگیبینضریبنفوذپهنایباندواثرآنبررشدتولیدناخالصداخلی

نکته

بــرای اجــرای برنامههای توســعه ملــی ،نیازمنــد مولفههایی چون
سرمایهگذاری ،داشــتن سرمایه انســانی ماهر ،فرهنگ و سرمایههای
اجتماعی ،دیجیتالیســازی ،ضوابط و مقررات زیســت محیطی مدون
هســتیم .همانطور که گفته شــد كاهش هزینههای فناوری پیشرفته
یك شــاخصه معرف انقالب دیجیتال اســت .این امر نقش عمدهای در
شــتابدهی به نوآوری ایفا میكند ،ضمن اینكه بــا كاهش زمان انجام
فعالیتها ،سرعت دستیابی به نتایج نیز افزایش مییابد .در نظر داشته
باشیم که فناوری ارزان و بهتر در حال خلق جهانی متصلتر است .اكنون
 ٨میلیارد شــی به اینترنت متصل است و پیشبینی میشود این عدد تا
سال  ٢٠٣٠میالدی به یك تریلیون برسد.
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نمودار-29نوآوریوکاهشهزینهفناوریهایکلیدی

نقشنوآوریوفناوریدرارزانترشدنسلولهایخورشیدینیزبهگونهایبوده  کهکشور
چیندرحالکاهشتولیدانرژیبااستفادهازذغالسنگاستوبهسمتاستفادهبیشتراز
انرژیخورشیدیحرکتمیکند.همهاینمواردنشانمیدهدکهتحقیقوتوسعه،نوآوری
وفناوریدربهرهوریودراقتصادیشدنیکاستراتژیاثرگذاربودهکهتوسعهکشورهابا
آن مرتبط است .این در حالی است که سالها به این موضوع در کشورمان اشاره شده ،ولی
عملیاتینمیشود.ازابتدایبرنامهچهارمتوسعهتاکیدشدهکهیکسومرشداقتصادی8
درصدیکشوربایدازبهرهوریحاصلشود،ولیقواعد،ضوابط،کاربردیورایجکردنآندر
نظاماجراییکشور،مهندسینشدهاست.

بهعنوان مثال با توجه به گزارشی که درباره کشور استرالیا استخراج شده (نمودار )30
که اگر یک نفر به صورت حضوری بــه ادارهای مراجعه کند حدود  7دالر هزینه دارد،
اگر نامهنگاری کند یا تلفنی پیگیری کند ،این رقم کاهش پیدا میکند ،اگر ایمیل کند
هزینهای حدود  0.07دالر خواهد داشــت و اگر مبتنی بر وب ( )Web Baseباشد،
بهطور کلی هزینهای نخواهد داشت.

نمودار شماره 32نیز نشان میدهد که زمانی که هزینه ترنزکشن از 100به یک کاهش
یابد و سرعت آن  1000برابر میشود 100 ،هزار برابر ارزش اقتصادی حاصل میشود.
بنابراین بهعنوان مثال دنیا بدون پرداخت بانکی در حال حاضر غیرقابل تصور است.

نمودار-32کاهشهزینههاوافزایشسرعتدربهرهگیریازنوآوریوفناوری

جمعبندی
در جمعبندی موضوع چند پیشنهاد را ارائه میدهم:
 .۱نوآوری فراتر از تحقیق و توسعه است و نیازمند رویکرد سیستمی و همهجانبه است.
نمودار 30مسالهکلیدی:ارتباطمردمبادولت

 .۲تسهیل و حمایت از توسعه و رشد نوآوری با توسعه سهم بازار کاالها و محصوالت نواورانه
در داخل و خارج کشور.
 .۳شبکهسازی عوامل با:
توسعه و گسترش بستر شبکه دسترسی   ICT،بهمنزله بستر رشد
تعامل دانشگاه ،صنعت و خدمات با نوآوری و بهرهوری نهادهها

همانطورکهماکروسافتدرگزارشی(نمودارشماره)31بهتاثیراتالفوقتشهروندان
در مراجعههای اداری بر اقتصاد کشور اشاره کرده است .در محور افقی ،میزان معطلی
بر حسب دقیقه و در محور افقی ،تعداد مراجعهها لحاظ شده است که نشان میدهد اگر
فرد  30بار در سال به ادارهای مراجعه کند و هر بار نیز  60دقیقه معطل شود 1.5 ،درصد
از  GDPآن کشور تلف خواهد شد.

تعامل صنعت و بازار با SMEها و استارتآپها برای تعمیق نوآوری و بهرهوری در بخش
ارتباطات افقی و عمودی  SMEها در بازار داخلی و بینالملل.
 .۴دیجیتالسازی همه فرایندهای کشور و دسترســی دادههای بزرگ نهادهای دولتی و
عمومی برای نوآوران و بنگاهها
 .۵گسترش ارتباطات دیتا موبایل پر ظرفیت در سراسر کشور
 .۶تنظیم بازار و مقررات به نفع افزایش سهم بازار محصوالت دانشبنیان
 .۷ارزشگذاری اجتماعی و فرهنگی و تکریم نوآوری بهرهورانه در سطوح مختلف
 .۸گسترش افقی نوآوری در تمام محورهای اقتصادی و اجتماعی
 .۹هدایت کالن جریان اقتصادی کشور به نفع تعمیق نوآوری و بهرهوری در ارکان اجرایی
کشور از طریق سیاستگذاری در تخصیص منابع بودجه و مجوزها.
 .۱۰الزام آموزش نگرش و مهارت الگوریتمی در حل مســائل و مهارتآموزی از دبســتان
برای همه احاد کشور
 .۱۱گســترش ســرمایهگذاری در نوآوری و بهرهوری و متقابال نوآوری در سرمایهگذاری
با تصویب قوانین مشــوق اقتصادی از جمله کاهــش هزینههای مالیاتــی و هزینههای
سرمایهگذاری.
 .۱۲تسهیل قانونی روشهای مشارکت و سرمایهگذاری مشارکتی .Crowed Sourcing
 .۱۳حذف محدودیتها برای ورود سرمایهگذاری غیردولتی  به بخشهای انحصاری  

نمودار-31تاثیراتالفوقتشهرونداندرمراجعاتاداریبراقتصادکشور

 .۱۴فناوریها و نوآوریهای منجر به بهرهوری عوامل پایه توسعه مثل آب ،انرژی ،خاک،
هوا ،سرمایه و زمان بهصورت ویژه حمایت شوند.
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بررسی تاثیر فناوریهای دیجیتالی بر بهرهوریهای فردی و سازمانی
دکتر سید ولی ا ...فاطمی اردکانی بنیانگذار و مدیرعامل شرکت توسن

در این گفتار تالش میکنم تجربهای را که در چند سال اخیر از تاثیر فناوری بر بهبود بهرهوری فردی و سازمانی داشتهام ،ارائه کنم تا نشان دهم با وجود اینکه به اندازه سایر کشورها در
فناوری سرمایهگذاری نشده ،فناوریها چه تاثیری در توسعه دارند ،هر چند در کالن شاخصهای توسعه مطلوب نیست ،ولی اگر به میزان محدود هم از فناوریها استفاده کنیم ،شاهد
اثربخشی آنها خواهیم بود .در ادامه نیز تاثیرهای دورکاری در دوره پاندمی کرونا در شرکت توسن را مطرح میکنم که با موضوع بحث هم ارتباط دارد.
در این زمینه ،ابتدا باید به تغییر پارادایمهایی که پیش روست ،توجه کرد.

نمودار 35دگرگونیپاردایمهایهویتی

نمودار 33تغییرپارادایمهاونسلهای X، YوZ

سپس مشخصا به این فناوریها که موردعالقه نسل جدید یا نسل  Zبه آن عالقه مند
است و مورد استفاده قرار میگیرد ،پرداخته شــود تا بررسی شود این فناوریها چه
تاثیری بر در سازمانها و کسبوکارها خواهد گذاشت.

الزمبهذکراستکهنسل Zمتولدینسال 1376بهبعددرنظرگرفتهمیشوند.ویژگیهای
آنهاایناستکهمطالعهدارند،خودشانتصمیممیگیرندودوستندارنددیگرانبرایآنها
تصمیمگیریکنند.زمانبرایآنهامحدودیتنیست،درحالیکهبسیاریازسیستمهااز
جملهسیستمهایاداریهمچناندارایمحدودیتزمانیاست.درفضایهویتی،تغییر
پارادیمی در حال رخ دادن است و به سمت هویت دیجیتالی پیش میرود ،به این معنا که
حداقلهویتسجلیدیگرمعنایینداردوهویتدیجیتالدرفضایالکترونیکبههمراه
خود،همههویترامنتقلمیکندوبهاسنادبیرونیدیگرنیازندارد.همانطورکهگفتهشد
محدودیتجغرافیاییبرایاکوسیستمدیجیتالیمعنایینداردوهمهاینتغییرپارادیمرا
حتیدرفضایکسبوکارهانیزبایدبپذیرند.

نمودار 34تفکیکمشتریاننسلهای X،YوZ

نسل  Zســه پارادایم هویت دیجیتال ،دنیای بدون مرز و داراییهای دیجیتال را برای
خود لحاظ کرده و جزیی از خود میداند ،بدین ترتیب این نسل قصد ندارد با هویتهای
پیشین شناخته شود و تعامل داشته باشد .از سوی دیگر عالقهمند نیست در محدوده
جغرافیایی خاصی تحدید شود و بهدنبال این نیست که داراییهایش صرفا از جنس
فیزیکی مثل پول باشد یا در نقاط خاصی مبادله شود .چنانچه این داراییهای دیجیتال
به دنبال خود میتواند مجموعهای از فرآیندها را متحول کند که میتواند روی بهرهوری
تاثیرگذار باشــد .به هر حال این تغییر پارادایم از نســل   Xو  Yبه نسل  Zدر حال روی
دادن است.
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نمودار 36میانگینتعدادحسابهایکاربریدرشبکههایاجتماعیبهازایهرکاربراینترنت

همانطور که در سالهای گذشته مطرح شده بود که اگر قلمرو اکوسیستم یا خدمات
یککسبوکاریاسازمانی،جهانیوقابلانطباقباموبایلنباشد،نمیتوانآیندهروشنی
برای بهرهوری و توســعه آن متصور بود ،بنابراین در فضای دیجیتالی باید محدودیت
جغرافیایی برای کسبوکارها برداشته شود .در این زمینه ،حکمرانی دادهها بسیار مهم
است که در کشور با آن فاصله داریم.

نمودار 37دگرگونیهایپارادیمقلمرو

نمودار 39مشتریانجدیدنسل YوZ

ازسویدیگر،هنوزفراهمکنندگانخدمات()ServiceProvidersحاکمیتدادهرااز
آنخودمیدانند.بنابرایناینتغییرپارادایمکهبایدرخدهد،درتوسعهاکوسیستمنوآوری
و شرکتهای استارتآپی مهم است .اگر داده متعلق به خدمات گیرنده اصلی باشد ،قطعا
امکاندسترسیهایبیشتریوجودداردتاتوسعهدرارتباطاتباشرکتهایبیرونیبهتر
رخدهد،ولیاگرحاکمیتبافراهمکنندگانخدماتباشد،عمالاکوسیستمنوآوریدچار
محدودیتهایبسیاریمیشود،همانندشرایطیکهدرکشوروجوددارد.

بدیــن معنــا االن اینترنــت داریــم ،ولــی در گــزاره جدیــد بــه اینترنــت ارزش
()InternetValueبدلخواهدشد.اینترنتارزش،نقطهعطفیاستکهدربسترهای
بالکچینیایجادشود،اینبسترهاتبدیلبهبسترهمهتبادلهایدیجیتالیبدلخواهدشد.
برهمیناساس  ،درداراییدیجیتالهمزمانبااینکهداراییمنتقلمیشود،تسویههمصورت
میگیرد.بنابراینهمهنهادهایتسویهسازیابایدمتحولشوند،یاازمیانمیروند.ازمنظر
بهرهوریاگربررسیشود،بایدبدینترتیبمجموعهاینهادهایتسویهسازازجملهبورس،
بانکوسایرنهادهایمرتبطنیزمتحولشوند.بنابرایناینتغییرپارادیمهادربهرهوری،میزان
کارایی،کاهشمنابعواتالفهاموثرخواهندبود.
نکته بعد در این مورد ،موضوع درآمد است .سالها پیش تصور میشد عمده درآمد و
ثروت ،باالی سن  50سالگی افراد حاصل خواهد شد .ولی در حال حاضر سنین  30تا
 40سال نیز سهم کمتری از درآمد نسبت به ســنین باالتر از خود ندارند و این نشان
میدهد که بر اثر تغییر پارادیمها ،نسل  Zدر این زمینه هم غالب میشود؛ نسلی که در
فضای فناوری جدید رشد کرده ،فرا گرفته و نگرشهای خود را دارد و اتفاقا این نسل
جدید قرار است موجب نوآوری و بهرهوری باالتر شود .عالوه بر این میتوان به چالش
بازارهای سنتی با نسل  Yو  Zاشاره کرد که سوشیال ،شفاف ،با گیمیکیفیشن و بدون
واسطه است و مبتنی بر گزارههایی از جمله موارد زیر است:
  اولین سوال در هر محلی دسترسی به اینترنت است
  عالقهمند به انجام کار بهصورت مستقیم و بدون واسطه
  شدیدا مقایسهگر و جستجوگر
  دسترسی سریع به اطالعات جهانی
  عالقهمند به بازیهای یارانهای
  معتمد و متکی به نظر مخاطبان شبکههای اجتماعی
  اوج فعالیت در شبکههای اجتماعی در ساعات غیراداری

نمودار 38دگرگونیهای پارادایم دارایی

این موضوع در اروپا سالهاست رایج شده و «مالکیت داده» برای کسی است که از خدمات
( )Servicesاستفاده میکند .بهعنوان مثال در نظام بانکی ،پولی که از سوی فردی به
بانک سپرده میشــود ،ثبت اطالعات آن متعلق به همین فرد است ،نه برای بانکی که
در آن حساب باز کرده است .تفاوتی ساده ولی مفهومی دارد .بر همین اساس ،مالکیت
اطالعات حاصل از تراکنشهای این فرد برای خود اوست و میتواند این اطالعات را در
اختیار شرکتهای استارتآپی قرار دهد که با هوشمندسازی بهترین خدمات را فراهم
سازد .این موضوعی است که در کشور وجود ندارد .فرد میخواهد سرویس هوشمندتر از
طریق دادههای خود دریافت کند ،اما با محدودیتهایی که وجود دارد ،امکانپذیر نیست.
بنابراین برای بهرهوری بیشتر باید بیشتر تمرکز و موضوعهایی از جمله مسائل امنیتی
لوفصل کرد و اگر این مساله برطرف نشود ،شرکتهایی که بر مبنای داده یا هوش
را ح 
مصنوعی  -که از محورهای جدی نوآوری و بهینهســازی کار میکنند - ،دچار مشکل
خواهندبود.نکتهبعدیکهاکوسیستماقتصادیوخدماتراتحتتاثیرخودقرارمیدهد،
دارایی دیجیتال است .سازمانهای متعددی وجود دارند که داراییهای غیردیجیتال را
مدیریت میکنند ،ولی وقتی موضوع دارایی دیجیتالی به میان آمد ،همه مولفهها شکل
یکسان به خود میگیرند ،به این معنا که در فضای دیجیتال تفاوت نمیکند که وقتی داده
– پیامی ارسال میشود ،در چه بستر و شبکهای است ،آنچه مهم است که داده – پیامی
ارسال شده است .بنابراین اگر به جای یک داده – پیامی مبتنی بر تصویر ،یک دارایی یا
ارزش منتقل شود ،بدین ترتیب اکوسیستم جابجایی سرمایه ( )assetتغییر میکند و
بستر جابهجایی داده به بستر جابهجایی ارزش تبدیل میشود.

نمودار 40چالشبازارهایسنتیبانسل YوZ
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اینویژگیهاموجبوبانیبهرهوریدرآیندههستندکهنظامخدماتراتغییرمیدهند.
بهعنوان مثال در زمینه تغییرات ناشی از تغییر پارادایم (پارادایم شیفت) در شناسایی
هویت و دارایی میتوان به افتتاح حســاب اشاره کرد .افتتاح حساب در حالت سنتی
 به این دلیل که باید تمام اجزای افتتاح حســاب از جمله احراز هویت حضوری ،اخذاستعالمهایضروری،تعریفمشتریوورودهمهاطالعات،تعریفامضا،افتتاححساب،
تعریف شرایط برداشت ،برداشت کارمزدها از طریق گزینههای متفاوت سیستمی و در
مواردی سامانههای مختلف و بهصورت دستی و تهیه و بایگانی کپی کاغذی اسناد و
مدارکمشتریانجامشده-،نیازمند 22دقیقهزمانبودکهموجبنارضایتیبانکداران،
مدیران و البته مشتریان میشد که به این میزان باید زمان رفت و برگشت به شعبه بانک،
زمان انتظار در صف و مواردی از جمله تهیه کپی مدارک و سایر موارد را اضافه کرد ،در
حالیکه هیچ زمانی اعتماد به انجام کامل کار وجود نداشت.
همینتجربهافتتاححسابواحرازهویتدیجیتالیوالکترونیکیبهکمکفناوریهای
موجود به حدود ســه دقیقه رسیده ،انجام همه عملیات بهصورت  24ساعته طی ایام
هفته و از هر موقعیت مکانی صورت میگیرد .ضمن اینکه مزیتهای ذیل را دارد:
  حذف عملیات پر کردن فرم های تعریف مشتری و افتتاح حساب توسط مشتری.
  افزایش اختیارات سیستمی بانکداران.
  کاهش اقدامات مشتری به سطح امضا فرم (مشتری صرفاً امضا می کند).
  دریافت کمترین اطالعات ممکن از مشتری (به واسطه واکشی خودکار اطالعات).
  کاهش عملیات ورود اطالعات  data entryمشتری توسط کاربر ،بهواسطه واکشی
خودکار اطالعات.
  فراخوانی اطالعات مشتری از سامانههای فراخوانی (ثبت احوال ،کد پستی )... ،و ثبت
در فرمهای تعریف مشتری و افتتاح حساب.
  انجام همه استعالمهای موردنیاز در کمترین زمان ممکن.
  نمایش نتیجه کلیه استعالمها در قالب یک فرم با قابلیت چاپ.
  بایگانی الکترونیکی نتایج استعالمها و سایر مستندات.
  اخذ سیستمی همه کارمزدها.
  اخذ تاییدیههای مسئوالن شعبه بهصورت سیستمی و بدون نیاز به مراجعه کاربر.
  کاهش تصمیمگیری و اعمال ســلیقه کاربر در ارائه خدمات به مشتری به واسطه
شروطسیستمی.
  امکان انجام عملیات افتتاح حســاب در خارج از شــعب بانک و فراخوانی امضای
دیجیتال.

بنابراین نســل جدید دیگر نمیپذیرد که برای افتتاح حساب به شعبه مراجعه کند
که نتیجه آن مطلوب اســت .چرا که پیش از این برای پاسخگویی به مشتریان ،تعداد
کارمندان و شــعبهها افزایش پیدا میکرد ،در حالی کــه اکنون میتوان برای افتتاح
حساب یا ثبت درخواست ســپرده در چند دقیقه اقدام کرد .فناوری کمک میکند تا
ساختارهایی که پیش از این باید برای آن ،نیروی انسانی با دستورالعملهای خاصی
ترتیب داده میشد با سهولت بیشــتری انجام شود ،البته چالشهایی دارد که باید به
مرور زمان برطرف شود.
بدین ترتیب کل نظام اداره سازمانی بانک که شامل مقرراتگذاری بوده ،کل امور شعب
که موظف به نظارت بر اجرا بوده و تمام زیرســاختهایی که بهوجود آمده تا این نظام
را مدیریت کند ،بهگونهای شکل گرفته که ارائه خدمات از یک زمانبری  20دقیقهای
به مدت زمان بسیار کوتاهتری رسیده است .بر اساس همین رویکرد 45 ،میلیون نفر
موفق شدند که سهام عدالت خود را دریافت کنند و با چند کلیک توانستند برای وام به
میزان چند برابر ارزش سهام خود درخواست دهند ،بدون اینکه هیچ مراجعهای به هیچ
نقطهای داشته باشند .این در حالی است که هنوز این موضوع در بستر هوش مصنوعی
شــکل نگرفته و اگر هوش مصنوعی در این زمینه وارد شود ،افراد همه آنرا میتوانند
بهعنوان دارایی دیجیتال در اختیار داشته باشند .فناوری ،فرایندهای سنتی را متحول
خواهد کرد و در کنار آن اگر هوشمندســازی نیز ارتقا یابــد ،قطعا بهرهوری افزایش
خواهد یافت .البته باید نکاتی را لحاظ کرد .بهعنوان مثال مراکز پاسخگویی تلفنی در
بانکها باید خدماتدهی خود را با فناوریها و هوشمندسازیها مطلوب سازند .ولی
امید میرود فناوری در اکوسیستم کامل خود در کشور شکل گیرد تا بهینهسازی سایر
فرآیندها نیز بهصورت کامل اجرایی وحداکثر بهرهوری حاصل شود.
در طول زمان ،ابعاد اقتصادی ،اشتغال ،تولید و مصرف را متحول میکند .بنابراین انقالب
چهارم صنعتی ،داده را به دانش تبدیل میکند و این تحول انقالب چهارم صنعتی را از
انقالبهای پیشین متمایز میکند  و فناوری که مبتنی بر استفاده از این دانش است،
قطعا وضعیت بهرهوری را نیز متحول خواهد کرد.

نمودار 42سیرانقالبصنعتی

نمودار 41مثال:تغییراتناشیازپارادایمشیفتدرشناساییهویتودارایی
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فناوریهای تحولآفرین
بدین ترتیب فناوریهای تحولآفرین مانند هوش مصنوعی ،اتوماسیونهای اداری،
تحلیل داده ،واقعیت افزوده ،رســانههای اجتماعی ،رایانش ابری ،اینترنت اشــیاء و
بالکچین نقش مهمی را ایفا خواهند کرد( .نمودار شماره )43

ادعای بالکچین ،تغییر حکمرانی است و اینکه میتواند اطالعات یکسان را میان تعداد
زیادی از افراد منتشر کند و امکان رایگیری یا نظام مشارکتی را در مقیاسی ملی فراهم
کند .بر همین اساس ،اگر نگهداری دادهها در نقاط مختلفی باشد ،میتوان به آن اعتماد
کرد که دستکاری نشده است  .بالکچین مدعی است که با قرارداد هوشمند (Smart
 )Contractیعنی با هوشمند کردن دستورالعملهای اجرایی و با کمک دادههایی که
یکسان است و قابل انکار نیست ،میتوان به تصمیمگیری درست رسید ،چنانچه امکان
نظرسنجی از افراد در لحظه وجود دارد و اگر اکثریت بر یک نتیجه تاکید کردند ،قطعا آن
درست است و اگر این موضوع در حکمرانی شکل گیرد ،میتواند در حوزه تصمیمسازی
و نوآوری اثرگذار باشد.

نمودار-43فناوریهایتحولآفرین

البته در این زمینه باید به این نکته توجه داشت که در کشورهای در حال توسعه ،چالشی  
هست که با وجود اینکه اقدامات هزینه زیادی در  ICTصورت گرفته ،اما از منابع انسانی
کاستهنشدهاست.بنابراینهرمدیریمیتوانداینپرسشرادرکشورمطرحکند،منابع
انسانی که وجود دارد و حق اخراج آنها را هم ندارم .پس چرا باید در فناوری ارتباطات و
اطالعات سرمایهگذاری کنم؟

نمودار-45تاثیرفناوریهایتحولآفرینبراقتصادکالن

تاثیر فناوری های تحولآفرین بر اقتصاد کالن
بنابراین فناوریهای تحولآفرین بر اقتصاد کالن در جهان را اینگونه میتوان توصیف
کرد.انقالبصنعتیباافزودنمنبعجدیدیبهمنابعدوگانهاقتصادپیشاصنعتی،دوران
تازهایازرشدو شکوفایی اقتصادیرابهوجودآوردکهبرخالفمنابعدورانپیشاصنعتی
یعنی «مواد اولیه» و «انرژی» که تجدید ناپذیرند و به میزان مصرف ذخایر آنها کاهش
مییابند ،منبع جدید ،یعنی «دانش و تکنولوژی» دائمی بوده و استفاده بیشتر از آن نه
تنها موجب کاستی در آن نمیشود ،بلکه همواره توان و قدرت آن را افزایش میدهد.
انقالب جدیدی که هم اکنون در جهان در حال شکلگیری است ،تحوالت غیر قابل
تصوری در ابعاد اقتصادی ،نحوه تولید ،مصرف و اشتغال ایجاد خواهد کرد .تحوالتی که
می تواند ساختار اجتماعی و سیاسی جوامع را نیز دستخوش تغییرات ژرف و عمیقی
کند و با توسعه این فناوری ها «نرخ بهرهوری کار» با سرعت بیسابقهای افزایش مییابد.
در کشــورهای در حال توســعه ،هوش مصنوعی ،پیشرفت ســریع فناوری و تحول
دیجیتالی مزایا و چالشهای جدیدی بههمراه داشته است :
  تاثیرات بهکارگیری هوش مصنوعی و جایگزینی با انســان (ایجاد بیکاری با وجود
افزایش بهرهوری)
  چالشهای حکمرانی فضای جدید،
  پذیرش شرایط بازار های دیجیتال (   )T+0,7*24,P2P,FAM base
و همانطور که بیان شد نتایج تحقیقات گستردهای نشان داده که بین تحول دیجیتال
و توســعه اقتصادی و بهرهوری نیروی کار با وجود ایجاد چالشهای جدید ،رابطهای
مثبت وجود دارد.

نمودار-44تاثیرفناوریهایتحولآفرینبراقتصادکالن

نتایج تحقیقات گستردهای نشان میدهد که بین تحول دیجیتال و توسعه اقتصادی
و بهرهوری نیروی کار با وجود چالشهای جدید ،رابطهای مثبت وجود دارد ولی برای
برطرف کردن چالشها باید روی توانمندسازی نیروها تمرکز کرد .البته اینکه چگونه
تعامل دوگانه دیجیتال را با انســان برقرار کرده ،تکمیل کنیم و به بهرهوری برسانیم،
چالش مهمی است.

نمودار-46تاثیرفناوریهایتحولآفرینبربهرهوریکار
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پرونده ویژه

اقتصادهوشمند
در اقتصاد هوشــمند ،کنشــگران ،عملیات (فعالیتها) و تعامالت (معامالت) خود
را بر پایه فناوری دیجیتال و زیرســاختهای اطالعاتی و ارتباطاتی انجام میدهند و
رفتارهوشمندانه از خود نشان میدهد که سه نتیجه دارد:
  تخصیص بهتر منابع
  کاهش هزینههای معامالتی
  افزایش نوآوری
اقتصاد هوشمند با بهرهوری نزدیک است و کارآیی و اثربخشی در این فضا را میتوان
ارتقا داد.

  ابزارهاوفناوریهایجدیددیجیتالمیتوانندارتباطات،همکاری،روابطمیانفردیو  
مشارکتدرمیانکارکنانرابهبودبخشندوبهصرفهجوییدر  هزینهاضافیکمککنند.
  بسیاری از این فناوریها با مزایای منحصر به فردی که دارند ،میتوانند به بهبود کار
بوکار کمک کنند تا ارتباط تمام و کمال و همراه با
تیمی و ارتباطات در سراســر کس 
اطمینان برقرار شود.
  افراد میتوانند بازخوردها و نظرات نوآورانه خود را ارائه کرده و درباره مسائل و نیازهای
کسبوکار صحبت کنند.
بدین ترتیب ،بر اساس پژوهشها ،کارمندان شرکتهایی که با فناوریهای دیجیتال
تقویت شدهاند ،ارتباط بهرهوری بیشتری دارند.

نمودار-47ابعادونتایجاقتصادهوشمند

نمودار-49بهبودارتباطاتوبهرهوریازطریقفناوریهایدیجیتال

بهرهوری از طریق فناوریهای دیجیتال
از طریق فناوریهای دیجیتال ،بهرهوری به دلیل بهبود ارتباطات ،انگیزه بخشی ،در
دسترس بودن و محیط کار انعطافپذیر ،خدمات مشتری خودکار و تشویق به همکاری
و مشارکت بهبود مییابد.

در نتیجه جوهره تجربه متصل ،جمعآوری افراد مناســب برای کار مناسب در زمان
مناسب است .سازمانها در تالش هستند تا از طریق ایجاد تجربیات با ترکیب فضای
کار مجازی و فیزیکی در کنار ابزارهای دیجیتال ،به توانمند ســازی و ارتقای عملکرد
گروههای کاری دســت یابند و  ســازمانها این ارزش را به صورت افزایش بهرهوری،
همکاری و مشارکت بیشتر و بازده مالی و عملیاتی مشاهده خواهند کرد.

نمودار-50نتایجبهبودارتباطاتازطریقفناوریهایدیجیتالدربهرهوری
نمودار-48بهبودبهرهوریازطریقفناوریهایدیجیتال

بهبود بهرهوری از طریق فناوریهای دیجیتال بهبود ارتباطات را به همراه خواهد داشت
که برخی از دالیل و نتایج آن را میتوان به شرح ذیل دانست:
  برقراری نادرست ارتباط و درک اشتباه مفاهیم میتواند هزینه زیادی برای شرکتها
بههمراه داشته باشد .در واقع ،طبق اعالم انجمن مدیریت منابع انسانی ،شرکتهای
کوچک با  100کارمند ســاالنه تقریبا  420،000دالر به دلیل ارتباط ناکارآمد درون
شرکت از دست میدهند.
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ی از طریق فناوریهای دیجیتال از طریق انگیزهبخشــی نیز حاصل
بهعالوه ،بهرهور 
میشود که توانمندســازی دیجیتالی کارمندان خود میتواند حداقل  5درصد رشد
درآمد را طی سه سال به همراه داشته باشد.
بین کارکنان عالقهمند و بهرهوری آنها در کار و همچنین میزان موفقیت سازمانها،
ارتباط معناداری وجود دارد .مشارکت کارکنان روی بسیاری از محرکهای کسبوکار
مانند بهبود کارایی و اثربخشی ،تاثیرگذار است.
بیشتر کارکنان بسیاری از ساعات کاری خود را با تکنولوژی سپری میکنند .سازمانها
میتوانند با انجام سریع و آســان کارها در زمان واقعی ،محیط کاری را برای کارکنان

بسیار جذابتر سازند .بهعنوان مثال ،کارکنان میتوانند از طریق فضای کاری دیجیتال
شخصی شده خود و از طریق ابزارهای تکنولوژیکی همراه ،در هر مکان و زمان ،به همه
منابع کار ،برنامهها و گردش کار خود دسترسی پیدا کنند.

  با بهکارگیری از چتبات میتوان میزان قابل توجهی از بار مراقبت از مشــتری را از
دوش خود بر داشت و وقت کافی برای انجام کارهای مفیدتر را آزاد کرد.
  بدین ترتیب 57درصد از شرکتها از چتباتها بهعنوان پشتیبانی مشتری ،دستیار
شخصی و ابزار پرسش و پاسخ کارکنان استفاده خواهند کرد.

نمودار-53فناوریهایدیجیتال،خدماتمشتریخودکاروبهرهوری
نمودار-51فناوریهایدیجتال،انگیزهبخشیوبهرهوری

فناوریهای دیجیتال موجب در دسترس بودن و محیط کار انعطافپذیر میشود که
این موضوع نیز به ارتقای بهرهوری کمک میکند.
  فناوری امکان کار در خانه یا هر مکان امن دیگری را برای افراد فراهم کرده است .البته
به شــرطی که اتصال اینترنت در دسترس باشد .این ویژگی موجب افزایش بهرهوری
میشود .در حقیقت ،بیشتر کارمندان میگویند که وقتی در خانه کار میکنند یا هنگام
استفاده از دستگاههای خودشان انگیزه بیشتری برای کار دارند.
  در همین راستا ،فناوری با کاهش زمان تلف شده ،بهرهوری را افزایش میدهد .این
تنها یکی از دالیل مهم بودن فناوری برای بهرهوری است.
  بر این اساس 50 ،درصد از نیروی کار دنیا در سال  2020از راه دور کار میکردند64 .
درصد از رهبران جهان اظهار داشــتند کار انعطافپذیر تاثیر مثبتی بر بهرهوری دارد
و  66درصد کارکنان حاضر هستند برای کار از راه دور دستمزد خود را کاهش دهند.

از سوی دیگر باید در نظر داشت که فناوریهای دیجیتال میتوانند تشویق به همکاری
و مشارکت کنند که خود موجب ارتقای بهرهوری میشود.
  یکی از اهداف اصلی تحول دیجیتال در ســازمان ،کنترل صحیح رشد سطوح باال و
پایین سازمانی از طریق مدلها و فرایندهای جدید کسبوکار است .برای دستیابی به
این هدف ،مشارکت کارکنان بسیار مهم است.
  بدون شک تحول دیجیتال ،بهترین روش برای رهایی از فرایندهای منسوخ است،
پس فرایندهای داخلی ساده شده و کارایی کارمندان ،چند برابر میشود.
  این امر به یک نیاز بزرگ برای کسبوکارها تبدیل شده است .زیرا با تکامل فرهنگ
کســبوکار ،تعدادی از کارمندان یا بهصورت دورکاری و یا نیمهوقت کار میکنند و
نیاز به فناوریهای تعاملی برای همکاری دارند و شبکهسازی یکی از راههای تشویق به
همکاری است که به افزایش بهرهوری فردی و سازمانی میانجامد.
  بر این اساس 80 ،درصد مشاغل از ابزارهای تعاملی اجتماعی برای بهبود فرایندهای
کسبو کاراستفاده میکنند و  63درصد از آنها در حال افزودن اتاق جلسات کوچک با
فناوری تعاملیهستند.
تجربه شرکت توسن از دورکاری
پاندمی کرونا تغییرات گستردهای در زمینه کار بههمراه داشت که یکی از بارزترین آنها
گسترش دورکاری بود .دورکاری ،چالشهای بسیاری دارد ،اما با فناوریهایی که بهکار
گرفته شد از جمله احراز هویت ،مدیریت منابع ،امنیت ،مدیریت دسترسیها و سایر
موارد ،اثربخشیهای مطلوبی نیز حاصل شده است .در شرکت توسن نیز با شیوع کرونا،
کارمندان دورکار شدند که بخشی از نتایج آن را در ادامه مطرح میکنم.

نمودار-52فناوریهایدیجیتال،دردسترسبودن،محیطکارانعطافپذیروبهرهوری

تاثیر دیگر فناوریهای دیجیتال بر بهرهوری از طریق خدمات مشتری خودکار است.
  خدمات مشتری نقش بسزایی در موفقیت هر کسبوکاری دارد و عاملی است که
یک شرکت و مشتریانش را برای روابط طوالنیمدت و سودمند متقابل در کنار هم نگه
میدارد.
  بهعنوان مثال ،چتباتها اکنون میتوانند با سهولت ،ظرافت و دقت مناسبی قادر
به پاسخگویی به هر تعداد سوال متداول باشند .همچنین ،میتوان از آنها برای سفارش
محصوالت ،ارائه پشتیبانی فنی به مشتریان و سایر موارد استفاده کرد.

نمودار-54میانگیننفرساعتبرروزبرایهرنفردرهراسپرینتشرکتتوسن
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بررسیها نشــان میدهد که مدیران شرکت توســن بیش از  40درصد از دورکاری
رضایت دارند .خود کارمندان هم از بهرهوری خود در مقایسه با پیش از دورکاری نیز
رضایت حدود  50درصدی داشتهاند  .
بنابراین ،پاندومی کرونا موجب شــد تا با فناوریهای موجود بهکار گرفته شده،
بتوان به بهرهوری باالتر رسید که با کارایی باالتر بهویژه در ذخیره زمان و مواردی
از این دست همراه بوده است که رضایت باالی  20درصدی کارکنان ،سرپرستان

و مدیران را به همراه داشته است و برای شرکتی که با نیروی انسانی فناور سروکار
دارد ،شــاخصهای مطلوبی اســت .در حالی که افزایش تقاضا موجب شد تا این
شرکت ظرفیتها ،بهرهوری و نوآوری را ارتقا داده که میتواند با فناوریهای به کار
گرفته شده ،کارآیی باالتری را در آینده به همراه داشته باشد و نوآوری در شرکت
به صورت زنجیرهوار ادامــه یابد .مجموعه دادههای این پژوهش درباره دورکاری
پس از پاندمی کرونا به شرح ذیل است:

نمودار-55بهرهوری در دوره دورکاری از نگاه مدیران و سرپرستان

نمودار-59تمایلبهادامهدورکاریدرپساکرونا

نمودار-56بهرهوریکارکناندرمقایسهباپیشازدورکاری

نمودار-60بزرگترینمزیتدورکاریازنگاهمدیران
نمودار -57کارایی جلسات مجازی در زمان دورکاری

نمودار -58رضایت پرسنل از دورکاری
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نمودار-61تاثیردورکاریبرجوانبمختلفزندگیکارکنانشرکتتوسن

ضرورت جهش تولید دانشبنیان

دکتر اسفندیار اختیاری نماینده و رییس کمیته فناوری مجلس شورای اسالمی

در ابتدای گفتار صراحتا میخواهم به دو نکته اشاره کنم .نکته اول اینکه ما هنگامی
توسعهفناوریخواهیمداشتکهعالوهبرتوسعهاقتصادیواجتماعی،توسعهسیاسی
نیز داشته باشیم .نمیتوان توسعه تکنولوژیک داشت ولی توسعه سیاسی نداشت.
نمیتوان اقتصاد جهانی داشــت ،ولی توسعه سیاسی نداشته باشیم .یا اینکه هویت
دیجیتالی داشته باشیم ،ولی توسعه سیاسی نباشد .نمیتوان از رمزارز استفاده کرد،
ولی توســعه نداشته باشیم .این به آن معناست که نمیتوان همه موضوعها را درون
خودمان در یک دیوار بســته نگه داریم ،ولی به دنبال نوآوری و بهرهوری باشیم .نه!
اینگونه نیســت .بنابراین تاثیر توسعه سیاسی باید بر همه این مولفهها مدنظر قرار
گیرد.
نکته دوم که متاســفانه کم از آن صحبت به میان آمده و باید بیش از آنها به آن توجه
شود ،مقوله مهم فرهنگسازی در زمینههای فناوری ،نوآوری و بهرهوری است .اگر
فرهنگسازی صورت نگیرد ،حتی نسل جدید که از آن بهعنوان نسل  Zیاد میشود،
نمیتواند موفق باشد و از ارتباط با نسلهای دیگر خسته میشود .هنوز مدیران ما از
نسلهای قبلی هستند و حاضر هم نیستند ب ه آسانی جای خود را به نسلهای جدید
ل جدید ما درگیر با نسلهای قدیمی هستند و ناچارند با این نسلها
بدهند .هنوز نس 
کلنجار بروند .بنابراین الزم است موضوعات فرهنگی در نوآوری و دانشبنیانی مورد
توجه قرار گیرند.
بهعنوان مثال زمانی که مدیر دانشگاهی بودم و تازه موضوعات عدم استفاده از کاغذ
( )Paperlessدر دانشگاه مطرح شده بود ،مدیر ارشدی همکار ما بود که روز نخست
اجرای این پروژه به ســراغ من آمد و پرسید که امروز باید چه کنم؟ من علت ماجرا را
که جویا شــدم گفت که تا امروز کارتابل داشتم ،به همکارانم میگفتم که کارتابل را
در خودروی من بگذارند ،اما از امروز چگونه میتوانم کیس رایانه خود را جابهجا کنم
و در خودرو بگذارم و با خود به خانه بروم تا نامههای خود را چک کنم؟ مثالها در این
زمینه بسیار است .هنوز هم وقتی با مدیری که هم در دولت قبل مشغول به کار بوده
و در دولت جدید هم هنوز فعالیت میکند ،صحبت میکنم معتقد است که شرکت
دانشبنیان ،شرکتی اســت که در درون دولت ایجاد میشود و کارکرد کرد .چندی
پیش نیز خبری منتشر شد که رمزارز ملی در کشور ایجاد میشود .من ماندهام که چه
واکنشی باید به آن نشان داد؟ همه اینها نشان میدهد که مشکل فرهنگ دیجیتالی
در کشور رواج دارد ،بنابراین هنوز فرهنگسازی در این زمینه ضرورت دارد .مساله،
فقط قوانین و مقررات نیست ،همین گسترش فرهنگ مفاهیم جدید و یاد دادن آنها
به افراد و تشریح اهمیت آن است.
موضوع شــرکتهای دانش بنیان بیش از  4دهه است که در دنیا شکل گرفته و در
ایران نیز  20سال از طرح موضوعهای دانشبنیانی ،ظهور پارکهای علم و فناوری
و شهرکهای علمی و تحقیقاتی میگذرد و در این مدت پیشرفتهای محسوسی
مشاهده شده ،نه تنها روند نامطلوب نبوده ،مناسب هم بوده است.
الزم به یادآوری است سال 1389قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان در مجلس
شورای اسالمی بهمنظور حمایت از شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری
شامل  13ماد ه تصویب شد که هنوز  50درصد آن نیز اجرایی نشده و دولتها نیز با
اجرای آن مشــکل دارند ،تفاوتی هم میان دولتهای مختلف نبوده که موجب شده

نتایج دانشبنیانی هنوز به میزان الزم در توسعه کشور مشهود نباشد.
از ســوی دیگر ،زمانیکه درباره شرکتهای دانشبنیان و مزایای آن سخن به میان
میآید ،هنوز بسیاری عالقهمندند که همچنان نفت استخراج و صادر شده یا اینکه
معدن استخراج و صادر شود ،یعنی همچنان بر اقتصاد فیزیکی تاکید دارند و وقتی
صحبت از اشتغال به میان میآید ،پیشنهاد ایجاد کارخانه سیمان مطرح میشود و
هیچ فردی به این نکته اشاره نمیکند که اگر تحصیلکرده بیکار در کشور داریم ،یک
کارخانه سیمان که به 500نفر کارگر نیاز دارد ،چند نفر از این نیروهای تحصیلکرده را
میتواند بهکار گیرد؟ این در حالی است که اگر یک شرکت فناوری اطالعات راهاندازی
شود ،اگر  10نیروی کار نیز داشته باشــد ،هر  10نفر باید تحصیلکرده باشند .این
موضوع ،فرمول پیچیدهای نیست حتی اگر به دانشبنیانی در سطح پایین و از جهت
اضطرار هم نگاه شود ،این بهترین راه است که البته نباید نگاه سطحی به دانشبنیانی
داشته باشیم .بنابراین اگر کشور نمیتواند ایجاد اشتغال کند ،باید اجازه داد که خود
جوانان اشتغال ایجاد کنند و از آنها حمایت شود .اما متاسفانه در این مباحث حتی در
سطح مدیریت کالن کشور نیز مشکل داریم.
صندوق شکوفایی و نوآوری براساس  همان قانون شرکتهای دانش بنیان و با صرف
 3میلیارد دالر در آن زمان مصوب و تشــکیل شده است که هر چند تغییراتی در آن
رخ داد ،ولی در زمان خود یکی از قوانین پیشرو بود .به هر ترتیب در  10سال گذشته
تکنولوژی و تقاضاها و نیازها تغییر کرده است ،از یک سال پیش هم مقرر شده بود تا
قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان بهروز شود ،اما دولت گذشته موافق اصالح و
بهروزرسانی این قانون نبود و همچنان دولت فعلی نیز موافقت خود را با این ایده و به
روز کردن این قانون اعالم نکرده است ،از این رو مجبور هستیم تا آنرا در قالب طرح به
مجلس شورای اسالمی ارائه کنیم .در تالش هستیم تا دولت جدید با حمایت رسمی
خود ،این طرح را به الیحه تبدیل کند تا بتوانیم از کل ظرفیت قانونگذاری برای این
موضوع اســتفاده کنیم چرا که این قانون ممکن است با قوانین دیگر مغایرتهایی
داشته باشد که حتی ضروری باشد قوانین قضایی کشور نیز اصالح شود .بهعنوان مثال
بسیاری از شکایتهای ارائه شده در زمینه شرکتهای دانشبنیان بهدلیل نوع ایده و
ادعای سرقت ایدههاست که متاسفانه این موارد در قانون مورد توجه نبوده و نمیتوان
برای ایدهها ارزشگذاری کرد ،با وجود اینکه شعب ویژه این موضوع در دادگستری
ی است که
شکل گرفته ،اما هنوز مسائل جدی در این زمینهها وجود دارد .این در حال 
تنها دارایی شرکتهای اســتارتآپی و جوانان مبتکر ایده و فکر آنهاست .زمانی که
برای راهاندازی و اخذ وام به بانک مراجعه میکنند ،با قوانین دست و پاگیری مواجه
هستند که امیدواریم با بهروزرسانی قوانین مربوط به شرکتهای دانشبنیان تا حد
زیادی این مشکالت حل شود .در قانون پیشنهادی جدید 20ماده پیشبینی شده که
به قوانین بانکی و تضمینهای صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و
فناوری خصوصی ،تشکیل شعبه خاصی برای ایده ،فکر و دارایی فکر افراد ،سهولت در
به کارگیری حقوقدانهای معتبر به جای وکال ،حذف امضای طالیی واردات و مواردی
از این دست اشاره شده است .بنابراین اگر اعتقاد داریم که شرکتهای دانشبنیان،
ستون اقتصادی کشور هستند ،باید موانع قانونی آنهارا رفع کنیم و زمینه شکوفایی
آنها را فراهم سازیم.
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مروری بر هشتمین عصرانه بهرهوری انجمن بهرهوری ایران با موضوع نوآوری و بهرهوری

بایدبهسمتاقتصاددانشمحورو نوآورمحور
جهش داشته باشیم
در هشتمین عصرانه انجمن بهرهوری ایران که با موضوع نوآوری و بهرهوری آذرماه  1399برگزار شد،
بر تالش مجدانه برای رسیدن به اقتصاد دانشمحور تاکید و عنوان شد بهرهوری بدون نوآوری کاری
غیرممکن است .نکات کلیدی این عصرانه را در ادامه میخوانید.

غفلت از نوآوری بهمعنای از دست دادن آینده است
سرمایه انســانی ،تکنولوژی و شــکلگیری فرایند نوآوری
از عوامل توسعه دانایی اســت و از گذشته تا به امروز ،توجه
به آینده و مولفههای زیســتمحیطی موضوع بسیار مهمی
بوده و باید بهعنوان سرمایه اســتراتژیک در بحث نوآوری و
بهرهوری مورد توجه قــرار گیرد .با گذار دورانهای مختلف
اجتماعی و اقتصادی بشر که با کشاورزی آغاز و به تکنولوژی و
نوآوری میرسد ،امروزه بشر وارد عصر جدیدی با عنوان«عصر
مفهومی» شده است که در این مسیر بسیار پیچیده به یک
فضای بینظمی میرسیم.
امروزه با ورود تکنولوژیهــای پیشبرند ه در حوزه فناوری،
سرعت تغییر و تحوالت بسیار باال رفته و موجب انباشت دانش
و اطالعات شــده همچنین به واسطه پلتفرمهای اجتماعی
ایجاد شده ،همافزایی بسیار زیادی شکل گرفته که در نتیجه
به اتخاذ تصمیمگیریها آنی و فوری نیز منجر شــده است،
بنابراین به یک توانمندی اقتصــادی و مدیریتی باالیی در
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این حوزه نیازمندیم .شــبکههای اجتماعی در بهاشتراک
گذاشــتن افکار ،ایدهها و نظرات همه مردم بسیار موثرند و
یکی از دالیل انباشت بسیار سریع اطالعات همین پلتفرمها
بهشمار میآیند.
تقسیمبندی محورهای اقتصاد براساس اقتصادهای مبتنی
بر رشــد منبع ،اقتصادهای مبتنی بر رشد کار و اقتصادهای
مبتنی بر رشد نوآور و دانشمحور اســت .ما در حال گذر از
یک اقتصاد منبعمحور به یک اقتصاد کارامحور هستیم ،اما
تحوالتی که پیش روی ماست ما را ملزم میکند که به سمت
اقتصاد دانشمحور یا نوآورمحور جهش داشته باشیم .در هر
یک از اقتصادهای مبتنی بر منابــع ،کار و نوآوریRoyal ،
 Dutch Shell، BMWو  Googleنمونههای از این نوع
شرکتها هستند ،اما گوگل چون از نوآوری و دانش استفاده
میکند ،پیشتازتر از بقیه شرکتهاست .بهرهوری را نسبت
خروجی به ورودی تعریف میکنند ،از آنجایی که در کشور

مهندس خسرو سلجوقی
عضو سابق هیات عامل سازمان فناوری اطالعات ایران

ما فرایند کارها بســیار پیچیده اســت ،عموما این خروجی
پایینتر از ورودیهاســت ،بنابراین ما بایــد با ورودیهای
کمتر و فرایندهای چابکتر و سادهتر به خروجی باالتر برسیم
که عامل این تغییــر ،فناوری اطالعات و ارتباطات اســت،
لذا پرواضح اســت که فناوری اطالعات و ارتباطات و شبکه
( )Networkعواملی کمککننده در این زمینه هستند و
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در کشاورزی و صنعت
منجر به رشد اقتصادی کشور میشود.
کشاورزی به شرط داشــتن بهرهوری باالتر میتواند محور
توسعه باشد ،اما چون میزان بهرهوری در کشور ما پایین است،
بســیار کمتر از آن بهره گرفته میشود .در حالیکه صنعت
کشاورزی در کشور ما پتانسیل آن را دارد که بهتر از وضعیت
فعلی باشد ،بنابراین غفلت از نوآوریها تنها به منزله از دست
رفتن فرصتها نیســت ،بلکه به منزله از دست دادن آینده
هم است.

ضرورت ارتقای بهرهوری در شرکتهای دانشبنیان
بر اســاس گزارشهای جهانی ،رتبه ایران طی چند ســال
گذشته در رقابتپذیری جهانی ( )GCIکاهش داشته ،البته
این کاهش رتبه ،نمایانگر عقبگرد در همه حوزهها نیست،
در برخی از حوزهها عملکرد مطلوبی داشــتیم اما در بعضی
از حوزهها بهطور مناسبی عمل نکردهایم .بهعنوان مثال ،در
حوزه کسبوکار و رقابتپذیر کردن حوزه اقتصاد بسیار عقب
هستیم ،اما در حوزه سرمایه انسانی و بعضی خدمات مانند
سالمت از وضعیت نسبتا مطلوبی برخورداریم.
گزارش شرکت مشاوره بینالمللی مکنزی که آخرین بار
در سال  1395در رابطه با ایران به صورت اختصاصی تهیه
شده ،نشــان میدهد که اقتصاد ایران اگر به برخی عوامل
اثرگذار در این زمینه توجه ویژهای داشته باشد بهراحتی
میتواند از یک اقتصاد  500میلیارد دالری به یک اقتصاد
 1000میلیارد دالری ارتقــا پیدا کند .مهمترین مواردی
که در این گزارش به آن اشــاره شده ،موضوع رتبه پایین

و اثر بسیار کم بهرهوری در مجموع نهادهای کشور است
که برای ارتقای آن ،مهارتآفرینــی نیروی کار و ارتقای
بهرهوری آن ،بهبود محیط کسبوکار (شامل افزایش نرخ
مشــارکت نیروی کار از جمله بهرهمندی بیشتر از حضور
بانوان در محیط کار) ،تثبیت نرخ ارز ،کاهش تورم ،ایجاد
شفافیت و پاسخگویی دستگاههای حاکمیتی مورد تاکید
قرار گرفته است.
در شرایط فعلی توجه به نوآوری ،توســعه فناوری همراه با
جذب ســرمایهگذاری خارجی یکــی از راهکارهای بهبود
اقتصاد ایران است .چنانچه  تقسیمبندی محورهای اقتصادی
که شامل منابع ،کار ،نوآوری و دانش را بپذیریم باید در نظر
گرفت در همه این موارد ،بهرهوری موضوع بسیار مهمی است
و نوآوری در بهرهوری نقش اســتراتژیک خواهد داشت .در
این دستهبندیها ،نوآوری از سوی شرکتهای دانشبنیان
مقوله بااهمیتی است ،چرا که دارای دو جنبه  بسیار مهم بوده؛

تولیدمحتوا،عاملاستراتژیک
در حوزه نوآوری و بهرهوری
حسین خسروی
مدیرعامل شرکت ادونچر و همبنیانگذار مجموعه ویکست

یکی از فعالیتهای اصلی این مجموعه در حوزه تولید محتوا است ،چرا که موضوع
تولید محتوا و رسانه عامل بسیار استراتژیک در حوزه نوآوری و بهره وری است.
تولید محتوای صنعتی بسیار مهم بوده و سهم بسزایی نیز در تولید ناخالص ملی
کشور دارد .این گروه دارای یک استودیو تخصصی و مجهز بوده و ظرفیتی که در
این استودیو ایجاد شده ،چند برابر سازمانهای دولتی در این حوزه است .نیروی
کار ایرانی در حوزه تولید محتوا بســیار پویاتر و متخصصتر از نیروی کار سایر
کشــورها عمل میکند به این صورت که یک متخصص در زمینه تولید محتوا
در ایران میتواند به تنهایی مســئولیت چند واحد را بــر عهده بگیرد و با همان
کیفیت به تولید محتوا بپردازد .به نظر میرسد از جمله ضعفهای اساسی در این
زمینه ،عدم ظرفیت الزم برای تولید محتوا ،نبود بســتری مناسب برای فعالیت
شــتاب دهندههای این حوزه و عدم برقراری ارتباط مجموعههای تولیدکننده
محتوا با شرکتهای دانش بنیان است .الزم به یادآوری است که طی چهار سال
این شرکت ،استارتآپهای مختلفی را بررسی و در این مدت از تعدادی از آنها
حمایت کرده است.

دکتر علی وحدت
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

اول این که خود آنها ذاتا تحولآفرین هستند و محصول آنها
موجب رشد و توسعه میشود ،دوم اینکه گروههایی هستند
که کار آنها موجب توانمندسازی سایر حوزهها خواهد شد .لذا
با تلفیق این پیشرانها با سایر حوزهها مثل کشاورزی ،صنعت
و خدمات شاهد پیشــرفت ،نوآوری ،تحول و بهبود ضرایب
رشد در کشور خواهیم بود.
صندوق نوآوری و شکوفایی یکی از این مجموعههای توانمند
اســت که برای کل چرخه ُعمر یک نوآوری ،از ایده تا عمل،
سبدهای حمایتی در نظر گرفته و در این بین از مجموعههای
اقماری صندوق ،سایر صندوق های پژوهشی کشور و سایر
نهادهای بازیگر در حوزه نوآوری کمک خواهد گرفت .طی10
سال گذشته حجم خدمات صندوق بیش از  10برابر افزایش
داشته و با همان نیروی کار ثابت ،هزینه ارائه خدمات به یک
دهم رســیده که این موضوع نشان دهنده بهرهوری در خود
صندوق نیز هست.

بهرهوری بدون نوآوری غیرممکن است
مهندس نصراهلل جهانگرد
رییس هیات مدیره انجمن بهرهوری ایران و معاون اسبق وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات

بهرهوری از برنامه چهارم توســعه بهعنوان بخش الینفک توســعه ایران مطرح شده و در
برنامههای توسعه نیز پیشبینی شده تا بیش از  30درصد از تولید ناخالص ملی از بهرهوری
سرمایهگذاریها و نهادههای موجود حاصل شود که متاسفانه این موضوع محقق نشده لذا
بررسی هر دو موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است .در تولید محتوا  80درصد کار صدا
وسیما برونسپاری است که اگر در راستای بهرهوری باشد ،میتواند بسیارمفید باشد .به
این صورت که بخشهای پرهزینه برونســپاری شده که ضمن کمک به ایجاد اشتغال از
نوآوریها و تکنولوژیهای موثرتری نیز استفاده شود .بهعنوان مثال میتوان از واقعیتهای
مجازیوویدیوگیمهابرایتولیدبرنامههایسنگینمثلمستنداتتاریخیاستفادهکردکه
جای خوشنودی است که کشور در این حوزه در حال رشد است .با بررسیهایی که در بحث
تولید محتوا انجام شده ،یکی از مزیتهای ما در صنعت فناوری اطالعات ،حوزه انیمیشن
گیم است و با توجه به ظرفیت نیروی انسانی که در این حوزه وجود دارد ،دارای بازار بزرگی
در اینصنعتنیزهستیمو همپورتفوی مناسبینیزدر اینحوزهداریم ،همچنین میتوانیم
تعامالت خارجی مطلوبی نیز داشته باشیم .در این راستا به سازمان صداوسیما پیشنهاد
شده که یک کانال گیم انیمیشن ایجاد کند و از این ظرفیت بهصورت جدی بهره گیرد که
به نوعی بازارسازی هم خواهد شد ،مقدمات آن آغاز شده و با همکاریهای صورت گرفته
نخستین دانشکده هنرهای دیجیتال تاسیس و با توجه به نیاز به نیروی متخصص در این
حوزه دانشجویان از سال سوم جذب بازار کار شدند .این حوزه ،حوزه فوقالعاده و پررونقی
در سطح دنیا است که باعنوان صنعت تولید محتوای دیجیتال معرفی میشود.
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پرونده ویژه

معرفی دو گزارش سازمان بهرهوری آسیایی

نقشنوآوریوبهرهوری
درقارهکهن

یکی از اقدامات ارزنده سازمان بهرهوری آسیایی ( )APOکه طی دوران فعالیت بیش از  60ساله آن ادامه داشته ،انتشار کتابها
و گزارشهای متعدد در زمینه بهرهوری و مولفههای مرتبط با آن است که به گسترش مفاهیم و ارائه تجربههای کمک شایانی
میکند .این سازمان موضوع نوآوری و همچنین نوآوری و بهرهوری را نیز از نظر دور نداشته و ضمن برگزاری نشستهای
مختلفی در این زمینه ،به انتشار کتابها و گزارشهایی در زمینه اقدام کرده است که در ادامه دو مجموعه منتشر شده در
این زمینه ،بهطور مختصر معرفی میشود.

بهرهوری مبتنی بر نوآوری
یکی از گزارشهای منتشر شده سازمان بهرهوری آسیایی
در زمینه نــوآوری و بهرهوری ،گزارش «بهرهوری مبتنی بر
نوآوری ( )Inovation-led Productivityاســت که
ماحصل گفتگوهایی بوده که در دوره پاندمی کرونا از سوی
این سازمان ترتیب داده شده اســت .در بخش ابتدایی این
گزارش در این باره آمده اســت P-Insights  :که مخفف
عبــارت( )Insights Productivityاســت ،گــزارش
توسعهیافتهای از گفتگوهای بهرهوری( )P-Talkاست که
به گسترش مباحث مطرح شده کمک میکندP-Talks .
گفتگوهای تعاملی و جریانی زنده بوده که به دلیل ضرورت
و خالقیت ،تحت همهگیری طوالنیمدت کویید  19متولد
شــده و متخصصان ،سیاستگذاران و شــهروندان عادی
عالقهمند به بهــرهوری را از هر طبقهای برای به اشــتراک
گذاشتن تجربیات ،دیدگاهها ،و نکات کاربردی در مورد بهبود
بهرهوری با سخنرانان برجســته از هر گوشه جهان گردهم
آورده و بهطور موثر اطالعات بهرهوری را به کشورهای عضو
 APOو فراتر از آن منتقل میکند .با این حال ،مشــخص
شد که بسیاری از سخنرانان  P-Talkفراتر از ارائههای 60
دقیقهای خود و جلسات پرسش و پاسخ که از ویژگیهای این
گفتگوها هستند ،چیزهای بیشتری برای ارائه دارند .برای
استفاده کامل از دانش و تخصص گسترده آنها ،از برخی از آنها
دعوت شد تا در مورد ارائه خود توضیح بیشتری دهند که در
نتیجه این گزارش منتشر شد با این امید که به خوانندگان
درک عمیقتری از شیوهها و کاربردهای بهرهوری بدهد.
در مقدمه گزارش بهرهوری مبتنی بر نوآوری که از سوی
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دکتر آمیت کاپور ،رئیس افتخاری مؤسسه رقابتپذیری
و محقق مدعو دانشــگاه اســتنفورد تدوین شده ،آمده
اســت که «جســتجوی مداوم برای ایجاد و افزایش رفاه
وجود دارد .کشــورها ،مجامع و سازمانها بهطور یکسان
در جستجوی پیشرفت ســریع اقتصادی و افزایش رفاه
هستند .شواهد از سراسر جهان نشــان میدهد که این
رفاه صرفا ناشی از بهارث بردن از منابع طبیعی و مواهب
موجود که یک کشور ممکن است در اختیار داشته باشد،
نیست .عواملی مانند موقعیت جغرافیایی ،عرضه نیروی
کار ،نرخ بهره و مواهب طبیعی اگر چه قابل توجه اســت،
اما برای ایجاد رفاه در یک کشــور کافی نیست .در واقع
رونــق ملی ایجاد و به ارث میرســد و این مقوله ،مبتنی
بر رقابتپذیری کشــور و توانایی صنایع آن برای نوآوری
و ارتقا اســت .بهمنظور تضمین رشد پایدار ،کشورها باید
بهطور مداوم بــا نوآوری ارتقا یابند تــا بهرهوری خود را
افزایش دهند.
افزایش بهرهوری را میتوان از طریق نوآوری به دست آورد
و بر همین اساس ،پرورش نوآوری به نیاز روز تبدیل
شده اســت .در حالی که اکثر کشورها نیاز و
اهمیت نوآوری را تشــخیص میدهند ،این
درکبهراحتیبهرشدموفقوعملکردنوآورانه
تبدیل نمیشود .در حال حاضر ،این مطالعه
بر این فرض تنظیم شــده است که بهرهوری
مبتنی بر نوآوری میتواند به سطوح باالتری
از رشد دست یابد و رفاهی را ایجاد کند که در

طول زمان پایدار میماند .منافعی که از طریق سرمایهگذاری
در نوآوری بهدست میآید ،پتانسیل ایجاد توسعهای را دارد
که نویدبخش مزایای اجتماعی نیز هست .مکانیسم فراگیر
برای هدایت بهرهوری مبتنی بر نوآوری در مورد فقرزدایی
یکی از این نمونهها اســت .رشد بهرهوری مبتنی بر نوآوری
درک درســتی را فراهم میکند ،همانند نقشی که نوآوری
در تسریع رشد اقتصادی ایفا میکند .این مهم ،بینشی را در
مورد بهبود رقابت از طریق نوآوری ارائه میدهد که در نتیجه
رسیدن به سطوح باالتر بهرهوری را تسهیل میکند .بنابراین،
کشورهایی مانند سنگاپور و کره جنوبی قادر به دستیابی به
سطوح رشد با نرخهای چشمگیر هستند و استانداردهای
زندگی باالیی را ارائه میدهند که سایر کشورهای در حال
توسعه از جمله کامبوج و بنگالدش برای رسیدن به آن تالش
میکنند .در تسهیل نوآوری ،دولت باید بر سرمایه انسانی،
ترویج تحقیق و توسعه و حمایت از نوآوری در تمام مراحل
آن از آغاز تا احصای نتیجــه تمرکز کند .ارائه ضمانتهای
قانونی برای اطمینان از اینکه نوآوری بهطور مداوم و مشروع
انجام میشود ،در تضمین یک نظام قوی برای ارتقای
نوآوری و تخصیص حمایــت های قانونی و
مالی ضرورت دارد .در صورت لزوم ،کشورها
میتوانند از سطوح باالتری از رشد بهره ببرند
و مزیت رقابتی خود را در بــازار بینالمللی
تضمین کنند  .شایان ذکر است که متن کامل
این گزارش ،از طریق سایت سازمان بهرهوری
آسیایی قابل دسترس است.

بهره وری ،نوآوری و رقابتپذیری :شاخصی برای اقتصادهای عضو APO
یکی دیگر از گزارشهایی که ســازمان بهرهوری آسیایی در
زمینه نوآوری و بهرهوری منتشــر کرده ،گزارشــی با عنوان
«بهرهوری،نوآوریورقابتپذیری:شاخصیبرایاقتصادهای
کشورهایعضوسازمانبهرهوریآسیایی»است.اینگزارش،
منبع جامع دیگری از دادههای بهره وری قابل اعتماد و تجزیه
و تحلیل بوده که مکمل کتاب داده بهره وری APOاست .این
گزارش ،کاوش کاملی در زمینه شاخصهای مهم بهرهوری
و رقابتپذیری اقتصادهای عضــو  APOفراهم میکند که
ماحصل تالش دکتر آمیت کاپور ،رئیس افتخاری مؤسســه
رقابتپذیری و محقق مدعو دانشگاه استنفورد و دیشا شارما،
پژوهشگرموسسهرقابتپذیریاست.
در خالصه این کتاب آمده است :در ساختن اقتصاد مقاومتی،
یک ملت باید بهرهوری پایدار را از طریق افزایش رقابتپذیری
تضمین کند .عوامل مختلفی مانند منابــع موجود در یک
بوکار ،وضعیت توسعه خوشهها،
کشور ،کیفیت محیط کس 
پیچیدگیشرکتهاازنظرعملیات،استراتژیوتوانایینوآوری
نقش مهمی در افزایش رقابتپذیری یک کشــور و افزایش
بهرهوری دارد .شاید یکی از برجستهترین ویژگیهای
تعیینکنندهرقابتپذیری،تواناییکشوربرای
ایجاد استاندارد زندگی باال و رو بهرشد در تالش
برایتوسعهوحفظمزیترقابتیدربازارجهانی
است .بنابراین ،در دنیای امروز ،ارزیابی عواملی
کهنهتنهاموجبایجادرقابتمیشود،بلکهمانع
آن نیز میشود ،حیاتی است .چگونگی افزایش
بهرهوری کشورها در بلندمدت تأثیر بسزایی

بر رشــد اقتصادی آن دارد و بهطور قابل توجهی بر استاندارد
زندگی مردم آن تأثیر میگذارد.
این گزارش با عنوان بهرهوری ،نوآوری و رقابت :تشخیصی
برای  APOاســت و اقتصاد اعضا ،با هدف ترســیم عوامل
تعیینکننده قابل توجه رقابتپذیــری اقتصادهای عضو
 ،APOبر اســاس پارامترهای چارچوب پنج نیروی رقابتی
پورتر مورد بررسی قرار گرفته است .از طریق این ارزیابی ،این
گزارش ،حوزههای نوظهور رشد اقتصادی را بررسی میکند.
این برنامه ،فهرســتی از اقدامات مهم را برای کشــورهای
عضو در آینده فراهم میسازد تا محدودیتهای موجود در
ستونهای زیرساخت ،بهرهوری ،تجارت ،راهاندازی کسب
و کار و نوآوری را برطرف کننــد .همه این ارکان ،بهصورت
جداگانه و با هم ،نقش مهمی در ساختن اقتصاد یک کشور
دارند .بنابراین ،نمایه هر کشور ،بینشی برای افزایش مزایای
خاص آن و رســیدگی به محدودیتهایی که با آن مواجه
است ،ارائه میکند .بنابراین ،هر کشوری باید بر اساس تاریخ
اجتماعی و ژئوپلیتیکی خود ،شیوههای منحصر بهفردی را
برای توسعه بهکار گیرد .یافته های این تحلیل برخی
از عوامل مهم را برجسته میکند.
اقتصادهایآسیاییهمچنانبهرشدخودادامه
میدهند زیرا از ابتکارات توسعه استراتژیک و
مدلهای رشــد موفقی مانند رشد صادراتی
که در کشورهایی مانند کره جنوبی مشاهده
میشود ،ســود میبرند .ســایر اقتصادهای
جنوب شــرق و جنوب آســیا مانند مالزی و

هند رشد ثابتی را در سالهای گذشته به نمایش گذاشتهاند
چرا که در مسیر رشد و بهرهوری پایدار قدم گذاشتهاند .حتی
سایراقتصادها،ازجملهبنگالدش،کهقبلترعقبماندهبودند،
تالشهای مداومی برای بهبود شرایط اجتماعی  -اقتصادی
خود از خود نشان دادهاند.
بااینحال،چالشهایپیشروبرایاقتصادهایعضو APOدر
زمینههایمختلفوجوددارد.ازنظرتجارت،کشورهایمتکی
به رشد مبتنی بر تجارت بهدلیل جنگهای تجاری و بیثبات
جهانی با خطراتی روبرو هستند و بنابراین ،نیاز به نوآوری در
حال حاضر بیش از هر زمان دیگری ضروری است .با این حال،
کشورهایمختلف،ازجملهنپالوپاکستان،از سرمایهگذاری
در نوآوری برای افزایش بهرهوری و توسعه عقب ماندهاند .در
نتیجه  افزایش نابرابریها و عدم قطعیتها بهدلیل تغییرات
جمعیتی در اقتصادهای توسعه یافته مانندکرهجنوبی و ژاپن
نیاز به رسیدگی فوری به این چالشها بهمنظور جلوگیری از
رکود نامطلوب در رشد و بهرهوری دارد.
باتوجهبهافزایشآسیبپذیریهاوچالشهایپایداردراقتصاد
جهانی ،کشورها باید بهطور مستمر اقدامات توسعهای را برای
نوآوری و افزایش بهرهوری و رشد در بخشهای مختلف انجام
دهند .این کلید تضمین یک توســعه منسجم است .با تکیه
بر یافتهها و توصیههای این گزارش ،اقتصادهای عضو APO
میتوانند بهرهوری را افزایش دهند و رفاه مشترک و همافزایی
بهتر با یکدیگر ایجاد کنند .شــایان ذکر است که متن کامل
این گزارش ،از طریق ســایت سازمان بهرهوری آسیایی قابل
دسترساست.
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گفتمان

بررسی بهرهوری در صنعت ساختمان؛ چالشها و راهکارها

چراغی که به مسکن رواست

هفدهمین عصرانه بهرهوری انجمن بهرهوری ایران با موضوع «بهرهوری در صنعت ساختمان ،چالشها و راهکارها» آبانماه سال جاری با حضور جمعی از صاحبنظران و متخصصان
حوزههای مرتبط برگزار شد .متخصصان در این نشست به بررسی چالشهای صنعت ساختمان پرداختند و با توجه به رویکرد دولت سیزدهم به مساله مسکن ،ضمن واکاویی علل شکست
پروژه «مسکن مهر» راهکارهایی ارائه دادند تا این مشکالت در مسکن ملی تکرار نشود که مشروح این نشست را میتوانید بخوانید .در بخش «باشگاه بهرهوری» نیز که در ادامه میآید
موضوع «بهرهوری ساختمانهایی با انرژی صفر» مورد توجه قرار گرفته است.

رشد منفی بهرهوری ساختمان در ایران
سید حمید کالنتری
مدیرعامل انجمن بهرهوری ایران

در برنامههای چهارم تا ششــم توسعه مقرر شده بود که
 31تا  35درصد رشــد تولید ناخالص داخلی ()GDP
از بهرهوری حاصل شود اما متاسفانه نه تنها این موضوع
محقق نشده بلکه بهرهوری در حوزههای مدیریت منابع
انسانی ،بهرهوری سرمایه ،بهرهوری انرژی ،بهرهوری در
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ساختارهای اداری نیز مغفول واقع شده است ،در حالی
که این مقوله مهم بایــد در بخشهای مختلف از جمله
کشــاورزی ،صنعت ،معدن ،خدمات و ساختمان و سایر
بخشها مورد توجه قرار میگرفت.
در برنامه ششم توســعه در بخش ساختمان پیشبینی
شده بود که  2.8واحد درصد رشد داشته باشد ،در حالی
که این میزان در چهار ســال اول این برنامه ،منفی 1.3
درصد بوده یعنی نه تنها بهرهوری در صنعت ساختمان
رشدی نداشته که به رشد منفی نیزرسیده است .با توجه

به ادامه این روند و عدم تحقق برنامه و توجه به اهمیت آن،
انجمنبهرهوریایرانبرایبررسیابعادمختلفموضوعبه
تشکیلکارگروهبهرهوریساختمانباحضورمتخصصان
و صاحبنظــران از بخشهای گوناگــون از جمله نظام
مهندسی ،بخش خصوصی و دولتی و شهرداریها اقدام
کرده است که امید میرود با تبادل نظر این متخصصان و
همچنین انجامپژوهشهای کاربردی زمینهساز ارتقای
بهرهوری در این بخش باشد .این نشست نیز به گسترش
مفاهیم در این زمینه کمک میکند.

یک ماتریس سه بعدی
دکتر رسول زرگرپور
استاندار اسبق استان اصفهان و
مسئول کارگروه بهرهوری در صنعت
ساختمان انجمن بهرهوری ایران

با توجه به اینکه صنعت ســاختمان نقش بســزایی در
توسعه ،اقتصاد ،ایجاد اشــتغال و رفاه عمومی دارد باید
بپذیریم که بهرهوری نیز سهم موثر و تعیینکنندهای در
برنامههای توسعه داشته که متاسفانه عدم توفیق آنچه
در برنامههای توسعه پیشبینی شده ،بهصورت عام در
بهرهوری و بهصورت خاص در بهرهوری صنعت ساختمان
یکی از نگرانیهای جدی کشور بوده و یکی از دالیلی که
انجمن بهرهوری ایران در این مقوله متمرکز شده ناشی
از همین شرایط موجود است .بهرهوری در ساختمان  از
مدتهاست که در دســتور کار این انجمن قرار گرفته و
جلساتی با مشــارکت صاحبنظران برگزار شده که این
نشست در پربار شــدن نتایج و جمعبندی آن جلسات
موثر خواهد بود.
در ابتدای گفتار باید این موضوع را تدقیق کنیم که وقتی
صحبت از صنعت ســاختمان بهمیــان میآید ،منظور
چیست؟ آیا فقط مسکنسازی در شهر است یا در شهر
و روســتا؟ آیا موضوع مســکن بههمراه سایر سازههای
خدماتی ،فرهنگی ،بهداشتی و سایر موارد مدنظر است؟
آیا میشــود به این موارد ،تاسیســات زیربنایی مانند
فرودگاهها ،پاالیشگاهها ،نیروگاهها و تاسیساتی از این
دست را اضافه کرد و مجموعهای از هرگونه
ساختوساز فارغ از نوع کاربری ،محل

قرارگیــری و احداث آن را جزئی از صنعت ســاختمان
بهشمار آورد؟ این موضوع بســیار اهمیت دارد چرا که
در تعریف ،حل مساله و برداشت از موضوع و بررسی آن
اهمیت دارد.
هرگونه ساختوســاز مسکونی ،اداری و فرهنگی که در
محدوده شهر و روستا ســاخته شده و بهنحوی نیازمند
مجوزهاینهادهایذیربطچونشهرداریهاودهیاریها
و تحت پوشش نظام مهندسی باشد ،در تعریف اولیه از
صنعتساختمانمیگنجد،لذاتاسیساتزیربناییمانند
تونلها ،جادهها ،نیروگاهها ،پاالیشــگاهها از این مقوله
خارج شده و در دستهبندی دیگری با عنوان تاسیسات
زیربنایی حیاتی قرار میگیرند .موضوعی که  به پیشبرد
اینمباحثکمکخواهدکرد،تعریفماازبهرهوریاست.
بهرهوری یک تعریف عام دارد که از آن با عنوان نســبت
ستانده به داده یاد میشــود .اما بهرهوری در هر بخش
میتواند تعریف تخصصیتر و عملیاتیتری داشته باشد.
بنابراین برای بررسی موضوع بهرهوری در ساختمان باید
تعریف دقیقی از بهرهوری در ساختمان را در نظر بگیریم.
هر ساختمانی دارای ســه مرحله زمانی تولد و طراحی،
اجرا و ساخت و در نهایت بهرهبرداری است و بهرهوری در

هر سه مرحله میتواند مفهوم داشته باشد.
نکتــه مهم در ایــن زمینه بــه ارزیابــی از عوامل موثر
بر بهــرهوری در ســاختمان باز میگــردد که معموال
شامل کیفیت ،زمان و هزینه اســت و در این زمینه این
پرسش مطرح میشــود که ارزیابی در زمینه بهرهوری
در ساختمان باید شامل چه مقولههایی باشد؟ شاید در
نگاه اول بهرهوری در بهرهبرداری مدنظر قرار میگیرد،
اما مهم است که در ســایر مراحل نیز این موضوع مورد
توجه باشد .در این زمینه بازیگران ،ذینفعان و مسئوالنی
فعال هستند که در مقوله بهرهوری ساختمان موثر بوده و
اثرگذارندکهشاملبازیگراناصلیمانندصاحبانپروژهها
یا سرمایهگذاران آنها ،نظام مهندسی ،شهرداری ،وزارت
مسکنو شهرسازیووزارتکشوروبازیگرانفرعی شامل
بیمه ،عوارض ،استاندارد ،سازندگان مصالح و ثبت اسناد و
مواردی از این دست ،میشود .بنابراین وقتی از بهرهوری
در صنعت ساختمان صحبت به میان میآید ،باید سهم
هر یک از آنها در هر یک از مراحل در نظر گرفته شود.
بر این اساس یک ماتریس سه بعدی میتوان طراحی کرد
که بعد اول آن شاخصهای بهرهوری ،بعد دوم ،مراحل
ساختوساز و بعد ســوم ،بازیگران یا ذینفعان در ایجاد
ساخت و ساز هســتند .لذا باید در بررسی موضوع ،این
ماتریس را در نظر گرفت و در نظر داشت که چه اقداماتی
درباره هر شاخص ،هر بازیگر و در هر زمانی چه اقداماتی
باید صورت بگیرد که نهایت آن ارتقای بهرهوری باشــد.
براین اســاس راهحلها برای ارتقای بهرهوری میتواند
تقنینی ،اجرایی و مالی – اقتصادی باشد.
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شهر و شرایط جغرافیایی و اجتماعی محل استقرار؛ عامل مهم در بهرهوری ساختمان
مهندس عبدالرضا گلپایگانی
معاون سابق معماری و شهرسازی
شهرداری تهران

وقتی موضــوع بهرهوری در صنعت ســاختمان مطرح
میشود ،از یکسو باید تمام وجوه ساختمانسازی یعنی
مسکن و سایر سازههایی که برای تامین نیازها در شهرها
ساخته میشود را لحاظ کنیم و از سوی دیگر بستری که
در آن ساختمان قرار میگیرد ،یعنی «شهر» را نیز باید
در نظر گرفت .زمانی که موضوع بهرهوری در ساختمان
مطرح میشود ،نمیتوان به موضوع شهر و جایگاهی که
ساختمان دارد کم توجهی یا بیتوجهی کرد.
تعاریف مختلفی برای شهرها وجود دارد ،از جمله اینکه
شهرها مرکز تبادالت اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی  با
انبوهیازجمعیتوهمچنین  انبوهیازسرمایهوتبادالت
اجتماعی و فرهنگی هستند ،در واقع شهر پدیدهای بسیار
پیچیده است .عواملی که در شــکلگیری شهر ،تدوام
حیات و آینده آن موثر هســتند ،بسیار درهم تنیدهاند و
با توجه به نظریههای مختلفی که درباره شهر ،طراحی و
توسعه آن وجود دارد ،باید از زوایای مختلفی به موضوع
شهر توجهشود.
بعضی شهر را مرکز تبادالت اقتصادی صرف و برخی ،زاده
مازاد تولید میدانند .گروهی دیگر موضوع شــهر را نماد
سرمایهداری و تاثیر تولید و سرمایه شهر میدانند .برخی به
دنبالاینپاسخهستندکهآیاشهرمرکزتولیداستیامرکز
تبادل و تهاتر و تجربهای که روند شهر در مواجهه با سرمایه
داشته اســت را ،مدنظر قرار میدهند و گروه دیگر شهر را
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به صورتی معناگرایانه تعبیر میکنند و معتقدند شهرها
برای شــکل دادن و رســیدن به معانی و زندگی ،ساخته
شدهاند و گروهی دیگر شرایط جغرافیایی و محیط طبیعی
را اصل شکلگیری شهرها میدانند .در هر یک از نظریهها
وتعریفهاییکهازشهروجوددارد،بهبخشیازعواملموثر
در شهر پرداخته میشود .شهرها میتوانند مجموعهای از
همه این عوامل پیچیدهای باشند که در یک سیستم و نظام
درهم تنیده با عنوان «شهر» از آن یاد میشود .این سیستم
پیچیده عالوه بر اینکه درون آن و هدف شــکلگیری آن
یتواند باشــد ،تاثیر میپذیرنــد و در آن رویدادها و
چه م 
پدیدههایی اتفاق میافتد که از عوامل بسیار پیچیدهای
تاثیر میگیرد .یعنی در نگاه اول ،ساختار ،شکل و سازمان
فضایی شهر ممکن اســت از هر یک از شاخهها بهصورت
اصلی یا هر یک از شاخههای دیگر بهصورت فرعی متاثر
شــده باشــد ،اما وقتی روابط در درون فضاهای شهری و
استفادهکنندگان از آن را تحلیل میکنیم ،به یک ماتریس
بسیار پیچیدهای میرسیم که شهر را میسازد و پدیدهها
و رویدادهایی که در شهر اتفاق میافتد.
نقش برنامههای جامع وتفصیلی بر بهرهوری
ساختمان
در شــهرها آن چیزی که قرار اســت شــهر را به سوی
یک توســعه متناســب و موزون پیش ببرد و سرمایهها
و نهادههای شــهر را به ســمت بهرهوری ســوق دهد،
طرحهای تفصیلی و طرحهای جامع هســتند .در این
طرحها ،رشد موزونی برای شهرها در نظر گرفته شده تا

توســو هدایت شود .سرمایههای اصلی
شهر به آن سم 
یا همان نهادهها که در درون شــهر وجود دارند ،شامل
زمین ،کاربریها ،نیروی انســانی و مواردی از این دست
اســت که وقتی در کنار یکدیگر قرار میگیرند ،منجر به
ساختمانسازییاایجادزیرساختهایشهریمیشوند.
یکی از عناصر و پارامترهای اصلی برنامهریزی شهری و
رسیدن به بهرهوری منطقی ،توزیع تراکم در شهر است.
توزیــع تراکم یکــی از اصلیترین ابزارهــای هدایت و
سازماندهی توســعه شهری است که ارتباط مستقیمی
با موضوعهای ساختمانسازی و بهرهوری در شهر دارد.
در ســال  1386که روزهای پایانی تصویب طرح جامع
شهر تهران بود ،شورای عالی شهرسازی و معماری طبق
تصمیمی ســوالبرانگیز بهصورت تقریبی ،دو طبقه به
طبقات و تراکم پیش بینی شــده ساختمانهای شهر
تهران اضافه کرد که این برنامه در راســتای پیشبینی
افزایش جمعیت شــهر تهران در طرح جامع از  8و نیم
میلیون نفر به  10و نیم میلیون نفر بود و تاثیر این تصمیم
در اتفاقهایی که بعد از آن در شــهر تهران رخ داده را به
وضوح نشان میدهد به این معنا که چگونه با تغییر یکی
از پارامترها ،روند بهرهوری جامع  شــهری دستخوش
تغییرات متعددی شده است.
تراکم در این طرح مشوقهایی داشت که بهعنوان مثال
در زمینهایی که ســه برابر حدنصاب بــود ،تراکم یک
طبقه بیشــتر یا در زمینهایی که  5برابر حدنصاب بود،
دو طبقه بیشتر داده میشد و استدالل موافقان از جمله
رییس جمهور وقت بهعنوان رییس شورای عالی مسکن

و شهرسازی و وزیر مســکن وقت این بود که اگر تعداد
طبقات روی زمین افزایش داده شود ،سهم قیمت زمین
درساختآپارتمانکاهشمییابد،درنتیجهقیمتنهایی
آپارتمان کاهش خواهد یافت .با این استدالل در محیطی
بسیار پیچیدهای مثل شهر تهران که ساختارهای متعدد
اجتماعی و اقتصادی بر آن حاکم است ،صرفا به دلیل یک
عامل یعنی کاهش قیمت آپارتمان و رونق ساختوساز
چنین تصمیمی اتخاذ شد در حالی که یکی از شوکهای
قیمتی بازار مسکن شــهر تهران همین رانتی بود که به
صاحبان زمین در این شهر داده شد.
در حال حاضر قیمت آپارتمان در تهران تقریبا  4یا  5برابر
سایر کالنشهرهاست و باید این سوال را مطرح کرد که آیا
کیفیت زندگی در تهران نیز نسبت به سایر کالنشهرها 5
برابر است؟ آیا گردش دانش و ارتقای آگاهی شهروندان
 5برابر است؟ هر چند ممکن است سرمایه در گردش در
شهر تهران چندین برابر شهرهای دیگر باشد.
محور انقالب و صنعت ساختمان
بر این اساس پایینتر از محور انقالب با باالی این محور،
تفاوتهای بسیاری داشته که یکی از این تفاوتها ابعاد
زمین در شمال شهر با جنوب شهر است که تفاوت اساسی
با هم دارند .حــدود  65درصد از زمینهای بزرگ تهران
که مشمول تشویق در تعداد طبقات میشود ،در شمال
تهران و  35درصد آن در جنوب شهر قرار دارد و در نتیجه
ساختمانسازی در شمال تهران بیشتر اتفاق افتاده است
و ساختوساز در بخشی از شهر که اقشار متوسط در آن
هستند ،کمتر بوده و در جایی که انباشت سرمایه وجود
دارد و ساختمانسازی صرفا برای آن و به صورت لوکس
دنبال میشود ،بیشتر بوده است .این در حالی است که
آمارها نشان میدهد که در سال  ،1395حدود  300هزار
واحد مسکونی خالی از سکنه بود که به نرخ امروز یکصد
میلیارد دالر ارزش دارد .در واقع برخی تصمیمها ،منجر به
قفل سرمایه در  300هزار واحد مسکونی عمدتا در شمال
شهر تهران شــده که قطعا کاهش بهرهوری را به همراه
دارد .بنابراین وقتی از ساختمان صحبت میکنیم باید به
زمینه استقرار ساختمان و پیوست و پیوندی که با شرایط
جغرافیایی و اجتماعی محل استقرار دارد ،نیز توجه کرد
که غفلت از آنها زمینه کاهش بهرهوری جامع و عمومی را
در ساختمانسازی فراهم میکند.
مسکن مهر جهش مسکن و بهرهوری
  موضوع دیگری که همچنان شــاهد آن هستیم ،مساله
مسکن مهر است .حجم انبوهی از سرمایه برای ساخت
مسکن مهر صرف شــده اما اگر این موضوع را با توجه به
معیار بهرهوری ارزیابی کنیم ،این پرسش مطرح میشود
که آیا واقعا این هزینه که در این پروژه صرف شــده کار

درســتی بوده است؟ ســوال مهم دیگر این است وقتی
مسکنی ساخته میشود آیا این مسکن واقعا یک مسکن
است یا صرفا یک خوابگاه است با یک فضای چهاردیواری
که افراد شــبها فقط در آن استراحت میکنند یا اینکه
عمال باید با سایر عناصر خدماتی بهعنوان مثال فضاهای
فرهنگی و آموزشــی ،محل تردد و رفــت و آمد و فضای
کار مناســب ارتباط داشته باشد؟ یعنی اگر میخواهیم
هزین ه درست کرده باشــیم و به بهترین وجه ممکن از
هزینه انجام شــده بهرهبرداری کنیم ،باید مسکن واجد
همهویژگیهایفضایمطلوبباشد.مسکنمهربهنظرم
یک مثال بسیار شفاف و روشنی است که ما سرمایه خود
را در آنجایی که باید هزینه میکردیم ،هزینه نکردیم و با
شاخصهای اثربخشی و کارایی که متناسب با بهر هوری
تعریف میشود ،فاصله زیادی دارد.
در همان سالها هم بسیاری از متخصصان امور شهری
توساز در حاشیه
توصیه میکردند که به جای اینکه ساخ 
شهرها صورت گیرد ،مردم تشــویق به ساختوساز در
بافت فرسوده شوند .موضوعی که دوباره در طرح جهش
تولیدمسکننیزشنیدهمیشود،صفرکردنقیمتزمین
اســت که عمال امکان ندارد .زمین خام که واجد شرایط
برای ساخت مناسب مسکن نیست ،بلکه زمین باید ابتدا
آمادهسازی شود .بهرهبرداری از زمین نیاز به زیرساختها
مانند آب ،برق و گاز و فضای سبز دارد .اگر همه این موارد
را با هم در نظر بگیریم ،میشــود فضــای زندگی اما اگر
فقط قیمت زمین صفر درنظر گرفته شود ،عمال موضوعی
نشدنی اســت؛ یعنی یکی از پارامترها را در نظر بگیریم
بدون اینکه به بقیه مســائل پیچیــدهای که در کیفیت
زندگی اثرگذار است ،توجه داشته باشیم .بنابراین اگر یک
عارضهیابی منصفانه داشته باشیم ،سرمایهای که صرف
ساخت مسکن مهر شده ،بهرهورانه نبود .البته نمیخواهم
بهصورت کلی تخطئه کنم که ساخت مسکن مهر هیچ
جایی درســت نبوده ،نه! بعضی از طرحهای مسکن مهر
ممکناستسرجایخودومتناسببانیازبودهاست،ولی
در بسیاری موارد در جای خودش نبوده و زیرساختهای
الزم را ندارد .حتی در موارد بسیاری استفاده درستی از آن
صورت نگرفته و برای آن جامعه هدف مورد نظر استفاده
نشده اســت .یعنی فرد متقاضی ثبت نام کرده ،ارزیابی
کرده و بعد واحد را به دیگری فروخته است .بنابراین در
الگوی مسکن مهر ،اقدامات اثربخشی که باید با این حجم
باالی سرمایه متناسب باشد ،در کشورشکل نگرفت و آن
حجم سنگین ســرمایهای که برای ساخت مسکن مهر
واقعا گذاشته شد ،نتوانست تغییر اساسی ایجاد کند.
صنعت ساختمان؛ پیشران توسعه؟
نکته دیگر اینکه وقتی عنوان میشود صنعت ساختمان
پیشــران و یا لوکوموتیو توسعه کشور است یا عناوینی

دیگری که به این صنعــت دادهاند ،باید در یک جامعه
بهصورت کامل دیده شــود ،یعنی اگر ســرمایه صرف
ساخت واحدهای مســکونی شد ولی آن واحدها خالی
بماند  -چه در مســکن مهر چه ساختمانهای لوکس
شمال تهران یا مناطق گرانقیمت دیگر کالنشهرها
که بر اساس آمار و ارقام گویا به حدود دو و نیم میلیون
واحد مسکونی خالی میرسد  -و امکان گردش مالی را
ندارد ،آیا این صنعت ساختمان به ضد خودش تبدیل
نشده است؟ یعنی صنعت ساختمان اگر در جای خود
هزینه شود ،به اصطالح پیشــران و لوکوموتیو حرکت
میشود ،اگر در ناکجاآباد اقدام به سرمایهگذاری شده
و این سرمایه تبدیل به ساختمان بالاستفاده شد ،یعنی
این موضوع به ضدتولید تبدیل شده است .بنابراین باید
این پرســش مطرح شود که آیا اصال این مدل جوابگو
اســت که موضوع جهش در تولید مسکن هم بر همان
چارچوبها مطرح میشود؟ پول ،نیروی انسانی ،دانش
و حتی قانونگذاری همه اینها سرمایه ملی هستند ،ولی
اگر سر جای خودش نباشــند به اتالف همه آنها منجر
میشود.
الزم به یادآوری است که صنعت ساختمان شامل همه
فرآوردههای ساختمانی میشــود و مسکن به تنهایی
صنعت ســاختمان را شــکل نمیدهد .دربــاره عدم
استفاده درست از سرمایهها در جای مناسب میتوان به
«مال»ها (مجتمعهای تجاری بزرگ) نیز اشاره کرد که
در دهههای گذشــته در تهران به فراوانی احداث و بدین
ترتیب سرمایههای بسیاری راکد شده است؛ واحدهای
تجاری که مشتری ندارند و بالاستفاده ماندهاند .بنابراین
اگر درباره در صنعت ســاختمان صحبت میشود ،باید
شرایط و ویژگیهای هر شهر نیز سنجیده شده و متناسب
با آن شرایط به فکر بهرهوری باشیم  .این موضوع را نیز در
نظر داشته باشیم که در تهران یک سازمان غیررسمی از
صنعت ساختمانشکلگرفتهاست و زمانیکهیک مالک
زمین قصد ساختمانسازی دارد این سازمان غیررسمی
به حرکت در میآید ،پیشــنهادهای مختلفی به مالک و
سازنده در زمینههای مختلف از جمله نوع مشارکت ،اخذ
پروانه ،تخریب ،گودبرداری ،آرماتوربندی ،اجرای سازه
حتی تا روز آخر ساختوســاز ارائه میکند و اگر درباره
بهرهوری در صنعت ســاختمان در شهر تهران صحبت
میشود باید به بهرهوری تکتک این اجزا توجه کرده و
شرایط بهبود بهرهوری فراهم شود .بهعنوان مثال یکی از
موضوعات مرتبط ،قراردادهای مشارکت است و متاسفانه
هیچ الگویــی در این زمینه تدوین نشــده که متضمن
بهرهوری باشــد .در حالی که برای ارتقای بهرهوری باید
همه این عناصر بهصورت موشکافانه و با دقت و بهدوری از
سهلانگاری مطالعه و سنجیده شود و برای بهبود ،کارایی
و اثربخشی آن اقدام کرد.
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گفتمان

اهمیتبهرهوریساختمانباتوجهبهرویکرددولتسیزدهم
مهندس رضا مهدی زاده
مدیر كل دفتر برنامهریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور

الزم است در ابتدا بدانیم تعریف ما از صنعت ساختمان
چیســت و وقتی قصد داریم درباره بهــرهوری صنعت
ســاخت صحبت کنیم ،آیا صرفا به موضوع بهرهوری در
ســاختمانهای مســکونی توجه داریم یا کاربریهای
دیگر و یا ساختوســازهایی که خارج از شــهر و روستا
صورت میگیرد؟ به نظرم اکنــون با توجه به رویکردی
که دولت سیزدهم داشته و موضوع ساخت یک میلیون
واحد مسکونی در سال را دنبال میکند ،باید به صنعت
ساختمان و مسکن تمرکز بیشتری داشته باشیم .درست
است که هرگونه عملیات ساختمانی و عمرانی به نوعی در
قالب همین صنعت ساختمان میگنجد ،اما اگر تمرکز
بر بحث مسکن باشد به دو دلیل به نظرم بهتر است؛ یک
دلیل به رویکــرد دولت جدید باز میگردد و اینکه تولید
مســکن یکی از مهمترین برنامههای دولت ســیزدهم
بهشمار میآید و دوم اینکه تعداد پروانههای ساختمانی
که در سطح کشور از سوی مراجع صدور پروانه از جمله
شهرداریها ،دهیاریها ،شرکتهای عمران شهرهای
جدید و مناطق آزاد صادر میشود ،عمدتا نسبت به پروانه
های صادر شده در زمینههای دیگر ساختوساز بهعنوان
مثال گلخانهها در جهاد کشــاورزی و کارخانهسازی در
فعالیتهای صنعتی بسیار بیشتر است.
نکته دیگر اینکه منظور از بهرهوری در صنعت ساختمان
صرفا موضوع کیفیت اســت یا در کنار کیفیت ،زمان و
هزینه هم باید مورد توجه قرارگیرد؟ بر همین اســاس،
باید به این شاخصها ضریب داده شود و وقتی که بحث
بهرهوری در ساختمان مطرح میشود ،شاخص عمده که
مدنظرماست،بحثبهرهوریدرکیفیت ساختماناست.
بنابراین اگر بخواهیم ضریب بدهیم کیفیت ضریب اول
را پیدا کرده و بعد زمان و هزین ه در ساختوســاز مطرح
میشود.
موضوع دیگری که مطرح است ،نقش بازیگران در عرصه
بهرهوری در صنعت ساختمان اســت که در این زمینه
توســاز یا
باید به بازیگرانی مانند مالکان متقاضی ساخ 
سایر ذینفعها توجه شود ،اما میتوان یک بازیگر اصلی
را نیز به آن اضافه کرد که بازیگــر اصلی در این موضوع
شــهروندان هستند ،لذا ممکن اســت خود متقاضیان
احداث مسکن و ســاختمان ،شهروند باشند یا شهروند
بهعنوان مصرفکننده یا بهعنوان کسی که نهایتا این بنا
را خریداری یا اجاره میکند .در عین حال در کنار مراکز
صدور پروانه ،مراجع مورد اســتعالم صدور پروانه را نیز
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هم باید مد نظر قرار داد .شهرداریها ،دهیاریها و دیگر
مراکز صدور پروانه همیشه مواخذه میشوند که فرایند
توســاز را طوالنی میکنند  -که موضوع زمان در
ساخ 
بهرهوری هم میتواند در همین جا مورد توجه قرار گیرد
 ،غافل از اینکه بهعنوان مثال ،شــهرداری برای صدوریک پروانه ساختمانی باید از حدود  32دستگاه مورد نظر
استعالم بگیرد و همین استعالمها در واقع نمایانگر نقش
دیگر دســتگاهها در زمینه ساختوساز هستند که باید
بهعنوان دیگر بازیگران در حوز ه ساختوساز مدنظر قرار
گیرند .ضمن آنکه وقتی از بازیگران در عرصه بهرهوری در
ساختمان صحبت میشود ،باید قوانین و سیاستهای
کالن ملی  نیز مورد دقت و بررسی قرار گیرد.
نقش قوانین ومقررات
قوانین،سیاستهاوضوابطیکهدرحالحاضرمالکعمل
بوده و تغییراتی که در دولت و مجلس فعلی در حال انجام
است تاثیر بسیار زیادی در صنعت ساختوساز خواهد
داشت؛ از جمله قانون جهش تولید که اخیرا تصویب شد،
همچنین اصالح قانون ماده  100شهرداری که مشخصا
در حوزه بهرهوری در صنعت ساختمان اثرگذار خواهد
بود .از ســوی دیگر مجلس و دولت (هم به صورت الیحه
و هم به صورت طرح) پیگیر اصالح قانون نظام مهندسی
ســاختمان هســتند که این قانون نیز اثر مستقیمی بر
بهرهوری در صنعت ساختمان خواهد گذاشت .بنابراین
برای بررسی موضوع بهرهوری در ساختمان باید بررسی
قوانین و سیاستهای ملی را در نظر گرفت که تا چه اندازه
این قوانین در راستای ارتقای بهرهوری بوده و چه تعداد
از این این قوانین باید بازنگری شــود .بنابراین موضوع
سیاستها و قوانین بســیار حائز اهمیت است؛ از جمله
ضوابط شهرسازی که در مسکن مهر فراموش شد یا در
مواردی که تراکم را به شهر تهران افزود.
سیاستهای کلی نظام در مسکن و شهرسازی
نکت ه مهمی که در این زمینه الزم است مورد توجه قرار
گیرد این اســت که مقام معظم رهبری در سال 1389
سیاســتهای کلی نظام در حوزه مسکن و شهرسازی
را ابــاغ کردند که دو نکته در این راســتا وجود دارد؛ از
جمله موضوع مدیریت زمین که در طرح مسکن مهر و
یا جهش تولید نیز به آن اشاره و در سیاستهای ابالغی
تاکید شده که مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه

شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاستها و
ضوابط شهرســازی و طرحهای توسعه و عمران کشور و
ایجاد و توسعه شــهرهای جدید باید در نظر گرفته شود
که متاسفانه نه در طرح مسکن مهر و نه در طرح جهش
تولید مسکن به موضوع ضوابط شهرسازی توجه نشده
است .تاکنون در طرح جهش تولید حدود دو میلیون نفر
ثبتنام کردهاند اما همه اطالعات آنها پاالیش نشده که آیا
این افراد واجد شرایط هستند یا خیر! همچنین تاکنون نه
تنها شرایط زمینها برای واگذاری بهصورت کامل مورد
بررســی قرار نگرفته که جوانب امر نیز به صورت دقیق
ارزیابی نشده است.
یکی دیگر از بندهای سیاستهای ابالغی در حوزه مسکن
و شهرسازی ،تاکید بر حمایت از تولید حرفهای ،انبوه و
صنعتی مسکن است اما در طرحهایی مانند مسکن مهر و
مسکن امید ،صنعتیسازی که موجب افزایش بهرهوری
میشود ،بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی کمتراز 5
درصد بوده که نشان میدهد به این سیاست بهدرستی
عمل نشــده و تکنولوژی همین  5درصد نیز از خارج از
کشور و چند شــرکت خارجی وارد شده است .بنابراین
توساز صنعتی را از کشورهای دیگر
باید تکنولوژی ساخ 
الگو گرفته و در کشــور نهادینه کنیم که این فرایند نیز
شکل نگرفته و صنعتیســازی بهدرستی ترویج نشده
است .از ســوی دیگر ،متاسفانه در کشور تخلفهایی در
حوزه  ساختوساز وجود دارد که در کمیسیونی با عنوان
«کمیسیون ماده 100شهرداری» بررسی میشود .طبق
آخرین آمار ،از بین پروانههای ســاختمانی که منجر به
پایان کار نشده و تخلف داشتهاند ،برای حدود  270هزار
پرونده رای تخریب صادر شــده است .بههرصورت این
تخلف موجب هدر رفت بخشی از سرمایه کشور میشود
و یکی از موضوعاتی که باید مدنظر قرار گیرد ،رسیدگی
به تخلفات ساختوساز و آرای کمیسیون ماده 100است
که اصالح آن ،ضمن ایجاد بهرهوری در صنعت ساختمان
به کاهش هزینههــا از طریق کاهش تخلفات نیز کمک
شایانی میکند ،همچنین موجب آزادسازی سرمایههای
انبوهسازان و در نتیجه تمایل به سرمایهگذاری در صنعت
ساختوساز میشود.

نگاه
وقتی در مورد صنعت ساختمان صحبت میشــود باید به بستر آن یعنی
شهر ،طرحهای تفصیلی و جامع توجه شــود .برای بهرهوری در صنعت
ساختمان نمیتوان یک نسخه کلی پیچید ،بلکه در هر شهری به اقتضای
آن شهر باید شــرایط بهرهورانه مدنظر قرار گیرد .بهرهوری در ساختمان
یک ماتریس سه بعدی است که بعد اول آن شاخصهای بهرهوری ،بعد دوم
مراحل ساختوساز و بعد دیگر بازیگران یا ذینفعان در ایجاد ساختوساز
هستند .بعد چهارمی نیز میتوان برای آن در نظر گرفت که شامل قوانین
و سیاستهای کالن ملی میشــود .در ارتقای بهرهوری باید به کیفیت
ساختمان ضریب بیشتری دارد .در این زمینه ،صنعتیسازی و استفاده از
فناوریهای انقالب چهارم صنعتی میتواند راهگشا باشد .اصول بهرهوری
در صنعت ساختمان ،اصولی روشن و قطعی بوده و مساله این است که چگونه
میشود ،آنرا در الیههای اندیشهای و معرفتی ،فرآیندهای تخصصی و الیه
عمومی نهادینه کرد.

ارتقایبهرهوریساختمان
درسهالیهقابلتعریفاست
دکتر حیدر جهانبخش
عضو سابق هیات مدیره نظام مهندسی

موضوع بهرهوری در سه الیه قابل تعریف است .الیه اول،
الیه بینشی و معرفتی بوده که میتواند تمام اندیشههای
فکری و برنامههای کالن و راهبردی را در کشور به اندیشه
مبتنی بر بهرهوری تبدیل کند ،زیرساختهای نظری را
ترمیم کرده و از ابعاد مختلــف از جمله ابعاد فرهنگی و
اقتصادی این مقوله را در مقایس دانش و بینش افزایش
دهد .الیه دوم ،الیه حرفهای و تخصصی است که مخاطب
آن در این حــوزه ،دســتاندرکاران فرآیندهای کاری
هستند و میتوانند در ابعاد تخصصی و حرفهای تضمین
کنند که بهرهوری در کشــوری نهادینه شود .الیه سوم،
الیه عمومی است و بر این اساس ،مخاطبان ،مردم و همه
افرادی هستند که از فرآیندهای اندیشهای و تخصصی
بهرهبرداریمیکنندوبایدبپذیرندبهرهورییکفرهنگ
و یک ضرورت است و آن را به کار بندند .باید برای پیشبرد
رویکرد و فرهنگ بهرهورانه در هر یک از ابعاد سهگانهای
که مطرح شد ،تولید محتوا صورت گیرد .در الیه بینشی
و معرفتی باید تولید محتوا شود ،چرا که هنوز بسیاری از
اندیشهها در کشور هنوز تفکر منسجم و نهادینه شده در
این زمینه ندارند  .در حوزه صنعت ساختمان اگر بخواهیم
این ابعاد و الیهها را تطبیق دهیم ،موضوع بسیار مهم و
گستردهای اســت .در این زمینه ،هم فرآیندهایی که از
مقیاس برنامهریزی آغاز شــده ،هم موضوعهایی که در
مدیریت و طراحی در دســتگاهها ،نهادها و تشکلهای
مرتبط باید لحاظ شوند و هم صنایع مربوطه که میتوانند
تامینکننده و تضمینکننده ارتقای بهرهوری باشــند،
مطرح اســت .از ســوی دیگر باید در نظر داشت در الیه
عمومی ،شاید یک متخصص و سیاستگذار نتواند فعالیت

موثری داشته باشد ،اما متولیانی مانند نهادهای مردمی
وجود دارند که میتوانند در این زمینه اثرگذار باشند.
سه اقدام برای ارتقای بهرهوری
بحث بهرهوری در حوزه دستاندرکاران صنعت در دو الیه
اندیشهای و فرآیندهای تخصصی است که در فرآیندهای
تخصصی ،دانشگاهها ،مراکز علمی ،سازمانهایی مانند
نظام مهندســی ،انجمنهای تخصصــی مرتبط ،باید
چالشهای این حوزه را شناســایی و در جهت رفع آنها
اقدام کنند.
بنابراین اگر ارتقای بهرهوری در صنعت ساختمان مورد
نظر است باید سه اقدام صورت گیرد .در حوزه اندیشهای
باید به دنبال تولید محتوا ،ترویج و گفتمانسازی باشیم
و در حوزه فرآیندها در الیههای مختلف ساختمانسازی
از جمله برنامهریزی ،طراحی ،اجرا ،بهرهبرداری و حتی
نگهداری در ابعادی که شورای عالی شهرسازی ،قوانین
شــهرداریها و ضوابط نظام مهندسی مشخص کرده
است ،باید اقدامات الزم را به انجام برسانیم .در حوزههای
دیگر نیز که متولیان امر دخیل هستند از جمله نیروی
انســانی متخصص باید برنامهریزی و اقدامات مقتضی
برای نتیجه مطلوب در ابعاد معرفتی ،نظری و اندیشهای
صورت گیرد .متاسفانه این پذیرش از سوی متولیان امر
در زمینه بهرهوری وجود ندارد در صورتی که اگر به دنبال
افزایش طول عمر و بهرهوری ســاختمان هستیم ،باید
استانداردسازی و ارتقای کیفیت مصالح مرتبط با وزارت
صمت در دســتور کار قرار بگیرد .در حوزه شهرداریها
نیز ،بایــد بر موضوع صــدور پروانههــای بهرهبرداری

ساختمانها تمرکز شــود چرا که این پروانهها کیفیت،
ماندگاری و طول عمر را تضمین کرده و ورود صنعت بیمه
ساختمان را تسهیل میکند که مصوبه قانونی است  .یکی
از چالشهای در این زمینه ،عدم اجرایی شدن مبحث22
مقررات ملي ساختمان ايران است و هنوز مهندسانی که
پروانه مهندسی دارند ،اجازه ندارند در صالحیت چهارم
عالوه بر طراحی ،اجرا و نظارت ورود کنند و اگر این اتفاق
با مطالبهگری رقم بخورد ،بســیاری از مسائل در حوزه
بهرهبرداری و بهرهوری حل میشود ،ضمن اینکه با این
اتفاق بسیاری از صنایع وابسته از جمله بیمه میتوانند
ماندگاری و طول عمر و بیمــه تضمین کیفیت را فعال
کنند .موضوع دیگر در حوزه دانشی ،افزایش طول عمر
ساختمانها و در نتیجه پاســخگویی ساختمانها در
چرخه عمر خود به چرخه بهرهبــردار ()Lifecycle
اســت که از وجوه آن ،انعطافپذیــری در طراحی بوده
که با افزایش طول عمر ساختمان ،بتوان تغییرات الزم
با سبک زندگی جدید را فراهم کرد .یکی دیگر از مفاهیم
در این زمینه کارآمدی محیطی زمانی است به این معنا
که اگر بخواهد یک بنا در راستای بهرهوری یک طول عمر
اقتصادی داشته باشد ،باید هم کارآمد زمانی باشد و هم
کارآمد محیطی یعنی هم در طول زمان کارآمدی خود
را از دســت ندهد و هم در زمینه تغییرات در پیرامون و
شرایط محیطی قابلیتهای مناسب را داشته باشد که
خود این موضوع توجه به تکنولوژی ،مصالح و دانش الزم
رامیطلبد.معتقدماصولبهرهوریدرصنعتساختمان،
اصولی روشن و قطعی بوده و مساله این است که چگونه
میشود آن را در الیههای مختلف نهادینه کرد   .
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گفتمان

فرصتها و تهدیدها در صنعت ساخت
دکتر مهدی روانشادنیا
عضو هیات علمی دانشگاه و عضو
هیات مدیره نظام مهندسی

دنیا در یک انقــاب صنعتی به نام انقالب صنعتی چهارم
قرار گرفته که  9تکنولوژی کلیدی از جمله شبیهسازی،
داده بزرگ ،رایانش ابری ،یکپارچهسازی ،امنیت سایبری،
واقعیت افزوده و رباتهای خودکار و اینترنت اشــیاء دارد.
ب هگونهای که امروز با  50میلیارد شــی متصل به اینترنت
یعنی  7برابر جمعیت بشر ســروکار داریم ،اما ارتباط این
موضوع به صنعت ساختمان چیســت؟ انقالب صنعتی
چهارم موجب تحول در همه حوزههای بشر شده ،سرعت
حملو نقل در اثر انقالب صنعتی دوم و ســوم به سه برابر
رســیده و رخدادهای متعددی در این دوران رخ داده ،اما
صنعتساختمانپسازصنعتکشاورزیعقبافتادهترین
صنعت در کل دنیا در حوزه دیجیتالی شدن و در حوزههای
مربوطه در انقالب صنعتی چهارم است.
بررســی هزینههــای تحقیــق و توســعه ( R&D -
 )Research and Developmentدر صنایع
مختلف نشان میدهد که این میزان در صنعت هوا فضا
 4/5درصد و در صنعت خودروســازی  3/5درصد است.
اما این میزان در صنعت ساختوساز کمتر از یک درصد
است .به ارزش افزوده کارگران هم اگر دقت شود ،در دو
کشور آلمان و انگلستان یک تفاوت کامال معنیداری با
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میانگین صنایع دیگر دارد که میتواند نمایانگر آن باشد
که بهرهوری صنعت ساختمان نه تنها در ایران ،بلکه در
کل دنیا دچار معضالتی اســت .روند رشد بهرهوری در
صنعت ساخت و سایر صنایع در سه کشور ترکیه ،مالزی و
سنگاپور نیز نشان میدهد که  روند رشد بهرهوری هم در
این زمینه مناسب نیست.
بهرهوری ســاختمان شامل بخشهای مختلف صنعت
ساخت است و موضوعاتی مثل سفتکاری ،نازککاری،
الکتریکال و موضوعاتی از این قبیل میشــود .موسسه
مکنزی ،ابر روندهای صنعت ساخت را در چهار حوزه بازار
و مشتریان ،پایداری ،مسائل تابآوری و محیطزیستی و
همچنین موضوعات اجتماعی و نیروی کار و بحثهای
سیاسی طبقهبندی کرده است .نهاده بازار نشان میدهد
که یکی از هر دو شرکت بزرگ دنیا در این زمینه ،برنامه
ورود به بازار بینالمللی را دارند و این بیشــتر از هر زمان
دیگــری در حال رخ دادن اســت .پروژهها نیز بســیار
بزرگتر شده به عنوان مثال ،یک پروژه تونلسازی ۱۲۳
کیلومتری بین دالیــان و یانتای چین زیر اقیانوس حفر
شده که در نوع خودش بسیار جالب است.
از سوی دیگر ،یکی از چالشهایی که با آن مواجه هستیم،
کهنه شدن زیر ساختهاست .بهعنوان مثال در آلمان از هر
سه دستگاه پل راهآهنی که وجود دارد ،یکی باالی صد سال
عمر دارد و این نشــان میدهد که صنعت ساخت ،ساالنه
بیش از هزار میلیارد دالر ســرمایهگذاری در کل دنیا نیاز

دارد .در حوزه پایداری متاسفانه صنعت ساختمان ،صنعت
شماره یک تولید ضایعات است .یکی دیگر از موضوعهای
مرتبط ،تولید گازهای گلخانهای اســت که متاسفانه در
کشورما نیز هم شاهد هســتیم و تعداد وقایع و بحرانها
روز به روز در حال افزایش اســت و از دریچه اجتماعی که
بررسی کنیم ،مردم اثرات آن را بیشتر از هر زمان دیگری
احساس میکنند .بر همین اساس ۶۷،هزار نفر امضا جمع
میکنند که یکی از پروژههای ایســتگاههای اشتوگارت
آلمان را متوقف کنند تا شاهد عواقب ناشی از آن نباشند.
از سوی دیگر ،روند شهرنشینی بیش از هر زمان دیگری
رو به توســعه بوده ،به طوریکه روزانه  ۲۰۰هزار نفر به
جمعیت شهرهای دنیا افزوده میشود .از منظر دیگر باید
مسائل سیاسی و امنیتی و قوانین و مقررات را بهویژه وقتی
شرکتها وارد پروژههای بینالمللی میشوند ،مورد توجه
قرار داد که با معضالت متعددی مواجه هستند؛ از جمله
در سال  2015میالدی در بغداد  ۱۸نفر از یک پیمانکار
ساختمانی ترک را گروگان گرفتند .از سوی دیگر ،مسائل
ایمنی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.
در داخل کشور ،آمارها نشــان میدهد که  2850پروژه
با نقایص فنی در حال ســاخت در ســال  1378وجود
داشته و بر همین اســاس ،زیان  16500میلیارد ریالی
ناشــی از فقدان توجیه طرحها در ســال  1378و زیان
 4600میلیارد ریالی ناشی از تأخیر برآورد شده است .از
سوی دیگر میانگین  43درصدی ظرفیت بهرهبرداری در

 48درصد از پروژههای ملی (در سال  )1378و میانگین
وزنی 7.11سال بهعنوان متوسط مدت اجرای پروژههای
خاتمه یافته در نیمه اول سال  1382قابل توجه است.
وضعیت نامطلوب بهره وری
در مصرف سرانه گاز ،ایران دو برابر برزیل ،مالزی و ترکیه،
گاز و سه برابر ترکیه برق مصرف میکند .کارایی برق در
ی که در ترکیه  ۴۹درصد
ایران  ۳۹درصد اســت ،در حال 
برآورد شــده ،لذا تاخیر در پروژههای زیرساختی به ۶۰
درصد رسیده است ،در حالی که در همین شرایط کشور
عراق آمار بســیار کمتری دارد .مدت اجرای پروژهها در
کشور  5.4ســال و در عراق  3.3سال و بهرهوری نیروی
کار کشور در صنعت ساختمان ایران ،نصف ترکیه بوده
و همچنین کیفیت زیرســاختها پایینتر است .سرانه
مسکن در کشور ۳۴،مترمربع بوده یعنی به اجزای هر نفر،
نصف کشور ایتالیاست و متاسفانه به دلیل اینکه درآمد
سرانه هم افزایش پیدا نکرده ،تقاضا برای متراژهای کمتر
هم در کشور تشدید شده است .از لحاظ کیفیت فرودگاه،
نمره ایران  3.2از  7اســت که این میزان در روسیه  4.1و
در ترکیه  5.3است .اینکه ترکیه را بیشتر بهعنوان مثال
مطرح میکنم از این جهت است که بر اساس چشم انداز
 1404قرار بود که کشــور اول منطقه باشیم که ترکیه و
البته عربستان رقبای ما هستند .از سوی دیگر ،در حوزه
تولید فوالد به ازای هر نفر نیروی کار ترکیه در سال 28.4
تن فوالد تولید میشود که این میزان در کشورمان 6.8
تن است .یعنی بهنوعی میتوان گفت که بهرهوری کشور،
 25درصد ترکیه در صنعت فوالد اســت .از سوی دیگر
متاســفانه نظام مالی ناکارآمدی در ایران در جنبههای
مختلف وجود دارد .در موضوع محیط زیســت ،ایران تا
سال 2014میالدی هشتمین تولیدکننده کربن دنیا بود
که در یکی دو ســال اخیر ،در رتبه هفتمین کشور دنیا
قرار گرفتهایم و وضعیت آالیندگی کشور ،وضع مطلوبی
نیست و جایگاه ایران در شاخص عملکرد محیط زیست
در سال  2016میالدی ،در رتبه  104قرار داشته است.
شدت مصرف انرژی کشور نیز مطلوب نیست و  ۵درصد
تولید ناخالصی کشور بابت مرگ و میر ناشی از آلودگی
هوا هزینه میشود .این در حالی است که کشورما  5برابر
کشورهای پیشرفته دانشگاه دارد ،اما کیفیت کشور در
آموزشهای علمی و تخصصی در اشتغال افراد با مهارت
آنها مطابقت ندارد.
در مصرف آب متاســفانه در خاورمیانــه یکی از بدترین
شرایطرا داریم،حتیبدترازکشورهایی مثلمصرو ترکیه.
در اســتفاده از آب ناپایدار ،سرآمد کشورهای خاورمیانه
هستیم ،بهعنوان مثال از  15کارخانه بزرگ فوالد کشور،
 9کارخانه در مناطق خشک و کم آب کشور استقرار یافته
اســت .رتبه ایران در بخش کیفیت زیرساخت در سال

 ۲۰۱۳میالدی ۷۵ ،دنیا بوده اســت و طرحهای عمرانی
کشور عمدتا وابسته به نفت بوده و طرحهای عمرانی روند
کاهشــی داشته اســت .این نکته را نیز باید ذکر کنم که
برخی تصور میکنند اگر مثال صد تومان داریم میتوانیم
صد طرح داشــته باشــیم و اگر حاال  90تومان داشــته
باشیم،میتوانیم ســاالنه  90طرح را بهرهبرداری کنیم،
در حالی که اگر  90تومان داشــته باشیم ،پس از مدتی،
هزینهای برای پیشبرد طرحهــا نداریم .ما یک مدلی را
توسعه دادهایم .در مدل ما با اختصاص 100درصد بودجه،
25طرح وارد و  25طرح افتتاح شده و وقتی که تخصیص
بودجه را 80درصد کردهایم ،اتفاقی نیفتاده حتی بعد از
 ۲۴سال 80،درصد بودجه تزریق میشده اما هیچ طرحی
هم افتتاح نمیشده است .به دلیل اینکه بخشی عمده یا
در واقع هم ه هزینهها صرف هزینههای نگهداری شده و
این به طوالنی شدن طرحهای عمرانی دامن میزده که
موجب بروز آثار تورمی ،کاهش بهرهوری نیروی انسانی و
پیمانکاران کشور ،کاهش انگیز ه نیروی متخصص کشور
شده و اشتغالی را که نیز ایجاد میکند ،اشتغال ناپایداری
است .گزارشی نیز که از سوی ســازمان برنامه و بودجه
با توجه به ســالهای  1389تا  1392منتشر شده نشان
میدهد که میزان خســارت ناشی از تاخیر در طرحهای
عمرانی به کشور وارد میشــود ،ساالنه  ۲۵هزار میلیارد
تومان برآورد شــده که معادل بودجه طرحهای عمرانی
کشوردرهمانسالهاست.بهعبارتدیگردریکمکانیزم
قفل شده قرار گرفتهایم که متاسفانه درآمدهایی را که به
سختی به دست میآوریم را نمیتوانیم به درستی هزینه
کنیم.موسسه مکنزی گزارشی درباره صنعت ساخت در
ایران منتشــر کرده که در آن عدم تناسب تعداد طرحها
و بودجه قابل تامین ،اشکاالت نظام پیدایش طرح ،تنوع
پایین روشهای تامین مالی ،تاخیر در اجرای طرحهای
عمرانی،کمبودزیرساختدربرخیحوزههامانندراهآهن،
محدودیت منابع آب و مدیریت منابع آب ،تعدد نظامات
فنی ،بهرهوری پایین ،مصرف باالی انرژی (شدت انرژی)،
اســتقرار مراکز جمعیتی بر روی گســلهای زلزله و در

مسیر ســیلها ،بیکاری باالی جوانان و فارغالتحصیالن
دانشگاهی و پایین بودن به رهوری نیروی کار و سرمایه از
چالشهای توسعه زیرساخت برشمرده شده است.
راهکارهایی برای بهبود بهره وری
حاال اگر بخواهیم بهرهوری را ارتقا دهیم چارهای نیست
جز اینکه ما ســه راهکار در کشور در دســتور کار قرار
گیرد .راهکار اول این اســت کــه طرحهای عمرانی هم
باید بهصورت درون بخشی و هم بهصورت درون بخشی
اولویتبندی شوند .راهکار دوم تنوع بخشی روشهای
تامین مالی داخلی و بینالمللــی با بازنگری و تحول در
دیدگاههاست که باید در دستور کار قرار بگیرد و این تنوع
نقشــه تامین مالی را در هر دو حوزه داخلی و بینالمللی
داشته باشیم و ســومین راهکار نیز افزایش بهرهوری از
طریق بهینهسازی پروژهها ،طرحها و برنامهها و اصالح
نظام فنی و اجرایی اســت .به هرحال ایران فرصتهای
بســیاری برای توسعه زیرســاخت دارد از جمله اینکه
میتواند در کریدورهای شرقی و غربی و همچنین شمالی
و جنوبی قرار گیرد .بهعالوه ایران چهارمین تولیدکننده
سیمان دنیاســت و ظرفیت خوبی در تولید فوالد دارد و
دارای قابلیتهای مناســبی در توسعه انرژیهای بادی
و خورشــیدی است .چهار حوزه رشــد اقتصادی ایران
شامل گذار به یک اقتصاد دانشبنیان ،توسعه و نوسازی
زیرســاختها ،بهرهبرداری مناســب از منابع طبیعی و
توســعه صنایع داخلی برای رقابت در سطح بینالمللی
است.الزم به ذکر است که مکنزی موسسهای بینالمللی
است که در زمینه تدوین و انتشار گزارشهای پژوهشی
مبادرت میکند .مطالبی را هم که ارائه شد برگرفته از دو
گزارش است .اول «ایران  »2035که برآورد میکند ایران
باید در ســال  2035میالدی هزار میلیارد دالر به تولید
ناخالص داخلی اضافه کند که بر این اســاس بتواند جزو
سه کشور منطقه باقی بماند و الزامات آن را بیان میکند.
گزارشدیگرینیزمکنزیباعنوان«آیندهصنعتساخت
در دنیا» ارائه کرده که بخشی از آن به ایران مرتبط است.
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باشگاه بهرهوری

بهرهوری
ساختمانهایی
با انرژی صفر
الهه سعیدی
کارشناس مدیریت مصرف و اقتصاد انرژی

باتوجهبهپیشرفتتکنولوژیهمراهبارشدجمعیت،تقاضای
ســاالنه انرژی رو به افزایش اســت .درواقع انرژی ،نیروی
محرکه تمامی اقتصادهای جهانی بهشمار میرود .بر اساس
گزارش ارائه شده از سوی آژانس بین المللی انرژی ()IEA
یکی از رویدادهــای قابل توجه در ســال  2018میالدی،
افزایش  2برابری مصرف برق نسبت به سال  2010میالدی
اســت .تقاضای باالی انرژی در سال  2018میالدی ،رابطه
مستقیمی با انتشار دیاکسید کربن و میزان انتشار گازهای
گلخانهای  1.7تــا  Gt 33.1دارد که میــزان قابل توجهی
اســت( .)2019 ,IEAاز طرفی اکثر مردم در سراسر جهان
معموال بیشتر وقت خود را در داخل خانه میگذرانند ،از این
رونقشساختماندرصرفهجوییمصرفانرژیحائزاهمیت
است (یی و همکاران.)2021،
در ایاالت متحده ،ساختمانها 40درصد کربن منتشر و75
درصد از برق شــبکه را مصرف میکنند(پولی و همکاران،
 .)2016به این ترتیب ،طراحی ساختمانهای انرژی پایدار
درچنددههاخیرموردتوجهقرارگرفتهاست.درواقعطراحی
شامل اهداف عملکردی مانند انرژی خالص صفر است که در
آنافزایشبهرهوریبهگونهایاجرامیشودکهتعادلنیازهای
انرژی را میتوان با فناوریهای تجدیدپذیر جبران کرد (پلیز
و همکاران  .)2010 ،اخیرا انرژی صفر افزایش یافته است ،با
اشاره به اینکه مناطق بزرگتر فرصتهایی را برای بهرهوری
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انرژیونفوذانرژیتجدیدپذیرفراهممیکنند،بهطوریکهدر
ساختمانهایجداگانهممکناستامکانپذیرباشد.
بنابرایناصولطراحیمنطقهانرژیصفربهحداکثررساندن
کارایی ســاختمان ،پتانسیل خورشــیدی ،انرژی حرارتی
تجدیدپذیر  و کنترل بار اســت در حالی که اهداف سازگار
باشند .البته باید گفت که نحوه اجرای استراتژیهای انرژی
صفر از نظر فناوری و طراحی برای هر منطقه منحصر بهفرد
است.
با این وجود ،با سختتر شدن قوانین پایه انرژی ساختمانها،
تعدادفزایندهایازمدیرانبرنامههایبهرهوری،تمامیابخشی
از برنامههای جدید خود را براساس ساخت ساختمانهایی
با انــرژی صفر بنا نهادهاند .در مفهــوم ،یک ZEBخالص،
ساختمانیبودهبانیازهایانرژیبسیارکاهشیافتهازطریق
افزایشبهرهوریاستبهطوریکهتعادلنیازانرژیرامیتوان
بافناوریهایتجدیدپذیرتامینکرد.همچنینبنابهتعریف
رسمی وزارت انرژی ایاالت متحده ( ،)DOEساختمان با
انرژی صفر(« ،)ZEBساختمانی با انرژی کارآمد است که
در آن بر اساس منبع انرژی ،انرژی تجدیدپذیر صادر شده در
محل از انرژی تحویل گرفته ساالنه کمتر یا برابر با آن است
(پترسون و همکاران ».)2015،به عبارت دیگر ،در طول یک
سالمقدارانرژیتولیدشدهتوسطیکساختمانیادرمحل
ساختمان(معموالً از پانل های فتوولتائیک) برابر یا بیشتر از

مقدار انرژی است که ساختمان از شرکتهای برق خریداری
میکند(به اضافه تلفات انــرژی مرتبط با تولید انرژی برق و
انتقالبرقوگازطبیعیبهساختمانها).
همچنینایاالتمتحدهمیخواهدانتشارگازهایگلخانهای
را به طور چشمگیری کاهش دهد و خانهها و ساختمانهای
جدید بسازد تا مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانهای را به
حداقلبرساندکهبهمعنایساختوسازباانرژیصفریاانرژی
نزدیکبهصفراست.درمطالعهشورایآمریکا(،)ACEEE
بــرای اقتصاد کارآمد انرژی نشــان داده شــده اســت که
ساختمانهای جدید با انرژی صفر ،عنصر کلیدی در تالش
برای استفاده از بهرهوری انرژی برای کاهش مصرف انرژی
ایاالت متحده و انتشار گازهای گلخانهای به نصف این میزان
تا سال  2050میالدی اســت که این کاهش از منابع انرژی
بدون انتشار و کم انتشار رخ میدهد (نادل و اونگار .)2019
همچنین ایالتهایی مانند کالیفرنیا ( )2020 ،CPUCو
سازمانهایی مانند انجمن مهندسان آمریکایی ،اهدافی را
برای تبدیل انرژی صفر استاندارد برای ساختمانهای جدید
تاسال 2030میالدیتعیینکردهاند.
ســاختمانهای با انــرژی صفــر بهطور کلی نســبت به
اســتانداردهای سایر ســاختمانها مزایایی از قبیل بهبود
آسایش ،بهبود سالمت و بهرهوری ساکنان ،فضای زندگی و
کاربیشتر،افزایشنرخاشتغالوافزایشارزشفروشبهدلیل

نمودار  :1کاهش درصد ساختمان با انرژی صفر در مصرف انرژی و هزینه برای  6نوع ساختمان /منبعUSGBC2019 :

جذابیت مفهوم انرژی صفر برای خریداران و اجارهکنندگان
ساختمانهادارند(پندیوهمکاران.)2019،
گفتنیاستبرایساختمانیاخانههایانرژیصفردرجهت
کاهش مصرف انرژی بــا دو رویکرد حداقلی کردن ،کاهش
مصرف انرژی ساختمان از طریق سازههای ساختمانی مانند
عایق کاری ،درزبندی و نوع معماری ساختمان و همچنین
تولید انرژی در محل ساختمان مانند تامین انرژی از طریق
خورشــیدی و بادی مواجه هســتیم که دارای مزیتهایی
هستند.در واقع ساختمانهای انرژی صفر دارای مزیتهایی
مختلفیهستند.
اینساختما نهاحداکثرمطابقتباطبیعترادارندوازلحاظ
مسائلزیستمحیطیبسیارحائزاهمیتهستند،تعادلبین
میزان انرژی مورد نیاز و مصرف برقرار است که این موضوع،
موجب کاهش تقاضای انرژی میشود و مصرف سوختهای
فسیلی را به صفر میرساند و با کاهش  50درصدی مصرف
آب آشــامیدنی و کاهش مصرف انرژی الکتریکی موجب
صرفهجویی انرژی شود و با وجود مسائل مطرح شده ،نگرانی
مالکان ســاختمانها درباره افزایش قیمت انرژی در آینده
مرتغعمیشود( .ریاحیوهمکاران)1394،
ساختمانهای با انرژی صفر ساالنه از انرژی خالص استفاده
نمیکنند .این ساختمانهابه اندازه کافی کارآمدهستندکه
با انرژی در محل کارکنند ،ساختمانهای آماده برای مصرف
انرژی صفر اغلب شامل پیکربندیهای کف و سقف ،مجرا یا
سیمکشی و ظرفیت پانل الکتریکی هستند که اتصال یک
سیستمخورشیدیرادرآیندهآسانمیکنند.ساختمانهای
آمادهانرژیصفرگاهیاوقاتنزدیکبهصفرنامیدهمیشوند،
و اگرچه هیچ تعریف رســمی از «آماده انرژی صفر» وجود
ندارد ،اما معموال حدود 50درصد انرژی کمتری نســبت به
توساز  معمولیاستانداردمصرفمیکنند.
ساخ 
با توجه به تأثیر عظیم ســاختمانها بر مصرف انرژی ،ادامه

توسعه مناطق با انرژی خالص صفر مهم است .فرصتهایی
برای بهــرهوری انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر در ســطح
منطقهوجودداردکهممکناستدرساختمانهایجداگانه
امکانپذیر نباشد .به دلیل ماهیت متناوب بسیاری از منابع
انرژیتجدیدپذیر،مناطقباانرژیصفرخالصبهشبکهانرژی
وابستههستند.
خانهها و ساختمانهای با انرژی صفر اغلب کمی بیشتر
از خانهها و ســاختمانهای معمولی هزینــه دارند ،اما با
کسب دانش و تجربه در این زمینه ،هزینههای آن کاهش
مییابد .عالوه بر این ،برخــی از این هزینهها را میتوان با
صرفهجوییدر سایرهزینهها مانندکاهشهزینهاستفاده
از انرژی که ممکن میشــود ،جبران کرد .این امر موجب
میشود که از هزینه خطوط گازرسانی جلوگیری شده و
امکاناستفادهازسیستمهایگرمایشیوسرمایشیساده
و نسبتا ارزان فراهم شود( پیترسون و همکاران.)2019 ،
همچنین مطالعهای از سوی بخش ماساچوست (شورای
ساختمان سبز ایاالت متحده) انجام شده است که ،اقتصاد
ساختمانهای با انرژی صفر را برای 6نوع ساختمان مورد
بررسی قرار دادهاند و دریافتهاند که طرحهای با انرژی صفر
معموال میتوانند مصرف انرژی ساختمان را بین 44تا56
درصد کاهش دهند و هزینههای کل ســاختمان (رهن،
انرژی و سایر هزینههای تخفیف در 30سال) را 0.3تا9.8
درصد کاهش دهند .که در نمودار شــماره 1نمایش داده
شده است .مصرف برق در بخش ساختمانهای تجاری بین
سالهای 1980و 2000میالدی دو برابر شد و انتظار میرود
تا سال 2025میالدی به میزان 50درصد دیگر افزایش یابد.
()2005 ,EIAمصرفانرژیدربخشساختمانهایتجاری
به افزایش خود ادامه خواهد داد تا زمانی که ســاختمانها
بتوانندبرایتولیدانرژیکافیبرایجبرانتقاضایروبهرشد
انرژیاینساختمانهاطراحیشوند.برایاینمنظور،وزارت

انرژیایاالتمتحده(  )DOEیکهدفتهاجمیبرایایجاد
فناوری و پایگاه دانش برای ساختمانهای تجاری با انرژی
صفر مقرون به صرفه ( )ZEBsتا سال 2025میالدی ایجاد
کرده است.
نخستین ســاختمان انرژی صفر در ایران در سال ،1393
ساختمانپژوهشگاهموادوانرژیدرشهرستانکرج  استکه
با بهکارگیری استاندارهای نوین طراحی موجب شد مصرف
انرژی این ساختمان نسبت به یک ساختمان معمولی تا90
درصدکاهشیابدوبه  87kwh/m2برسدواینمقدارمصرف
انرژیبابهکارگیریتجهیزاتخورشیدیتامینمیشود.
بنابراین پیشــنهاد میشــود هنگام طراحی ،معیارها و
توصیهها برای ســازههای با انرژی صفــر ،الزامات ملی و
نگرشها و فعالیتهای ساکنان در نظر گرفته شود .به طور
مشابه ،مطالعه از درسهای مؤثر و همچنین بهکارگیری
فناوریهاینوظهوراتخاذشدهدراکثرکشورهایپیشرفته
برای حفظ ظرفیتهای شرکتهای خود برای پیشرفت
فنی ،تشویق پیشــرفتهای تولید و همچنین در نهایت
شکلگیریساختارتوسعهیافتگیساختمانهایباانرژی
صفرساختاریافتهوتجاریسازیشده،مهماست.بهعالوه،
الزماستباافزایشآگاهیعمومیدرموردبهرهوریانرژی
و همچنین تشویق فناوریهای نوظهور و کاالهایی که در
مصرفانرژیصرفهجوییمیکنند،تاثیرساختمانهایبا
انرژیصفرافزایشیابد.عالوهبراین،وسعتساختمانهای
باانرژیصفردربازاروبهبودپایداریصنعتازطریقتدوین
سیاستهایتشویقیمناسبوافزایشحمایتهایمالی
مانند یارانه و اعطای وام و ســایر تسهیالت صورت گیرد و
در نهایت ،ارائه رهنمودهای علمی و فناوری برای رشــد
ساختمان با انرژی صفر از طریق سرمایهگذاری رو به رشد
در علم ساختمانسازی با انرژی صفر ضروری است.
منابع  دردفترنشریهقابلدسترساست.
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کتاب

عصر تالطم :ماجراهای دنیای جدید

مینوتارجهانی:آمریکا،اروپاوآیندةاقتصادجهان
یانیس واروفاکیس
حسین تیموری
۱۳۹۸
نشر اختران
 ۴۸۰۰۰تومان

آلن گریناسپن
صالح واحدی
۱۳۹۹
نشر گویا
 ۲۸۰۰۰تومان
گرینســپن یا آنطور که مترجم نوشته ،گریناســپن ،تا ســال  ۲۰۰۶و در عصر چهار
رئیسجمهور ،پنج دوره رئیس بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بوده است .عصر تالطم،
خاطرات اوست که در ســال  ۲۰۰۷در آمریکا منتشر شدهاست و مشهورترین کتاب این
اقتصاددان برجست ه آمریکایی است .نسخ ه فارسی این کتاب ،گزیدهای است از فصلهایی
از این کتاب پرفروش که اقتصادیترند و قرار اســت مخاطب از خالل آنها خالصهای از
دیدگاههای اقتصادی گرینسپن را دریابد.
گرچه مترجم بخشهای زیادی از این کتاب بهویژه بخشهایی که مســتقیما اقتصادی
نیستند را نامفید و حوصلهسربر دانسته و ترجمهشان نکرده ،دیدن نسخ ه انگلیسی نشان
میدهد که اتفاقا سیر حوادث زندگی گرینسپن چنان در رخدادهای سیاسی و اقتصادی
دوران کاری او درهمآمیخته که خواندنشان میتوانست دید کاملتر و واضحتری از دنیای
گرینسپن و آرای او بهدست دهد.
فصل اولی که مترجم انتخاب کردهاســت ،دربار ه اصول رشــد اقتصادی اســت .بهنظر
گرینسپن میزان رقابت و آزادی تجاری ،کیفیت و سطح نهادهای اقتصادی و میزان موفقیت
سیاستمداران در ایجاد ثبات اقتصادی سه موضوع اساسی در رشد اقتصادی هستند .با
اینهمه او ترجیح میدهد از فرصت استفاده کرده و سیاستهای ضدمالکیتی نظامهای
متاثر از آرای مارکسیســتی را به نقد بکشــد .به گمان او حق مالکیت عنصر اساسی رشد
اقتصادی است و چنانچه برنده نوبل اقتصاد ،آمارتیا سن گفته ،هیچ قحطی قابل ذکری
در کشورهای مستقل ،دموکراتیک و دارای رسانههای نسبتااآزاد رخ نداده است .به دلیل
خودسانسوری رسانهها در حکومتهای اقتدارگرا ،مداخلههای جانبدارانه در بازار و فساد
در توزیع امکانات گزارش نمیشود و نادیده گرفتن حق مالکیت تا جایی ادامه مییابد که
برای اصالح دیر میشود .گرینسپن در فصل دوم به امنیت انرژی در جهان و به صورت ویژه
بازار نفت میپردازد و به وابستگی کشورهای تولیدکننده نفت به درآمدهای حاصل از آن
و در نتیجه نیاز آنها به باال رفتن مدام قیمتها و ترس آنها از قطع وابســتگی کشورهای
مصرفکننــده از نفت میپردازد .او معتقد اســت برای ایجاد این امنیــت باید آرامش به
خاورمیانه بازگردد تا زمانیکه جهان از «اعتیاد به نفت» رهایی یابد.
فصلهایسوم،چهارموپنجمکتاببهپوپولیسمدرآمریکایجنوبی،آیندهچینووضعیت
روسیه اختصاص دارد .فصل ششم کتاب هم مقایس ه توسع ه کند قدرتهای نوظهور آسیای
جنوب شرقی و هند است با توسع ه شتابان چین و دالیل عقبماندگی آنها .به باور گرینسپن،
پوپولیسم اقتصادی آمریکای التین و سوسیالیسم هندی عامل بیثباتی سیاسیو بازماندن
آنها از رقابت در سد ه بیستم بوده است.
فصل هفتم کتاب به رسواییهای مالی و ورشکستگی شرکتهای انرون و ورلدکام پس از
حباب داتکام در ده ه  90میپردازد و دستمزدهای کالنی که مدیران اجرایی شرکتهای
بزرگ از آن زمان شروع به دریافت کردند و بررسی تاثیر آن در سوددهی شرکتها و عملکرد
هیاتهای مدیره در عصر یکهتازی مدیران اجرایی بوده و فصل هشــتم دربار ه نارضایتی
آمریکاییها از شرایط اقتصادی (در سال  ۲۰۰۷میالدی) است.
عصری که گرینسپن آن را متالطم خوانده ،عصری است پیش از فروپاشی بازارهای مالی
آمریکا و به تبع آن اقتصاد جهان و شاید علت سکوت او درباره عصر پس از بحران مالی آمریکا،
نیافتن نامی است که از عصر تالطم ،با مسماتر باشد.
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واروفاکیس ،وزیر سابق اقتصاد یونان و اقتصاددان مارکسیست در کتاب مینوتار جهانی،
از بحران اقتصادی ســال  ۲۰۰۸آمریکا آغاز میکنــد و  6توضیح برای آن ذکر میکند اما
خودش هم راضی بهنظر نمیرسد و فکر میکند با وجود درستی این  6توضیح که بسیاری
از اقتصاددانــان در جهان در موردش بحث کرده و حتی بابتاش برند ه جایزه نوبل اقتصاد
شدند ،هنوز چیزی وجود دارد که ناشناخته باقی مانده است و او در این کتاب تالش دارد تا
با بررسی دقیقتر سرمایهداری در آمریکا و دورههایش ،آن را بیابد.
به نظر واروفاکیس هرگاه نظمی اقتصادی در جهان شکل گرفته ،پای سازوکاری برای
بازچرخانی مازاد جهانی در میان بوده اســت .با توجه به این نکته او دو دوران متفاوت
اقتصادی را در آمریکای پس از جنگ جهانی دوم برمیشمرد؛ دوران اول ،دوران «طرح
جهانی» است که از  ۱۹۴۵میالدی آغاز شده و تا  ۱۹۷۱و پایان دوران حاکمیت نظام
پولی برتون وودز ادامه دارد .برتون وودز کنفرانســی بود که در سال  ۱۹۴۴برای رفع
نگرانی از بهوجود آمدن بحران اقتصادی دیگری مشــابه بحران  ،۱۹۲۹برگزار شــد و
ماحصل آن ایجاد بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول بود که هنوز هم وجود دارند.
نهاد دیگری که با از بین رفتناش در ســال  ،۱۹۷۱دوران طرح جهانی تمام شد ،رژیم
نرخ ارز بود که «نظام برتون وودز» نامیده میشــد؛ نظامی از نرخهای ارز ثابت که دالر
در مرکز آن قرار داشــت و هر ارزی نرخ مبادله ثابتی در برابر آن داشــت .برای ایجاد
چنین نظامی آمریکا تعهد داد ارزش دالر را در برابر طال ثابت نگه دارد اما با بروز جنگ
ویتنام ،تورم آمریکا به کشورهای دیگر منتقل شد تا جایی که در سال  ۱۹۷۱تقاضای
بریتانیا و فرانســه برای مبادله دالر با طال رخ داد نیکسون را واداشت پایان برتون وودز
را اعالم کند.
دوران دوم که دوران «مینوتار جهانی» است از ۱۹۷۱و فروپاشی نظام پولی برتون وودز آغاز
شــده ،برای برطرف کردن کسری دوقلوی اقتصادش (کسری بودجه دولت و کسری تراز
تجاری اقتصاد) ،چون مینوتار ،هیوالی اسطورهای کرتی که در هزارتویی اسیر شده بود به
عنوان خراج پادشاه از گوشت جوانان دولتشهرهای باجگزار از جمله آتن تغذیه میکرد،
مثل یک جارو برقی بزرگ ،مازاد کاال و ســرمای ه مردم جهان را بلعیده است تا اقتصادش را
پایدار و در حال رشــد نشان دهد که تا زمانی که در ســال  ۲۰۰۸فروپاشید .چندین دهه
آرامش به همراه آورد .از بازیگران اصلی این آرامش ،الن گرینسپن بود که پس از دوشنبه
سیاه در  ۱۹۸۷توانست با پایین آوردن نرخ بهره و سرازیر کردن نقدینگی به بازارها ،بحران
را کنترل کند و به نظر واروفاکیس ،در طول نوزدهســال ریاستاش بر فدرال رزرو پیش از
بحران  ،۲۰۰۸بارها تکرارش کرد.
ایــن کتاب در ادامه و پس از تبیین هر دو طرح آمریکایی ،به توصیف جهان پس از مینوتار
جهانی میپردازد؛ در اثر از بین رفتن سازوکار بازچرخانی مازادی که کسری دوقلوی آمریکا
ایجاد کرده بود ،تقاضای کلی جهانی ۲۵درصد کاهش یافت و در نتیجه آمریکا و والاستریت
نقش اساسیاش در بازچرخانی مازاد را از دست داد .کسری دوقلوی آمریکا همچنان بزرگ
میشود و تنها کار ممکن برای فعالیت اقتصادی در سطحی پایینتر ،باال رفتن سریع نرخ
اشــتغال و پایین آمدن نرخ دستمزدها و به تبع آن قیمت کاالها در آمریکاست و جهان ،تا
پدید آمدن سازوکار تازهای برای بازچرخانی مازاد جهانی ،به زعم واروفاکیس ،ناامن و پر از
ناامیدی خواهد بود.
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