
    ماهنامه اقتصادی مدیریتی     شماره 3
    بهمن ۱۴00      58 صفحه      20000 تومان

کنکاشی درباره عدم ارتقای بهره وری با حضور 
 معاون رئیس جمهور و فعاالن بهره وری کشور

صاحبنظرانپاسخمیدهند؛
 برنامه هفتم و بهره وری؟!

 پرونده ویژه؛ نوآوری و بهره وری
چگونه نوآوری و بهره وری به 
 رشد کشور منجر می شود؟
به همراه یادداشت ها و گفتارهایی درباره 
بودجه و بهره وری، بهره وری در آموزش و 
 پرورش، بیمه و جهش فناورانه

وپاسخیبهدوپرسش:
 افزایش بهره وری جذاب تر است 
 یا کاهش بهره وری؟
 چرا بهره وری در معدنکاری و

  صنعت فوالد محلی از 
اِعراب ندارد؟

بررسیپیاموبیانیه
»یازدهمینهمایشملیبهرهوری«
نقشه راهی برای بهره وری کشور

بهرهوریدرساختمان؛چالشهاوراهکارها

 چراغی که 
به َمسکن رواست





اندیشه بهره وری
ماهنامه اقتصادی – مدیریتی
شماره 3، بهمن 1400

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
سید حمید کالنتری همت آبادی

دبیر تحریریه:
محمد مجیدزاده

با تشکر از:
لیال مدنی
لیال مرگن
کوشا شمسی

طرح روی جلد:
علی هوشنگی

به همت انجمن بهره وری ایران

نشانی:
تهران، جالل آل احمد، نرسیده به خروجی 
چمران، مقابل دانشگاه تربیت مدرس، 
خیابان پروانه، شماره 2، طبقه 5، واحد 15

تلفن: 88016204
نمابر: 88016313

www.irpa.ir :وب سایت
info@irpa.ir :پست الکترونیک

 مطالب مطرح شده در مقاالت
 و یادداشت ها لزوما دیدگاه 
 »انجمن بهره وری ایران« 
و نشریه »اندیشه بهره وری« نیست.

چاپ: ایران کهن/ خیابان مطهری، نرسیده 
به چهارراه سهرودی، کوچه سنندج، 
پالک 6 تلفن: 88344387

فهرست
4 مجلس و مسئولیت خطیر بهره وری در بودجه 

اخبار بهره وری
5 کنکاشی برای عدم ارتقای بهره وری کشور 

آمار بهره وری
10 افزایش بهره وری جذاب تر است یا کاهش بهره وری؟ 
12 چرا بهره وری در معدنکاری و صنعت فوالد محلی از اِعراب ندارد؟ 

سوژه بهره وری
14 نقشه راهی برای ارتقای بهره وری کشور 

میهمان
18 آینده متعالی صنعت بیمه در گروه هم افزایی با جهش فناورانه است 
 جای خالی رییس ســازمان استخدامی در جلســه اقتصاددانان 
18 با رئیس جمهور 
20 راهکارهایی برای ارتقای بهره وری در آموزش و پرورش 
21 بهره وری و تبدیل چالش ها به فرصت ها 

دیدگاه
22 ایجاد مفاهمه در رابطه با بهره وری در برنامه هفتم توسعه 
22 ارتقای بهره وری نیازمند سیاستگذاری های جدید 
23 چهار نکته برای دستیابی به رشد اقتصادی از مسیر بهره وری 
24 رفع موانع بهره وری یکی از اولویت های برنامه هفتم 
24 دولتی بودن اقتصاد مهم ترین چالش پیش روی بهره وری 

پرونده ویژه: نوآوری و بهره وری
26 راهبرد نوآوری باز؛ الزمه ارتقای بهره وری در سازمان های بزرگ 
28 نوآوری و دیجیتالی سازی، ارتقای بهره وری و رشد اقتصادی دانایی محور 
 بررســی تاثیر فناوری هــای دیجیتالــی بــر بهره وری های 
34 فردی و سازمانی 
41 ضرورت جهش تولید دانش بنیان 
42 غفلت از نوآوری به معنای از دست دادن آینده است 
43 ضرورت ارتقای بهره وری در شرکت های دانش بنیان 
43 تولید محتوا، عامل استراتژیک در حوزه نوآوری و بهره وری 
43 بهره وری بدون نوآوری غیرممکن است 

46 گفتمان: بهره وری در ساختمان؛ چالش ها و راهکارها 
46 رشد منفی بهره وری ساختمان در ایران  
47 یک ماتریس سه بعدی 
 شهر و شرایط جغرافیایی و اجتماعی محل استقرار؛ عامل مهم در 
48 بهره وری ساختمان  
50 اهمیت بهره وری ساختمان با توجه به رویکرد دولت سیزدهم 
51 ارتقای بهره وری ساختمان در سه الیه قابل تعریف است 
52 فرصت ها و تهدیدهای ایران در صنعت ساخت 

باشگاه بهره وری
54 بهره وری ساختمان هایی با انرژی صفر 
56 معرفی کتاب 



4

سخن نخست

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 بهره وری در قانون بودجه جلب نماییم. در این راستا ذکر چند 

نکته ضروریست:

ازبرنامهچهارمبرایبهرهوریسهممشخصیدراقتصادپیشبینیشد:دربرنامه چهارماینسهم31.2درصدازGDP،دربرنامهپنجم33درصدودربرنامهششم1
توسعه،35درصددرنظرگرفتهشدهبود.

آنچهدرعملاتفاقافتادهاستدربرنامهچهارمسهمرشدبهرهوریاز2.5درصد فقط0.6درصدودربرنامهپنجم0.5-درصدبهجای2.7درصدودربرنامهششم،2
3.7-واحددرصدبهجای2.8درصدبودهاست.

بهتریندورهبهرهوریدرکشــورهممربوطبهبرنامهســوماســتکهبراساس برآوردهایانجامشدهازرشد7درصدتولیدناخالصحدود3واحددرصدآنازمحل3
بهرهوریحاصلشدهاست.ولیکنمتاسفانهطی40سالگذشتهمیانگینرشدبهرهوری،

عددیمعادلصفربودهاست.

باعنایتبهاینسابقهنامطلوبشایستهاستکهدرتنظیموتصویببودجهسالآتی کهبرایکشــوربهدلیلمشــکالتفراواناقتصادیدرحوزههایمختلفبهویژه4
محدودیتهایزیادمالیوپایینبودننرخسرمایهگذاریاهمیتدارد،الزماستبهراهکارهای
ارتقایبهرهوریباتسهیلوروانکردنگردشامورکشوردرجایجایبرنامهقانونبودجه

عنایتالزمبهعملآید.

اضافهمیکندارتقایبهرهوریخودنیازمندتوجهبهاموریازجملهچابکسازی، تقویتبخشخصوصیبابهبودمحیطکســبوکار،حــذفقاطعانهوتاثیرگذار5
بســیاریازمقرراتغیرضروروبازدارنده،تعیینتکلیفوواگــذاریبیشاز90هزارپروژه
نیمهتمــامعمرانی،پرهیزازمداخلههایدســتگاههایدولتیدرامــوربخشخصوصیو
قیمتگذاریهایدستوری،خصوصیسازیباواگذاریمدیریتهابهافرادتوانمندوهراقدام

مثبتیکهمنجربهثباتاقتصادیدربازارشود،خواهدبود.

درپایانپیشنهادمیشودبرخورداریدستگاههایاجراییازبودجههایمصوبو انجامهرگونهتخصیصیمنوطبهداشتنپیوستبهرهوریدرهریکازبرنامههاو6
تحققمالحظاتمندرجدرپیوستهایبهرهوریباشد.مسالهمهمیکهتاکنونموردغفلت
واقعشدهاســت.شایستهاستکمیسیونمحترمتلفیقباهمکاریسازمانبرنامهوبودجه
راهکارمناسبیدرقانونبودجهبرایاینمهمببینندتاهرتخصیصجدیدیبرایهرطرحیا
برنامهمنوطبهارائهگزارشاقداماتذکرشدهوتعهداتدستگاهدرپیوستبهرهوریآنطرح

وبرنامهباشد.
سید حمید کالنتری

 مجلس و مسئولیت 
خطیر بهره وری در بودجه
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اخبار بهره وری

اعضایهیاتمدیرهانجمــنبهرهوریایرانبامعاون
رییسجمهورورییسســازماناداریواستخدامی
کشوردیداروگفتگوکردند.درابتدایاینجلسهکه
میرسامانپیشوایی،رییسســازمانملیبهرهوری
ایراننیزحضورداشــت،ســیدحمیــدکالنتری،
مدیرعاملانجمــنبهرهوریایرانباارائهگزارشــی
بهتشــریحفعالیتهاوبرنامههایاینانجمنازسال
1382تاکنونپرداختوگفت:هدفاصلیانجمن،
تاثیرگذاریبرسیاستهایکالنکشوراست.بهعنوان
مثالســهم2.5درصدیبهرهوریازرشداقتصادی
8درصدیکهدرقانونبرنامهچهارمتوســعهآمده،از
پیشنهادوپیگیریهایانجمنبهرهوریایرانبهشمار
میآیدکهدربرنامههایتوسعهدیگرنیزمدنظرقرار
گرفت،اماواقعیتایناستکهکشوربهاهدافمحقق
شدهدربرنامههایچهارمتاششمتوسعهدستنیافته

است.
ویخاطرنشانکرد:قطعااینوضعیتزیبندهمانیست
چراکهازیکسودرآموزههایدینیوفرهنگیمانبه
اینموضوعبسیارتاکیدشدهوازسویدیگر،کشوربا
تحریمهاومشــکالتاقتصادیروبروبودهکهعاقالنه
استحداقلدراینشــرایطازمنابعموجوداستفاده
بهتریصورتگیرد،امامقولهمهمبهرهوریموردغفلت

است.

 پاسخگو نبودن مســئوالن در کشور بابت 
پایین بودن میزان بهره وري 

کالنتریتصریحکرد:تاکنونهیچوزیریبابتپایین
بودنبهرهوریموردسوالقرارنگرفتهوهیچمجلسی
تاکنونحتییکباردولتمردانرابهدلیلنابهرهوریها
مواخذهنکردهواینموضوعدرکشورجديگرفتهنشده
است.ویافزود:صداوســیمابراساستکالیفقانونی
موظفاستبهموضوعبهرهوریبپردازد،امامتاسفانه
بهاندازهمعرفییکپودررختشویییاحتییکسس
تکنفرهنیزدرصداوسیمابهبهرهوریتوجهنمیشود.

مدیرعاملانجمنبهرهوریایرانخاطرنشــانکرد:
حتیسازمانهایاداریواستخدامینیزدردولتهای
پیشیننیزبهاینموضوعتوجهنکردهاند،درحالیکه
الزماســتمدعیبهرهوریباشــدودولتبهموضوع
بهرهوریتوجهبیشــتریخرجدهدبهعنوانمثالدو
جلسهازجلسههایهیاتدولتطیسالبهموضوع
بهرهوریاختصاصیابدتاوضعیتبهرهوریبهصورت

بخشیموردتحلیلوبررسیقرارگیرد.
بهگفتهوی،بایدرییسســازماناداریواستخدامی
کشورکهعضوهیاتدولتاست،بهاینموضوعتوجه
ویژهداشــتهبهگونهایکهتمامنیرویانسانیکشور
بهرهورشدهونظامپرداختوحقوقوسایرمواردمبتنی
بربهرهوریباشد.موضوعبهرهوریدربودجهنیزباید

دردیداروگفتگویاعضایهیاتمدیرهانجمنبهرهوریایران
بامعاونرییسجمهورصورتگرفت

کنکاشی درباره عدم ارتقای بهره وری کشور

موردتوجهقرارگیردوهرطرحیهمپیوستبهرهوری
داشتهباشد.

 آمادگی انجمن بهره وری ایران برای همکاری با 
دولت و سازمان ملی بهره وری

مهندسکالنتریباتاکیدبرآمادگیانجمنبهرهوری
ایرانبرایهمکاریبادولتوســازمانملیبهرهوری
خواستارآنشدکهاینســازماننیزدرزمینهارتقای
بهرهوریکشورمشارکتجوباشدضمناینکهدولت
وسازماناداریواســتخدامیکشورنیزسازمانملی
بهرهوریراازنظربودجه،امکاناتوسایرمواردحمایتو
تقویتکنند،چونوظایفسازمانملیبهرهوریبیش
ازتحلیلوارزیابیچندشاخصبهرهوریوارائهگزارش
بهدولتاســتواگرصرفااینگزارشهااثربخشبود،
وضعیتنابهرهوریکشوراینگونهاستمرارنمییافت.

 باید چرایی هــا در عدم توفیــق بهره وری 
آسیب شناسی شود

مهندسعلیاکبراولیاء،عضوهیــاتمدیرهانجمن
بهرهوریایــراننیــزدرابتــدایصحبتهایخود
دراینجلســهبابیاناینپرســشکهچرابهرهوری
محققنمیشــود،گفت:باوجودفرهنگغنیایکه
داریممتاسفانهفهمدرســتیازبهرهوریوجودندارد.
بهرهوریوارداتیشــدهوســازمانبهرهوریآسیایی
مفاهیموتکنیکهایبهرهوریرامنتقلمیکندوجای
تاسفاســتکهپسازچنددههعضویت،درردههای
پاییندرزمینهرشــدبهرهوریقرارداریم.ویبابیان
اینکهدرایناواخربهاینجمعبندیرســیدهامکهبه
بهرهوریبایدنگاهیفلسفیداشت،تصریحکرد:باید
چراییهادراینزمینهراتحلیلکردکهباوجودابالغ
سیاستهایکلیازسویرهبریوتالشهایصورت
گرفتهازجملهتصویببرنامهجامعبهرهوریوتعریف
احکامقانونیازسویدولتومجلسشورایاسالمی
وهمچنینتالشهایســازمانهایمردمنهادوسایر
نهادها،چراتوفیقیدراینزمینهصورتنگرفتهاست،
چنانچهبرنامههایتحولادارینیزچنینسرنوشتیرا
داشتهاست.لذایکآسیبشناسیاصولیالزماستتا
چگونهازاینچرخــهعدمموفقیتدربهرهوریخارج
شویموطرحاینچراییهاشایدبایدازبُعدفرهنگیآغاز
شود.رئیساسبقسازمانملیبهرهوریخاطرنشان
کرد:برهمیناساسضروریاســتسازماناداریو
استخدامیوسازمانبرنامهوبودجهفهمبهرهوریرادر
همهارکانخودداشتهباشندوبهرهوریدغدغهمدیران
ارشــدوهمهبدنهآنهاباشد.تحققبهرهوريدرکشور
درگرووجوددغدغهاینموضوعدرســازماناداريو
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اخبار بهره وری

استخداميوســازمانبرنامهوبودجهاستواگرایندو
سازمانبهاهمیتاینموضوعباورداشتهباشند،بهرهوري
بهجایگاهمطلوبخودميرسد.ویبااشارهبهتفکیک
ســازمانبهرهوریازسازمانبرنامهوبودجهوالحاقآن
بهعنوانزیرمجموعهسازماناداریواستخدامیکشور
درسالهایگذشتهبیانکرد:بهنظرنمیرسدایناقدام
براساسگزارشتوجیهیمشخصویابراساسمطالعه
مستدلیصورتگرفتهباشد،امادرشرایطکنونیانتظار
میرودکــهاگرنابهرهوریدرحــوزهاداریوجوددارد،
برطرفشــودوبیشازبخشهایدیگرموردتوجهقرار
گیرد.بنابراینریاستمحترمجمهور،قوهمجریهوبدنه
اجراییآنازجملهدوســازماناداریواســتخدامیو
برنامهوبودجهدراینزمینهمیتواننداثرگذارباشــندو

حساسیتودغدغهاینموضوعراداشتهباشند.

 الگوی PQI در دستور کار قرار گیرد
مهندسعلیاکبراولیاء،یکیازراهکارهایاینزمینهرا
اجراییکردنالگویPQI)بهرهوری،کیفیتونوآوری(
دانستوگفت:نهادیکهمسئولبهرهوریکشوراست
ودرنظرداردمقولهبهــرهوریرابهصورتجامعدنبال
کند،بایداینسهمقولهرادرکنارهمدرنظرگرفتهواین
رویکردرادرپیشگیردواینارادهبایددرباالترینسطح

دستگاههایمسئولصورتپذیرد.

 شفاف سازی پایه سیستم بهره ور
دکتربهرامجلــوداری،دیگرعضوهیاتمدیرهانجمن
بهرهوریایراننیزدراینجلســهگفت:منابعبســیار
مناسبیبرایحرکتونیلبهبهرهوریوجوددارد،حتی
درسایتسازمانبهرهوریآسیایینیزاینموضوعات
ازجملهبهــرهوریدربخشعمومی،مدیرانورهبران
نوآوروبهرهوروسایرمواردقیدشدهامادرپاسخبهاین
سوالکهچرابهرهوریکشورمحققنشده،بایدگفتکه
ارادهایبرایآنوجودندارد،چراکهبهرهوری،مدیریت
کیفیتومدیریتدانشازعناصــرمدیریتیبودهکه
نیازمندشفافسازیدردستگاههاهستندواگربهدنبال
ایجادیکسیستمبهرهورهســتیم،بایدشفافسازی
انجامپذیرد.ویتاکیدکرد:شفافسازینیزبهمعنای
مبارزهبافسادورانتاستکهمتاسفانهدرهیچدولتی
اینشفافیتصورتنگرفتهاست.شناختوابزاروجود
دارد،ولیارادهاینیســت.چونسیستمهایبهرهوربه
دنبالکاهشرانت،فسادوافزایشراندمانوبهرهوری
هستندوتازمانیکهارادهایدردولتبرایکاهشفساد
دربخشدولتیوجودنداشــتهباشــد،شاهدافزایش
بهرهورينخواهیمبودوقابلتسریبهبخشخصوصی

همنیست.

 بهبود نظام اداری نیازمند اصالح دو نگرش
نصرا...جهانگرد،رئیسهیــاتمدیرهانجمنبهرهوری
ایراننیزدرایننشستتغییرپارادایمهادرکشورراالزم
دانســتوگفت:اولیننگرشبرایتغییربایدتغییراین
تفکروپارادایمبودهکهدولتدرنقشکارفرماواستخدام
کنندهنباشد.مجموعهحکامماازابتداتاکنونخودراولی
جامعهدانســتهاندکهبایدازطریقنظامخزانهکشوررا
ادارهکنند.درحالیکهدولتبایدفراهمکنندهخدمتو
رشدوپلتفرمتوسعهوتعیینکنندهوتجهیزکنندهفضای
تصمیمبازارازجملهامکانات،دادههاومقرراتزداییباشد
واشتغالازسویبازارانجامشود.ویتصریحکرد:اگراین
تغییرنگرشنباشــد،هردولتیدراواسطیااواخردوره
خودبرایترمیمشاخصهایاستخدام،تعدادبسیاریرا
دردستگاههایدولتیجذبمیکندکهنتیجهآندولت
متــورموبزرگبودهوهزینههایشکمرشــکنخواهد
بود.اینکهدولتافرادرااســتخدامميکند،صرفاًمنجر
بهبزرگشدنوهزینهزابودنآنشدهاست،بنابراینباید

رویکردهاوپارادایمهاتغییرکند.

 بورکراسی مانع رشد و توسعه ایران است
مهندسنصرا...جهانگردافزود:بورکراســیمانعرشدو
توسعهایراناستورشدوتوســعهدرابعاداقتصادیو
اجتماعیگرفتاربورکراسیاداریاستوراهحلآننیزدر
دودستهوگروهفعالیتاست.ابتدااصالحمکانیزمهزینه
ونظارتدردولتاســتودوممکانیزمانجامماموریت
است.ویدرتشریحاصالحمکانیزمهزینهونظارتگفت:
نزدیکبه20سالاستکهمقررشدهنظامبرنامهریزی
وبودجهریزیمبتنــیبرعملکردعملیاتیشــود،اما
امکانپذیرنیســتچراکــهبوروکراســیدولتاجازه
نمیدهد.بهعنوانمثالحدود12سالاستکهمستندات
قانونیمبنیبرنظامپرداختالکترونیکیدردولتوجود
داردولیعملیاتینشــدهباوجوداینکهبهمحضاینکه
پرداختالکترونیکدردولتپذیرفتهواجراییشود،کل
نظاممالیدولتکوچکخواهدشدواگرهمهاینفرآیند
الکترونیکیباشد،حجمکارها30درصدکاهشمییابد
وامکانبودجهریزیعملیاتیفراهمخواهدشدوبخش
اداریسازمانهاکهتقریبا40درصدنیروهایسازمانرا
دربرمیگیرد،به10تا15درصدکاهشمییابد.جهانگرد
درادامهمکانیزمانجامماموریتدردستگاههایدولترا
تشریحکردوگفت:بهعنوانمثال،نحوهادارهکردننظام
آموزشوپرورشدرکشوربایدتغییرکندچونادامهاین
راهامکانندارد.برهمیناساس،کالبدآموزشوپرورش
میتوانددراختیارشهرداریهاقرارگیردودولتنقش
سیاستگذار،تنظیمکنندهوتولیدکنندهمحتواراداشته
باشد.یادرنظاممالیاتیمیتوانهمهممیزانمالیاتی-در

حدود26هــزارنفر-رادرقالبیکمجموعهمانندنظام
حسابرسی،بهعنوانمشاورمردمبهکارگرفتتاهرسال

نیزدوتاسههزارنفربهآنافزودهنشوند.

 مشکل استقرار دولت الکترونیک، مدیریتی و 
فرآیندی است 

مهندسجهانگــردبابیــاناینکهفنــاوریمیتواند
راهحلهایاصالحفرآیندهاینظاماداریرامیسرسازد،
تصریحکرد:مشــکلاســتقراردولتالکترونیک،فنی
نیستبلکهمدیریتیوفرآیندیاست.برهمیناساس،
علتاینکهســامانهجامعتجارتراهاندازینمیشود،
اختالفنظرمدیرانگمرکوصمتاســت.بههمین
ترتیباگرنمیتواننظاماطالعاتسالمتراتکمیلکرد
وشاهدکاهشحداقل20درصدیدر300هزارمیلیارد
تومانبود،اختالفنظرتصمیمگیرانوذینفوذاناست.
ویتصریحکرد:بنابراینمســالهدرنظاماداریاستو
تصمیمهاینظاماداریهمراهبابهرهوریمسائلراحل
خواهدکرد.تکنولوژییکابزاراســتومدیرانمتوجه
شــدهاندکهتکنولوژیباخودشفافیتبههمراهخواهد
داشت،بنابراینبسیاریبهآنتننمیدهند.رییسهیات
مدیرهانجمنبهرهوریایراندرجمعبندیصحبتهای
خودبابیاناینکهتغییرتفکردولتومجلسشــورای
اسالمیپیششــرطبهبودنظاماداریبودهوابزارهای
آننیزوجوددارد،بهنمونهموردیلهستاناشارهکردو
گفت:دولتلهستانطیدوسالهزینهادارهکردنکشور
وبروکراسیرابااعمالبرخیسیاستهایجدیدکاهش
دادهکهمانیزبایدایننگرشراایجادکنیم.ویدرپایان
تاکیدکرد:مجموعهانجمنهاميتوانندبهعنواناتاقفکر،
کارهایيکهبایددرمیداننظریهعموميسنجششوند
راپیشببرندوبهعنوانیکبازويپیادهسازيوهدایت
سیاستهاياصالحنظاماداريکشوروافزایشبهرهوري

کنارسازماناداريواستخداميکشورباشند.

 بهره وري، هنوز یک ضرورت دانسته نمي شود
دکترمیثملطیفي،معاونرییسجمهورورییسسازمان
اداریواستخدامیکشورنیزدرایننشستصمیمانهبا
بیاناینکههنوزبهمسالهبهرهوريبهعنوانیککاالي
لوکسنگاهميشــود،بیانکرد:بزرگترینمشکلاین
استکههنوزبهرهوري،یکضرورتدانستهنميشود؛
بهرهوريهموارهبهیکموضوعدیگرضمیمهشدهوبه
نظرميرسددلیلآنایناستکهفرهنگبهرهوريدر
جریانمدرنشدنجامعهنتوانستهجایگاهخودراپیدا
کند.معاونرئیسجمهور،ملتایــرانراملتيبهرهور
خوانــدوگفت:نمادهــايبهرهوريمردمایــرانرادر
جايجايکشــور،ازهنرومعماريگرفتهتاحوزههاي



7

دیگربهخوبــيميتواندیدامادرجریانتجددومدرن
شدن،بهرهوريرامانندبسیاريازموضوعهايدیگراز
خارجبهکشــورواردکردیمواینموجبشدهبهرهوري

جایگاهدرستخودرانیابد.

 سازمان اداري و اســتخدامي کشور حکمران 
حکمرانان است

معاونرئیسجمهورورئیسسازماناداريواستخدامي
کشــور،بهرهوريمدرنرامبتنيبرعقالنیتدانستو
عنوانکرد:مشکلدرکشورماایناستکهنميتوانیم
اینعقالنیترابهفرهنگوسیاستایرانيپیونددهیم؛
مابایدیکخوانشبوميازمسئلهبهرهوريداشتهباشیم
واینموضوعنیازمندخالقیتاست.سیاستنیزگاهيدر
برابراینموضوعمقاومتدارد.دکترلطیفي،بابیاناینکه
ســازماناداريواستخداميکشورحکمرانحکمرانان
اســت،افزود:وزارتخانههاودســتگاههاياجرایيباید
حکمرانيکنند؛بهعنواننمونه،وزارتصمتمسئول
تولیدخودرونیست،بلکهبایدتولیدخودرودرکشوررا
حکمرانيوراهبريکندومانیزدراینراهکناردستگاهها
هستیم.ويعنوانکرد:مامجرياصل126قانوناساسي
ومتوليامرادارهواستخدامکلکشورهستیمونهصرفاً
مجريقانونمدیریتخدماتکشوريومتوليکارکنان
دولت،لذابایدباکمکانجمنهاازایندرگیريصرفبا
بخشدولتيعبورکنیموبهکلکشوربپردازیم.شایان
ذکراستهمچنیندراینجلسهجمعیازاعضایهیات
مدیرهانجمنتوسعهبهرهوریایراننیزحضورداشتندکه
بهبیاندیدگاههایخودپرداختند.مهندسمحمدکاظم
ابراهیميخرمآبادي،عضوهیاتمدیرهانجمنتوسعه
بهرهوريایرانورئیسسابقسازمانمليبهرهوري،یکي
ازعللتحققنیافتنبهرهوريرااقتصادمنبعمحورکشور
دانستواظهارداشتکهتغییرازاقتصادمنبعمحوربه
اقتصادنتیجهمحور،ميتواندوضعیتبهرهوريرادرکشور
بهبودببخشــد.مهندسرضاپورخردمند،مدیرعامل
انجمنتوسعهبهرهوريایراننیزبااشارهبهشکلگیري
اینانجمندرســال1384باهدفبهرهگیريازدانش
فارغالتحصیالنAPO،عنــوانکرد:همچنانبهدنبال
مطالعهتجربیاتکشورهايمختلفدرحوزهبهرهوري
هســتیموامیدواریماینمطالعاتدرارتقايبهرهوري
کشورکمککنندهباشند.دکترحمیدرضانایبي،عضو
هیاتمدیرهانجمنتوسعهبهرهوريایرانهمبااشارهبه
جایگاهوساختارسازمانمليبهرهوري،خواستارارتقاي
اینسازمانبرايراهبريبهرهورينظاماداريکشورشد
وپیشنهاددادکههستههايارزیابيبااستفادهازظرفیت

انجمنهادرسازمانمليبهرهوريشکلبگیرد.

درحکمیازسویدکترمیثملطیفی،معاونرییس
جمهورورییسسازماناداریواستخدامیکشور،
میرسامانپیشواییســکانبهرهوریکشوررادر

دستگرفت.
دکترمیرسامانپیشواییدانشآموختهدکتری
تخصصیدررشتهمهندســیصنایعازدانشگاه
تهرانوعضوهیاتعلمیدانشگاهعلموصنعت
ایراناست.ازجملهدســتاوردهایمهمعلمی
وفرهنگیاومیتوانبهقرارگرفتندرلیســت
پژوهشــگرانیکدرصدبرترجهــاندرحوزه
مهندســیبهاســتنادگزارشISI-ESIازسال
2017تاکنــون،منتخــبفرهنگســتانعلوم
جمهوریاســالمیایرانبهعنوانپژوهشــگر
برترجواندرســال1398وانتشارهشتمقاله

پراستنادجهانیاشارهکرد.
دکترپیشــواییعالوهبرتالیفکتــبومقاالت
پژوهشیمتعددوسوابقتدریسوارائهکارگاههای
علمیوآموزشــی،تجربهاجرایــیومدیریتدر
سمتهایمدیریتبرنامهریزیراهبردیوارزیابی
عملکردسازمانفرهنگیهنریشهرداریتهران،
مدیرگــروهبرنامهریزیراهبردیمرکزتوســعه
مدیریتوتحولاداریوزارتبهداشــت،درمان

وآموزشپزشــکی،مدیردانشــجوییفرهنگی
دانشکدهمهندسیصنایع،مسئولبسیجاساتید
وعضوهیأتممیزهدانشــگاهعلموصنعترادر

کارنامهخودرادارد.
شــایانذکراســتکهدراینحکمبرحکمرانی،
تنظیمگــریوراهبــریامربهرهوریدرکشــور،
ارتقــایهویت،جایگاهوبهبودعملکردســازمان،
تقویتسرمایهانسانیسازمان،گسترشارتباطات
وتعامالتســازندهبانهادهاودستگاههایدولتیو
غیردولتیومجموعههایاثرگذاردرامربهرهوری،
اســتفادهازظرفیتدانشــگاهها،مراکزپژوهشیو
انجمنهایعلمیوتشــکلهایمردمی،تقویت
ارتبــاطموثربانهادهایبینالمللــی،بهرهبرداری
حداکثریازظرفیتهایقانونیواسنادباالدستیدر
حوزهبهرهوری،رصدوشفافسازیدادههایآماریو
گزارشهایبهرهوری،گفتمانسازیوترویجفرهنگ
بهرهوریواســتمرارکارهایارزشــمنددورههای
قبلمانندبرنامهجامعبهرهوریکشــورواستقرار
چرخهمدیریتوارتقایشاخصهایبهرهوریدر
دستگاههایاجراییوشرکتهایدولتیتاکیدشده
است.نشریه»اندیشهبهرهوری«،آرزویتوفیقدکتر

پیشواییدراینمسئولیتخطیررادارد.

میرسامان پیشوایی
رییس سازمان ملی بهره وری شد
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اخبار بهره وری

 برگزاری یازدهمین 
همایش ملی بهره وری 

یازدهمینهمایشملیبهرهوریبا
موضوع»نوآوری،بهرهوریواقتصاد
پیشرو«ازســویانجمنبهرهوری
ایرانبــهمیزبانیصنــدوقنوآوری
وشــکوفایی26و27مهرماه1400
باحضــورجمعــیازصاحبنظران
ومتخصصانکشــوربرگزارشد.در
اینهمایشکهبهصورتحضوریو
مجازیبرگزارشد،بیشاز350نفر
ازسخنرانانکلیدیوچهارنشست
تخصصی»نــوآوریوبهــرهوری«،
»بهرهوریواقتصــاد«،»بهرهوری،
نظاماداریودولــت«و»بهرهوریو
فرهنگ«بهرهمندشــدند.مجموعه
ســخنرانیهایارائهشــدهدراین
همایــشدرقالبکتابــیبهزودی

منتشرخواهدشد.

گزارش بهره وری آب در ایران
اینگــزارشدر6بخششــاملاقلیموبــارشدرایران،
نااطمینانیهاوتجارتجهانیغذا،چهرهکلیکشاورزیو
دامداریکشور،مفاهیموعملکردوبهرهوریآب،حکمرانی
معیوبآبدرایرانوبخشششمسیاستهایپیشنهادی

وجمعبندیاست.
دربخشهاییازاینگزارشآمدهاست:

خرجکردنازجیبآیندگانبایدمتوقفشدهوآبموردنیاز
محیطزیستتضمینشــود.فائونیزتوصیهمیکندکهبا
بهبودکارآییمصرفآبوکاهشبرداشــتآبموردنیاز
محیطزیستتضمینشود.برداشتغیرقانونیآب)شاید
400هزارحلقهچاهغیرمجازدرایــران(هربرنامهایرابه
شکستمیکشــاند.قدماولمهمدربهبودبهرهوریآب،
حسابداریشفافوآگاهیازمنابعومصارفآباست.اگر
مانورخودکفاییکشاورزیدرسالهایآسان)کهتجارت
خارجیمیسروآسانبوده(بهمنابعزیرزمینیآبماآسیب
بزند،درواقعتواناییبلندمدتخــودرابرایروزهایمبادا
)خشکسالیوقحطیجهانی،تحریم،جنگیاهرشرایطی
کهتجارتخارجیغذارابرایکشــورسختکند(تحلیل
بردهایم.منابعزیرزمینیآبیکذخیرهمهم،مثلســیلو
برایذخیرهگندم،ضربهگیرنااطمینانیهاهستند.ازدست
رفتناینمنابعآســیبپذیریکشوردربرابرخشکسالیرا
بیشتروریسکهایمتوجهامنیتغذاییراتشدیدمیکند.
درساختارمدیریتآب،فناوریدرپایینترینسطحقراردارد
وپیشازآنبایدساختارحکمرانیآبوهمچنینساختار
مدیریتآباصالحشــود.اگرتاکنونبهرهوریآببهقدر

کافیباالنرفتهاست،حتماسیگنالکمیابیآببهکارگزاران
اقتصادینرسیدهاست.پسکلیدحلمشکلدرفرستادن
اینسیگنال،پولی)Monetize(کردنکمبودآباست.قطعا
ابزارقیمتتنهاراهبرایبهبودبهرهورینیســت،اماابزاری

بسیاریکارااست.
متنکاملاینگزارشکــهباعنوان»بهرهوریآبدرایران
-درتصویربزرگمواحههبابحرانآبکشور«منتشرشده،

ازطریقسایتانجمنبهرهوریایرانقابلدسترساست.

اینکتابکهراهنمایسادهایبرایزندگیراحتومفید
تالیفسیدحمیدکالنتری،مدیرعاملانجمنبهرهوری
ایراناستضمنبیانمهارتهایالزمبرایزندگیامروز،

25ویژگییکخانوادهبهرهورتشریحشدهاست.
دربارهاینکتابآمدهاست:

کلیدزندگیشایسته،انتخابوانجامبهترینکارهاست؛
انتخاببهترینرفتارهاوگفتارها،بهترینارتباط،بهترین
اقداماتوبهتریناستفادهازفرصتهاوامکاناتدراختیار.

دراینکتابسعیشدهبهزبانســاده،نگاهیازمنظر
بهرهوریبهزندگیروزمرهخودداشتهباشیمویادبگیریم
وتمرینکنیــمکهچگونهدرانتخابروشهاورفتارهاو

برنامهها،بهترینوبهرهورترینراهرابرگزینیم.
کتاب»زندگیزیبابابهرهوریدرخانواده؛راهنمایساده
برایزندگیراحتومفید«ازســویانجمنبهرهوری
ایرانباهمکاریانتشاراتمیراثاهلقلمدر50صفحه

باقیمتپشتجلد15000تومانمنتشرشدهاست.

کتاب زندگی زیبا با بهره وری در خانواده  انتشار 3 کتاب و گزارش  جدید  از سوی 
انجمن بهره وری ایران

درراستایتوسعهمفاهیمبهرهوریسهکتابوگزارش
جدیدازسویانجمنبهرهوریایرانمنتشرشد.

برایناساس،گزارش»پیاموبیانیهیازدهمینهمایش
ملیبهرهوری«یکیازآنهاستکهشاملنکاتکلیدی
وبیانیهنهاییاینهمایشبهمنظورارائهچکیدهایاز
موضوعاتمهماینهمایشوهمچنینگقتمانسازی
درراستایارتقایبهرهوریکشورمنتشرشدهاست.
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برگزاری مستمر  عصرانه های بهره وری

باتوجهبهاستقبالصورتگرفتهازنشستهایعصرانه
انجمنبهرهوری،برگزاریایننشستهایتخصصی
درآخرینیکشــنبههرماهباحضــورصاحبنظران،
فرهیختگان،مدیرانومتخصصانحوزههایمختلف
برگزارمیشود.بهرهوریدرهولدینگها،شرکتهای
دولتیوبزرگ،بهرهوریدرصنعتساختمان،بهرهوری
درصنعتفوالدازآخرینموضوعهایمهمیبودهکه

درایننشستهاموردبحثوبررسیقرارگرفتهاست.
هــدفازبرگزاریایننشســتها،ترویــجمفاهیم
بهرهوری،آسیبشناسیمســائلومشکالتموجود
وارائهراهبردهایاصولیبــهمنظورارتقایبهرهوری

بهشمارمیآید.
شایانذکراستکهمشــروحایننشستهادرقالب

گزارشهایمکتوبمنتشرخواهدشد.

 14 مجموعه معتبر حامی 
انجمن بهره وری ایران

شرکتهاینفتپاسارگاد،شرکتمعدنیوصنعتی
گلگهر،ســنگآهنمرکزیایران)بافق(،شرکت
معدنیوصنعتیچادرملووهمچنینشرکتتوسعه
آهنوفوالدگلگهربهجمعحامیانانجمنبهرهوری
پیوستند.پیشازاینبیمهمرکزی،گروهخودروسازی
ایرانخودرووشرکتهایبیمهتعاون،فوالدآلیاژی
ایران،بیمهتجارتنو،آهنوفــوالدغدیرایرانیان،
بیمهرازی،بیمهدیوبیمهسرمدنیزحمایتخود
راازانجمــنبهرهوریایراناعــالمکردهبودند.این
همکاریهاوهمافزاییهادرراستایتوسعهبهرهوری
کشوروهمچنینگســترشمفاهیمبهرهوریدر
بخشهاومجموعههایمختلفدردستورکارقرار

گرفتهاست.

بهروزمحمودیمعاونســازمان
ملیبهرهوریایــرانازپرداخت
پــاداشاعضــایهیاتمدیرهو
مدیرانعاملشرکتهایدولتی
براساسشــاخصهایبهرهوری
خبــرداد،بهطــوریکــهاگــر
دســتگاهیطبقاینشاخصها
بهرهورنباشــد،مدیرانمذکور،
مجوزپرداختپــاداشدریافت

نمیکنند./روزنامهخراسان

ســازمانمدیریــتصنعتیبا
همکاریسازمانملیبهرهوری
ایــرانجلســهمعرفــیپلتفرم
ارزیابیهوشــمندبهــرهوریرا
برگزارکــرد.اینپلتفرممیتواند
بهسیستمگزارشدهیسازمان
ملیبهرهوریایرانوگزارشهایی
کهاینسازمانازسایرسازمانها
درزمینهبهــرهوریجمعآوری
میکندوبهسازمانهایباالترارائه
میدهد،کمککند./وبسایت

سازمانملیبهرهوری

درنشستســهجانبهمدیرعامل
سازمانمدیریتصنعتی،رئیس
ســازمانملیبهرهوریورئیس
مرکزآمــوزشمدیریتدولتی،
سهطرفبرتعاملوهمکاریدر
خصوصسامانبخشیدنبهمقوله
بهرهوریدرکشورتاکیدکردند./
وبســایتســازمانمدیریت

صنعتی

براساسپروژهسازمانبهرهوری
آسیایی،متخصصانبهرهوریدر
سهســطحمتخصص،متخصص
ارشدومتخصصخبرهدرکشور
شناســاییوبهآنهــاگواهینامه
معتبربینالمللیاعطامیشود./
وبسایتسازمانملیبهرهوری

اخبار کوتاه
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آمار بهره وری

رشد اقتصادی سه موتور و منبع دارد: سرمایه گذاری، بهره وری و نوآوری. کشور ما جزو 
گروه اول یعنی منابع محور است و چون شــواهد نشان می دهد که سرمایه گذاری با رشد 
منفی قابل توجهی در دهه 90 روبرو بوده اســت، اقتصاد کشور در دهه 90 نتوانسته رشد 
داشته باشد و چون طی این مدت، تورم هم روند افزایشی داشته و واکنش به تورم از سوی 
دولت ها نیز عامل اصلی تخریب بهره وری بوده است، بنابراین وقتی این دو عامل در کنار هم 

قرار می گیرند، برآیند آن کاهش تولید ناخالص داخلی است و این به معنای کاهش درآمد و 
ضعیف تر شدن اقتصاد است. نمودار شماره 1 نمایانگر این موضوع است که با وجود افزایش 
سرمایه، از سال 1390 رشــد اقتصادی کاهش یافته و همان طور که مشخص است از سال 
1397 استهالک بیشتر از سرمایه گذاری اســت و برای نخستین بار طی سالیان متمادی، 

موجودی سرمایه کاهش پیدا کرده است.

 افزایش بهره وری 
جذاب تر است یا کاهش بهره وری؟

نمودار شماره 1: سطح و رشد کل موجودی سرمایه خالص :ثابت 1390=100
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همان طور که در نمودار شماره 3 مشخص است، از ســال 1391 به بعد موجودی سرمایه 
ماشین آالت که بسیار در رشد اقصادی موثر است، منفی بوده، یعنی حدود 10 سال است 
که میزان استهالک در ماشین االت از میزان سرمایه گذاری در بخش ماشین آالت اقتصاد 

کشور بیشتر است و این روند برای اقتصادی شکل گرفته که رشد اقتصادی آن مبتنی بر 
رشد سرمایه گذاری است و موتور عامل حیاتی اقتصاد که سرمایه گذاری بوده، 10 سال است 

که خاموش شده است.

از سوی دیگر متوسط تورم نزدیک به 20 درصدی نیز در 
این سال ها به 40 درصد افزایش داشته و مطالعات متعدد 
نشــان می دهد که اثر واکنش دولت ها به تورم، کاهش 

بهره وری بوده است.
در حالی که دولت ها با بودجه خود موجب تورم می شوند، 
اما به جای اینکه ســاختار بودجه را اصــالح کنند، به 
ســراغ بنگاه ها می روند و ماحصل آن کاهش بهره وری 

بنگاه هاست. چرا که دولت برای کنترل تورم تالش می کند 
قیمت ها را به صورت دســتوری پایین نگه دارد، بر همین 
اساس دو نرخی هایی شــکل می گیرد که برای بنگاه ها یا 
واسطه ها سودآورتر است که به جای افزایش بهره وری به 

سراغ بازارهای دوگانه بروند.
 به این معنا که اگر دالر 4200 تومانی را با سهمیه مناسب 
دریافت کنند، چه نیازی است که به سمت ارتقای بهره وری 

بروند. بدین ترتیب در پاســخ به این پرسش که افزایش 
بهره وری جذاب تر اســت یا کاهش بهره وری باید گفت 
که در این شرایط بهره وری پایین جذاب تر است. چرا که 
دولت ها با تصور اینکه با تورم مقابله می کنند، ولی در واقع 

بهره وری را کاهش می دهند.  
برگرفته از سخنرانی دکتر مسعود نیلی، استاد دانشگاه 

صنعتی شریف در یازدهمین همایش ملی بهره وری

اگر این موضوع به تفکیک برای ساختمان و ماشین آالت ترسیم شود، نمودار شماره 2 نشان می دهد که رشد سرمایه گذاری ساختمان همچنان صعودی است، اما نقش سرمایه گذاری در 
ماشین آالت در رشد نسبت به ساختمان بیشتر است.

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

نمودار شماره 3: سطح و رشد موجودی سرمایه خالص ماشین آالت :ثابت 1390=100
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آمار بهره وری

گزارش »استاتیستا )s tatis ta(« که وب سایت فروش آمار و اطالعات از بازار و محصوالت و صنایع مختلف 
است می گوید که ایران 2.7 میلیارد تن سنگ آهن خام دارد و با توجه به متوسط عیار سنگ آهن، ایران 
می تواند حدود  1.5 میلیارد تن کنسانتره 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 5 میلیارد تن است که ایران کماکان 2.9 میلیارد تن ذخایر 
قابل استخراج دارد. برای تولید 55 میلیون تن فوالد خام، ساالنه باید 166 میلیون تن سنگ آهن استخراج 
کنیم. حتی با فرض آنکه در آن زمان همچنان 9/2 میلیارد تن ذخیره قابل استخراج داشته باشیم، ذخایر 

کشور تقریبا تکافوی تولید حدود 17 سال را خواهند داشت. 

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

شرکت های فوالد مبارکه، گل گهر، چادرملو و فوالد خوزستان در همین شرایط تورمی کشور بیش از 100 هزار 
میلیارد تومان سود خالص ایجاد کردند. اما باوجود چنین سودآوری اما چرا این شرکت ها بهره ور نیستند؟ 

چندین علت برای عدم بهره وری صنعت فوالد احصا شده که نخستین مورد آن به حاکمیت و نحوه واگذاری 
معادن در ایران برمی گردد. عواملی مانند واگذاری ناشیانه معادن)بدون لحاظ کردن اقتصاد مقیاس(، فقر 
تکنولوژی و ماشین آالت معدن کاری، قیمت گذاری ناکارآمد دولتی )به نفع حلقه های پایانی زنجیره(، فقدان 
اقتصاد مقیاس در اندازه شرکت ها، پراکندگی واحدهای فوالدسازی و حمل چندباره محصوالت میانی، 
ناپایداری تامین انرژی در نیمی از ایام سال )برق و گاز(، آبادانی آب نابهره وری، فقر تکنولوژی برای تولید 
محصول نهایی با ارزش افزوده باال، کیفیت نیروی انسانی و سود بسیار زیاد 50 درصدی از این چالش ها به 

حساب می آید. 

شرکت های سنگ آهن ایران متفرق هستند. به عنوان مثال، آنومالی های منطقه گل گهر 
به پنج شرکت واگذار شده است. 

ت
فی

ظر
ید

ول
ت

 چرا بهره وری در معدنکاری و 
صنعت فوالد محلی از اِعراب ندارد؟

 39.4
میلیون تن

 30.3
میلیون تن

 36.4
میلیون تن

 31.2
میلیون تن

 66.8
میلیون تن

 46
میلیون تن

 62.8
میلیون تن

 49.7
میلیون تن

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

میالدی است. 

4-پراکندگی واحدهای تولیدکننده زنجیره ارزش فوالد در کشور

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

در حالی که70 درصد سهم بازار سنگ آهن در دست چهار شرکت بزرگ است. 

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

5-جابجایی میلیون ها تن محصول میانی
از سوی دیگر میلیون ها تن محصول میانی در کشور جابه جا می شود. 
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کیفیت نیروی انسانی می تواند یکی دیگر از چالش های بهره وری صنعت فوالد باشد، اما با 120 هزار 
میلیارد تومان سود، چه نیازی به کیفیت و بهره وری نیروی انسانی احساس می شود؟ مساله اصلی 
بهره وری صنعت فوالد در سودآوری حدود 50 درصدی آن است. در حالی که 40 معدنکار بزرگ 

دنیا، حدود 25 درصد و فوالدسازان بزرگ دنیا، همگی کمتر از 10 درصد سود می کنند.

موضوع دیگر بهره وری آب به طور ویژه است و به ازای هر تن تولید 4.8 مترمکعب مصرف می کنیم 
در حالی که اگر فقط یک سیســتم کولینگ از تر به خشک تبدیل شود حداقل 30 درصد کاهش 
مصرف آب خواهیم داشت و 155 میلیون مترمکعب به 100 میلیون مترمکعب کاهش پیدا می کند 
که 50 میلیون متر مکعب آب بیشتر داریم که می توان آن را به زاینده رود منتقل کرد و این زمانی 
اتفاق می افتد که از آب 2 دالری بخواهیم استفاده کنیم، لذا نتیجه این شده که برای تولید یک تن 
فوالد حدود 5 مترمکعب مصرف می کنیم. اما World Steel گزارشی ارائه داده که مصرف آب 
به ازای هر تن فوالد خام در زنجیره از ابتدا تا انتها بین یک و 6 دهم تا 3 و سه دهم است و تفاوت 

بسیار زیادی با آمار و ارقام کشور ما دارد. 

فقر تکنولوژی برای تولید محصول نهایی با ارزش افزوده باال از دیگر عوامل کاهش بهره وری در 
صنعت فوالد است. بر همین اساس، حدود 8 میلیون تن فوالد به صورت خام فروخته می شود. 50 
درصد از محصول نهایی را هم میلگرد تشکیل می دهد که فناوری باالیی ندارد. محصوالتی چون 
فوالد زنگ نزن، ورق های الکتریکی و سایر اقالم با ارزش افزوده باال سهمی در سبد تولید ما ندارند.

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

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

ناوگان معدنکاری در معادن بزرگ ایران فرسوده و زمین گیرند، معادن فعال کشور محدود به معدن 
روباز بوده و برداشت از معادن زیرزمینی به دلیل محدویت های فناوری ممکن نیست و ...! ناپایداری 
تامین انرژی در نیمی از ایام ســال )برق و گاز( نیز در این زمینه اثرگذار بوده است. کم توجهی 
به مدیریت مصرف از سوی مردم و رشد بی رویه بدمصرفی از یک ســو و کمبود نقدینگی برای 
سرمایه گذاری در صنایع زیرساختی از سوی دیگر، منجر به ایجاد چالش در تامین برق دست کم 
6 ماه از سال شده است! بخش اول در تابستان به خاطر زیرساخت های برق است و بخش دوم در 

زمستان به خاطر تامین زیرساخت های تولید گاز است.

6-نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری در حلقه های زنجیره فوالد

برگرفته از سخنرانی مهندس سید حمید حسینی آشتیانی، مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت 
آریانا و عضو هیات مدیره انجمن بهره وری ایران در هفدهمین عصرانه بهره وری

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

قیمت گذاری ناکارآمد دولتی )به نفع حلقه های پایانی زنجیره( نیز مزید علت شده به گونه ای که با 
فرض خرید سنگ آهن به قیمت 7 درصد فخوز نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری در تولید کنسانتره 

10 درصد کمتر از سایر حلقه های زنجیره فوالد است.

8-برای تولید یک تن فوالد خام چقدر آب مصرف می کنیم؟



14

پیاموبیانیهیازدهمینهمایشملیبهرهوری
نقشه  راهی برای ارتقای بهره وری کشور

یازدهمین همایش ملی بهره وری ایران با حضور جمعی از صاحبنظران و متخصصان با موضوع »نوآوری، بهره وری و اقتصاد پیشرو« از سوی انجمن بهره وری ایران به 
میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی روزهای 26 و 27 مهرماه 1400 برگزار شد. بیانیه حاضر حاصل جمع بندی مهم ترین نکات سخنرانی ها و نشست های چهارگانه 

همایش است که به شرح زیر ارائه می شود.

نکات کلیدی

گذارازرشدمبتنیبرسرمایهگذاریبهرشدمبتنیبربهرهوری
توسعهسیاسی،فرهنگیواجتماعیالزمهافزایشبهرهوریوگسترشدانشوفناوریهاینویناست.

فقداننگاهبلندمدتمهمترینضعففرهنگیجامعهایرانیدرجهتارتقایبهرهوری.نگاهکوتاهمدتنتیجهگسترشبیثباتیوروزمرهشدنادارهاموراست.
تداخلوظایفدستگاههاوناهماهنگیبینآنهامانعیدربرابررشدبهرهوریاست.

توسعهکشاورزیهوشمندنمونهتاثیرگذاریبهرهوریدرعصرهوشمصنوعیواینترنتاشیاءاست.
بهرهوریدرنظاماداریدرگروتحولدرنظامحقوقودستمزد،پاداشوعزلونصببراساسعملکردوشایستگیاست.

درفقداننظامرقابتیکارآمدشرکتهایدولتیغالبابهمحلهدررفتمنابعتبدیلشدهاند.
ارتقایبهرهوریدرگروبهرسمیتشناختنوبهکارگیریظرفیتهاوتوانمندیهایزنانامروزجامعهاست.

دانشوتکنولوژیمنابعپایانناپذیراقتصادند.تعجیلدربهکارگیریفناوریهاینویندرعصرانقالبدیجیتالضروریاست.
راهبرد»نوآوریباز«الزمهارتقایبهرهوریدرسازمانهایبزرگویکیازعناصراصلیبهرهوریمبتنیبردانشونوآوریاست.
پیامدهایغفلتازبهرهوریبهتدریجآشکارمیشوند:بحرانامروزآبدرکشورعیانترینپیامدبیتوجهیبهبهرهوریاست.

برایارتقایبهرهوریالزماستتاروابطواقداماتغیررسمیجایخودرابهقوانینشفافبدهند.

متن بیانیه همایش ملی بهره وری
بهرهورینیازمندوفاقملیومســتلزمتغییرنگرشوباور
سیاستگذارانودولتمرداناستتاازطریقبازنگریمقررات
واصالحقوانینمربوطبهبهبودمحیطکسبوکاروهمچنین
آموزشمدیرانوکارکنان،تحولدرنظامتعلیموتربیتو
تالشدرجهتارتقــایفرهنگعمومیبهرهوریدرهمه
ســطوحجامعه،بهرهوریبهیکارزشاجتماعیونوعی
الگویرفتاریدرمیاناقشــارمختلفمردمتبدیلشود.
تحولدرنظامبهرهوریجزباتوجهویژهبهابعادمتنوعآن
یعنیابعادسیاسی،اقتصادیوفرهنگیمیسرنخواهدبود.

 پیش شرط بهره وری؛ بازگشت مدیران و مسئوالن 
به جایگاه  های قانونی

برایرسیدنبهسطوحقابلقبولیازبهرهوریدردرجه
اولالزماستمدیرانبهوظایفقانونیخوددرحوزههای
گوناگونواقفباشــندواینامرمســتلزمتفکیککارآمد
وظایفقوایســهگانهاست.درحالحاضرتداخلوظایف
خصوصادرارتباطقوهمقننهوقوهمجریهکهحاصلعملکرد
نمایندگاناست،تبدیلبهمانعیدربرابررشدبهرهوریدر
کشورشدهاست.نمایندگانبادخالتدراموریمانندعزل

ونصبمدیرانسازمانهاوشرکتهایدولتی،دخالتدر
محلوشیوهاجرایپروژههاوعدمتوجهبهتوجیهاقتصادی
آنهاسبباخاللدرعملکردقوهمجریهمیشوند.استفاده
ازاهرمهایفشاریکهخارجازوظایفقانونیمجلساست،
همچنینمنجربهکاهشبهرهوریوشکلگیریفسادنیز
میشود.لذاالزماستهمنمایندگانوهممدیراناجرایی،
درچارچوبوظایفقانونیخودگامبردارندوازدخالتهای
فراقانونــیکهتنهامنجربــههدررفتمنابــعوافزایش

هزینههاست،اجتنابکنند.

باوجودضعفهایموجوددرقوانین،درسطوحسازمانی،
استانی،بخشیوملی،قوانینیبرایافزایشبهرهوریموجود
است.بااینحالعملیاتیشدناینقوانینمستلزمآناست
کهدروهلهاولموانعاجرایقوانینشناساییودرجهترفع
اینموانعاقدامشودودرگامبعدی،نظاماداریکشورمورد
بازنگریواصالحاساسیقرارگیرد.تحولدرنظاماداریکه
الزمهرشدبهرهوریاست،منوطبهاقداماتیاساسیاست.
اقداماتینظیرتوجهمسئوالنبهزیرساختهاینرمافزاری،
تفکیکوظایفدرسطوحتصمیمســازی،اجراونظارتو
تمرکززداییازتصمیمسازیواجرادردستگاههایمختلف،

ارتقایپویاییوتغییردرروندهایمعیوبتثبیتشــده
دردســتگاههاوحتیانحاللدستگاههایناکارآمدوزائد،
تمرکزبرخروجیواثربخشینظاماداریبهجایتاکیدبر
ورودیهایآنازجملهنیرویانسانیومنابعمالی،ارزیابی
مدیرانبراســاسعملکردومبتنیبرشــاخصهایقابل
اندازهگیریوهمچنینتحــولدرنظامپرداختوپاداش
وگذاربهســمتتوجهمحوریبهعملکردونتیجهدرنظام
پاداش،عزلونصبمدیرانواســتقرارنظامشایستگیدر
انتصاباتازاهماقداماتیاســتکهالزماستموردتوجه

قرارگیرد.

 بهره وری؛ شاه کلید گشایش انسداد اقتصادی ایران
رشــداقتصادیبردومبنایاصلییعنیسرمایهگذاری
وبهرهوریتحققمییابد.افزایشتولیدناخالصداخلیو
رشداقتصادیمبتنیبرسرمایهگذاریحدودیکدههاست
کهدرکشورمتوقفشــدهومتاسفانهاستهالکسرمایهاز
سرمایهگذاریپیشیگرفتهاســت.ایندرحالیاستکه
حتیباافزایشســرمایهگذارینیزبهسببعبورازمرحله
رشدسرمایهمحور،نرخهایباالیرشــداقتصادیدوراز
دسترساست.بنابراینتوجهموثربهبهرهوریوبرنامهریزی

سوژه بهره وری
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درجهتارتقایآنتنهاراهکارممکنوگریزناپذیربهنظر
میرسد.الزماستجهترسیدنبهرشدپایداراقتصادی
شاخصرشدمبتنیبررشدبهرهوریونوآوریموردتاکید

قرارگیرد.

ساختارهایاقتصادیکشورمیبایستازاقتصادبسته
بهســمتاقتصادبازحرکتکنند.همچنیننظامسنتی
حکمرانیبایدجایخودرابهشــیوههاینوینحکمرانی
ومدیریتمنابعدهد.ســاختارهایبــازونوینحکمرانی
کهدرآنمســئولیتپذیری،شهروندمحوری،عدمامکان
رانتجویی،مشــارکتعمومیوارزیابیعملکردبیشاز
پیشموردتوجهقرارگیرد؛واینهمهپیشنیازحرکتبه
سمتبهرهوریهایباالست.رسیدنبهیکنظامحکمرانی
باکیفیتمستلزمتوجهبهمزیترقابتی،بهرهوریونوآوری،
مدیریتدانشوباورقلبیرهبرانهرجامعهاست.ویژگی
مهماقتصادایراندر50ســالگذشــتهوجوددورههای
پرنوسانرشداقتصادیاست.چنیننوسانهاییاجازهبهبود
سطحدرآمدوباالرفتنسطحرفاهجامعهرانمیدهد.ایجاد
تغییراتمثبتدرراستایجلوگیریازایننوساناتمستلزم
گذارازنهادهاوتعامالتغیررسمیبهسمتقوانینشفاف،

رقابتیشدنوورودبخشهایدرحاشیهماندهاقتصاداست.
چنیناقداماتیدرعینحالکهراهکارهاییموثردراصالح
فضایناسالموزدوبندهادراقتصاداست،منجربهبهرهوری
ونوآوریودرنتیجهرشــدپیوستهومتناسباقتصادیو

کاهشنوساناتزیانباراقتصادیخواهدشد.

برنامهششمتوســعهاهمیتبهرهوریراموردتاکید
فراوانیقراردادهاست.منطبقباپیشبینیبرنامهششم
توسعه،سهمبهرهوریدررشداقتصادیکشور35درصد
تعیینشدهاست.امامتاســفانهدرچهارسالگذشتهبا
رشــدمنفیروبروبودهایمدرحالیکهماحصلتوجهبه
بهرهوریواثربخشــیکهدراسنادباالدستیذکرشده،
افزایشرضایتمندیمردماســت.موضوعمهمدیگری
کهنبایدازنظردورداشــت،جایگاهشرکتهایدولتی
وعملکردآنهاست.درحالحاضرشرکتهایدولتیدر
شرایطفقدانفضایرقابتیوبخشخصوصیقدرتمند
-کهمیتواندمنجربهباالرفتنکیفیتکاالهاوخدمات
شود-بهبنگاههاییتبدیلشدهاندکهتنهامصرفکننده
منابعهســتند.دقتدرکاالهــاوخدماتخروجیاین
شــرکتها،ضرورتبازشدنورقابتیشــدناقتصاد،

کاهشانحصاراتوبهطــورطبیعیافزایشبهرهوریرا
بیشازپیشروشنمیگرداند.

پیامدهــایمغفــولمانــدنبهــرهوریدرنظام  
تصمیمســازی،برنامهریزیواجرادرحوزههایمختلف
آشکاراست.شایدهیچمسئلهایبهاندازهبحرانآبدر
کشورگویایچنینپیامدهایناگوارینباشد.بهگونهای
کهایراندرحالحاضرجزوکشورهاییاستکهبیشترین
تعارضبینمصرفآبونیازهایمحیطزیسترادارد.
عدمتوجهبهکیفیتمنابعآبوبهرهوریدراســتفاده
ازاینمنابعازســوییموجبهدررفتمنابعبهویژهدر
بخشکشاورزیشدهوازســویدیگرآلودگیآبهای
سطحیدربسیاریازمناطقکشــوررابهدنبالداشته
است.راهحلبرونرفتازچنینبحرانیمدیریتمصارف
ومنابــعآبدرحدحفظمنابعتجدیدپذیروحقابههای
محیطزیستی،مدیریتتقاضا،ورودسازمانیافتههمه
بهرهبرداراندرمدیریتآب،لزومپیادهســازیمکانیزم
صحیــحافزایشبهرهوریآبباجلبمشــارکتبخش
خصوصیدرسرمایهگذاریطرحهایآبیوجستجوی

الگوهایجایگزینمعیشتاست.
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  انقالب دیجیتال؛ پیشران اصلی بهره وری در 
جهان جدید

درالگوهایجدیدنظاماقتصــادی،منبعمهماقتصاد،
دانشوتکنولوژیاست.برخالفدورههایپیشینومنابع
دیگراینمنبعدائمیوپایانناپذیراست.انقالبدیجیتال
واهمیتداده،تحــوالتغیرقابلتصوریرادراقتصادرقم
زدهوخواهدزد.لذادرکناصوابازمفاهیماینحوزهتنها
مســببباالرفتنهزینههاخواهدبود.تحوالتحاصلاز
انقالبدیجیتال،نحوهتولید،مصرفواشتغالرامتحولو
درنتیجهساختارهایاجتماعیوسیاسیرانیزدستخوش
تغییراتعمیقیمیکند.تجربیاتنشانمیدهندباتوسعه
اینفناوریهاحتینرخبهرهورینیرویکارنیزبهسرعت
افزایشمییابد.همچنینبهرهوریبااســتفادهازابزارهاو
فناوریهایجدیدمیتواندباتقویتارتباطات،توســعه
همکاریها،کاهشزمانتلفشــدهومشارکتکارکنان

درفرایندهایکاریرابهبودبخشــد.بنابرایناوالتوسعه
فرهنگدیجیتالبایددردستورکارقرارگیرد،ثانیادرحوزه
سیاستگذاریموانعقانونیبرداشتهوحمایتهایجدیتری
ازاینحوزهصورتپذیرد.ضرورتقانونیشدنحمایتها
ازجانبدولتبهویژهحمایتازشــرکتهایدانشبنیان
بهعنوانپیشــگاماناینعرصهبیشازهرزمانیاحساس
میشود.نکتهمهمیکهالزماســتموردتوجهقرارگیرد
کیفیتفناوریهاونوآوریهاییاســتکهانتظارمیرود

تحولیجدیدربهرهوریایجادکنند.

راهبرد»نوآوریباز«الزمهارتقایبهرهوریدرسازمانهای
بزرگویکیازعناصراصلیبهــرهوریمبتنیبردانشو
نوآوریاســت.نوآوریبازشاملچهاربعداساسینوآوری
درمحصول،نوآوریدرفرآیندها،نوآوریدربازارونوآوری
درسازماناست.برایتحققنوآوریبازمشارکتSMEها

درتوسعهمحصولجدیدشرکتهايبزرگبابرنامههای
شناســاییورصدفرصتهــاوایدهها،شــرکتپروریو

مشارکتاستراتژیکضروریاست.

درزمینهاهمیتنوآوریوباتوجهبهفقراقتصادنوآوری
ورشدسریعاقتصادیالزماستبهسمتدیجیتالیکردن
همهفرآیندهایکشــوروتامیندسترســیبهکالنداده
نهادهایدولتیوعمومیبــراینوآورانوبنگاههاحرکت
کنیم.همچنینالزماســتازفناوریهــاونوآوریهای
تاثیرگذاربربهرهوریعواملپایهتوسعههمچونآب،انرژی،

خاکوسرمایهبهصورتویژهحمایتشود.

بهرهوریبااستفادهازابزارهاوفناوریهایجدیددیجیتال،
مستلزمتوسعهسیاسیومشارکتوتعاملدرعرصهداخلی
وبینالمللیاست.همچنیننبایدفراموشکردکهاینامر

سوژه بهره وری
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مســتلزمتوجهبهابعادفرهنگی،تغییرنگرشهانسبتبه
فناوریهایجدیدوآموزششیوهصحیحبهرهبرداریازاین
فناوریهاونوآوریهاونیزفراگیریمقتضیاتمربوطبههر
نوآوریاست.یکیازعرصههاییکهدرسطحجهاناثرات
ملموسفناوریهایجدیددیجیتالدرآنبهمنصهظهور
رسیدهاست،عرصهکشاورزیاست.هدفمندیوهماهنگی
درحوزهسیاســتگذاریغذاوزراعتباهدفاقتدارغذایی
وتشــویقصنایعمولدفناوریهوشمنددیجیتالواعمال
سیاســتهایتقویتنوآوریوفناوریهوشمنددربخش
کشاورزیازمهمترینعواملتسهیلکنندهبهرهوریدراین
بخشهستند.ارتقایبهرهوریدرکشاورزینیازمندافزایش
اثربخشیوپایداریدرفرایندهایتولیدوهوشمندسازی
کشــاورزیوکاربردفناوریهاینســلچهارمدیجیتال،
بهکارگیریفناوریهاییمانندهوشمصنوعیواینترنت
اشیاءبهصورتفراگیروگســتردهاست.ضرورتفناوری
کشاورزیهنگامیآشکارترمیشودکهتغییراقلیموبحران

آبازیکسووتغییرسریعالگویسکونتوسبکزندگی
ازروستابهشــهررامدنظرقراردهیم،چراکهایندوعامل

میتوانندامنیتغذاییکشورراتحتالشعاعقراردهند.

نگرش کوتاه مدت جامعه ایرانی؛ ضرورت بازگشت 
ثبات به نظام اقتصادی

آنچــهدرنهایتتغییــراتدرســطححکمرانیونظام
اقتصادیوهمچنینتحوالتاساســیدرحوزهنوآوریو
فناوریراامکانپذیرودرمســیرصحیحهدایتمیکند
توجهبهابعادفرهنگیبهرهوریاســت.بهرهوریورشــد
اقتصادیداناییمحورعامــلتعیینکنندهامنیت،بهبود
کیفیتسرمایهانسانی،بهبودمحیطزیست،بهبودزیست
اقتصادیوحرکتبهســمتفناوریهایکارآمداستکه
هریکازمحوریترینعواملدرتحولورشدهرکشوری
محسوبمیشــوند.بنابراینالزماســتنظامفرهنگیو
همچنینآموزشوپرورشبهعنــواناصلیترینمتولی

فرهنگســازیوتعلیموتربیتدرجهتارتقایفرهنگ
بهرهوریمتحولشدهوپویاییهایبیشتریازخودنشان
دهد.مسالهاساسیفرهنگیکهمانعبهرهوریشده،فقدان
نگرشبلندمدتدرجامعهماست.نگاهکوتاهمدتدرنتیجه
عدمثباتدرســاختارهایکالنونوساناتاقتصادشکل
گرفتهاســت.بنابراینالزماستخواستههایبهحقآحاد
جامعهومطالباتآنهادرراستایبهرهورشدناقتصاد،محور

اقدامهایسیاسیوتصمیمسازیقرارگیرند.

آخریننکتهایکهدربحثازمقولهفرهنگوارتباطآن
بابهرهوریبایدموردتوجهویــژهقرارگیردتوجهبهنقش
زنانبهعنواننیمیازجمعیتکشوروباوربهتوانمندیهاو
بهرهگیریازتوانآناندرعرصههایمختلفاست.بیشک
ارتقایبهرهوریوتحققاهدافتوســعهایبدوناستفاده
ازظرفیتتمامجمعیتکشــورازجملهزنانامکانپذیر

نخواهدبود.

سخنرانان همايش

افتتاحیه
دکتر علینقی مشایخی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

دکتر علی وحدت، مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی
سید حمید کالنتری، مدیرعامل انجمن بهره وری ایران


نشستاول؛نوآوریوبهرهوری

دکترمهدیکشمیری،عضوهیاتعلميدانشگاهصنعتياصفهانوعضوهیاتعاملصندوقنوآوریوشکوفایی
دکترسیدولیا...فاطمیاردکانی،بنیانگذارومدیرعاملمجموعهتوسن

مهندسنصرا...جهانگرد،رییسهیاتمدیرهانجمنبهرهوریایرانوعضوهیاتعاملصندوقنوآوریوشکوفایی
دکتراسفندیاراختیاری،نمایندهورئیسکمیتهپژوهشوفناوریکمیسیونآموزشوتحقیقاتمجلسشورایاسالمی


نشستدوم؛بهرهوری،اقتصادومحیطکسبوکار

دکترداووددانشجعفری،عضومجمعتشخیصمصلحتنظاموعضوهیاتعلمیدانشکدهاقتصاددانشگاهعالمهطباطبایی
دکترمسعودنیلی،عضوهیاتعلمیدانشکدهمدیریتواقتصاددانشگاهصنعتیشریف

دکترمحمدحسینعمادی،نمایندهدائموسفیرسابقایراندرفائوومدرسدورهنوآوریدردانشگاهشاندنگچین


نشستسوم؛بهرهوری،دولتونظاماداری
دکترسیدخدادادحسینی،رئیسدانشکدهمدیریتواقتصاددانشگاهتربیتمدرس

دکترمحمودعسگریآزاد،جانشیناسبقمعاونتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیرئیسجمهورورییسهیاتمدیرهبنیادبرکت
دکتربهرامجلوداری،عضوهیاتمدیرهانجمنبهرهوریایران

دکتربهروزمحمودی،معاونراهبریبهرهوریسازمانملیبهرهوری


نشستچهارم؛بهرهوریوفرهنگ
دکترمحمدفاضلی،جامعهشناسوعضوهیاتعلمیدانشگاهشهیدبهشتی

دکتراحمدروستا،عضوهیاتعلمیدانشکدهمدیریتوحسابداریدانشگاهشهیدبهشتی
دکترمجیدرعنایی،معاونشورایعالیآموزشوپرورش

دکتراشرفبروجردی،رییسسازماناسنادوکتابخانهملیایران
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میهمان

آینده متعالی صنعت بیمه در گرو  هم افزایی 
با جهش فناورانه است

 جای خالی 
 رییس سازمان استخدامی 

 در جلسه اقتصاددانان 
با رئیس جمهور 

دکتر یونس مظلومی
   مدیرعامل شرکت بیمه تعاون

صنعتبیمهبهعنوانیکیازصنایع
مهم،ورودبــهدنیــایدیجیتالرا
بهتازگیآغازکردهودراینمســیر
جدیــد،غیرقابلانــکاروضروری،
بهصورتمستمرحرکتمیکند.بر
ایناساسدرایننوشتارمیخواهم
بهتحوالتیکهازپسازشیوعپاندمی
کرونادستخوشتغییراتسریعشده،

بپردازم.
بایددرنظرداشــتکهتمامصنعت
بیمهعالوهبرهمکاریوهمافزایینیاز
استتابازاندیشیدرساختارمدیریتی
وخلقیکفرهنگسازینوینبرای
مواجههبابحرانوتغییــراتپایدار
فناورانهداشــتهباشند؛برایناساس
نیازاستتانیروهایانسانیسازمان
نیزمتناسببامدلهایجدیدکسب
وکاریفعالیتکــردهوآیندهجدید
شــغلیمبتنیباتغییــراتفناوری

آموزشدادهشدهوتجهیزشوند.
دراینخصوصنیازاســتتانیروی
انسانیشرکتهایبیمه،مهارتهای

خوددرعرصــهدیجیتالوفناوریرا
تقویتکردهوبهیادگیریمهارتهای
نوینمبتنیبرصنعتفناوریبیمه
آشــناشــوند؛همچنینشرکتها
نیزنیازاستســازوکارهاییرابرای
دورکارینیــرویانســانیوتقویت
انعطافپذیرینیــرویکاردرعین

حفظامنیتشغلیاتخاذکنند.
درنکتــهدیگــربایدتوجهداشــت
که»توســعهخدمــاتفناورانهبه
بیمهگذاران،امــریاجتنابناپذیر
استوشرکتهایبیمهالجرمباید
بهاینســمتحرکتکنند«وبرای
ایــنتحققبایددوجزیــره»بیمه«
و»فنــاوری«بایکدیگــربهصورت
مطلوبیهمراه،همگامودرهمتنیده
شوندتایکمسیرکارآمدبرایتوسعه
بهوجودبیاید.بههررویبایداذعان
داشتکهعصرپســاکرونابهخوبی
نشانداد،اگرمهارتهاویادگیریها
ارتقاپیــدانکند،دنیــایفناوریبه
راحتیافــرادتغییرناپذیررادرخود
محوخواهدکــرد،پسبایدکارکنان
صنعتبیمهبدانند،ادامهفعالیتدر
اینصنعت،منوطبهپذیرشتغییرات
ودرمسیرپیشرفتمهارتهایفردی

قرارگرفتناست.

جنابرئیسجمهورمشکالتاقتصادایرانریشهدر
مدیریتکشوردارد،جایدیگریبهدنبالآننگردیدو
ازاینروجایرئیسسازماناداریواستخدامیکشور
درجلســهبااقتصاددانانخالیبود،همانطورکهدر
ستادبودجهکشوروبهطورکلیدرمدیریتمنابعدولت
خالیاست،لطفاازدوعرصهازهمجداافتادهاقتصادو
مدیریت،یکروحواحدبرایمدیریتکلمنابعدولت
بسازیدوثمرهدرستآنرابهایرانهدیهدهیدوتنهادر
اینصورتاستکهمنابعرادستنامدیراننخواهید

دادومدیرانحرفهایراازمنابعمحرومنمیسازید.
چندیپیش،رئیسجمهوریبا17نفرازاقتصاددانان
کشورنشستمشترکیداشت.اینچندینباراستکه
دردولتهاییازدهمتاسیزدهمرئیسدولتمیزبان
اقتصاددانانمیشودکهحداقلدوپیاممشخصدارد؛
پیاماولاینکهاقتصادمدتهااستبهاولویتاولدولت
تبدیلشــدهوپیامدوماینکــهدولتبهمتخصصان
اقتصادبهامیدهدوحاضربهشنیدنصدایآنهاست،
هرچندتعدادیازاعضایدولتمانندمعاوناقتصادی
رئیسجمهور،رئیسسازمانبرنامهوبودجه،وزیرامور
اقتصادیوداراییورئیسکلبانکمرکزیمتولیان
اقتصادیهستندورئیسدولتمیتوانستبرگزاری
چنینجلسهایرابهآنهاواگذارکند،اماباحضورچهار
مسئولاقتصادیخودمیزباناقتصاددانانشدکهاین
نوعآرایشدرکنارنمایندگاناقتصادیمجلسشورای
اسالمی،مجمعتشخیصمصلحتنظامواتاقبازرگانی
ایرانرامیتوانیکنقطهقوتمحسوبکرد،هفتنفر

مسئولو10نفرمتخصصاقتصادکشور.

دکتر حمیدرضا نایبی
کارشناس مدیریت و بهره وری

بهــره وری در دنیای 
امروز بــا موضوعات و 
گوناگونی  گزاره های 
ارتباط دارد. همچنین 
بهره وری در ســطوح  
و بخش هــای متنوع 
تعریف شده و با مسایل 
و موضوعات مختلف 
در آمیخته اســت. در 
صفحاتی که بــا نام 
»میهمان« نام گذاری 
شده است، در هر شماره 
بخشی از دیدگاه های 
کارشناسی متخصصان 
حوزه های مختلف را که 
با بهره وری ارتباط دارد 

را با هم می خوانیم.
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اماسوالایناســتکهچرارئیسســازماناداریو
استخدامیکشورکهمتولیتوسعهمدیریتدردولت
بودهوازســال1378بافعالشــدنوظیفهارزیابی
عملکرددســتگاههایاجراییکشوربیشاز20سال
استکهبرعملکردمدیریتدردولتنظارتمیکند،
درآنجلسهوهمچنینجلســاتمشابهدولتهای
قبلیحضورندارد؟انتظارمــیرودنهادیکهناظربر
نحوهمدیریتاموردردولتاست،درجلساتاقتصادی
رئیسدولتودرجلســاتیهمچونســتادبودجه،
کمیســیوناقتصادیدولتوازجملهنشســتهای

رئیسدولتبااقتصاددانانحضورداشتهباشد.
البتهبهطورمتقابل،مشارکترئیسسازمانبرنامهوبودجه
ومعاوناقتصادیرئیسجمهوردرتصمیمگیریهای
نظامحکمرانیومدیریتیدولتهمبرایایجادیکنظام
مدیریتمنابعکارآمدضروریاست.آیاهنوزروسایدولت
وحتیمعاونانرئیسدولتبهایننتیجهوباورنرسیدهاند
کهریشهمشکالتاقتصادیدرسوءمدیریتاستیااینکه
ســازماناداریواستخدامیکشورمیتواندبرعملکرد
مدیریتدردولتتأثیربگذاردبهطوریکهیکهماهنگی
وتمرکزدرمدیریتمنابعمالی،اداریوداراییهایفیزیکی
ایجادشود،چراکهبرایشرایطفعلییعنیکمبودمنابعدر
دولتضروریاست.سازمانبرنامهوبودجهکشوردرنهایت
میتوانددرمورداولویتبرنامهنظردهد،امادرموردقابلیت
مدیریتدستگاهنابینااست،درحالیکهسازماناداریو
استخدامیکشورمیتواندباتوجهبهوضعیتمدیریتی

دستگاهازاثربخشیهزینههامراقبتکند.
مطالعاتمتعدددرداخلوخارجازکشــورنشانمی
دهدکهبهبودکیفیتحکمرانیومدیریتدردولت
بارشداقتصادیکشورهارابطهمثبتومعنیداردارد.

حســنوندوهمکاران)1397(بامطالعهکشورهای
خاورمیانهوشمالآفریقا)منا(بهایننتیجهرسیدند
کهتاثیرهمزمانیشاخصحکمرانی)میانگینشاخص
شــشگانهحکمرانیجهانی(ومخارجدولتیبیشتر
اززمانیاســتکههرکدامازاینشاخصهابهتنهایی
درنظــرگرفتهمیشــوند.همچنینتأثیــردوتایی
زیرشاخههایحکمرانی)بهعنوانشاخصنهادی(و
مخارجاموراقتصادیومخارجاموراجتماعیبررشد
اقتصادیمثبتومعنیداراست.دراینمقالهآمدهاست
تاثیردوتاییزیرشاخههایحکمرانی)بهعنوانشاخص
نهادی(ومخارجامورعمومیبررشداقتصادیمنفی
ومعنیداراستبهاینمعنیکهتمامزیرشاخصهای
ششگانهحکمرانیجهانیبایدتوامانبهبودیابدونه
فقطبرخیاجزایآن.ایزدخواستی)1397(بابررسی
آمارایراننیزبهایننتیجهرســیدکهافزایشکیفیت
حکمرانیازطریقتاثیرگذاریبرساختارمخارجدولت
وکاهشرانتدولتی،موجبافزایشذخیرهسرمایه
سرانه،تولیدسرانه،مصرفســرانهوسطحرفاهشده

است.

نتیجه گیری
اگربپذیریمکهمســائلاقتصادیکشــورریشهدر
کیفیتمدیریتوحکمرانیدولــتداردآنوقت
میتواننتیجــهگرفتکهدولتبهتشــکیلیک
مدیریتواحدومتمرکزبــرایمدیریتمنابعاعم
ازمنابعمالی،تشکیالت،شایستگیمدیران،نیروی
انســانیوفناوریادارینیازدارد،همانطورکهدر
اداراتیکمعــاوناداری،مالــیوبودجهوظیفه
مدیریتمنابعرابهصورتتوأمانومتمرکزبرعهده

دارد.فقطدرآنصورتاســتکــهدردولتیک
مسئولموجهپیدامیشودوپاسخگویاینخواهد
بودکهچرامتناســبباهزینهکردســاالنهحدودا
ســیصدمیلیارددالردربودجهکلکشــوررشــد

اقتصادیورشدبهرهورینصیبایراننمیشود!
امیداستدرآیندهشاهدآنباشیمکهنقشمتولیان
توسعهمدیریتوبهویژهسازماناداریواستخدامی
کشوردرتصمیمگیریهایاقتصادیدولتبیشترشده
وجلساتاقتصادیدولتویانشستبعدیرئیسدولت
بااقتصاددانانهمراهباحضوررئیسسازماناداریو
استخدامیکشورباشدورئیسجمهورنیزهمچنان
مشتاقبهدیداراقتصاددانانباشد.قطعااگرمتولیان
سازماناداریاستخدامیکشوردرجلساتاقتصادی
دولتحضوریابند،کیفیــتتصمیمهایاقتصادیو
اجراپذیریآنهاتضمینمیشودتادرآیندهبااستفادهاز
ابزارهایقانونیکیفیتاقداماتاینسازمانارتقاپیدا
کند،بهاینصورتشــایدتشکیلسازمانمدیریتو
توسعهمنابعدورازانتظارنباشد.بهطورمتقابلباحضور
معاوناقتصادیورئیسســازمانبرنامهوبودجهدر
شورایعالیاداریوهیاتهایهمردیفمدیریتیبه
ثمربخشیتصمیمهایاداریبراقتصادومالیهعمومی
اضافهخواهدشــد.هرچندکهدرآیندهخالیازلطف
نخواهدبودکهدولتدرتصمیمگیریهایاقتصادی
عالوهبردخالتدادنمسئوالننظامهایحکمرانیو
مدیریتازحضورمتخصصانعلوماجتماعی،ارتباطات
ورســانهنیزبهرهمندشــدهتابهمنظوربررسیهمه
جانبهترمسائلواجرایمردمیواجتماعیراهکارهااز
وقوعبرخیرخدادهایتلخهمانندحوادثسالهای

1396و1398جلوگیریشود.
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میهمان

یکیازمسائلجدیکشوردرحوزهبهرهوری،ارتقایبهرهوری
درآموزشوپرورشاست.دکترحمیدرضاآیتاللهیدرمطلبی

بهاینموضوعمهمپرداختهکهدرادامهمیخوانید.

بهره وری از جنبه هزینه - فایده در آموزش و پرورش 
1.ازآنجــاکهمعلمانمدارسآمــوزشوپرورش12ماه
حقوقمیگیرند،ولیدرتابســتانوبهار،حدود4ماهاز
سالکارچندانیبهعهدهآنهاگذاشتهنشدهاستموجب
میشودکهکمترازیکسومهزینههاییکهدرآموزشو
پرورشمیشود،نتواندبازدهیمناسبیمتناسبباهزینه
انجامشدهداشتهباشــد.آنچهبرایافزایشبهرهوریدر
آموزشوپرورشاهمیتدارداســتفادهازنیرویمعطل
ماندهمعلماناستکهفایدهایازاینوقت،برایآموزش
وپرورشودانشآموزانبهدســتنمیآید.طرحهاییکه
بتوانداینامکاناتازدسترفتهرابهفایدهمندیمناسب
برساندمیتواندبهافزایشبهرهوریدرآموزشوپرورش

منجرشود.
2.درمدارسدولتیمدیرومعلمانبدونانتخابخودازروی
تصادفباهمجمعیراتشکیلمیدهندتاکارتعلیموتربیت
رادرمدرســهانجامدهند.اینگروهِهمسازنشدهنمیتواند
همافزاییایجادکندوچراکهنخســتینشرطکارگروهی
موثرکهموجبهمافزاییکاراعضایگروهمیشود،ازهمان
ابتدادرنظرگرفتهنشــدهاست،لذابهرهوریاینفعالیتها
نیزبهشدتکاهشمییابدوادارهمدرسهخالقیتومجال
بروزپیدانمیکند،نشاطوعالقهمندیبهثمربخشبودنو
فعالیتپربازدهکاهشیبودهوعالقهمندیگروهبهیکدیگر
بهطورطبیعیوجودنــداردودرنتیجهگروهباانگیزهقوی
فعالیتنخواهدکرد.ضمنآنکهازپاسخگوییگروهنسبتبه
وظایفکاستهمیشودومهمترینعواملرشدبهرهوریدر

مدرسهغیرقابلحصولمیشود.
3.هزینههایبسیارزیادیبرایهردانشآموزطی12سال
تحصیلیبایدانجامشود،البتهاینمشکلدرآموزشعالی
نیزوجوددارد.بههمیــنجهتباکثیریازفراگیرندگانی
مواجهیمکهنمیتوانندکارآمدیالزمرانهدرحیطهعلمی

ونهدرحیطهزندگیاجتماعیونهدربهرهدهیاقتصادی
داشــتهباشــند.چراکهبرنامههایمدارسوفعالیتهای
معلمانصرفــابهافزایشمعلومــاتومحفوظاتمحدود
میشود.برایبهرهوریبایدبرنامههایآموزشوپرورشدر
سطحخردبهارتقایپردازشمعلوماتدانشآموزان،ارتقای
بینشهایعلمی،فرهنگیواجتماعیآنهامعطوفشودتادر
نهایتبهمهارتافزایی،ارتقایتوانمندیهایفکری،علمی،
اجرایی،زندگیوغیرهدانشآموزانمنجرشود.آنچهمسلم
استنظامدولتیفعلیدراینزمینههابسیارکماثراست،
درحالیکهاهدافتحصیالت12ســالهدانشآموزبایدبه
دانِشپردازشمعلومات،بینشومهارتآموزیتغییریابد.

4.فعالیتمدارسومعلمانبایدبراساساهدافوانتظارات
مشخصوهمهاینعواملبایدبهایناهدافوانتظاراتواقف
باشندتانوعفعالیتشانرامتناسبباآنهاتنظیمکنند.در
ارزیابیفعالیتها،معلمانبهجایاتمامکتابهایدرسیباید
رویرسیدنبهانواعاهدافمتمرکزشوندتانتیجهنهاییپس
ازدورانتحصیلمحققشود،لذابهجایهدفمتداولکادر
آموزشــییعنییاددادنیککتاب،اینرویهبایدبهاهداف
گوناگونبافعالیتهایمتنوعمبدلشــودتااهدافکالن
آموزشوپرورشکهبهطورمناسبیدرسندتحولترسیم
شده،محققشــود.بنابراینبرایارتقایبهرهوریآموزش
وپرورش،بایدکارکردهایمعلمانباایننگرشبازســازی
شودتانتایجبیشترینسبتبهفعالیتهایکنونیدرقبال

هزینههایانجامشده،بهدستآید.
5.مدارسمانخبهپــروریراارزشاصلیکارخودقلمداد
میکنندودرنتیجهافرایکــهازنعمتهوشباالمحروم
هستند،موردتوجهقرارنمیگیرندکهاینامرموجبمیشود
بسیاریازدانشآموزانازفعالیتهایمدارسمغفولمانده
ودرنتیجهبهرشدمتناسبباخوددرمدرسهنرسند.برای
افزایشبهرهوریبایدتفاوتهایفردیموردتوجهقراربودهو
هرفردمتناسبباتواناییاشارتقاپیداکندتاتمامیفرزندان
اینمرزوبومتحتآموزشهایالزمقرارگرفتهوبهرهوری

آموزشوپرورشنیزافزایشداشتهباشد.

تغییرات بنیادین در اهداف و فرآیند تعلیم و تربیت و 
درنتیجه تغییر مالک های بهره وری

درشــرایطپیشروبهیکبارهتغییراتیاساسیدرفرآیند
تعلیموتربیتکهمتاثرازتوسعهفناوریهایاطالعاتیبوده،
بهوجودآمدهوبسیاریازمالکهاینتیجهبخشیفعالیتها
تغییراتاساســیکردهاســت،بنابراینبایددرمالکهای

راهکارهای برای ارتقای بهره وری در آموزش و پرورش

دکتر حمیدرضا آیت اللهی
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و مدیر عامل 

»موسسه آموزشي فرهنگي هدایت میزان«

بهرهوریتجدیدنظراساسیصورتگیرد،چراکهبرخالف
گذشتهکهبهترینمعلمکسیبودکهبهبهترینوجهاطالعات
علمیرابهدانشآموزانتقالمیداد،امروزبهترینمعلمکسی
استکهبتواندبیشترینکنجکاویرادردانشآموزایجادکند

تاخودبهمطالبعلمیدستیابد.
اهمیتیافتنیادگیریویاددهیتعاملیبهجاییاددهی

ویادگیرییکطرفه
بسطانتخابهاواختیارهایفردیدرفعالیتهایزندگی

بهجایمحدودبودنبهیکنظامازپیشتعیینشده
تغییرتدریجیمحیطآموزشیازمدرسهوکالسبهفضای
مجازی،خانه،یاددهندگانمتنوعفضایمجازی،گروههای

مرجع
تغییراثربخشیدانشآموزازفعالیتبرایجمعاطالعات

بهتالشبرایپردازشاطالعات
تعدیلنقشمعلمازیاددهندهبهتسهیلگر

تغییریاددادندانشبهباالبردندانشوبینشومهارت
تغییردانشآموزازیادگیرندهمنفعلبهیادگیرندهخوداتکا
تغییراساسیدرشغلهایآیندهازتخصصگراییبهتوانایی

حلمساله
تغییرنیازهایآیندهجامعهانسانیازنیازهایفیزیکیبه

نیازهایاطالعاتی
تغییرارزشهــایاقتصادیدنیاازنتایــجفیزیکیمثل
صنعت،تجارتوســایرمواردبهارزشمندیاقتصادیامور

پردازشیاطالعات
تعدیلرویکردمبناییفعالیتآموزشــیازنقشمحوری

معلمبهنقشمحوریدانشآموز
تغییرعنواندانشآموزبهتواناییجو

تعدیلآموزشوپرورشنخبهگرابهآموزشوپرورشموثر
برایهمهاستعدادها

تغییرآموزشوپرورشجبریعدالتگریزبهبسطعدالتو
همسطحیدسترسیبهنیازهایآموزشیوپرورشی

تغییــرارزشــیابیهاینمرهمحــوربهارزشــیابیهای
تواناییمحور

رنگباختنانگیزهتشویقهاوتنبیههایبیرونیوارزش
پیداکردنانگیزههایدرونیولذتحلمساله

تنوعمنابعآموزشــیازکتابدرسیبهروشهایمختلفو
رسیدنبهمطالبموردلزومبهویژهبااستفادهازفضایمجازی

برنامهریزیبرایارتقایمهارتهایضروریدرعصرحاضر
مثلسوادرسانهای،سوادمالی،سوادحقوقی،سوادسیاسی،
سوادمدیریتوبرنامهریزیوسواداخالقیکهضرورتحضور
درجامعهفعلیاقتضایآنهاراداردوتغییرمنابعآموزشــی
ازمطالبعلمیصرفبهمطالبعلمیبههمراهســوادهای

مذکور
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بهره وری و تبدیل چالش ها به فرصت ها

دکتر زهرا عابدی
عضو هیات علمی و مدیر گروه مدیریت محیط زیست 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

دراصل44قانوناساســی،نظاماقتصاديبرپایهمالکیت
دولتی،تعاونیوخصوصیتعریفشدهوقلمرومالکیتهر
یکنیزآوردهشدهاست.درخرداد1384سیاستهايکلی
اصل44قانوناساسیابالغشد.هدفازابالغسیاستهاي
مذکور،ارتقایکاراییبنگاههاياقتصاديوبهرهوريمنابع
ماديوانســانیوفناوري،افزایشرقابتپذیريدراقتصاد
ملی،افزایشسهمبخشخصوصیدراقتصادملیوتشویق
اقشارمختلفمردمبهسرمایهگذاريوبهبوددرآمدخانوارها
اعالمشد.برنامهپنجسالهپنجمتوسعه،دومینگامجهت
تحققاهدافسندچشــماندازبیستسالهکشوردرافق
1404هجريشمسیبود.دراینراستا،درماده79قانون
برنامهپنجمتوسعه،جهتدستیابیبهرشدمناسبوپایدار
اقتصادي،سهمیکسومارتقایبهرهوریدررشداقتصادي
)8درصدی(تکلیفشدهاست.شایانذکراست،اینبراي
نخســتینباربودکهدرسیاستهايکلیبرنامهها،براي
بهرهورياهدافکّمیتعیینمیشدکهحاکیازاهمیت
موضوعوتاکیدبرآناســت.اینمادههمچنینبهارتقای
جایگاهسازمانینهادمتولیبهرهوريدرکشوروتهیهبرنامه
جامعبهرهوريبرايتمامیبخشهاياقتصاديپرداخته
است.اینموضوعهمچنیندربرنامهششمتوسعهمورد
توجهقرارگرفتهاست.نظاممالیاتیبهعنوانابزارسیاست
مالیبرایتوزیعدرآمدوثروت،حساسیتزیادینسبتبه
نوسانهایاقتصادیداردوعاملتعیینکنندهایدرتحقق
اقتصادمقاومتیتلقیمیشود.باتوجهبهتحریمهایاعمال
شدهازسویکشــورهایجهان،کاهشوارداتمنابعاولیه
صنایعمهم،کاهشتنوعزیستیوافزایششکافاکولوژیکی
درکشور،بایدبرتولیدومصرفپایدارتمرکزوازتکنیکهاو
ابزارهایمناسبجهتمدیریتبهینهمنابعومحیطزیست
بهکارگرفتهشــود.بهعبارتدیگربایددرهرواحدتولیدی
حداقلنهادهبهازاییکواحدستادهاستفادهشودتاعالوه
برکاهشپسماند،ضایعاتوهدررفتهایتولیدیارتقای
بهرهوریتولید،حفاظتازمحیطزیست،سودآوریاقتصادی

وکاهشاثراتخارجینیزمحققشود.
درحالحاضرچرخهتولیداتاقتصادایران،گرفتارمسائل

ومشکالتمتعددریشهداروفزایندهایاستکهآثارآن
بهصورتنرخرشــداندکیابعضامنفیاقتصادیظاهر
شدهاست.دراغلبمطالعاتآسیبشناسیاقتصادایران
برایننکتهاجماعنظروجودداردکهیکیازدالیلاصلی
ناکارآمدینظامتولیدیکشــور،پایینبودنبهرهوری
عواملتولیدبودهوبهعبارتدیگر،نســبتســتاندهبه
دادهدرخطوطتولیدیپاییناست.بهعنوانمثال،نتایج
مطالعهبهرهرویانجامشدهتوسطمرکزآمارایرانبرای
کارگاههایباالی10نفردردورهزمانی1388-1375به
تفکیک23رشتهصنعتکارخانهای)برمبنایکدهای
دورقمیISIC(نشــانمیدهدکهروندرشدستاندهدر
تمامیصنایعمثبتبودهاست،امادراینمدتدادههای
مورداستفادهدرخطوطتولیدنیزبانسبتمشابهیرشد
کردهاند.اینموضوعگواهیبروضعیتنامناسببهرهوری
درصنایعکشــوراست.بهطورکلیمیتواننقاطضعف
بخشهایمختلفاقتصادیکشورراازمنظربهرهوریدر

محورهایذیلخالصهکرد:
بهروزنبودنتکنولوژیودانشتخصصیمدیران

پایینبودنسطحسرمایهانسانیدربسیاریازبخشها
ضعفدرپیادهسازیمدلهایبهرهوریوارتقایآن

پایینبودنســهمهزینههایآموزش،تحقیقوتوسعهاز
ارزشافزودهبنگاهها

کمتوجهیبنگاههاودستگاههابهنوآوریوکارآفرینی
ضعففرهنگیدررابطهبااندازهگیری،هدفگذاریوبهبود

بهرهوریدرالیههایمختلففردیوسازمانی
.)HighTech(سهماندکصادراتمبتنیبرفناوریهایباال

ازسویدیگرکشوردرحوزهرشدوارتقایبهرهوریوباتوجه
بهشرایطسیاسیواقتصادیجدیدپساتحریمبافرصتهایی
روبهرواستکهاســتفادهازآنهامیتواندمسیردستیابیبه
اهدافاسنادباالدستیورشداقتصادیپایداررافراهمسازد:

وجوداصل44قانوناساسیوامکانبازنگریدرروشهای
خصوصیسازیوتاثیرگذاریآنبرارتقایبهرهوری

امکانبهبودفضایکسبوکاردرایرانبعدازرفعتحریمها
امکانجذبسرمایهخارجیوهمکاریباکشورهایپیشرو

برایارتقایبهرهوریدانشبنیان
قرارداشــتناقتصادایراندرمرحلهگذارازمرحلهتوسعه

مبتنیبرمنابعطبیعیبهمرحلهتوسعهمبتنیبرکارایی
بهرهگیریازظرفیتهایخالیواحدهایتولیدی،مبتنی

براستراتژیبهرهوریسبز
وجودالزامقانونیبرایافزایشسهمتحقیقوتوسعهازتولید

ناخالصداخلیدرراستایارتقایتکنولوژی.

راه حل ها با توجه بــه نقش پررنگ فضای 
مجازی

تنوعدادنبهمنابعدرســیازکتابدرسیبه
انواعکتابهاومنابعفضایمجازی

فعالساختندانشآموزدرفضایمجازیسالم
تعدیلتربیتازتربیتکردنبهتربیتشــدن

مبتنیبراختیارمتربی
بهوجودآوردنموقعیتهاییکهدانشآموزرابه

کنشگرفعالومثبتتبدیلکند.
بهوجودآوردنموقعیتهایفیزیکیومجازی

براینقشفعالدانشآموزبرایکسبمهارت
تعدیــلروشهــایافزایــشمعلوماتبه
روشهایارتقایعلمیبههمراهرشدمهارت

دردانشآموز
ایجادآموزشوپرورشمتنوعبایکهســته
اولیهومتغیرمتناســبباتفاوتهایفرهنگی،
جغرافیایی،جنســیوزبانیدرنتیجهمحدود

نساختنآموزشبهکتابدرسییکسان
تغییرارزشیابیهاازارزیابیاطالعاتدانشآموزان

بهارزیابیدانش،بینشوتوانمندیآنها
سرعتعملدســتاندرکارانبرایتحوالتو
اتکابهبرنامههایپویاوپرهیزازبرنامههایایستا

کهعادتآموزشوپرورشمابودهاست.
افزایشنقشوالدیندرفرآیندتعلیموتربیت
ودرنتیجهشکلگیریمثلثمعلم–دانشآموز
–والدینبرایتعلیــموتربیتباتوجهبهتغییر

نقشمعلم
برنامهریــزیبرایبســطتربیتهــاینوین
)سوادها(بهصورتفرآیندیدرتعلیموتربیت:
مثلســواد)تربیت(رســانهای،ســوادمالی،
سوادحقوقی،سوادسیاسی،ســوادمدیریتو
برنامهریزی،سواد)تربیت(اخالقی.اینبهمعنای

اضافهشدنبردروسدانشآموزاننیست.
برنامهریزیبــرایارتقایتفکرعلمیبهجای

کنکورمحوری
تدارکوســیعفضایمجازیبرایمدارسکه
درغیراینصورتعواملدیگربهسرعتاینفضا

رامیربایند.
سرمایهگذاریبرپژوهشوارتقایفرآیندهای

تعلیموتربیتبرایاعمالدرمدارس
افزایشانگیزههایدانشآموزانبراییادگیری
دروسوتربیتهاباتنوعبخشــیدنبهانگیزهها

ونتایج.
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دیدگاه

لیال مرگن: در هر شماره از نشریه »اندیشه بهره وری« با یک پرسش به سراغ متخصصان حوزه بهره وری و حوزه های مرتبط می رویم و نظرات آنها را درباره آن 
مساله جویا می شویم. در این شماره عدم تحقق اهداف بهره وری در برنامه های توسعه را جویا شده ایم و پرسیده ایم برنامه هفتم توسعه در زمینه بهره وری باید 

چه موضوع ها و چارچوب هایی را مدنظر قرار دهد.

بهرهوریدرســطوحملی،ســازمانیوفردیو
همچنیندرزمینههایانرژی،سرمایهونیروی
انسانی،تکنولوژیوسایرمواردقابلبحثوبررسی
است.اماآنچهدرهمهآنهامشترکاست،فرهنگ
است.بهرهورییکفرهنگاست.یکمدلذهنی
است،یکسبکزندگیاست.اگردربرنامههفتم
توسعهبهدغدغهمندکردنفرزندان،دانشآموزان،
خانوادهها،کارکنان،کارآفرینانومدیرانتوجه
شدهویکتفاهمایجادشودکهمامجبوربهبهرهور
شدنهستیم،یکگامبهجلورفتهایم.برنامههای
متعددکشوربهدلیلعدممفاهمه،عدمذهنیت
وادبیاتمشترکوعدمفرهنگسازیبهنتیجه

نرسیدهاست.

بهرهوریچیزینیستکهمااکنونتصمیمبگیریمکهآنرادرکشورارتقا
دهیمواینمسالهبهسرعتقابلانجامباشد.بلکهبهرهوریمقولهایاستکه
اگرکشورهابخواهندبهآنبپردازند،نیازبهیکبرنامهریزیحداقلمیانمدت
وحتیبیشتروبلندمدتدارند.سیســتمآموزشییککشوربایدازسطح
دبستانوپیشدبستانمتحولشودتاکودکانیتربیتشوندکهخالقباشند
وازهماکنونبراینیازهایآیندهتربیتشوند.یعنیبایدازامروزاینمساله
موردتوجهجدیقرارگیرد.بایدتکنولوژیهادرکشورمتحولشوند.بااین
تکنولوژیهاییکهاکنونودرحالحاضردرکشوروجوددارد،شمانمیتوانید
انتظارداشتهباشیدکهبهرهوریارتقایابد.تغییرتکنولوژیدرحداستانداردهای
جهانیچیزینیستکهبهسرعتانجامپذیرباشد.پسبایدنیرویانسانی
تربیتشدهازپایینترینسطحتادانشگاههاداشتهباشیم،تماممحتوایدروس

عوضشودوبانیازهایآیندهانطباقیابد.
ازسویدیگر،بایدمحیطکسبوکارمناسبشودورقابتپذیریباالرود.در
اصل،بهرهوریرویتماماینمفاهیمبنیادیکهگفتم،سوارمیشود.بهرهوری
چیزینیستکهیکنفرباباالترینتواناییهاوامکاناتبیایدوبتوانداینمقوله
راظرفیکتادوسالارتقادهد.برایهمیندردنیابرایبهرهوریبرنامههای
15تا20سالهتدوینمیشود.اصوالوقتیراجعبهمقولهبهرهوریصحبت
میکنند،برنامههایبلندمدتمدنظراست.بهرهوریمثلرشداقتصادی
وتورمنیستکهســاالنهاطالعاتشرابدهید.حتیاطالعاتبهرهوریرادر
بازههایزمانی10تا20سالهارائهمیکنندکهدریابندکشورچگونهعملکرده
است.برایجمعبندیبایدبگویم،برایاینکهبتوانیمبهرهوریرادربرنامههفتم
ارتقادهیموســهمیکسوم-یاحتیدرمباحثجدیدازرشد44درصدی
سخنگفتهشدهاست–آنرامحققکنیم،اوالبایدرشداقتصادیقابلتوجه
باشیم.زیرااگررشداقتصادیشماصفرباشد،سهمازصفر،برابرصفرمیشود.
برایرشداقتصادیمناسببایدبرنامهریزیهاوسیاستگذاریهایجدید
انجامشود.همچنینجلویمسائلومشکالتبنیادیکهمانعرشداقتصادی
شدهاند،گرفتهشود.برایبهرهوریاگربخواهیمسهممناسبیدرنظربگیریم-
کهاینسهمدرکشورماکهدرحد6تا8درصدساالنهاست-دریکبازهزمانی
درازمدت15سالهبایداینسهماعمالشود.نیازاستکهازاکنونفکرکنیمو
تالشکنیمکهساالنهبهطورمتوسط6تاهشتدرصدرشدداشتهباشیم.با
اینمیزانرشد،کشورمامیتواندجزوکشورهایقدرتمندباشدواگربخواهد
بهرهوریسهمخودرادررشدکشورداشتهباشد،بایداصالحاتبسیاراساسی
درمقوالتیکهمطرحشد،صورتگیرد.مقوالتدیگریهمدربهرهوریموثر

است،امادراینگفتاربهمهمترینآنهااشارهکردم.

 ارتقای بهره وری 
نیازمند سیاستگذاری های جدید

 ایجاد مفاهمه در رابطه با 
بهره وری در برنامه هفتم توسعه

دکتر رویا طباطبایی یزدی
رئیس  کمیته اقتصاد کالن مجمع تشخیص مصلحت 

نظام و رئیس اسبق سازمان بهره وری

مهندس امیر بابا اکبری
عضو هیات مدیره شبکه 

مشاوران مدیریت و مهندسی
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مااکنوندرجامعهخودبهدلیلمحاصرهاقتصادیومشکالتیکه
خودمانیادیگرانآنراایجادکردهاند،دریکشرایطبحرانیقرار
داریمونیازداریمکهشرایطرامدیریتکنیم.بنابرایندرچنین
شرایطیبایدچارهایاندیشید.مابایدبدانیمچگونهبابهرهوری
کلنجاربرویمورویآنکارکنیم،زیرابههرحالیکدرصدقابل
مالحظهایازدرآمدملیورشداقتصادیبایدازطریقبهرهوری

طبقبرنامههایپنجسالهاتفاقبیفتد.
برایدستیابیبهاینهدف،چهارنکتهرایادآوریمیکنم.

نخســتینکارایناســتکهبایدجایگاهونقشسازمانملی
بهرهوریرادرستتنظیمکنیم.اگرواقعادولتبهدنبالایناست
کهازطریقبهرهوریبهرشداقتصادیدستیابد،نیازمندالزاماتی
اســت.نقشهاییبرایوزارتخانههایدیگردراینحوزهوجود
داردکهآنهاخودشانمیدانندچگونهعملکنند،ولیبرایحوزه
بهرهوریبایدنقشسازمانبهرهوریرادرستانتخابکنیم.یک
جایگاهملیوغیردولتیبرایآنتعیینکنیم؛زیراجایگاههایملی
یکجایگاههایفرمایشیهستندامامقولهبهرهوریفرمایشی
نیست.سازمانملیبهرهوریمثلبانکمرکزیدرهمهجایدنیا
بایدیکاستقاللیداشتهباشدوبقیهازآنتبعیتکنندتابتوان

رویاینمقولهکارکرد.

نکته اول: اولینپیشنهادمندراینزمینهایناستکهسازمان
ملیبهرهوری،جایگاهیملیوغیــردولتیپیداکند.البتهاین
مســالهبایدباحمایتدولتمحققشود.دوماینکهاینسازمان
یکنقشاثربخشداشتهباشــد.برایاثربخشیسازمان،باید
طبقمصوبههاییکهمجلسیادولتدارند،ســایردستگاههااز
دستوراتسازمانبهرهوریتبعیتکنند.ایناقداممیتواندنقشی
اثربخشداشتهباشدوگرنهاگربهرهوریچهارتاکالسبگذاردو
هرکسدلشبخواهد،دراینکالسهاشرکتکندیادرکالس
حضورنیابد،دســتورالعملهاییصادرشــودکههرکسدلش
خواستاجراکند،اینجایگاهاثربخشنخواهدبود.نقشسازمان
بهرهوریدرتصمیمگیریبایدلحاظشود،یعنیباوجوداینکه
منمعتقدمکهسازمانبهرهورینبایدشکلدولتیداشتهباشد،
ولیبایددرتصمیمگیریهاازنظراتاینسازماناستفادهکرد.در
برنامهریزیهابایدازنظرآناستفادهکرد.چهدربرنامهریزیهای
اقتصــادیوچهدربرنامهریزیهایاجتماعــیبایدبهنحویاز
نظراتگردانندگانسازمانبهرهوریاستفادهکرد.اینمسایل

باعنوانجایگاهونقشسازمانملیبهرهوریمطرحمیشود.

نکته دوم:مسالهمدیریتسازمانبهرهوریاست.نحوهانتخاب
مدیریتسازمانبایدبهشکلیباشــدکهشایستهگزینیصورت

گیرد.دربهرهوریاگرقرارباشــددوبارههزینهکنیمکهبخواهیم
درآمدیکسبکنیمکهدیگراســماینعملبهرهورینیست.نه
اینکهدســتیابیبهبهرهوریهزینهالزمندارد،ولیمادرآمدمان
بایدازطریقبهبودروشهااتفاقبیفتدواینمهمصورتنمیگیرد
مگراینکهافرادشایستهایبرایمدیریتاینحوزهانتخابشوند.
نکتهبعدیبودجهســازمانبهرهوریاست.سازمانهایبهرهوری
نبایدســازمانهایانتفاعیباشــندوگرنهازنقشخوددرجامعه
دورمیشــوند.بایدبودجهالزمبرایاســتخدامافرادمتناسببا
ماموریتهایاینسازماناختصاصدهندوجایگاهمناسببرای
آنهادرنظرگرفتهشود.بایدکاریکردکهمدیرانسازمانبهرهوری
درتصمیمگیریهایدرسطحبهرهوریخردوکالنبهنحویموثر
باشند.مسالهبعدیساختارسازمانیوماموریتاست.برایسازمان
بهرهوریبایدساختاریمتناسبباماموریتهاییکهبهاینسازمان
دادهمیشود،تعریفکرد.نبایدچندنفریرادورهمجمعکنیمکه

نتوانندماموریتهارابهاجرادربیاورند.

نکته سوم:ایناستکهبایدمجوزهایالزمبرایحضورملی،
منطقهایوجهانیهمچنینحضــوردرمجامعمختلفبرای
سازمانبهرهوریفراهمشود.یعنیبایدبرایسازمانبهرهوری
مجوزهاییصادرکردکهبتوانددرحوزههاییکهالزماست،حضور
فعالداشتهباشد.نظربدهدوازبرنامههاوشیوههایدرستاجرای

آندفاعکند.

نکته چهارم:بایــدبرنامههایکالندرحــوزهبهرهوریبه
سازمانملیبهرهوریارجاعشود.مثالدرحوزهآموزش،اجرای
آموزشهایمناســبدرحوزهبهرهوریرابایدبهخودسازمان
بهرهوریمحولکنیموازاینمجموعهبخواهیمکهاینکاررابرای
سازمانهایدولتیوغیردولتیانجامدهدواینکارطبقضوابط،
شرایطواستانداردهاییکهدردنیاهستومصوباتیکهدرداخل

مملکتاتفاقمیافتد،انجامشود.
درپایانبایدبگویم،اگرارادهملیباشــدومجلسودولتوسایر
نهادهانقشبهرهوریرادراقتصادبپذیرندوآنرادرســتدرک
کنند،بــامدیریتوراهبریمدیرانالیــقدرحوزهبهرهوریو
همراهبامحورهایچهارگانهودریکبرنامهریزیتوسعهکالن،با
احتمالزیادبهموفقیتهایدرخورتوجهدستخواهیمیافت.
ببینیدمالزیچگونهدربرنامه2020خودظرف40سالحوزه
بهرهوریاشرابهاینحدازرشدرساند،درحالیکهاصالاینکشور
پیشرفتهنبودوهنوزهمخیلیازارکانپیشرفتگیراندارد.ولی
بسیارازبهرهوریاستفادهمیکند،زیراماهاتیرمحمد،پشتوانه

اصیلسازمانبهرهوریوبرنامههایبهرهوریدرمالزیبود.

 4  نکته برای دست یابی 
به رشد اقتصادی از مسیر بهره وری

دکتر قاسم انصاری رنانی
رئیس دانشگاه بصیر، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی و مدیرعامل اسبق سازمان بهره وری
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بهــرهوریبرآینــدونتیجــهایاســتکهاز
استانداردســازی،نــوآوری،بهبــودفضــای
کسبوکار،بودجهریزیعملیاتی،استقراردولت
الکترونیک،مدیریتعملکرددولتو...حاصل
میشودویکرویکردمســتقلوموازیباآنها
نیستکهبرایتحققآنبتوانبرنامهایجداگانه

نوشت.
ازاینروالزماســتهمــهبرنامههامعطوفبه
بهرهوریباشد.بهرهوریروحیاستکهبایستی
درکلبرنامههفتمتوسعهدمیدهشود،بهعبارتی
دیگرارتقایبهرهوریواستفادهبهینهازمنابع
میبایستهدفبرنامههفتمتوسعهباشدنهیک

برنامهدرذیلآن.
اصلیترینچالــشدربرنامهنویســی،نحوه
هماهنگسازیویکپارچگیزیربرنامههاست؛
بهرهوریمیتواندبهعنــوانیکچارچوباین
نقشرابرعهدهبگیــردواولویتبرنامههفتم
توسعه،مواردیباشدکهیکیازموانعبهرهوریرا
رفعکردهوامکاناستفادهموثرترازمنابعکشور
رافراهمکند.بنابراینقدماولشناساییمسائل
وموانعارتقایبهرهوریبهتفکیکبخشهای

اقتصاديواولویتبندیآنهااست.
موضوعدیگریکــهبایدمدنظرقــرارگیرد،
کّمیسازیوشــاخصگذاریاهدافبرنامهها
بهشکلروشــنودرسهسطحخروجی،پیامد
وتاثیراتاســتوازکلیگوییوابهاماجتناب
شود.ازاینطریق،منابعصرفشدهبرایبرنامه
ونتایــجحاصلهازاجرایآنهــاقابلیتارزیابی

خواهندداشت.

 رفع موانع بهره وری
 یکی از اولویت های برنامه هفتم

  مهندس اسماعیل حبیبی شیره جینی
   مدیر شبکه بهره وری سازمان ملی بهره وری

 دولتی بودن اقتصاد 
مهم ترین چالش پیش روی بهره وری

اقتصادکشورمایکاقتصادسیاسیاستوسیاستهاینظام
ازباالگفتهمیشود،بنابراینتازمانیکهخصوصیسازینکنیم
وساختارهمچناندولتیوحکومتیباشد،تالشکردندر
مسیربهرهوریمارابهنتیجهنمیرساند.بهرهوریزمانیاتفاق
میافتدکهفضایرقابتیسالمایجادشود.وقتیقراراست
تماماقتصاددستدولتوحکومتباشدوبخشناچیزیاز
آندراختیاربخشخصوصیوتعاونیهاقرارگیرد،بهرهوری

مفهومینمییابد.
بهرهوریدردوسطحکالنوخرداتفاقمیافتد.بهرهوریدر
سطحبنگاههایعنیسطحخردبسیاراهمیتدارد.آموزش
وپرورشمابهرهوریمیخواهد.سیاستگذارانسطحکالن
وصنایعمابهرهوریمیخواهند.ایرانساختارحکومتیو
دولتیدارد،بنابراینبرایدستیابیبهبهرهوریبایددرآن
ساختارهانفوذکرد.دولتیبودناقتصاد،چالشیاستکه
اعتقاددارممانعبزرگیبرایبهرهوریاست.درسطوحکالن
بهخاطراینکهمادولتیبودهایم،خیلیبهمسالهبهرهوری
پرداختهنشــدهوبااینروندیهمکهدولتسیزدهمدارد،

بعیداستکهاتفاقیبیفتدودربرنامهآتیبهموضوعبهرهوری
بپردازند.

بخشیازکسریبودجهمادربرنامههفتم،میتواندازمحل
بهرهوریتامینشود.اکنونخوددولتبهایننتیجهرسیده
اســتودارداموالمازادخودراکهساختاربهرهورانهندارد،
واگذارمیکند.ازطرفیواگذاریبنگاههایدولتیبهبخش

خصوصی،میتوانداستقراربهرهوریرابیشترکند.
درسطوحخردوکوچکتردرزمینهبهرهوریمناسبعمل
کردهایم.دربنگاههاوبخشخصوصیچونسرمایهمتعلقبه
خودشاناستوبایدآنرابهسودبرسانند،مجبورندکهبهرهور
عملکنند.دربنگاههایکوچکومتوسط،بهرهورانهعمل
میکننداماجاداردکهساختارهایبهرهوریدرآنهاپیاده

شودتاعملکردبهتریداشتهباشند.
دربرنامههفتمبرایبنگاههایکوچکومتوســطهم
میتوانبرنامههاییراگنجاند.تقویتسمنهایبهرهوری
میتواندموثرباشدزیرااگرواقعابهآنهاتوجهشودودولت
پروژههاییرابهاینانجمنهابســپاردکهدربنگاههای
بخشخصوصینفوذکنندوبهــرهوریرااندازهگیری
کردهوبهآنهاراهکاربدهند،میتواندخیلیموثرباشد.اگر
دولتبهانجمنبهرهوریبودجهبدهدویابرایانجمنهاو
بنگاههابودجهایدرنظربگیردوآنهاراملزمکندکهمقوله
بهرهوریرادرکشوراندازهگیریکردهوعارضهیابیکنند،

ایناقداممیتواندبسیارموثرباشد.

مهندس حسین آقاخانلو
   دبیر مجمع عالی مدیران میتاپس

دیدگاه
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نوآوری و بهره وری
چگونهنوآوریوبهرهوریبهرشداقتصادیمنجرمیشود؟

یکیازنشســتهایتخصصییازدهمینهمایشملیبهرهوریایرانکهبااستقبالمناسب
مخاطبانبرگزارشد،نشست»بهرهوریونوآوری«بود.درایننشستجمعیازصاحبنظران
بهبیاندیدگاههایخوددرزمینههایمرتبطپرداختندکهباتوجهبهاهمیتموضوع،پرونده
ویژهاینشمارهازنشریهاندیشهبهرهورینیزبهمشروحموضوعهایمطرحشدهدرایننشست
اختصاصیافتهاست.درادامهآننیزنگاهیکوتاهیخواهیمداشتبهنکتههایمطرحشدهدر
هشتمینعصرانهبهرهوریانجمنبهرهوریایرانکهباموضوع»بهرهوریونوآوری«درآذرماه
1399برگزارشدهبود.درپایاننیزدوگزارشسازمانبهرهوریآسیاییکهبااینموضوعمرتبط

بوده،برایبهرهبرداریعالقهمندانبهصورتاجمالیمعرفیشدهاست.
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راهبرد نوآوری باز؛ الزمه ارتقای بهره وری در سازمان های بزرگ
    عضو هیات علمي دانشگاه صنعتي اصفهان  و عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی  دکتر مهدی کشمیری

نوآورییکیازعناصراصلیبهرهوریاســت،نقشبســزاییدراینمقولهداردودر
فرمولهایارزیابیبهرهوریبهطورمناســبیجایخودشرابازکردهاست.نوآوري
ســهمبزرگيدرروندبهرهوريدارد.عاملاصلیرشداقتصادی،بهرهوریکلعوامل
تولیداست.بهرهوریکلعواملبهمعنایافزایشستاندهاستبدوناینکهوابستهبه
افزایشنیرویانســانیوسرمایهباشد.بهرهوری،فناوریراجذبمیکندوکاراییرا
افزایشمیدهد.نیرویاصلیدرورایبهرهوریکلعواملتولید،نوآوریبهویژهنوآوری

درتولیداست.
ارکاننوآوریشاملچهاربخشاست.»نوآوریدرمحصول«کهشاملمعرفیمحصول
یاخدمتییامتمایزازنظرفنی،قطعاتوســایرموارداست.»نوآوریدرفرآیند«که
بهکارگیریروشجدیدیدرتولیدیاخدماتبهشمارمیآید.رکنسوم»نوآوریدر
بازار«استکهازآنبهعنوانبهکارگیریروشجدیدیدربازاریابیوبستهبندیوارائه
نوینیبرایمحصول،قیمتگذاریمتفاوت،طراحیظاهریمتفاوتوروشهایییاد
میشود.»نوآوریدرسازمان«کهبهکارگیریساختارهایمتفاوتدرسازمان،درروابط
برونســازمانیومواردیازایندستاست.بهباورکارشناسان،نوآوریدرمحصولو
نوآوریدرفرآیندمؤثرترازســایرنوآوریهابرکاراییهستندونقشپررنگیتریدر

بهرهوریدارند.

سهمشرکتهایکوچکومتوسطوهمچنینشرکتهاینوپاونوآوردرخلقنوآوری
حدود55درصداســتومهمترازاینموضوع،اینکه95درصدازنوآوریهایموثرو
جهشیمرهوناینشرکتهاست.درمطالعاتیکهازسویدانشگاهبرکلینیزمنتشر
شده،مویدایننکتهاست.همچنینبرایناساسبایددرنظرداشتکهافزایشنوآوری
همراهباافزایشکارآییاستوکارآییدرشرکتهایکوچکومتوسطبهنحوقابل

توجهیازشرکتهایبزرگ،بیشتراست.

بایددرنظرداشتشرکتهابهویژهشرکتهایبزرگاگربهاینموضوعتوجهنکنند
واهمیتراهبردهاينوآوريرادرنظرنگیرند،بدونشــکدرمسیرشکســتقرار
خواهندگرفت.درهمینزمینهکتابیمنتشرشدهو50شرکتیکهبهنوآوریتوجهی
نداشتهاندوشکستخوردهاند،معرفیشدهاند.ازجملهشرکتBordersکهبهانتشار
دیجیتالتوجهینداشت،کتابدیجیتالرابهآمازونبرونسپاریکردوچندسالبعد
خودورشکستهشد.شرکتBlockbusterنمونهدیگریدراینزمینهاستکهشرکت
پخشآنالینNetflixدرابتداپیشنهادخریدآنرابهمبلغ50میلیوندالرمطرحکرد،
اماموردموافقتقرارنگرفتوپساز10ســالورشکستهشد.شرکتKodakهم،از

صحنهفیلموعکسکناررفت.

نمودار 2: سطوح بهره وری نیروی کار و نوآوری

نمودار 1: انواع نوآوری

نوآوری در محصول
  معرفی محصول یا خدمتی جدید یا متمایز از نظر فنی و قطعات و ...

نوآوری در فرآیند
 به کارگیری روش جدیدی در تولید یا ارائهخدمت

نوآوری در بازار
 به کارگیری روش جدیدی در بازاریابی، بسته بندی و ارائه نوینی برای 

محصول، قیمت گذاری متفاوت، طراحی ظاهری متفاوت و ...

نوآوری در سازمان
 به کارگیری ساختارهای متفاوت در سازمان، در روابط برون سازمانی و ...

 نوآوری در محصول و نوآوری در فرآیند 
مؤثر تر از سایر نوآوری ها بر کارآیی هستند.

نمودار 3 : برخی از 50 شرکتی که در رویکرد نوآوری شکست خوردند
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نمودار 4 داستان سه شرکتی که بدون نوآوری به پایان راه رسیدند

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

نمودار  6 - نوع همکاری شرکت های بزرگ و شرکت های نوآور

بنابرایناگرشرکتهایبزرگعالقهمندندکهبهاینعرصهورودکنندوبهدنبالارتقاي
بهرهوريهســتند،بایدپارادایمنوآوريبازرادردستورکارخودقراردهند.اینبهآن
)R&D(معناستکهدیگرروندگذشــتهیعنیراهاندازیواحدهایتحقیقوتوسعه
بزرگوفربهکهبهواسطهآنبهسراغنخبگانرفتهوآنهارادرپروژههایتحقیقوتوسعه
بهکارگماریم،جایخودرابهپارادایم»نوآوریباز«دادهاســت.بدینترتیببهجای
اینکهایجادواحدتحقیقوتوسعهدردرونمجموعهدنبالشودومجموعهدرونیدراین
حوزهداشتهباشیم،شرکتهابایدبرايدستیابيوارتقايبهرهوريازطریقراهکارهاي

مختلفبهدنبالداشتنشرکاينوآورباشند.
بنابراینبایدنکاتذیلرامدنظرقرارداد:
نوآوریدرارتقایبهرهوریموثراست.

شرکتهایکوچکومتوسطنقشمهمیدرنوآوریدارند.
شرکتهایبزرگاگربهنوآوریتوجهنکنند،نهتنهاشاهدرشدبهرهورینخواهند

بود،مسیرشکستراطیخواهندکرد.
شــرکتهایبزرگاگربهاینعرصهورودمیکنند،بایدپارادایم»نوآوریباز«رادر
دســتورکارقراردهندوبرنامههایمختلفیرادرایــنچارچوبمدنظرقراردهندو

اجراییکنند.

نوعهمکاری)CooperationMode(شاملزنجیرهتامین،توسعهبازار،تحقیقو
توسعهوورودبهعرصههایجدیدکسبوکاریاستکهدومقولهآخربهعنوانمدلهای
نوآوریبازشناختهمیشودوپیچیدهترازمقولههایپیشینبودهوشرکتهایبزرگ

بایدبهدنبالشرکایخوددراینزمینههاباشند.

مکانیزم های همکاری در بخش تحقیق و توسعه
مکانیزمهایهمکاریدربخشتحقیقوتوسعهشاملدومکانیزماست.یکیازاین
SMEمکانیزمها،»توسعهفناوریدرختمحصولتوسطتامینکنندهباسرمایهگذاری
است«کهدراینحالتتامینکنندهخودنسبتبهتوسعهفناوریمجموعههاوقطعاتبا

سرمایهخویشاقداممیکندتادرزمرهزنجیرهتامینشرکتبزرگباقیبماند.
مکانیزمدیگرمشارکتSMEهادرتوسعهمحصولجدیدشرکتبزرگاست.دراین
مکانیزمSMEبهعنوانتیمتحقیقوتوسعهمحصولمشارکتمیکندوخدماتیاز
جملهتحلیلهایمهندسی،طراحیوتستقطعاتومجموعههارابرعهدهمیگیرد
کهمکانیزمدوم،پیچیدگیوگستردگیتعاملبیشتریدارد.الزاماتهمکاریدراین
سطح،تدوینوارائهاســتانداردهایطراحیوتوسعهمحصولتوسطشرکتبزرگ
بهمنظورآشناییSMEهابارویکردشرکتبزرگدراستفادهازفناوریهایمختلف
)on the shelfoffthe shelf(برایارتقایعملکردمحصوالتجدیداســت.
بایددرنظرگرفتکهشرکتهایبزرگتجربههمکاریبادانشگاههاوموسسههای
تحقیقاتیرادارند،ســرفصلجدیدترهمکاریاینشرکتهاباشرکتهایکوچک

دانشبنیان،فناورونوآوراست.

برهمیناساس،اگراینچهارمولفهفوقمدنظرقرارگیرد،درگامبعدبایدسازوکارو
نحوهتعاملشرکتهایبزرگباشرکتهایُخردواستارتآپهادرنوآوریلحاظشود.
الزمبهیادآوریاستکههمهشرکتهایبزرگ،تجربهتعاملباشرکتهایکوچک
رادارندامااینتجربهبیشتردرزنجیرهتامینوفروشاست،درحالیکهموضوعاین
بحثتعاملشرکتهایبزرگباشرکتهایکوچکدرتحققوتوسعهونوآوریاست.

نمودار 5- پارادایم نوآوری باز و نوآوری بسته به زبان ساده
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بحثاصلیمکانیزمهایابرنامههایهمکاریدربخشورودصنعتبهعرصهها،محصوالتو
فناوریهایجدیدبودهکهممکناستزمینهکسبوکارهایجدیدبرایشرکتهایبزرگ
رافراهمکندویکیازجدیترینزمینههایتوســعهشرکتهایبزرگبودهکهدرمقوله
بهرهورینیزموثراست.شرکتهایمختلف،برنامههایگوناگونیرابرایپیشبردآناجرا
کردهاند.اینبرنامههاشاملبرنامههایشناساییورصدفرصتهاوایدهها،شرکتپروریو
مشارکتاستراتژیک)StrategicPartnership(است.برنامههایشناساییورصدفرصتها
Challenge Prize(برگزاریرویداد،)Resource Sharing(وایدههاشاملاشتراکمنابع
وHackathon(وتشکیلتیمپیشــاهنگی)Scouting Mission(است.شرکتپروری
 Corporate(شتابدهندهشرکتی،)Corporate Incubator(شاملانکوباتورشرکتی
)Excubator(واکسکوباتور)Startup Studio(اســتارتآپاســتودیو،)Accelerator
میشود.مشارکتاستراتژیککهازپیچیدگیوگستردگیتعاملباالتریبرخورداراست،
Corporate(سرمایهگذاریریسکپذیرشرکتی،)Joint Venture(سرمایهگذاریانتفاعی
Venture Capital(،اکتساب)Acquisition(وتحقیقوتوسعهمشترک)JointR&D(را
شاملمیشود.ورودشرکتبهتعامالتازنوعVenturing Corporateبیشازآنکهنیازمند
استانداردسازیباشــد،دروهلهاولمنوطبهایجادزیرساختهایالزمبهمنظورتسهیل
شکلگیریهستههایجدیدفناورانهودرمرحلهدومدادناختیاروآزادیعملهمزمانبا
مشاورهوپشتیبانی)Mentorship(است.ایجادفضایحسننیتوتعاملزمینهاستفادهاز

مدلهایمختلفهمکاری)Form Free(رافراهممیکند.

سازوکارهای)CorporateVenture(ازدومنظرقابلسطحبندیاست.یکیاینکه
برنامهموردنظررادرچهسطحیازنوآوریقصدداریماجراییکنیم؛ایدهپردازیوطرح
اولیه،شکلگیریاستارتآپیامقیاسپذیرکردنآنومواردمشابه.منظردوم،میزان
سرمایهومشارکتاستکهدرنمودارهایشماره9و10درجشدهاست.بهعنوانمثال
ایدهپردازیدرالیهنخستهمنوآوریوهممشارکتاستوخریدیکشرکتبزرگ،

درردههایباالیسرمایهگذاریوکسبوکاراست.

بنابراینشرکتهایبزرگمیتوانندازراهکارهایمختلفبرایبهرهگرفتنازشرکای
نوآوراســتفادهکنند.چنانچهشرکتهایبزرگنســبتبهخریداستارتآپهای

کوچکتراقدامکردهاند.

واگرچهمجموعهایبهاینجمعبنديرسیدکهشرکاينوآوريداشتهباشد،دراین
زمینهمجموعههاییمانندپارکهــایعلموفناوریومراکزنوآوریمیتوانندنقش
مهموبسزایيدراینزمینهایفاکنند،چراکهزمانیکهشرکتهایبزرگتمایلدارند
درزمینههایخاصازتوانمندیهایشرکتهاینوآورمطلعشوند،اینمجموعهها
میتواننداینفرآیندراتســهیلکردهونقشواسطهایجادکنند،چونهممیتواند

شرکتهایبزرگراتفهیمکنندوهمبرشرکتهاینوآوراشرافدارند.

نمودار 7- مکانزیم های همکاری در بخش تحقیق و توسعه

Corporate Venture نمودار 9 - سازوکارهای

شکل 11 -برخی برندها که شرکت های کوچک تر و نوآور را خریدند

نمودار10- سازوکارهای Corporate Venture بر اساس سطح تعهد و درجه ادغام

نمودار 8- مکانیزم ها یا برنامه های همکاری در بخش ورود صنعت به عرصه های جدید
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نمودار 12-  محورهای کلیدی در برنامه های توسعه ملی: فناوری پیشران تحول و رشد

شکل 14- چالش ها و نیازهای جامعه امروز ایران

نمودار 13- مولفه های کلیدی در اجرای برنامه های توسعه ملی

نوآوری و دیجیتالی سازی، ارتقای بهره وری و رشد اقتصادی دانایی محور
  مهندس نصرا... جهانگرد

نوآوریودیجیتالیسازی،شاکلهاصلیبرنامهتوســعهاقتصادیOECDطیدهه
گذشتهوعاملرشدشتاباناقتصاددرشرقآســیاازجملهکرهجنوبیوچینبوده
است.تمامبرنامههایتوسعهکهدردنیاعملیاتیمیشود،شاملسهقطباصلیوسه
قطبجانبیهستند.موضوعامنیت،اقتصادوفرهنگجزومولفههایاصلیتوسعه
بودهومسالهسرمایهانسانی)انسانماهر(بااستفادهازفناوریبارعایتمقرراتزیست
محیطیسهقطبجانبیهستندکهدرمجموعمحدودههایامفهاهیماصلییکبرنامه

توسعهدرهرکشوریبهشمارمیآیند.

اگراینعواملدرکشــورمانموردبررسیقرارگیرد،بافرصتهاوچالشهاییروبرو
است.باتوجهبهاینکهنسبتجوانیکشورمطلوباست،اماترکیبجمعیتبهصورت
کلیبرعکسشدهورشدجمعیتشهریبهروستاییدراینسالهاازبیشاز40درصد
بهبیشاز73درصدافزایشیافتهاست.کیفیتزندگیدرایرانباتوجهبههزینههای
صورتگرفتهازجملهبهداشت،آموزش،راه،آب،برق،گازوتلفنارتقاداشتهاست.این
درحالیاستکهدرآمدسرانهازسال1355تاکنونکاهشداشته،ولیمصرفسرانه

افزایشدائمیداشتهاست.

بنابرایننیازاستراتژیککشور،درآمدمناســب،امنیتورفاهبودهولذامبارزهبافقر
وبیکاریاهمیتحیاتیمییابدکهمستلزماشــتغالبهرهوروافزایشسریعدرآمد
سرانهاستکههردونیازمندکاربردموثرفناوریونوآوریوتوسعهفناوری،نوآوریو

بهرهوریعوامل،نهادههاوفرآیندهاست.
الزمبهیادآوریاســتکهدرقانونبرنامهششمتوسعه،شاخصهایمرتبطازجمله
متوسطرشدساالنهارزشافزوده8درصد،متوسطرشدساالنهاشتغال3.9درصد،
متوسطرشدساالنهسرمایهگذاری21.5درصدومتوسطرشدساالنهبهرهوریکل
عواملتولید2.8درصد)حدودایکســومازرشداقتصادی(قیدشدهاست.بررسی
برخیشــاخصهانشانمیدهدکهرشدطیچهارســالاولیهبرنامهششمتوسعه،

متوسطبودهونتوانستهایمبهاهدافمطلوبدستیابیم.

برایعملیکردناینبرنامهتوسعه،چندمولفهمهمدیگررانیزبایدموردنظرقرارداد.
تولیدثروت،رفاهوتواناییازدومسیرسرمایهگذاریوبهرهوریکلعواملتولیدانجام
شدهکهدرچارچوبفرهنگیوسرمایهاجتماعیمحققمیشودودرکناراینمولفهها،

سرمایهانسانیماهر،دیجیتالیسازیوضوابطمحیطزیستینیزاهمیتدارد.

    عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و رییس هیات مدیره انجمن بهره وری ایران
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درقانونبرنامهششمتوسعهاهدافینیزبهتفکیکبخشهایاقتصادیپیشبینیشده
ودرهریکازآنهانیزسهمبهرهوریکلعواملتولیددرجشدهکهتحققنیافتهاست.
درشاخصهایدیگرازجملهاشتغالوسرمایهگذارینیزتافاکتورنوآوریوبهرهوری

درنظرگرفتهنشود،اهدافپیشبینیشدهمحققنمیشود.

برهمیناساس،بررسیهاینشانمیدهدکهدراینکاهشهایبهرهوری،چگالی
نوآوریوچگالیمهارتنیرویکارپاییناستوراهحلآن،افزایشمهارتدیجیتالی
نیرویکاراست.بنابراینآنهابهافزایشنسبتســرمایهگذاریدرتحقیقوتوسعه
)R&D(بهتولیدناخالصداخلی)GDP(اقدامکردندونمودارشــماره19نشــان
میدهدکهباهمینتدبیر،کرهجنوبیشــتابزیادیدراینزمینهپیداکردهاست.
نمودارشماره18همنمایانگرحجمسرمایهگذاریدرتحقیقوتوسعهرانشانمیدهد

وبیانگرایناستکهتحقیقوتوسعهبراینوآوریحیاتیاست.

نمودار 15- شاخص های مرتبط در برنامه ششم توسعه

نمودار 18- تحقیق و توسعه برای نوآوری حیاتی است

نمودار 20- درصد، نسبت هزینه تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی کشورها نمودار 17- کاهش بهره وری قبل از بحران

بنابراینهمهاینمواردنشــانمیدهدکــهمادرحالقرارگرفتــندریکمحیط
تصمیمگیریایهســتیمکهاجازهنمیدهدتاراهکارهاییراکهپیشروهســت،
بهدرستیانتخابکنیم.مشابهاینمطالعهرااتحادیهاروپاانجامدادهکهازسویسازمان
همکاریهایاقتصادیوتوسعه)OECD(درپایانسال2020میالدیمنتشرشده

کهبهرهورینیرویکاردرچهدورههایینزولکردهوچراایناتفاقافتادهاست؟

نمودار 16- برنامه ششم توسعه به تفکیک بخش های اقتصادی

 نمودار19- درصد و روند نسبت هزینه تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی کشورها 
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بنابراینازطریقروشهایکالنتخصیصمنابعوصدورمجوزهاورفعموانعمیتوان
ایناقدامراصورتداد.نمودارشماره21نشانمیدهدکهنوآورییکعاملمتقاطع
باهمهبخشهاودرواقعیکمولفهافقیباآنهااســتوبهاینمفهومنیستکهبتوان
بهصورتلکهایدربارهآناقدامکرد،بهاینمعناکهاگریکروســتاینوآورداشتیم،
کافیباشد.برایناســاساگرقصدآنداریمکهتحقیقوتوسعه،نوآوریوبهرهوری
درتوسعهکشورتاثیرداشتهباشد،درتمامســطوحودرتمامشاخههایاقتصادیو
اجتماعیبایداعمالسیاستگذاری)Policy(کردوبرایناعمالسیاستگذارینیز

بسیارتاکیدشدهاست.

نمودار22نیزنمایانگراینموضوعاستکهنوآوری،مقولهایکامالچندوجهیاستو
برهمهشاخههاتکیهداردوبرآیندجمعیآنهاترازیککشوروجامعهراافزایشمیدهد

کهدرنمودارازآنبهعنوانGreenTechnologyاطالقشدهاست.

نمودارشماره24همنمایانگرآناستکهسهماشتغالناشیازخودفناوریاطالعات
وبهکارگیریفناوریاطالعات،مولفهاصلیدرگسترشوبهبودهرمشغلیدراقتصاد

کشورهایOECDوسایرکشورهابودهاست.

درنمودارشــماره25میزانارزشافزودهفناوریاطالعاتودرصدآنو...درکشور
امریکاارائهشدهاست.

بنابرایندیجیتالیکردنکلفرآیندهادرداخلکشورها،موضوعاصلیوبسترتوسعهبوده
PlatformforDevelopmentبهعنوان،)ICT(کهازفناوریاطالعاتوارتباطات
نامبردهاستومسالهدیجیتالیسازیودولتالکترونیکدرفرآیندهایاداریواجراییرا
امریقطعیوحتمیغیرقابلتغییربیانمیکند.همانگونهکهدرنمودارهای24،23و25

سهمفاوادراقتصاداروپاوامریکامشخصشدهاست.

نمودار 21-  یک رویکرد افقی: برشی از حوزه های سیاستگذاری

نمودار 23- سهم فاوا در اروپا و امریکا

نمودار 24- سهم اشتغال فاوا در کسب وکارهای اروپا

نمودار 25 سهم فاوا در اشتغال و تولید ناخالص ملی امریکا

نمودار 22-  نوآوری چند رشته ای است

نمودار26،درواقعجدولمختصروجالبیاستکهاثراتاقتصادیفاوارادرکشورهای
درحالتوسعهنشانمیدهد.بدینترتیبرشدفروشبابهرهگیریازفاوا،بیشاز750
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درصد،دررشداشتغالحدود25درصدودرمقولههایسودآوریوبهرهورینیروی
کاربهترتیب113و65درصدبودهاســت.اینموضوع،نشاندهندهاهمیتفناوری
اطالعاتدررشــدکشورهاســتکهامیدواریمدرقانونگذاریهادرمجلسشورای

اسالمیموردتوجهقرارگیرد.

نمودار 26- اثرات اقتصادی فاوا در کشورهای در حال توسعه

نمودار 28-سهم فناوری اطالعات و ارتباطات در رشد اقتصادی

نمودارشــماره28سهمفناوریاطالعاتوارتباطاتدررشــداقتصادیوبراساس
کشورهایبادرآمدباالودرآمدهایپایینومتوسطنشانمیدهدکهادبیاترایجی

دردنیایامروزاست.

نمودارشماره27هم،همبستگیضریبنفوذپهنایباندواثرآنبررشدتولیدناخالص
داخلیرانشانمیدهد.

نمودار 27- همبستگی بین ضریب نفوذ پهنای باند و اثر آن بر رشد تولید ناخالص داخلی

اثراتترکیبیفناوریوبهرهوری
همانگونهکهدرنمودارشماره29آمدهاست،ترکیبفناوریوبهرهوریموجبشدهتا
هزینههایتمامشدهکاهشیافته،زمانانجامکار،کموسرعتانجامآنافزایشیافتهاست.
همانطورکهدرایننمودارهمدرجشدهبرهمیناساس،هزینهپهپادهااز100هزاردالردر

سال2007میالدیبه700دالردرسال2013میالدیکاهشیافتهاست.

نقشنوآوریوفناوریدرارزانترشدنسلولهایخورشیدینیزبهگونهایبودهکهکشور
چیندرحالکاهشتولیدانرژیبااستفادهازذغالسنگاستوبهسمتاستفادهبیشتراز
انرژیخورشیدیحرکتمیکند.همهاینمواردنشانمیدهدکهتحقیقوتوسعه،نوآوری
وفناوریدربهرهوریودراقتصادیشدنیکاستراتژیاثرگذاربودهکهتوسعهکشورهابا
آنمرتبطاست.ایندرحالیاستکهسالهابهاینموضوعدرکشورماناشارهشده،ولی
عملیاتینمیشود.ازابتدایبرنامهچهارمتوسعهتاکیدشدهکهیکسومرشداقتصادی8
درصدیکشوربایدازبهرهوریحاصلشود،ولیقواعد،ضوابط،کاربردیورایجکردنآندر

نظاماجراییکشور،مهندسینشدهاست.

نمودار 29- نوآوری و کاهش هزینه فناوری های کلیدی
بــرایاجــرایبرنامههایتوســعهملــی،نیازمنــدمولفههاییچون
سرمایهگذاری،داشــتنسرمایهانســانیماهر،فرهنگوسرمایههای
اجتماعی،دیجیتالیســازی،ضوابطومقرراتزیســتمحیطیمدون
هســتیم.همانطورکهگفتهشــدکاهشهزینههایفناوریپیشرفته
یکشــاخصهمعرفانقالبدیجیتالاســت.اینامرنقشعمدهایدر
شــتابدهیبهنوآوریایفامیکند،ضمناینکهبــاکاهشزمانانجام
فعالیتها،سرعتدستیابیبهنتایجنیزافزایشمییابد.درنظرداشته
باشیمکهفناوریارزانوبهتردرحالخلقجهانیمتصلتراست.اکنون
8میلیاردشــیبهاینترنتمتصلاستوپیشبینیمیشوداینعددتا

سال2030میالدیبهیکتریلیونبرسد.

نکته
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بهعنوانمثالباتوجهبهگزارشیکهدربارهکشوراسترالیااستخراجشده)نمودار30(
کهاگریکنفربهصورتحضوریبــهادارهایمراجعهکندحدود7دالرهزینهدارد،
اگرنامهنگاریکندیاتلفنیپیگیریکند،اینرقمکاهشپیدامیکند،اگرایمیلکند
هزینهایحدود0.07دالرخواهدداشــتواگرمبتنیبروب)WebBase(باشد،

بهطورکلیهزینهاینخواهدداشت.

نمودار 30 مساله کلیدی: ارتباط مردم با دولت

جمع بندی
درجمعبندیموضوعچندپیشنهادراارائهمیدهم:

1.نوآوریفراترازتحقیقوتوسعهاستونیازمندرویکردسیستمیوهمهجانبهاست.
2.تسهیلوحمایتازتوسعهورشدنوآوریباتوسعهسهمبازارکاالهاومحصوالتنواورانه

درداخلوخارجکشور.
3.شبکهسازیعواملبا:

توسعهوگسترشبسترشبکهدسترسی،ICTبهمنزلهبستررشد
تعاملدانشگاه،صنعتوخدماتبانوآوریوبهرهورینهادهها

تعاملصنعتوبازارباSMEهاواستارتآپهابرایتعمیقنوآوریوبهرهوریدربخش
ارتباطاتافقیوعمودیSMEهادربازارداخلیوبینالملل.

4.دیجیتالسازیهمهفرایندهایکشورودسترســیدادههایبزرگنهادهایدولتیو
عمومیبراینوآورانوبنگاهها

5.گسترشارتباطاتدیتاموبایلپرظرفیتدرسراسرکشور
6.تنظیمبازارومقرراتبهنفعافزایشسهمبازارمحصوالتدانشبنیان

7.ارزشگذاریاجتماعیوفرهنگیوتکریمنوآوریبهرهورانهدرسطوحمختلف
8.گسترشافقینوآوریدرتماممحورهایاقتصادیواجتماعی

9.هدایتکالنجریاناقتصادیکشوربهنفعتعمیقنوآوریوبهرهوریدرارکاناجرایی
کشورازطریقسیاستگذاریدرتخصیصمنابعبودجهومجوزها.

10.الزامآموزشنگرشومهارتالگوریتمیدرحلمســائلومهارتآموزیازدبســتان
برایهمهاحادکشور

11.گســترشســرمایهگذاریدرنوآوریوبهرهوریومتقابالنوآوریدرسرمایهگذاری
باتصویبقوانینمشــوقاقتصادیازجملهکاهــشهزینههایمالیاتــیوهزینههای

سرمایهگذاری.
.CrowedSourcing12.تسهیلقانونیروشهایمشارکتوسرمایهگذاریمشارکتی

13.حذفمحدودیتهابرایورودسرمایهگذاریغیردولتیبهبخشهایانحصاری
14.فناوریهاونوآوریهایمنجربهبهرهوریعواملپایهتوسعهمثلآب،انرژی،خاک،

هوا،سرمایهوزمانبهصورتویژهحمایتشوند.

همانطورکهماکروسافتدرگزارشی)نمودارشماره31(بهتاثیراتالفوقتشهروندان
درمراجعههایاداریبراقتصادکشوراشارهکردهاست.درمحورافقی،میزانمعطلی
برحسبدقیقهودرمحورافقی،تعدادمراجعههالحاظشدهاستکهنشانمیدهداگر
فرد30باردرسالبهادارهایمراجعهکندوهربارنیز60دقیقهمعطلشود،1.5درصد

ازGDPآنکشورتلفخواهدشد.

نمودار 31- تاثیر اتالف وقت شهروندان در مراجعات اداری بر اقتصاد کشور

نمودار 32- کاهش هزینه ها و افزایش سرعت در بهره گیری از نوآوری و فناوری

نمودارشماره32نیزنشانمیدهدکهزمانیکههزینهترنزکشناز100بهیککاهش
یابدوسرعتآن1000برابرمیشود،100هزاربرابرارزشاقتصادیحاصلمیشود.

بنابراینبهعنوانمثالدنیابدونپرداختبانکیدرحالحاضرغیرقابلتصوراست.
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بررسی تاثیر فناوری های دیجیتالی بر بهره وری های فردی و سازمانی

در این گفتار تالش می کنم تجربه ای را که در چند سال اخیر از تاثیر فناوری بر بهبود بهره وری فردی و سازمانی داشته ام، ارائه کنم تا نشان دهم با وجود اینکه به اندازه سایر کشورها در 
فناوری سرمایه گذاری نشده، فناوری ها چه تاثیری در توسعه دارند، هر چند در کالن شاخص های توسعه مطلوب نیست، ولی اگر به میزان محدود هم از فناوری ها استفاده کنیم، شاهد 

اثربخشی آنها خواهیم بود. در ادامه نیز تاثیرهای دورکاری در دوره پاندمی کرونا در شرکت توسن را مطرح می کنم که با موضوع بحث هم ارتباط دارد.
در این زمینه، ابتدا باید به تغییر پارادایم هایی که پیش روست، توجه کرد.

  بنیانگذار و مدیرعامل شرکت توسن  دکتر سید ولی ا... فاطمی اردکانی

سپسمشخصابهاینفناوریهاکهموردعالقهنسلجدیدیانسلZبهآنعالقهمند
استومورداستفادهقرارمیگیرد،پرداختهشــودتابررسیشوداینفناوریهاچه

تاثیریبردرسازمانهاوکسبوکارهاخواهدگذاشت.

الزمبهذکراستکهنسلZمتولدینسال1376بهبعددرنظرگرفتهمیشوند.ویژگیهای
آنهاایناستکهمطالعهدارند،خودشانتصمیممیگیرندودوستندارنددیگرانبرایآنها
تصمیمگیریکنند.زمانبرایآنهامحدودیتنیست،درحالیکهبسیاریازسیستمهااز
جملهسیستمهایاداریهمچناندارایمحدودیتزمانیاست.درفضایهویتی،تغییر
پارادیمیدرحالرخدادناستوبهسمتهویتدیجیتالیپیشمیرود،بهاینمعناکه
حداقلهویتسجلیدیگرمعنایینداردوهویتدیجیتالدرفضایالکترونیکبههمراه
خود،همههویترامنتقلمیکندوبهاسنادبیرونیدیگرنیازندارد.همانطورکهگفتهشد
محدودیتجغرافیاییبرایاکوسیستمدیجیتالیمعنایینداردوهمهاینتغییرپارادیمرا

حتیدرفضایکسبوکارهانیزبایدبپذیرند.

همانطورکهدرسالهایگذشتهمطرحشدهبودکهاگرقلمرواکوسیستمیاخدمات
یککسبوکاریاسازمانی،جهانیوقابلانطباقباموبایلنباشد،نمیتوانآیندهروشنی
برایبهرهوریوتوســعهآنمتصوربود،بنابرایندرفضایدیجیتالیبایدمحدودیت
جغرافیاییبرایکسبوکارهابرداشتهشود.دراینزمینه،حکمرانیدادههابسیارمهم

استکهدرکشورباآنفاصلهداریم.

نسلZســهپارادایمهویتدیجیتال،دنیایبدونمرزوداراییهایدیجیتالرابرای
خودلحاظکردهوجزییازخودمیداند،بدینترتیبایننسلقصدنداردباهویتهای
پیشینشناختهشودوتعاملداشتهباشد.ازسویدیگرعالقهمندنیستدرمحدوده
جغرافیاییخاصیتحدیدشودوبهدنبالایننیستکهداراییهایشصرفاازجنس
فیزیکیمثلپولباشدیادرنقاطخاصیمبادلهشود.چنانچهاینداراییهایدیجیتال
بهدنبالخودمیتواندمجموعهایازفرآیندهارامتحولکندکهمیتواندرویبهرهوری
تاثیرگذارباشــد.بههرحالاینتغییرپارادایمازنســلXوYبهنسلZدرحالروی

دادناست.

Z و X، Y نمودار 33 تغییر پارادایم ها و نسل های

نمودار 35 دگرگونی پاردایم های هویتی

نمودار 36 میانگین تعداد حساب های کاربری در شبکه های اجتماعی به ازای هر کاربر اینترنت

Z و X، Y نمودار 34 تفکیک مشتریان نسل های
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ازسویدیگر،هنوزفراهمکنندگانخدمات)ServiceProviders(حاکمیتدادهرااز
آنخودمیدانند.بنابرایناینتغییرپارادایمکهبایدرخدهد،درتوسعهاکوسیستمنوآوری
وشرکتهایاستارتآپیمهماست.اگردادهمتعلقبهخدماتگیرندهاصلیباشد،قطعا
امکاندسترسیهایبیشتریوجودداردتاتوسعهدرارتباطاتباشرکتهایبیرونیبهتر
رخدهد،ولیاگرحاکمیتبافراهمکنندگانخدماتباشد،عمالاکوسیستمنوآوریدچار

محدودیتهایبسیاریمیشود،همانندشرایطیکهدرکشوروجوددارد.

بدیــنمعنــااالناینترنــتداریــم،ولــیدرگــزارهجدیــدبــهاینترنــتارزش
)InternetValue(بدلخواهدشد.اینترنتارزش،نقطهعطفیاستکهدربسترهای
بالکچینیایجادشود،اینبسترهاتبدیلبهبسترهمهتبادلهایدیجیتالیبدلخواهدشد.
برهمیناساس،درداراییدیجیتالهمزمانبااینکهداراییمنتقلمیشود،تسویههمصورت
میگیرد.بنابراینهمهنهادهایتسویهسازیابایدمتحولشوند،یاازمیانمیروند.ازمنظر
بهرهوریاگربررسیشود،بایدبدینترتیبمجموعهاینهادهایتسویهسازازجملهبورس،
بانکوسایرنهادهایمرتبطنیزمتحولشوند.بنابرایناینتغییرپارادیمهادربهرهوری،میزان

کارایی،کاهشمنابعواتالفهاموثرخواهندبود.
نکتهبعددراینمورد،موضوعدرآمداست.سالهاپیشتصورمیشدعمدهدرآمدو
ثروت،باالیسن50سالگیافرادحاصلخواهدشد.ولیدرحالحاضرسنین30تا
40سالنیزسهمکمتریازدرآمدنسبتبهســنینباالترازخودندارندوایننشان
میدهدکهبراثرتغییرپارادیمها،نسلZدراینزمینههمغالبمیشود؛نسلیکهدر
فضایفناوریجدیدرشدکرده،فراگرفتهونگرشهایخودراداردواتفاقاایننسل
جدیدقراراستموجبنوآوریوبهرهوریباالترشود.عالوهبراینمیتوانبهچالش
بازارهایسنتیبانسلYوZاشارهکردکهسوشیال،شفاف،باگیمیکیفیشنوبدون

واسطهاستومبتنیبرگزارههاییازجملهمواردزیراست:
اولینسوالدرهرمحلیدسترسیبهاینترنتاست

عالقهمندبهانجامکاربهصورتمستقیموبدونواسطه
شدیدامقایسهگروجستجوگر

دسترسیسریعبهاطالعاتجهانی
عالقهمندبهبازیهاییارانهای

معتمدومتکیبهنظرمخاطبانشبکههایاجتماعی
اوجفعالیتدرشبکههایاجتماعیدرساعاتغیراداری

اینموضوعدراروپاسالهاسترایجشدهو»مالکیتداده«برایکسیاستکهازخدمات
)Services(استفادهمیکند.بهعنوانمثالدرنظامبانکی،پولیکهازسویفردیبه
بانکسپردهمیشــود،ثبتاطالعاتآنمتعلقبههمینفرداست،نهبرایبانکیکه
درآنحساببازکردهاست.تفاوتیسادهولیمفهومیدارد.برهمیناساس،مالکیت
اطالعاتحاصلازتراکنشهایاینفردبرایخوداوستومیتواندایناطالعاترادر
اختیارشرکتهایاستارتآپیقراردهدکهباهوشمندسازیبهترینخدماترافراهم
سازد.اینموضوعیاستکهدرکشوروجودندارد.فردمیخواهدسرویسهوشمندتراز
طریقدادههایخوددریافتکند،امابامحدودیتهاییکهوجوددارد،امکانپذیرنیست.
بنابراینبرایبهرهوریبیشتربایدبیشترتمرکزوموضوعهاییازجملهمسائلامنیتی
راحلوفصلکردواگراینمسالهبرطرفنشود،شرکتهاییکهبرمبنایدادهیاهوش
مصنوعی-کهازمحورهایجدینوآوریوبهینهســازیکارمیکنند،-دچارمشکل
خواهندبود.نکتهبعدیکهاکوسیستماقتصادیوخدماتراتحتتاثیرخودقرارمیدهد،
داراییدیجیتالاست.سازمانهایمتعددیوجوددارندکهداراییهایغیردیجیتالرا
مدیریتمیکنند،ولیوقتیموضوعداراییدیجیتالیبهمیانآمد،همهمولفههاشکل
یکسانبهخودمیگیرند،بهاینمعناکهدرفضایدیجیتالتفاوتنمیکندکهوقتیداده
–پیامیارسالمیشود،درچهبستروشبکهایاست،آنچهمهماستکهداده–پیامی
ارسالشدهاست.بنابرایناگربهجاییکداده–پیامیمبتنیبرتصویر،یکدارایییا
ارزشمنتقلشود،بدینترتیباکوسیستمجابجاییسرمایه)asset(تغییرمیکندو

بسترجابهجاییدادهبهبسترجابهجاییارزشتبدیلمیشود.

نمودار 39 مشتریان جدید نسل Y و Zنمودار 37 دگرگونی های پارادیم قلمرو

Z و Y نمودار 40 چالش بازارهای سنتی با نسل

نمودار 38 دگرگونی های پارادایم دارایی



36

پرونده ویژه

اینویژگیهاموجبوبانیبهرهوریدرآیندههستندکهنظامخدماتراتغییرمیدهند.
بهعنوانمثالدرزمینهتغییراتناشیازتغییرپارادایم)پارادایمشیفت(درشناسایی
هویتوداراییمیتوانبهافتتاححســاباشارهکرد.افتتاححسابدرحالتسنتی
-بهایندلیلکهبایدتماماجزایافتتاححســابازجملهاحرازهویتحضوری،اخذ
استعالمهایضروری،تعریفمشتریوورودهمهاطالعات،تعریفامضا،افتتاححساب،
تعریفشرایطبرداشت،برداشتکارمزدهاازطریقگزینههایمتفاوتسیستمیودر
مواردیسامانههایمختلفوبهصورتدستیوتهیهوبایگانیکپیکاغذیاسنادو
مدارکمشتریانجامشده،-نیازمند22دقیقهزمانبودکهموجبنارضایتیبانکداران،
مدیرانوالبتهمشتریانمیشدکهبهاینمیزانبایدزمانرفتوبرگشتبهشعبهبانک،
زمانانتظاردرصفومواردیازجملهتهیهکپیمدارکوسایرمواردرااضافهکرد،در

حالیکههیچزمانیاعتمادبهانجامکاملکاروجودنداشت.
همینتجربهافتتاححسابواحرازهویتدیجیتالیوالکترونیکیبهکمکفناوریهای
موجودبهحدودســهدقیقهرسیده،انجامهمهعملیاتبهصورت24ساعتهطیایام

هفتهوازهرموقعیتمکانیصورتمیگیرد.ضمناینکهمزیتهایذیلرادارد:
حذفعملیاتپرکردنفرمهایتعریفمشتریوافتتاححسابتوسطمشتری.

افزایشاختیاراتسیستمیبانکداران.
کاهشاقداماتمشتریبهسطحامضافرم)مشتریصرفاًامضامیکند(.

دریافتکمتریناطالعاتممکنازمشتری)بهواسطهواکشیخودکاراطالعات(.
کاهشعملیاتوروداطالعاتdataentryمشتریتوسطکاربر،بهواسطهواکشی

خودکاراطالعات.
فراخوانیاطالعاتمشتریازسامانههایفراخوانی)ثبتاحوال،کدپستی،...(وثبت

درفرمهایتعریفمشتریوافتتاححساب.
انجامهمهاستعالمهایموردنیازدرکمترینزمانممکن.

نمایشنتیجهکلیهاستعالمهادرقالبیکفرمباقابلیتچاپ.
بایگانیالکترونیکینتایجاستعالمهاوسایرمستندات.

اخذسیستمیهمهکارمزدها.
اخذتاییدیههایمسئوالنشعبهبهصورتسیستمیوبدوننیازبهمراجعهکاربر.

کاهشتصمیمگیریواعمالســلیقهکاربردرارائهخدماتبهمشتریبهواسطه
شروطسیستمی.

امکانانجامعملیاتافتتاححســابدرخارجازشــعببانکوفراخوانیامضای
دیجیتال.

بنابرایننســلجدیددیگرنمیپذیردکهبرایافتتاححساببهشعبهمراجعهکند
کهنتیجهآنمطلوباســت.چراکهپیشازاینبرایپاسخگوییبهمشتریان،تعداد
کارمندانوشــعبههاافزایشپیدامیکرد،درحالیکــهاکنونمیتوانبرایافتتاح
حسابیاثبتدرخواستســپردهدرچنددقیقهاقدامکرد.فناوریکمکمیکندتا
ساختارهاییکهپیشازاینبایدبرایآن،نیرویانسانیبادستورالعملهایخاصی
ترتیبدادهمیشدباسهولتبیشــتریانجامشود،البتهچالشهاییداردکهبایدبه

مرورزمانبرطرفشود.
بدینترتیبکلنظامادارهسازمانیبانککهشاملمقرراتگذاریبوده،کلامورشعب
کهموظفبهنظارتبراجرابودهوتمامزیرســاختهاییکهبهوجودآمدهتاایننظام
رامدیریتکند،بهگونهایشکلگرفتهکهارائهخدماتازیکزمانبری20دقیقهای
بهمدتزمانبسیارکوتاهتریرسیدهاست.براساسهمینرویکرد،45میلیوننفر
موفقشدندکهسهامعدالتخودرادریافتکنندوباچندکلیکتوانستندبرایوامبه
میزانچندبرابرارزشسهامخوددرخواستدهند،بدوناینکههیچمراجعهایبههیچ
نقطهایداشتهباشند.ایندرحالیاستکههنوزاینموضوعدربسترهوشمصنوعی
شــکلنگرفتهواگرهوشمصنوعیدراینزمینهواردشود،افرادهمهآنرامیتوانند
بهعنوانداراییدیجیتالدراختیارداشتهباشند.فناوری،فرایندهایسنتیرامتحول
خواهدکردودرکنارآناگرهوشمندســازینیزارتقایابــد،قطعابهرهوریافزایش
خواهدیافت.البتهبایدنکاتیرالحاظکرد.بهعنوانمثالمراکزپاسخگوییتلفنیدر
بانکهابایدخدماتدهیخودرابافناوریهاوهوشمندسازیهامطلوبسازند.ولی
امیدمیرودفناوریدراکوسیستمکاملخوددرکشورشکلگیردتابهینهسازیسایر

فرآیندهانیزبهصورتکاملاجراییوحداکثربهرهوریحاصلشود.
درطولزمان،ابعاداقتصادی،اشتغال،تولیدومصرفرامتحولمیکند.بنابراینانقالب
چهارمصنعتی،دادهرابهدانشتبدیلمیکندواینتحولانقالبچهارمصنعتیرااز
انقالبهایپیشینمتمایزمیکندوفناوریکهمبتنیبراستفادهازایندانشاست،

قطعاوضعیتبهرهوریرانیزمتحولخواهدکرد.

فناوری های تحول آفرین
بدینترتیبفناوریهایتحولآفرینمانندهوشمصنوعی،اتوماسیونهایاداری،
تحلیلداده،واقعیتافزوده،رســانههایاجتماعی،رایانشابری،اینترنتاشــیاءو

بالکچیننقشمهمیراایفاخواهندکرد.)نمودارشماره43( نمودار 41 مثال: تغییرات ناشی از پارادایم شیفت در شناسایی هویت و دارایی

نمودار 42 سیر انقالب صنعتی
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نمودار 43- فناوری های تحول آفرین

نمودار 45- تاثیر فناوری های تحول آفرین بر اقتصاد کالن

نمودار 46- تاثیر فناوری های تحول آفرین بر بهره وری کار

ادعایبالکچین،تغییرحکمرانیاستواینکهمیتوانداطالعاتیکسانرامیانتعداد
زیادیازافرادمنتشرکندوامکانرایگیرییانظاممشارکتیرادرمقیاسیملیفراهم
کند.برهمیناساس،اگرنگهداریدادههادرنقاطمختلفیباشد،میتوانبهآناعتماد
Smart(کردکهدستکارینشدهاست.بالکچینمدعیاستکهباقراردادهوشمند
Contract(یعنیباهوشمندکردندستورالعملهایاجراییوباکمکدادههاییکه
یکساناستوقابلانکارنیست،میتوانبهتصمیمگیریدرسترسید،چنانچهامکان
نظرسنجیازافراددرلحظهوجودداردواگراکثریتبریکنتیجهتاکیدکردند،قطعاآن
درستاستواگراینموضوعدرحکمرانیشکلگیرد،میتوانددرحوزهتصمیمسازی

ونوآوریاثرگذارباشد.

تاثیر فناوری های تحول آفرین بر اقتصاد کالن 
بنابراینفناوریهایتحولآفرینبراقتصادکالندرجهانرااینگونهمیتوانتوصیف
کرد.انقالبصنعتیباافزودنمنبعجدیدیبهمنابعدوگانهاقتصادپیشاصنعتی،دوران
تازهایازرشدوشکوفاییاقتصادیرابهوجودآوردکهبرخالفمنابعدورانپیشاصنعتی
یعنی»مواداولیه«و»انرژی«کهتجدیدناپذیرندوبهمیزانمصرفذخایرآنهاکاهش
مییابند،منبعجدید،یعنی»دانشوتکنولوژی«دائمیبودهواستفادهبیشترازآننه
تنهاموجبکاستیدرآننمیشود،بلکههموارهتوانوقدرتآنراافزایشمیدهد.

انقالبجدیدیکههماکنوندرجهاندرحالشکلگیریاست،تحوالتغیرقابل
تصوریدرابعاداقتصادی،نحوهتولید،مصرفواشتغالایجادخواهدکرد.تحوالتیکه
میتواندساختاراجتماعیوسیاسیجوامعرانیزدستخوشتغییراتژرفوعمیقی
کندوباتوسعهاینفناوریها»نرخبهرهوریکار«باسرعتبیسابقهایافزایشمییابد.
درکشــورهایدرحالتوســعه،هوشمصنوعی،پیشرفتســریعفناوریوتحول

دیجیتالیمزایاوچالشهایجدیدیبههمراهداشتهاست:
تاثیراتبهکارگیریهوشمصنوعیوجایگزینیباانســان)ایجادبیکاریباوجود

افزایشبهرهوری(
چالشهایحکمرانیفضایجدید،

)T+0,7*24,P2P,FAM base(پذیرششرایطبازارهایدیجیتال
وهمانطورکهبیانشدنتایجتحقیقاتگستردهاینشاندادهکهبینتحولدیجیتال
وتوســعهاقتصادیوبهرهورینیرویکارباوجودایجادچالشهایجدید،رابطهای

مثبتوجوددارد.

البتهدراینزمینهبایدبهایننکتهتوجهداشتکهدرکشورهایدرحالتوسعه،چالشی
هستکهباوجوداینکهاقداماتهزینهزیادیدرICTصورتگرفته،اماازمنابعانسانی
کاستهنشدهاست.بنابراینهرمدیریمیتوانداینپرسشرادرکشورمطرحکند،منابع
انسانیکهوجودداردوحقاخراجآنهاراهمندارم.پسچرابایددرفناوریارتباطاتو

اطالعاتسرمایهگذاریکنم؟

نمودار 44- تاثیر فناوری های تحول آفرین بر اقتصاد کالن

نتایجتحقیقاتگستردهاینشانمیدهدکهبینتحولدیجیتالوتوسعهاقتصادی
وبهرهورینیرویکارباوجودچالشهایجدید،رابطهایمثبتوجودداردولیبرای
برطرفکردنچالشهابایدرویتوانمندسازینیروهاتمرکزکرد.البتهاینکهچگونه
تعاملدوگانهدیجیتالراباانســانبرقرارکرده،تکمیلکنیموبهبهرهوریبرسانیم،

چالشمهمیاست.
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اقتصاد هوشمند 
دراقتصادهوشــمند،کنشــگران،عملیات)فعالیتها(وتعامالت)معامالت(خود
رابرپایهفناوریدیجیتالوزیرســاختهایاطالعاتیوارتباطاتیانجاممیدهندو

رفتارهوشمندانهازخودنشانمیدهدکهسهنتیجهدارد:
تخصیصبهترمنابع

کاهشهزینههایمعامالتی
افزایشنوآوری

اقتصادهوشمندبابهرهورینزدیکاستوکارآییواثربخشیدراینفضارامیتوان
ارتقاداد.

بهبودبهرهوریازطریقفناوریهایدیجیتالبهبودارتباطاترابههمراهخواهدداشت
کهبرخیازدالیلونتایجآنرامیتوانبهشرحذیلدانست:

برقرارینادرستارتباطودرکاشتباهمفاهیممیتواندهزینهزیادیبرایشرکتها
بههمراهداشتهباشد.درواقع،طبقاعالمانجمنمدیریتمنابعانسانی،شرکتهای
کوچکبا100کارمندســاالنهتقریبا420،000دالربهدلیلارتباطناکارآمددرون

شرکتازدستمیدهند.

بهره وری از طریق فناوری های دیجیتال
ازطریقفناوریهایدیجیتال،بهرهوریبهدلیلبهبودارتباطات،انگیزهبخشی،در
دسترسبودنومحیطکارانعطافپذیر،خدماتمشتریخودکاروتشویقبههمکاری

ومشارکتبهبودمییابد.

نمودار 49- بهبود ارتباطات و بهره وری از طریق فناوری های دیجیتالنمودار 47- ابعاد و نتایج اقتصاد هوشمند

نمودار 50- نتایج بهبود ارتباطات از طریق فناوری های دیجیتال در بهره وری

نمودار 48- بهبود بهره وری از طریق فناوری های دیجیتال

ابزارهاوفناوریهایجدیددیجیتالمیتوانندارتباطات،همکاری،روابطمیانفردیو
مشارکتدرمیانکارکنانرابهبودبخشندوبهصرفهجوییدرهزینهاضافیکمککنند.

بسیاریازاینفناوریهابامزایایمنحصربهفردیکهدارند،میتوانندبهبهبودکار
تیمیوارتباطاتدرسراســرکسبوکارکمککنندتاارتباطتماموکمالوهمراهبا

اطمینانبرقرارشود.
افرادمیتوانندبازخوردهاونظراتنوآورانهخودراارائهکردهودربارهمسائلونیازهای

کسبوکارصحبتکنند.
بدینترتیب،براساسپژوهشها،کارمندانشرکتهاییکهبافناوریهایدیجیتال

تقویتشدهاند،ارتباطبهرهوریبیشتریدارند.

بهعالوه،بهرهوریازطریقفناوریهایدیجیتالازطریقانگیزهبخشــینیزحاصل
میشودکهتوانمندســازیدیجیتالیکارمندانخودمیتواندحداقل5درصدرشد

درآمدراطیسهسالبههمراهداشتهباشد.
بینکارکنانعالقهمندوبهرهوریآنهادرکاروهمچنینمیزانموفقیتسازمانها،
ارتباطمعناداریوجوددارد.مشارکتکارکنانرویبسیاریازمحرکهایکسبوکار

مانندبهبودکاراییواثربخشی،تاثیرگذاراست.
بیشترکارکنانبسیاریازساعاتکاریخودراباتکنولوژیسپریمیکنند.سازمانها
میتوانندباانجامسریعوآســانکارهادرزمانواقعی،محیطکاریرابرایکارکنان

درنتیجهجوهرهتجربهمتصل،جمعآوریافرادمناســببرایکارمناسبدرزمان
مناسباست.سازمانهادرتالشهستندتاازطریقایجادتجربیاتباترکیبفضای
کارمجازیوفیزیکیدرکنارابزارهایدیجیتال،بهتوانمندســازیوارتقایعملکرد
گروههایکاریدســتیابندوســازمانهااینارزشرابهصورتافزایشبهرهوری،

همکاریومشارکتبیشتروبازدهمالیوعملیاتیمشاهدهخواهندکرد.
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نمودار 51- فناوری های دیجتال، انگیزه بخشی و بهره وری

نمودار 52- فناوری های دیجیتال، در دسترس بودن، محیط کار انعطاف پذیر و بهره وری

بسیارجذابترسازند.بهعنوانمثال،کارکنانمیتوانندازطریقفضایکاریدیجیتال
شخصیشدهخودوازطریقابزارهایتکنولوژیکیهمراه،درهرمکانوزمان،بههمه

منابعکار،برنامههاوگردشکارخوددسترسیپیداکنند.

فناوریهایدیجیتالموجبدردسترسبودنومحیطکارانعطافپذیرمیشودکه
اینموضوعنیزبهارتقایبهرهوریکمکمیکند.

فناوریامکانکاردرخانهیاهرمکانامندیگریرابرایافرادفراهمکردهاست.البته
بهشــرطیکهاتصالاینترنتدردسترسباشد.اینویژگیموجبافزایشبهرهوری
میشود.درحقیقت،بیشترکارمندانمیگویندکهوقتیدرخانهکارمیکنندیاهنگام

استفادهازدستگاههایخودشانانگیزهبیشتریبرایکاردارند.
درهمینراستا،فناوریباکاهشزمانتلفشده،بهرهوریراافزایشمیدهد.این

تنهایکیازدالیلمهمبودنفناوریبرایبهرهوریاست.
برایناساس،50درصدازنیرویکاردنیادرسال2020ازراهدورکارمیکردند.64
درصدازرهبرانجهاناظهارداشــتندکارانعطافپذیرتاثیرمثبتیبربهرهوریدارد

و66درصدکارکنانحاضرهستندبرایکارازراهدوردستمزدخودراکاهشدهند.

تاثیردیگرفناوریهایدیجیتالبربهرهوریازطریقخدماتمشتریخودکاراست.
خدماتمشترینقشبسزاییدرموفقیتهرکسبوکاریداردوعاملیاستکه
یکشرکتومشتریانشرابرایروابططوالنیمدتوسودمندمتقابلدرکنارهمنگه

میدارد.
بهعنوانمثال،چتباتهااکنونمیتوانندباسهولت،ظرافتودقتمناسبیقادر
بهپاسخگوییبههرتعدادسوالمتداولباشند.همچنین،میتوانازآنهابرایسفارش

محصوالت،ارائهپشتیبانیفنیبهمشتریانوسایرموارداستفادهکرد.

بابهکارگیریازچتباتمیتوانمیزانقابلتوجهیازبارمراقبتازمشــتریرااز
دوشخودبرداشتووقتکافیبرایانجامکارهایمفیدترراآزادکرد.

بدینترتیب57درصدازشرکتهاازچتباتهابهعنوانپشتیبانیمشتری،دستیار
شخصیوابزارپرسشوپاسخکارکناناستفادهخواهندکرد.

ازسویدیگربایددرنظرداشتکهفناوریهایدیجیتالمیتوانندتشویقبههمکاری
ومشارکتکنندکهخودموجبارتقایبهرهوریمیشود.

یکیازاهدافاصلیتحولدیجیتالدرســازمان،کنترلصحیحرشدسطوحباالو
پایینسازمانیازطریقمدلهاوفرایندهایجدیدکسبوکاراست.برایدستیابیبه

اینهدف،مشارکتکارکنانبسیارمهماست.
بدونشکتحولدیجیتال،بهترینروشبرایرهاییازفرایندهایمنسوخاست،

پسفرایندهایداخلیسادهشدهوکاراییکارمندان،چندبرابرمیشود.
اینامربهیکنیازبزرگبرایکسبوکارهاتبدیلشدهاست.زیراباتکاملفرهنگ
کســبوکار،تعدادیازکارمندانیابهصورتدورکاریویانیمهوقتکارمیکنندو
نیازبهفناوریهایتعاملیبرایهمکاریدارندوشبکهسازییکیازراههایتشویقبه

همکاریاستکهبهافزایشبهرهوریفردیوسازمانیمیانجامد.
برایناساس،80درصدمشاغلازابزارهایتعاملیاجتماعیبرایبهبودفرایندهای
کسبوکاراستفادهمیکنندو63درصدازآنهادرحالافزودناتاقجلساتکوچکبا

فناوریتعاملیهستند.

تجربه شرکت توسن از دورکاری
پاندمیکروناتغییراتگستردهایدرزمینهکاربههمراهداشتکهیکیازبارزترینآنها
گسترشدورکاریبود.دورکاری،چالشهایبسیاریدارد،امابافناوریهاییکهبهکار
گرفتهشدازجملهاحرازهویت،مدیریتمنابع،امنیت،مدیریتدسترسیهاوسایر
موارد،اثربخشیهایمطلوبینیزحاصلشدهاست.درشرکتتوسننیزباشیوعکرونا،

کارمنداندورکارشدندکهبخشیازنتایجآنرادرادامهمطرحمیکنم.

نمودار 53- فناوری های دیجیتال، خدمات مشتری خودکار و بهره وری

 نمودار 54- میانگین نفر ساعت بر روز برای هر نفر در هر اسپرینت شرکت توسن
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بررسیهانشــانمیدهدکهمدیرانشرکتتوســنبیشاز40درصدازدورکاری
رضایتدارند.خودکارمندانهمازبهرهوریخوددرمقایسهباپیشازدورکارینیز

رضایتحدود50درصدیداشتهاند.
بنابراین،پاندومیکروناموجبشــدتابافناوریهایموجودبهکارگرفتهشده،
بتوانبهبهرهوریباالتررسیدکهباکاراییباالتربهویژهدرذخیرهزمانومواردی
ازایندستهمراهبودهاستکهرضایتباالی20درصدیکارکنان،سرپرستان

ومدیرانرابههمراهداشتهاستوبرایشرکتیکهبانیرویانسانیفناورسروکار
دارد،شــاخصهایمطلوبیاســت.درحالیکهافزایشتقاضاموجبشدتااین
شرکتظرفیتها،بهرهوریونوآوریراارتقادادهکهمیتواندبافناوریهایبهکار
گرفتهشده،کارآییباالتریرادرآیندهبههمراهداشتهباشدونوآوریدرشرکت
بهصورتزنجیرهوارادامــهیابد.مجموعهدادههایاینپژوهشدربارهدورکاری

پسازپاندمیکرونابهشرحذیلاست:

نمودار 55-بهره وری در دوره دورکاری از نگاه مدیران و سرپرستان

نمودار 60- بزرگ ترین مزیت دورکاری از نگاه مدیران

نمودار 61-تاثیر دورکاری بر جوانب مختلف زندگی کارکنان شرکت توسن

نمودار 59- تمایل به ادامه دورکاری در پساکرونا

نمودار 56- بهره وری کارکنان در مقایسه با پیش از دورکاری

نمودار 57- کارایی جلسات مجازی در زمان دورکاری

نمودار 58- رضایت پرسنل از دورکاری
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ضرورت جهش تولید دانش بنیان
نماینده و رییس کمیته فناوری مجلس شورای اسالمیدکتر اسفندیار اختیاری

درابتدایگفتارصراحتامیخواهمبهدونکتهاشارهکنم.نکتهاولاینکهماهنگامی
توسعهفناوریخواهیمداشتکهعالوهبرتوسعهاقتصادیواجتماعی،توسعهسیاسی
نیزداشتهباشیم.نمیتوانتوسعهتکنولوژیکداشتولیتوسعهسیاسینداشت.
نمیتواناقتصادجهانیداشــت،ولیتوسعهسیاسینداشتهباشیم.یااینکههویت
دیجیتالیداشتهباشیم،ولیتوسعهسیاسینباشد.نمیتوانازرمزارزاستفادهکرد،
ولیتوســعهنداشتهباشیم.اینبهآنمعناستکهنمیتوانهمهموضوعهارادرون
خودماندریکدیواربســتهنگهداریم،ولیبهدنبالنوآوریوبهرهوریباشیم.نه!
اینگونهنیســت.بنابراینتاثیرتوسعهسیاسیبایدبرهمهاینمولفههامدنظرقرار

گیرد.
نکتهدومکهمتاســفانهکمازآنصحبتبهمیانآمدهوبایدبیشازآنهابهآنتوجه
شود،مقولهمهمفرهنگسازیدرزمینههایفناوری،نوآوریوبهرهوریاست.اگر
فرهنگسازیصورتنگیرد،حتینسلجدیدکهازآنبهعنواننسلZیادمیشود،
نمیتواندموفقباشدوازارتباطبانسلهایدیگرخستهمیشود.هنوزمدیرانمااز
نسلهایقبلیهستندوحاضرهمنیستندبهآسانیجایخودرابهنسلهایجدید
بدهند.هنوزنسلجدیدمادرگیربانسلهایقدیمیهستندوناچارندباایننسلها
کلنجاربروند.بنابراینالزماستموضوعاتفرهنگیدرنوآوریودانشبنیانیمورد

توجهقرارگیرند.
بهعنوانمثالزمانیکهمدیردانشگاهیبودموتازهموضوعاتعدماستفادهازکاغذ
)Paperless(دردانشگاهمطرحشدهبود،مدیرارشدیهمکارمابودکهروزنخست
اجرایاینپروژهبهســراغمنآمدوپرسیدکهامروزبایدچهکنم؟منعلتماجرارا
کهجویاشــدمگفتکهتاامروزکارتابلداشتم،بههمکارانممیگفتمکهکارتابلرا
درخودرویمنبگذارند،اماازامروزچگونهمیتوانمکیسرایانهخودراجابهجاکنم
ودرخودروبگذارموباخودبهخانهبرومتانامههایخودراچککنم؟مثالهادراین
زمینهبسیاراست.هنوزهموقتیبامدیریکههمدردولتقبلمشغولبهکاربوده
ودردولتجدیدهمهنوزفعالیتمیکند،صحبتمیکنممعتقداستکهشرکت
دانشبنیان،شرکتیاســتکهدردروندولتایجادمیشودوکارکردکرد.چندی
پیشنیزخبریمنتشرشدکهرمزارزملیدرکشورایجادمیشود.منماندهامکهچه
واکنشیبایدبهآننشانداد؟همهاینهانشانمیدهدکهمشکلفرهنگدیجیتالی
درکشوررواجدارد،بنابراینهنوزفرهنگسازیدراینزمینهضرورتدارد.مساله،
فقطقوانینومقرراتنیست،همینگسترشفرهنگمفاهیمجدیدویاددادنآنها

بهافرادوتشریحاهمیتآناست.
موضوعشــرکتهایدانشبنیانبیشاز4دههاستکهدردنیاشکلگرفتهودر
ایراننیز20سالازطرحموضوعهایدانشبنیانی،ظهورپارکهایعلموفناوری
وشهرکهایعلمیوتحقیقاتیمیگذردودراینمدتپیشرفتهایمحسوسی

مشاهدهشده،نهتنهاروندنامطلوبنبوده،مناسبهمبودهاست.
الزمبهیادآوریاستسال1389قانونحمایتازشرکتهایدانشبنیاندرمجلس
شورایاسالمیبهمنظورحمایتازشرکتهایدانشبنیانوپارکهایعلموفناوری
شامل13مادهتصویبشدکههنوز50درصدآننیزاجرایینشدهودولتهانیزبا
اجرایآنمشــکلدارند،تفاوتیهممیاندولتهایمختلفنبودهکهموجبشده

نتایجدانشبنیانیهنوزبهمیزانالزمدرتوسعهکشورمشهودنباشد.
ازســویدیگر،زمانیکهدربارهشرکتهایدانشبنیانومزایایآنسخنبهمیان
میآید،هنوزبسیاریعالقهمندندکههمچناننفتاستخراجوصادرشدهیااینکه
معدناستخراجوصادرشود،یعنیهمچنانبراقتصادفیزیکیتاکیددارندووقتی
صحبتازاشتغالبهمیانمیآید،پیشنهادایجادکارخانهسیمانمطرحمیشودو
هیچفردیبهایننکتهاشارهنمیکندکهاگرتحصیلکردهبیکاردرکشورداریم،یک
کارخانهسیمانکهبه500نفرکارگرنیازدارد،چندنفرازایننیروهایتحصیلکردهرا
میتواندبهکارگیرد؟ایندرحالیاستکهاگریکشرکتفناوریاطالعاتراهاندازی
شود،اگر10نیرویکارنیزداشتهباشــد،هر10نفربایدتحصیلکردهباشند.این
موضوع،فرمولپیچیدهاینیستحتیاگربهدانشبنیانیدرسطحپایینوازجهت
اضطرارهمنگاهشود،اینبهترینراهاستکهالبتهنبایدنگاهسطحیبهدانشبنیانی
داشتهباشیم.بنابرایناگرکشورنمیتواندایجاداشتغالکند،بایداجازهدادکهخود
جواناناشتغالایجادکنندوازآنهاحمایتشود.امامتاسفانهدراینمباحثحتیدر

سطحمدیریتکالنکشورنیزمشکلداریم.
صندوقشکوفاییونوآوریبراساسهمانقانونشرکتهایدانشبنیانوباصرف
3میلیارددالردرآنزمانمصوبوتشــکیلشدهاستکههرچندتغییراتیدرآن
رخداد،ولیدرزمانخودیکیازقوانینپیشروبود.بههرترتیبدر10سالگذشته
تکنولوژیوتقاضاهاونیازهاتغییرکردهاست،ازیکسالپیشهممقررشدهبودتا
قانونحمایتازشرکتهایدانشبنیانبهروزشود،امادولتگذشتهموافقاصالحو
بهروزرسانیاینقانوننبودوهمچناندولتفعلینیزموافقتخودرابااینایدهوبه
روزکردناینقانوناعالمنکردهاست،ازاینرومجبورهستیمتاآنرادرقالبطرحبه
مجلسشورایاسالمیارائهکنیم.درتالشهستیمتادولتجدیدباحمایترسمی
خود،اینطرحرابهالیحهتبدیلکندتابتوانیمازکلظرفیتقانونگذاریبرایاین
موضوعاســتفادهکنیمچراکهاینقانونممکناستباقوانیندیگرمغایرتهایی
داشتهباشدکهحتیضروریباشدقوانینقضاییکشورنیزاصالحشود.بهعنوانمثال
بسیاریازشکایتهایارائهشدهدرزمینهشرکتهایدانشبنیانبهدلیلنوعایدهو
ادعایسرقتایدههاستکهمتاسفانهاینموارددرقانونموردتوجهنبودهونمیتوان
برایایدههاارزشگذاریکرد،باوجوداینکهشعبویژهاینموضوعدردادگستری
شکلگرفته،اماهنوزمسائلجدیدراینزمینههاوجوددارد.ایندرحالیاستکه
تنهاداراییشرکتهایاســتارتآپیوجوانانمبتکرایدهوفکرآنهاست.زمانیکه
برایراهاندازیواخذوامبهبانکمراجعهمیکنند،باقوانیندستوپاگیریمواجه
هستندکهامیدواریمبابهروزرسانیقوانینمربوطبهشرکتهایدانشبنیانتاحد
زیادیاینمشکالتحلشود.درقانونپیشنهادیجدید20مادهپیشبینیشدهکه
بهقوانینبانکیوتضمینهایصندوقنوآوریوشکوفاییوصندوقهایپژوهشو
فناوریخصوصی،تشکیلشعبهخاصیبرایایده،فکروداراییفکرافراد،سهولتدر
بهکارگیریحقوقدانهایمعتبربهجایوکال،حذفامضایطالییوارداتومواردی
ازایندستاشارهشدهاست.بنابرایناگراعتقادداریمکهشرکتهایدانشبنیان،
ستوناقتصادیکشورهستند،بایدموانعقانونیآنهارارفعکنیموزمینهشکوفایی

آنهارافراهمسازیم.
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مروریبرهشتمینعصرانهبهرهوریانجمنبهرهوریایرانباموضوعنوآوریوبهرهوری

 باید به سمت اقتصاد دانش محور و  نوآورمحور
 جهش داشته باشیم

در هشتمین عصرانه انجمن بهره وری ایران که با موضوع نوآوری و بهره وری آذرماه 1399 برگزار شد، 
بر تالش مجدانه برای رسیدن به اقتصاد دانش محور تاکید و عنوان شد بهره وری بدون نوآوری کاری 

غیرممکن است. نکات کلیدی این عصرانه را در ادامه می خوانید.

سرمایهانســانی،تکنولوژیوشــکلگیریفرایندنوآوری
ازعواملتوسعهداناییاســتوازگذشتهتابهامروز،توجه
بهآیندهومولفههایزیســتمحیطیموضوعبسیارمهمی
بودهوبایدبهعنوانسرمایهاســتراتژیکدربحثنوآوریو
بهرهوریموردتوجهقــرارگیرد.باگذاردورانهایمختلف
اجتماعیواقتصادیبشرکهباکشاورزیآغازوبهتکنولوژیو
نوآوریمیرسد،امروزهبشرواردعصرجدیدیباعنوان»عصر
مفهومی«شدهاستکهدراینمسیربسیارپیچیدهبهیک

فضایبینظمیمیرسیم.
امروزهباورودتکنولوژیهــایپیشبرندهدرحوزهفناوری،
سرعتتغییروتحوالتبسیارباالرفتهوموجبانباشتدانش
واطالعاتشــدههمچنینبهواسطهپلتفرمهایاجتماعی
ایجادشده،همافزاییبسیارزیادیشکلگرفتهکهدرنتیجه
بهاتخاذتصمیمگیریهاآنیوفورینیزمنجرشــدهاست،
بنابراینبهیکتوانمندیاقتصــادیومدیریتیباالییدر

اینحوزهنیازمندیم.شــبکههایاجتماعیدربهاشتراک
گذاشــتنافکار،ایدههاونظراتهمهمردمبسیارموثرندو
یکیازدالیلانباشتبسیارسریعاطالعاتهمینپلتفرمها

بهشمارمیآیند.
تقسیمبندیمحورهایاقتصادبراساساقتصادهایمبتنی
بررشــدمنبع،اقتصادهایمبتنیبررشدکارواقتصادهای
مبتنیبررشدنوآورودانشمحوراســت.مادرحالگذراز
یکاقتصادمنبعمحوربهیکاقتصادکارامحورهستیم،اما
تحوالتیکهپیشرویماستماراملزممیکندکهبهسمت
اقتصاددانشمحوریانوآورمحورجهشداشتهباشیم.درهر
Royal،یکازاقتصادهایمبتنیبرمنابــع،کارونوآوری
DutchShell،BMWوGoogleنمونههایازایننوع
شرکتهاهستند،اماگوگلچونازنوآوریودانشاستفاده
میکند،پیشتازترازبقیهشرکتهاست.بهرهوریرانسبت
خروجیبهورودیتعریفمیکنند،ازآنجاییکهدرکشور

مافرایندکارهابســیارپیچیدهاســت،عمومااینخروجی
پایینترازورودیهاســت،بنابراینمابایــدباورودیهای
کمتروفرایندهایچابکتروسادهتربهخروجیباالتربرسیم
کهعاملاینتغییــر،فناوریاطالعاتوارتباطاتاســت،
لذاپرواضحاســتکهفناوریاطالعاتوارتباطاتوشبکه
)Network(عواملیکمککنندهدراینزمینههستندو
استفادهازفناوریاطالعاتوارتباطاتدرکشاورزیوصنعت

منجربهرشداقتصادیکشورمیشود.
کشاورزیبهشرطداشــتنبهرهوریباالترمیتواندمحور
توسعهباشد،اماچونمیزانبهرهوریدرکشورماپاییناست،
بســیارکمترازآنبهرهگرفتهمیشود.درحالیکهصنعت
کشاورزیدرکشورماپتانسیلآنراداردکهبهترازوضعیت
فعلیباشد،بنابراینغفلتازنوآوریهاتنهابهمنزلهازدست
رفتنفرصتهانیســت،بلکهبهمنزلهازدستدادنآینده

هماست.

مهندس خسرو سلجوقیغفلت از نوآوری به معنای از دست دادن آینده است
عضو سابق هیات عامل سازمان فناوری اطالعات ایران

پرونده ویژه
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براســاسگزارشهایجهانی،رتبهایرانطیچندســال
گذشتهدررقابتپذیریجهانی)GCI(کاهشداشته،البته
اینکاهشرتبه،نمایانگرعقبگرددرهمهحوزههانیست،
دربرخیازحوزههاعملکردمطلوبیداشــتیمامادربعضی
ازحوزههابهطورمناسبیعملنکردهایم.بهعنوانمثال،در
حوزهکسبوکارورقابتپذیرکردنحوزهاقتصادبسیارعقب
هستیم،امادرحوزهسرمایهانسانیوبعضیخدماتمانند

سالمتازوضعیتنسبتامطلوبیبرخورداریم.
گزارششرکتمشاورهبینالمللیمکنزیکهآخرینبار
درسال1395دررابطهباایرانبهصورتاختصاصیتهیه
شده،نشــانمیدهدکهاقتصادایراناگربهبرخیعوامل
اثرگذاردراینزمینهتوجهویژهایداشتهباشدبهراحتی
میتواندازیکاقتصاد500میلیارددالریبهیکاقتصاد
1000میلیارددالریارتقــاپیداکند.مهمترینمواردی
کهدراینگزارشبهآناشــارهشده،موضوعرتبهپایین

واثربسیارکمبهرهوریدرمجموعنهادهایکشوراست
کهبرایارتقایآن،مهارتآفرینــینیرویکاروارتقای
بهرهوریآن،بهبودمحیطکسبوکار)شاملافزایشنرخ
مشــارکتنیرویکارازجملهبهرهمندیبیشترازحضور
بانواندرمحیطکار(،تثبیتنرخارز،کاهشتورم،ایجاد
شفافیتوپاسخگوییدستگاههایحاکمیتیموردتاکید

قرارگرفتهاست.
درشرایطفعلیتوجهبهنوآوری،توســعهفناوریهمراهبا
جذبســرمایهگذاریخارجییکــیازراهکارهایبهبود
اقتصادایراناست.چنانچهتقسیمبندیمحورهایاقتصادی
کهشاملمنابع،کار،نوآوریودانشرابپذیریمبایددرنظر
گرفتدرهمهاینموارد،بهرهوریموضوعبسیارمهمیاست
ونوآوریدربهرهورینقشاســتراتژیکخواهدداشت.در
ایندستهبندیها،نوآوریازسویشرکتهایدانشبنیان
مقولهبااهمیتیاست،چراکهدارایدوجنبهبسیارمهمبوده؛

اولاینکهخودآنهاذاتاتحولآفرینهستندومحصولآنها
موجبرشدوتوسعهمیشود،دوماینکهگروههاییهستند
کهکارآنهاموجبتوانمندسازیسایرحوزههاخواهدشد.لذا
باتلفیقاینپیشرانهاباسایرحوزههامثلکشاورزی،صنعت
وخدماتشاهدپیشــرفت،نوآوری،تحولوبهبودضرایب

رشددرکشورخواهیمبود.
صندوقنوآوریوشکوفایییکیازاینمجموعههایتوانمند
اســتکهبرایکلچرخهُعمریکنوآوری،ازایدهتاعمل،
سبدهایحمایتیدرنظرگرفتهودراینبینازمجموعههای
اقماریصندوق،سایرصندوقهایپژوهشیکشوروسایر
نهادهایبازیگردرحوزهنوآوریکمکخواهدگرفت.طی10
سالگذشتهحجمخدماتصندوقبیشاز10برابرافزایش
داشتهوباهماننیرویکارثابت،هزینهارائهخدماتبهیک
دهمرســیدهکهاینموضوعنشاندهندهبهرهوریدرخود

صندوقنیزهست.

یکیازفعالیتهایاصلیاینمجموعهدرحوزهتولیدمحتوااست،چراکهموضوع
تولیدمحتواورسانهعاملبسیاراستراتژیکدرحوزهنوآوریوبهرهوریاست.
تولیدمحتوایصنعتیبسیارمهمبودهوسهمبسزایینیزدرتولیدناخالصملی
کشوردارد.اینگروهداراییکاستودیوتخصصیومجهزبودهوظرفیتیکهدر
ایناستودیوایجادشده،چندبرابرسازمانهایدولتیدراینحوزهاست.نیروی
کارایرانیدرحوزهتولیدمحتوابســیارپویاترومتخصصترازنیرویکارسایر
کشــورهاعملمیکندبهاینصورتکهیکمتخصصدرزمینهتولیدمحتوا
درایرانمیتواندبهتنهاییمســئولیتچندواحدرابــرعهدهبگیردوباهمان
کیفیتبهتولیدمحتوابپردازد.بهنظرمیرسدازجملهضعفهایاساسیدراین
زمینه،عدمظرفیتالزمبرایتولیدمحتوا،نبودبســتریمناسببرایفعالیت
شــتابدهندههایاینحوزهوعدمبرقراریارتباطمجموعههایتولیدکننده
محتواباشرکتهایدانشبنیاناست.الزمبهیادآوریاستکهطیچهارسال
اینشرکت،استارتآپهایمختلفیرابررسیودراینمدتازتعدادیازآنها

حمایتکردهاست.

بهرهوریازبرنامهچهارمتوســعهبهعنوانبخشالینفکتوســعهایرانمطرحشدهودر
برنامههایتوسعهنیزپیشبینیشدهتابیشاز30درصدازتولیدناخالصملیازبهرهوری
سرمایهگذاریهاونهادههایموجودحاصلشودکهمتاسفانهاینموضوعمحققنشدهلذا
بررسیهردوموضوعازاهمیتخاصیبرخورداراست.درتولیدمحتوا80درصدکارصدا
وسیمابرونسپاریاستکهاگردرراستایبهرهوریباشد،میتواندبسیارمفیدباشد.به
اینصورتکهبخشهایپرهزینهبرونســپاریشدهکهضمنکمکبهایجاداشتغالاز
نوآوریهاوتکنولوژیهایموثرترینیزاستفادهشود.بهعنوانمثالمیتوانازواقعیتهای
مجازیوویدیوگیمهابرایتولیدبرنامههایسنگینمثلمستنداتتاریخیاستفادهکردکه
جایخوشنودیاستکهکشوردراینحوزهدرحالرشداست.بابررسیهاییکهدربحث
تولیدمحتواانجامشده،یکیازمزیتهایمادرصنعتفناوریاطالعات،حوزهانیمیشن
گیماستوباتوجهبهظرفیتنیرویانسانیکهدراینحوزهوجوددارد،دارایبازاربزرگی
دراینصنعتنیزهستیموهمپورتفویمناسبینیزدراینحوزهداریم،همچنینمیتوانیم
تعامالتخارجیمطلوبینیزداشتهباشیم.دراینراستابهسازمانصداوسیماپیشنهاد
شدهکهیککانالگیمانیمیشنایجادکندوازاینظرفیتبهصورتجدیبهرهگیردکه
بهنوعیبازارسازیهمخواهدشد،مقدماتآنآغازشدهوباهمکاریهایصورتگرفته
نخستیندانشکدههنرهایدیجیتالتاسیسوباتوجهبهنیازبهنیرویمتخصصدراین
حوزهدانشجویانازسالسومجذببازارکارشدند.اینحوزه،حوزهفوقالعادهوپررونقی

درسطحدنیااستکهباعنوانصنعتتولیدمحتوایدیجیتالمعرفیمیشود.

ضرورت ارتقای بهره وری در شرکت های دانش بنیان

 تولید محتوا، عامل استراتژیک 
در حوزه نوآوری و بهره وری 

بهره وری بدون نوآوری غیرممکن است

دکتر علی وحدت
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

حسین خسروی
مدیرعامل شرکت ادونچر و هم بنیانگذار مجموعه ویکست

مهندس نصراهلل جهانگرد
رییس هیات مدیره انجمن بهره وری ایران و معاون اسبق وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات
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یکی از اقدامات ارزنده سازمان بهره وری آسیایی )APO( که طی دوران فعالیت بیش از 60 ساله آن ادامه داشته، انتشار کتاب ها 
و گزارش های متعدد در زمینه بهره وری و مولفه های مرتبط با آن است که به گسترش مفاهیم و ارائه تجربه های کمک شایانی 
می کند. این سازمان موضوع نوآوری و هم چنین نوآوری و بهره وری را نیز از نظر دور نداشته و ضمن برگزاری نشست های 
مختلفی در این زمینه، به انتشار کتاب ها و گزارش هایی در زمینه اقدام کرده است که در ادامه دو مجموعه منتشر شده در 

این زمینه، به طور مختصر معرفی می شود.

یکیازگزارشهایمنتشرشدهسازمانبهرهوریآسیایی
درزمینهنــوآوریوبهرهوری،گزارش»بهرهوریمبتنیبر
نوآوری)Inovation-ledProductivity(اســتکه
ماحصلگفتگوهاییبودهکهدردورهپاندمیکروناازسوی
اینسازمانترتیبدادهشدهاســت.دربخشابتداییاین
گزارشدراینبارهآمدهاســت:P-Insightsکهمخفف
عبــارت)InsightsProductivity(اســت،گــزارش
توسعهیافتهایازگفتگوهایبهرهوری)P-Talk(استکه
P-Talks.بهگسترشمباحثمطرحشدهکمکمیکند
گفتگوهایتعاملیوجریانیزندهبودهکهبهدلیلضرورت
وخالقیت،تحتهمهگیریطوالنیمدتکویید19متولد
شــدهومتخصصان،سیاستگذارانوشــهروندانعادی
عالقهمندبهبهــرهوریراازهرطبقهایبرایبهاشــتراک
گذاشتنتجربیات،دیدگاهها،ونکاتکاربردیدرموردبهبود
بهرهوریباسخنرانانبرجســتهازهرگوشهجهانگردهم
آوردهوبهطورموثراطالعاتبهرهوریرابهکشورهایعضو
APOوفراترازآنمنتقلمیکند.بااینحال،مشــخص
شدکهبسیاریازسخنرانانP-Talkفراترازارائههای60
دقیقهایخودوجلساتپرسشوپاسخکهازویژگیهایاین
گفتگوهاهستند،چیزهایبیشتریبرایارائهدارند.برای
استفادهکاملازدانشوتخصصگستردهآنها،ازبرخیازآنها
دعوتشدتادرموردارائهخودتوضیحبیشتریدهندکهدر
نتیجهاینگزارشمنتشرشدبااینامیدکهبهخوانندگان

درکعمیقتریازشیوههاوکاربردهایبهرهوریبدهد.
درمقدمهگزارشبهرهوریمبتنیبرنوآوریکهازسوی

دکترآمیتکاپور،رئیسافتخاریمؤسسهرقابتپذیری
ومحققمدعودانشــگاهاســتنفوردتدوینشده،آمده
اســتکه»جســتجویمداومبرایایجادوافزایشرفاه
وجوددارد.کشــورها،مجامعوسازمانهابهطوریکسان
درجستجویپیشرفتســریعاقتصادیوافزایشرفاه
هستند.شواهدازسراسرجهاننشــانمیدهدکهاین
رفاهصرفاناشیازبهارثبردنازمنابعطبیعیومواهب
موجودکهیککشورممکناستدراختیارداشتهباشد،
نیست.عواملیمانندموقعیتجغرافیایی،عرضهنیروی
کار،نرخبهرهومواهبطبیعیاگرچهقابلتوجهاســت،
امابرایایجادرفاهدریککشــورکافینیست.درواقع
رونــقملیایجادوبهارثمیرســدواینمقوله،مبتنی
بررقابتپذیریکشــوروتواناییصنایعآنبراینوآوری
وارتقااســت.بهمنظورتضمینرشدپایدار،کشورهاباید
بهطورمداومبــانوآوریارتقایابندتــابهرهوریخودرا

افزایشدهند.
افزایشبهرهوریرامیتوانازطریقنوآوریبهدستآورد

وبرهمیناساس،پرورشنوآوریبهنیازروزتبدیل
شدهاســت.درحالیکهاکثرکشورهانیازو
اهمیتنوآوریراتشــخیصمیدهند،این
درکبهراحتیبهرشدموفقوعملکردنوآورانه
تبدیلنمیشود.درحالحاضر،اینمطالعه
براینفرضتنظیمشــدهاستکهبهرهوری
مبتنیبرنوآوریمیتواندبهسطوحباالتری
ازرشددستیابدورفاهیراایجادکندکهدر

طولزمانپایدارمیماند.منافعیکهازطریقسرمایهگذاری
درنوآوریبهدستمیآید،پتانسیلایجادتوسعهایرادارد
کهنویدبخشمزایایاجتماعینیزهست.مکانیسمفراگیر
برایهدایتبهرهوریمبتنیبرنوآوریدرموردفقرزدایی
یکیازایننمونههااســت.رشدبهرهوریمبتنیبرنوآوری
درکدرســتیرافراهممیکند،همانندنقشیکهنوآوری
درتسریعرشداقتصادیایفامیکند.اینمهم،بینشیرادر
موردبهبودرقابتازطریقنوآوریارائهمیدهدکهدرنتیجه
رسیدنبهسطوحباالتربهرهوریراتسهیلمیکند.بنابراین،
کشورهاییمانندسنگاپوروکرهجنوبیقادربهدستیابیبه
سطوحرشدبانرخهایچشمگیرهستندواستانداردهای
زندگیباالییراارائهمیدهندکهسایرکشورهایدرحال
توسعهازجملهکامبوجوبنگالدشبرایرسیدنبهآنتالش
میکنند.درتسهیلنوآوری،دولتبایدبرسرمایهانسانی،
ترویجتحقیقوتوسعهوحمایتازنوآوریدرتماممراحل
آنازآغازتااحصاینتیجــهتمرکزکند.ارائهضمانتهای
قانونیبرایاطمینانازاینکهنوآوریبهطورمداومومشروع
انجاممیشود،درتضمینیکنظامقویبرایارتقای
نوآوریوتخصیصحمایــتهایقانونیو
مالیضرورتدارد.درصورتلزوم،کشورها
میتوانندازسطوحباالتریازرشدبهرهببرند
ومزیترقابتیخودرادربــازاربینالمللی
تضمینکنند.شایانذکراستکهمتنکامل
اینگزارش،ازطریقسایتسازمانبهرهوری

آسیاییقابلدسترساست.

بهره وری مبتنی بر نوآوری

پرونده ویژه

معرفیدوگزارشسازمانبهرهوریآسیایی

 نقش نوآوری و بهره وری 
در قاره کهن
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APO بهره وری، نوآوری و رقابت پذیری: شاخصی برای اقتصادهای عضو
یکیدیگرازگزارشهاییکهســازمانبهرهوریآسیاییدر
زمینهنوآوریوبهرهوریمنتشــرکرده،گزارشــیباعنوان
»بهرهوری،نوآوریورقابتپذیری:شاخصیبرایاقتصادهای
کشورهایعضوسازمانبهرهوریآسیایی«است.اینگزارش،
منبعجامعدیگریازدادههایبهرهوریقابلاعتمادوتجزیه
وتحلیلبودهکهمکملکتابدادهبهرهوریAPOاست.این
گزارش،کاوشکاملیدرزمینهشاخصهایمهمبهرهوری
ورقابتپذیریاقتصادهایعضــوAPOفراهممیکندکه
ماحصلتالشدکترآمیتکاپور،رئیسافتخاریمؤسســه
رقابتپذیریومحققمدعودانشگاهاستنفوردودیشاشارما،

پژوهشگرموسسهرقابتپذیریاست.
درخالصهاینکتابآمدهاست:درساختناقتصادمقاومتی،
یکملتبایدبهرهوریپایدارراازطریقافزایشرقابتپذیری
تضمینکند.عواملمختلفیمانندمنابــعموجوددریک
کشور،کیفیتمحیطکسبوکار،وضعیتتوسعهخوشهها،
پیچیدگیشرکتهاازنظرعملیات،استراتژیوتوانایینوآوری
نقشمهمیدرافزایشرقابتپذیرییککشــوروافزایش

بهرهوریدارد.شایدیکیازبرجستهترینویژگیهای
تعیینکنندهرقابتپذیری،تواناییکشوربرای
ایجاداستانداردزندگیباالوروبهرشددرتالش
برایتوسعهوحفظمزیترقابتیدربازارجهانی
است.بنابراین،دردنیایامروز،ارزیابیعواملی
کهنهتنهاموجبایجادرقابتمیشود،بلکهمانع
آننیزمیشود،حیاتیاست.چگونگیافزایش
بهرهوریکشورهادربلندمدتتأثیربسزایی

بررشــداقتصادیآنداردوبهطورقابلتوجهیبراستاندارد
زندگیمردمآنتأثیرمیگذارد.

اینگزارشباعنوانبهرهوری،نوآوریورقابت:تشخیصی
برایAPOاســتواقتصاداعضا،باهدفترســیمعوامل
تعیینکنندهقابلتوجهرقابتپذیــریاقتصادهایعضو
APO،براســاسپارامترهایچارچوبپنجنیرویرقابتی
پورترموردبررسیقرارگرفتهاست.ازطریقاینارزیابی،این
گزارش،حوزههاینوظهوررشداقتصادیرابررسیمیکند.
اینبرنامه،فهرســتیازاقداماتمهمرابرایکشــورهای
عضودرآیندهفراهممیسازدتامحدودیتهایموجوددر
ستونهایزیرساخت،بهرهوری،تجارت،راهاندازیکسب
وکارونوآوریرابرطرفکننــد.همهاینارکان،بهصورت
جداگانهوباهم،نقشمهمیدرساختناقتصادیککشور
دارند.بنابراین،نمایههرکشور،بینشیبرایافزایشمزایای
خاصآنورســیدگیبهمحدودیتهاییکهباآنمواجه
است،ارائهمیکند.بنابراین،هرکشوریبایدبراساستاریخ
اجتماعیوژئوپلیتیکیخود،شیوههایمنحصربهفردیرا
برایتوسعهبهکارگیرد.یافتههایاینتحلیلبرخی

ازعواملمهمرابرجستهمیکند.
اقتصادهایآسیاییهمچنانبهرشدخودادامه
میدهندزیراازابتکاراتتوسعهاستراتژیکو
مدلهایرشــدموفقیمانندرشدصادراتی
کهدرکشورهاییمانندکرهجنوبیمشاهده
میشود،ســودمیبرند.ســایراقتصادهای
جنوبشــرقوجنوبآســیامانندمالزیو

هندرشدثابتیرادرسالهایگذشتهبهنمایشگذاشتهاند
چراکهدرمسیررشدوبهرهوریپایدارقدمگذاشتهاند.حتی
سایراقتصادها،ازجملهبنگالدش،کهقبلترعقبماندهبودند،
تالشهایمداومیبرایبهبودشرایطاجتماعی-اقتصادی

خودازخودنشاندادهاند.
بااینحال،چالشهایپیشروبرایاقتصادهایعضوAPOدر
زمینههایمختلفوجوددارد.ازنظرتجارت،کشورهایمتکی
بهرشدمبتنیبرتجارتبهدلیلجنگهایتجاریوبیثبات
جهانیباخطراتیروبروهستندوبنابراین،نیازبهنوآوریدر
حالحاضربیشازهرزماندیگریضروریاست.بااینحال،
کشورهایمختلف،ازجملهنپالوپاکستان،ازسرمایهگذاری
درنوآوریبرایافزایشبهرهوریوتوسعهعقبماندهاند.در
نتیجهافزایشنابرابریهاوعدمقطعیتهابهدلیلتغییرات
جمعیتیدراقتصادهایتوسعهیافتهمانندکرهجنوبیوژاپن
نیازبهرسیدگیفوریبهاینچالشهابهمنظورجلوگیریاز

رکودنامطلوبدررشدوبهرهوریدارد.
باتوجهبهافزایشآسیبپذیریهاوچالشهایپایداردراقتصاد
جهانی،کشورهابایدبهطورمستمراقداماتتوسعهایرابرای
نوآوریوافزایشبهرهوریورشددربخشهایمختلفانجام
دهند.اینکلیدتضمینیکتوســعهمنسجماست.باتکیه
APOبریافتههاوتوصیههایاینگزارش،اقتصادهایعضو
میتوانندبهرهوریراافزایشدهندورفاهمشترکوهمافزایی
بهتربایکدیگرایجادکنند.شــایانذکراستکهمتنکامل
اینگزارش،ازطریقســایتسازمانبهرهوریآسیاییقابل

دسترساست.
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گفتمان

دربرنامههایچهارمتاششــمتوسعهمقررشدهبودکه
)GDP(31تا35درصدرشــدتولیدناخالصداخلی
ازبهرهوریحاصلشودامامتاسفانهنهتنهااینموضوع
محققنشدهبلکهبهرهوریدرحوزههایمدیریتمنابع
انسانی،بهرهوریسرمایه،بهرهوریانرژی،بهرهوریدر

ساختارهایادارینیزمغفولواقعشدهاست،درحالی
کهاینمقولهمهمبایــددربخشهایمختلفازجمله
کشــاورزی،صنعت،معدن،خدماتوساختمانوسایر

بخشهاموردتوجهقرارمیگرفت.
دربرنامهششمتوســعهدربخشساختمانپیشبینی
شدهبودکه2.8واحددرصدرشدداشتهباشد،درحالی
کهاینمیزاندرچهارســالاولاینبرنامه،منفی1.3
درصدبودهیعنینهتنهابهرهوریدرصنعتساختمان
رشدینداشتهکهبهرشدمنفینیزرسیدهاست.باتوجه

بهادامهاینروندوعدمتحققبرنامهوتوجهبهاهمیتآن،
انجمنبهرهوریایرانبرایبررسیابعادمختلفموضوعبه
تشکیلکارگروهبهرهوریساختمانباحضورمتخصصان
وصاحبنظــرانازبخشهایگوناگــونازجملهنظام
مهندسی،بخشخصوصیودولتیوشهرداریهااقدام
کردهاستکهامیدمیرودباتبادلنظراینمتخصصانو
همچنینانجامپژوهشهایکاربردیزمینهسازارتقای
بهرهوریدراینبخشباشد.ایننشستنیزبهگسترش

مفاهیمدراینزمینهکمکمیکند.

رشد منفی بهره وری ساختمان در ایران

  سید حمید کالنتری
مدیرعامل انجمن بهره وری ایران

بررسیبهرهوریدرصنعتساختمان؛چالشهاوراهکارها

چراغی که به مسکن رواست
هفدهمین عصرانه بهره وری انجمن بهره وری ایران با موضوع »بهره وری در صنعت ساختمان، چالش ها و راهکارها« آبان ماه سال جاری با حضور جمعی از صاحب نظران و متخصصان 

حوزه های مرتبط برگزار شد. متخصصان در این نشست به بررسی چالش های 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 می توانید بخوانید. در بخش »باشگاه بهره وری« نیز که در ادامه می آید 

موضوع »بهره  وری ساختمان  هایی با انرژی صفر« مورد توجه قرار گرفته است.
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باتوجهبهاینکهصنعتســاختماننقشبســزاییدر
توسعه،اقتصاد،ایجاداشــتغالورفاهعمومیداردباید
بپذیریمکهبهرهورینیزسهمموثروتعیینکنندهایدر
برنامههایتوسعهداشتهکهمتاسفانهعدمتوفیقآنچه
دربرنامههایتوسعهپیشبینیشده،بهصورتعامدر
بهرهوریوبهصورتخاصدربهرهوریصنعتساختمان
یکیازنگرانیهایجدیکشوربودهویکیازدالیلیکه
انجمنبهرهوریایراندراینمقولهمتمرکزشدهناشی
ازهمینشرایطموجوداست.بهرهوریدرساختماناز
مدتهاستکهدردســتورکاراینانجمنقرارگرفتهو
جلساتیبامشــارکتصاحبنظرانبرگزارشدهکهاین
نشستدرپربارشــدننتایجوجمعبندیآنجلسات

موثرخواهدبود.
درابتدایگفتاربایداینموضوعراتدقیقکنیمکهوقتی
صحبتازصنعتســاختمانبهمیــانمیآید،منظور
چیست؟آیافقطمسکنسازیدرشهراستیادرشهر
وروســتا؟آیاموضوعمســکنبههمراهسایرسازههای
خدماتی،فرهنگی،بهداشتیوسایرمواردمدنظراست؟
آیامیشــودبهاینموارد،تاسیســاتزیربناییمانند

فرودگاهها،پاالیشگاهها،نیروگاههاوتاسیساتیازاین
دسترااضافهکردومجموعهایازهرگونه

ساختوسازفارغازنوعکاربری،محل

قرارگیــریواحداثآنراجزئیازصنعتســاختمان
بهشمارآورد؟اینموضوعبســیاراهمیتداردچراکه
درتعریف،حلمسالهوبرداشتازموضوعوبررسیآن

اهمیتدارد.
هرگونهساختوســازمسکونی،اداریوفرهنگیکهدر
محدودهشهروروستاســاختهشدهوبهنحوینیازمند
مجوزهاینهادهایذیربطچونشهرداریهاودهیاریها
وتحتپوششنظاممهندسیباشد،درتعریفاولیهاز
صنعتساختمانمیگنجد،لذاتاسیساتزیربناییمانند
تونلها،جادهها،نیروگاهها،پاالیشــگاههاازاینمقوله
خارجشدهودردستهبندیدیگریباعنوانتاسیسات
زیربناییحیاتیقرارمیگیرند.موضوعیکهبهپیشبرد
اینمباحثکمکخواهدکرد،تعریفماازبهرهوریاست.
بهرهورییکتعریفعامداردکهازآنباعنواننســبت
ستاندهبهدادهیادمیشــود.امابهرهوریدرهربخش
میتواندتعریفتخصصیتروعملیاتیتریداشتهباشد.
بنابراینبرایبررسیموضوعبهرهوریدرساختمانباید
تعریفدقیقیازبهرهوریدرساختمانرادرنظربگیریم.
هرساختمانیدارایســهمرحلهزمانیتولدوطراحی،
اجراوساختودرنهایتبهرهبرداریاستوبهرهوریدر

هرسهمرحلهمیتواندمفهومداشتهباشد.
نکتــهمهمدرایــنزمینهبــهارزیابــیازعواملموثر
بربهــرهوریدرســاختمانبازمیگــرددکهمعموال
شاملکیفیت،زمانوهزینهاســتودراینزمینهاین
پرسشمطرحمیشــودکهارزیابیدرزمینهبهرهوری
درساختمانبایدشاملچهمقولههاییباشد؟شایددر
نگاهاولبهرهوریدربهرهبرداریمدنظرقرارمیگیرد،
امامهماستکهدرســایرمراحلنیزاینموضوعمورد
توجهباشد.دراینزمینهبازیگران،ذینفعانومسئوالنی
فعالهستندکهدرمقولهبهرهوریساختمانموثربودهو
اثرگذارندکهشاملبازیگراناصلیمانندصاحبانپروژهها
یاسرمایهگذارانآنها،نظاممهندسی،شهرداری،وزارت
مسکنوشهرسازیووزارتکشوروبازیگرانفرعیشامل
بیمه،عوارض،استاندارد،سازندگانمصالحوثبتاسنادو
مواردیازایندست،میشود.بنابراینوقتیازبهرهوری
درصنعتساختمانصحبتبهمیانمیآید،بایدسهم

هریکازآنهادرهریکازمراحلدرنظرگرفتهشود.
برایناساسیکماتریسسهبعدیمیتوانطراحیکرد
کهبعداولآنشاخصهایبهرهوری،بعددوم،مراحل
ساختوسازوبعدســوم،بازیگرانیاذینفعاندرایجاد
ساختوسازهســتند.لذابایددربررسیموضوع،این
ماتریسرادرنظرگرفتودرنظرداشتکهچهاقداماتی
دربارههرشاخص،هربازیگرودرهرزمانیچهاقداماتی
بایدصورتبگیردکهنهایتآنارتقایبهرهوریباشــد.
برایناســاسراهحلهابرایارتقایبهرهوریمیتواند

تقنینی،اجراییومالی–اقتصادیباشد.

یک ماتریس سه بعدی 
دکتر رسول زرگرپور

 استاندار اسبق استان اصفهان و 
مسئول کارگروه بهره وری در صنعت 

ساختمان انجمن بهره وری ایران 
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وقتیموضــوعبهرهوریدرصنعتســاختمانمطرح
میشود،ازیکسوبایدتماموجوهساختمانسازییعنی
مسکنوسایرسازههاییکهبرایتامیننیازهادرشهرها
ساختهمیشودرالحاظکنیموازسویدیگربستریکه
درآنساختمانقرارمیگیرد،یعنی»شهر«رانیزباید
درنظرگرفت.زمانیکهموضوعبهرهوریدرساختمان
مطرحمیشود،نمیتوانبهموضوعشهروجایگاهیکه

ساختمانداردکمتوجهییابیتوجهیکرد.
تعاریفمختلفیبرایشهرهاوجوددارد،ازجملهاینکه
شهرهامرکزتبادالتاقتصادی،فرهنگیواجتماعیبا
انبوهیازجمعیتوهمچنینانبوهیازسرمایهوتبادالت
اجتماعیوفرهنگیهستند،درواقعشهرپدیدهایبسیار
پیچیدهاست.عواملیکهدرشــکلگیریشهر،تدوام
حیاتوآیندهآنموثرهســتند،بسیاردرهمتنیدهاندو
باتوجهبهنظریههایمختلفیکهدربارهشهر،طراحیو
توسعهآنوجوددارد،بایداززوایایمختلفیبهموضوع

شهرتوجهشود.
بعضیشهررامرکزتبادالتاقتصادیصرفوبرخی،زاده
مازادتولیدمیدانند.گروهیدیگرموضوعشــهررانماد
سرمایهداریوتاثیرتولیدوسرمایهشهرمیدانند.برخیبه
دنبالاینپاسخهستندکهآیاشهرمرکزتولیداستیامرکز
تبادلوتهاتروتجربهایکهروندشهردرمواجههباسرمایه
داشتهاســترا،مدنظرقرارمیدهندوگروهدیگرشهررا

بهصورتیمعناگرایانهتعبیرمیکنندومعتقدندشهرها
برایشــکلدادنورســیدنبهمعانیوزندگی،ساخته
شدهاندوگروهیدیگرشرایطجغرافیاییومحیططبیعی
رااصلشکلگیریشهرهامیدانند.درهریکازنظریهها
وتعریفهاییکهازشهروجوددارد،بهبخشیازعواملموثر
درشهرپرداختهمیشود.شهرهامیتوانندمجموعهایاز
همهاینعواملپیچیدهایباشندکهدریکسیستمونظام
درهمتنیدهباعنوان»شهر«ازآنیادمیشود.اینسیستم
پیچیدهعالوهبراینکهدرونآنوهدفشــکلگیریآن
چهمیتواندباشــد،تاثیرمیپذیرنــدودرآنرویدادهاو
پدیدههاییاتفاقمیافتدکهازعواملبسیارپیچیدهای
تاثیرمیگیرد.یعنیدرنگاهاول،ساختار،شکلوسازمان
فضاییشهرممکناســتازهریکازشاخههابهصورت
اصلییاهریکازشاخههایدیگربهصورتفرعیمتاثر
شــدهباشــد،اماوقتیروابطدردرونفضاهایشهریو
استفادهکنندگانازآنراتحلیلمیکنیم،بهیکماتریس
بسیارپیچیدهایمیرسیمکهشهررامیسازدوپدیدهها

ورویدادهاییکهدرشهراتفاقمیافتد.

نقش برنامه های جامع وتفصیلی بر بهره وری 
ساختمان

درشــهرهاآنچیزیکهقراراســتشــهررابهسوی
یکتوســعهمتناســبوموزونپیشببردوسرمایهها
ونهادههایشــهررابهســمتبهرهوریســوقدهد،
طرحهایتفصیلیوطرحهایجامعهســتند.دراین
طرحها،رشدموزونیبرایشهرهادرنظرگرفتهشدهتا

شهربهآنسمتوســوهدایتشود.سرمایههایاصلی
یاهماننهادههاکهدردرونشــهروجوددارند،شامل
زمین،کاربریها،نیرویانســانیومواردیازایندست
اســتکهوقتیدرکناریکدیگرقرارمیگیرند،منجربه
ساختمانسازییاایجادزیرساختهایشهریمیشوند.
یکیازعناصروپارامترهایاصلیبرنامهریزیشهریو
رسیدنبهبهرهوریمنطقی،توزیعتراکمدرشهراست.
توزیــعتراکمیکــیازاصلیترینابزارهــایهدایتو
سازماندهیتوســعهشهریاستکهارتباطمستقیمی
باموضوعهایساختمانسازیوبهرهوریدرشهردارد.

درســال1386کهروزهایپایانیتصویبطرحجامع
شهرتهرانبود،شورایعالیشهرسازیومعماریطبق
تصمیمیســوالبرانگیزبهصورتتقریبی،دوطبقهبه
طبقاتوتراکمپیشبینیشــدهساختمانهایشهر
تهراناضافهکردکهاینبرنامهدرراســتایپیشبینی
افزایشجمعیتشــهرتهراندرطرحجامعاز8ونیم
میلیوننفربه10ونیممیلیوننفربودوتاثیراینتصمیم
دراتفاقهاییکهبعدازآندرشــهرتهرانرخدادهرابه
وضوحنشانمیدهدبهاینمعناکهچگونهباتغییریکی
ازپارامترها،روندبهرهوریجامعشــهریدستخوش

تغییراتمتعددیشدهاست.
تراکمدراینطرحمشوقهاییداشتکهبهعنوانمثال
درزمینهاییکهســهبرابرحدنصاببــود،تراکمیک
طبقهبیشــتریادرزمینهاییکه5برابرحدنصاببود،
دوطبقهبیشتردادهمیشدواستداللموافقانازجمله
رییسجمهوروقتبهعنوانرییسشورایعالیمسکن

مهندس عبدالرضا گلپایگانی
معاون سابق معماری و شهرسازی 

شهرداری تهران
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وشهرسازیووزیرمســکنوقتاینبودکهاگرتعداد
طبقاترویزمینافزایشدادهشود،سهمقیمتزمین
درساختآپارتمانکاهشمییابد،درنتیجهقیمتنهایی
آپارتمانکاهشخواهدیافت.باایناستداللدرمحیطی
بسیارپیچیدهایمثلشهرتهرانکهساختارهایمتعدد
اجتماعیواقتصادیبرآنحاکماست،صرفابهدلیلیک
عاملیعنیکاهشقیمتآپارتمانورونقساختوساز
چنینتصمیمیاتخاذشددرحالیکهیکیازشوکهای
قیمتیبازارمسکنشــهرتهرانهمینرانتیبودکهبه

صاحبانزمیندراینشهردادهشد.
درحالحاضرقیمتآپارتماندرتهرانتقریبا4یا5برابر
سایرکالنشهرهاستوبایداینسوالرامطرحکردکهآیا
کیفیتزندگیدرتهراننیزنسبتبهسایرکالنشهرها5
برابراست؟آیاگردشدانشوارتقایآگاهیشهروندان
5برابراست؟هرچندممکناستسرمایهدرگردشدر

شهرتهرانچندینبرابرشهرهایدیگرباشد.

محور انقالب و صنعت ساختمان 
برایناساسپایینترازمحورانقالبباباالیاینمحور،
تفاوتهایبسیاریداشتهکهیکیازاینتفاوتهاابعاد
زمیندرشمالشهرباجنوبشهراستکهتفاوتاساسی
باهمدارند.حــدود65درصداززمینهایبزرگتهران
کهمشمولتشویقدرتعدادطبقاتمیشود،درشمال
تهرانو35درصدآندرجنوبشهرقرارداردودرنتیجه
ساختمانسازیدرشمالتهرانبیشتراتفاقافتادهاست
وساختوسازدربخشیازشهرکهاقشارمتوسطدرآن
هستند،کمتربودهودرجاییکهانباشتسرمایهوجود
داردوساختمانسازیصرفابرایآنوبهصورتلوکس
دنبالمیشود،بیشتربودهاست.ایندرحالیاستکه
آمارهانشانمیدهدکهدرسال1395،حدود300هزار
واحدمسکونیخالیازسکنهبودکهبهنرخامروزیکصد
میلیارددالرارزشدارد.درواقعبرخیتصمیمها،منجربه
قفلسرمایهدر300هزارواحدمسکونیعمدتادرشمال
شهرتهرانشــدهکهقطعاکاهشبهرهوریرابههمراه
دارد.بنابراینوقتیازساختمانصحبتمیکنیمبایدبه
زمینهاستقرارساختمانوپیوستوپیوندیکهباشرایط
جغرافیاییواجتماعیمحلاستقراردارد،نیزتوجهکرد
کهغفلتازآنهازمینهکاهشبهرهوریجامعوعمومیرا

درساختمانسازیفراهممیکند.

مسکن مهر جهش مسکن و بهره وری
موضوعدیگریکههمچنانشــاهدآنهستیم،مساله
مسکنمهراست.حجمانبوهیازسرمایهبرایساخت
مسکنمهرصرفشــدهامااگراینموضوعراباتوجهبه
معیاربهرهوریارزیابیکنیم،اینپرسشمطرحمیشود
کهآیاواقعااینهزینهکهدراینپروژهصرفشــدهکار

درســتیبودهاست؟ســوالمهمدیگرایناستوقتی
مسکنیساختهمیشودآیااینمسکنواقعایکمسکن
استیاصرفایکخوابگاهاستبایکفضایچهاردیواری
کهافرادشــبهافقطدرآناستراحتمیکنندیااینکه
عمالبایدباسایرعناصرخدماتیبهعنوانمثالفضاهای
فرهنگیوآموزشــی،محلترددورفــتوآمدوفضای
کارمناســبارتباطداشتهباشد؟یعنیاگرمیخواهیم
هزینهدرستکردهباشــیموبهبهترینوجهممکناز
هزینهانجامشــدهبهرهبرداریکنیم،بایدمسکنواجد
همهویژگیهایفضایمطلوبباشد.مسکنمهربهنظرم
یکمثالبسیارشفافوروشنیاستکهماسرمایهخود
رادرآنجاییکهبایدهزینهمیکردیم،هزینهنکردیموبا
شاخصهایاثربخشیوکاراییکهمتناسببابهرهوری

تعریفمیشود،فاصلهزیادیدارد.
درهمانسالهاهمبسیاریازمتخصصانامورشهری
توصیهمیکردندکهبهجایاینکهساختوسازدرحاشیه
شهرهاصورتگیرد،مردمتشــویقبهساختوسازدر
بافتفرسودهشوند.موضوعیکهدوبارهدرطرحجهش
تولیدمسکننیزشنیدهمیشود،صفرکردنقیمتزمین
اســتکهعمالامکانندارد.زمینخامکهواجدشرایط
برایساختمناسبمسکننیست،بلکهزمینبایدابتدا
آمادهسازیشود.بهرهبرداریاززمیننیازبهزیرساختها
مانندآب،برقوگازوفضایسبزدارد.اگرهمهاینموارد
راباهمدرنظربگیریم،میشــودفضــایزندگیامااگر
فقطقیمتزمینصفردرنظرگرفتهشود،عمالموضوعی
نشدنیاســت؛یعنییکیازپارامترهارادرنظربگیریم
بدوناینکهبهبقیهمســائلپیچیــدهایکهدرکیفیت
زندگیاثرگذاراست،توجهداشتهباشیم.بنابرایناگریک
عارضهیابیمنصفانهداشتهباشیم،سرمایهایکهصرف
ساختمسکنمهرشده،بهرهورانهنبود.البتهنمیخواهم
بهصورتکلیتخطئهکنمکهساختمسکنمهرهیچ
جاییدرســتنبوده،نه!بعضیازطرحهایمسکنمهر
ممکناستسرجایخودومتناسببانیازبودهاست،ولی
دربسیاریموارددرجایخودشنبودهوزیرساختهای
الزمراندارد.حتیدرمواردبسیاریاستفادهدرستیازآن
صورتنگرفتهوبرایآنجامعههدفموردنظراستفاده
نشدهاســت.یعنیفردمتقاضیثبتنامکرده،ارزیابی
کردهوبعدواحدرابهدیگریفروختهاست.بنابرایندر
الگویمسکنمهر،اقداماتاثربخشیکهبایدبااینحجم
باالیسرمایهمتناسبباشد،درکشورشکلنگرفتوآن
حجمسنگینســرمایهایکهبرایساختمسکنمهر

واقعاگذاشتهشد،نتوانستتغییراساسیایجادکند.

صنعت ساختمان؛ پیشران توسعه؟
نکتهدیگراینکهوقتیعنوانمیشودصنعتساختمان
پیشــرانویالوکوموتیوتوسعهکشوراستیاعناوینی

دیگریکهبهاینصنعــتدادهاند،بایددریکجامعه
بهصورتکاملدیدهشــود،یعنیاگرســرمایهصرف
ساختواحدهایمســکونیشدولیآنواحدهاخالی
بماند-چهدرمســکنمهرچهساختمانهایلوکس
شمالتهرانیامناطقگرانقیمتدیگرکالنشهرها
کهبراساسآماروارقامگویابهحدوددوونیممیلیون
واحدمسکونیخالیمیرسد-وامکانگردشمالیرا
ندارد،آیااینصنعتساختمانبهضدخودشتبدیل
نشدهاست؟یعنیصنعتساختماناگردرجایخود
هزینهشود،بهاصطالحپیشــرانولوکوموتیوحرکت
میشود،اگردرناکجاآباداقدامبهسرمایهگذاریشده
واینسرمایهتبدیلبهساختمانبالاستفادهشد،یعنی
اینموضوعبهضدتولیدتبدیلشدهاست.بنابراینباید
اینپرســشمطرحشودکهآیااصالاینمدلجوابگو
اســتکهموضوعجهشدرتولیدمسکنهمبرهمان
چارچوبهامطرحمیشود؟پول،نیرویانسانی،دانش
وحتیقانونگذاریهمهاینهاسرمایهملیهستند،ولی
اگرسرجایخودشنباشــندبهاتالفهمهآنهامنجر

میشود.
الزمبهیادآوریاستکهصنعتساختمانشاملهمه
فرآوردههایساختمانیمیشــودومسکنبهتنهایی
صنعتســاختمانراشــکلنمیدهد.دربــارهعدم
استفادهدرستازسرمایههادرجایمناسبمیتوانبه
»مال«ها)مجتمعهایتجاریبزرگ(نیزاشارهکردکه
دردهههایگذشــتهدرتهرانبهفراوانیاحداثوبدین
ترتیبسرمایههایبسیاریراکدشدهاست؛واحدهای
تجاریکهمشتریندارندوبالاستفادهماندهاند.بنابراین
اگردربارهدرصنعتســاختمانصحبتمیشود،باید
شرایطوویژگیهایهرشهرنیزسنجیدهشدهومتناسب
باآنشرایطبهفکربهرهوریباشیم.اینموضوعرانیزدر
نظرداشتهباشیمکهدرتهرانیکسازمانغیررسمیاز
صنعتساختمانشکلگرفتهاستوزمانیکهیکمالک
زمینقصدساختمانسازیدارداینسازمانغیررسمی
بهحرکتدرمیآید،پیشــنهادهایمختلفیبهمالکو
سازندهدرزمینههایمختلفازجملهنوعمشارکت،اخذ
پروانه،تخریب،گودبرداری،آرماتوربندی،اجرایسازه
حتیتاروزآخرساختوســازارائهمیکندواگردرباره
بهرهوریدرصنعتســاختماندرشهرتهرانصحبت
میشودبایدبهبهرهوریتکتکایناجزاتوجهکردهو
شرایطبهبودبهرهوریفراهمشود.بهعنوانمثالیکیاز
موضوعاتمرتبط،قراردادهایمشارکتاستومتاسفانه
هیچالگویــیدراینزمینهتدویننشــدهکهمتضمن
بهرهوریباشــد.درحالیکهبرایارتقایبهرهوریباید
همهاینعناصربهصورتموشکافانهوبادقتوبهدوریاز
سهلانگاریمطالعهوسنجیدهشودوبرایبهبود،کارایی

واثربخشیآناقدامکرد.
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گفتمان

اهمیت بهره وری ساختمان با توجه به رویکرد دولت سیزدهم

مهندس رضا مهدی زاده
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

الزماستدرابتدابدانیمتعریفماازصنعتساختمان
چیســتووقتیقصدداریمدربارهبهــرهوریصنعت
ســاختصحبتکنیم،آیاصرفابهموضوعبهرهوریدر
ســاختمانهایمســکونیتوجهداریمیاکاربریهای
دیگرویاساختوســازهاییکهخارجازشــهروروستا
صورتمیگیرد؟بهنظرماکنــونباتوجهبهرویکردی
کهدولتسیزدهمداشتهوموضوعساختیکمیلیون
واحدمسکونیدرسالرادنبالمیکند،بایدبهصنعت
ساختمانومسکنتمرکزبیشتریداشتهباشیم.درست
استکههرگونهعملیاتساختمانیوعمرانیبهنوعیدر
قالبهمینصنعتساختمانمیگنجد،امااگرتمرکز
بربحثمسکنباشدبهدودلیلبهنظرمبهتراست؛یک
دلیلبهرویکــرددولتجدیدبازمیگرددواینکهتولید
مســکنیکیازمهمترینبرنامههایدولتســیزدهم
بهشمارمیآیدودوماینکهتعدادپروانههایساختمانی
کهدرسطحکشورازسویمراجعصدورپروانهازجمله
شهرداریها،دهیاریها،شرکتهایعمرانشهرهای
جدیدومناطقآزادصادرمیشود،عمدتانسبتبهپروانه
هایصادرشدهدرزمینههایدیگرساختوسازبهعنوان
مثالگلخانههادرجهادکشــاورزیوکارخانهسازیدر

فعالیتهایصنعتیبسیاربیشتراست.
نکتهدیگراینکهمنظورازبهرهوریدرصنعتساختمان
صرفاموضوعکیفیتاســتیادرکنارکیفیت،زمانو
هزینههمبایدموردتوجهقرارگیرد؟برهمیناســاس،
بایدبهاینشاخصهاضریبدادهشودووقتیکهبحث
بهرهوریدرساختمانمطرحمیشود،شاخصعمدهکه
مدنظرماست،بحثبهرهوریدرکیفیتساختماناست.
بنابرایناگربخواهیمضریببدهیمکیفیتضریباول
راپیداکردهوبعدزمانوهزینهدرساختوســازمطرح

میشود.
موضوعدیگریکهمطرحاست،نقشبازیگراندرعرصه
بهرهوریدرصنعتساختماناســتکهدراینزمینه
بایدبهبازیگرانیمانندمالکانمتقاضیساختوســازیا
سایرذینفعهاتوجهشود،امامیتوانیکبازیگراصلی
رانیزبهآناضافهکردکهبازیگــراصلیدراینموضوع
شــهروندانهستند،لذاممکناســتخودمتقاضیان
احداثمسکنوســاختمان،شهروندباشندیاشهروند
بهعنوانمصرفکنندهیابهعنوانکسیکهنهایتااینبنا
راخریدارییااجارهمیکند.درعینحالدرکنارمراکز
صدورپروانه،مراجعمورداســتعالمصدورپروانهرانیز

همبایدمدنظرقرارداد.شهرداریها،دهیاریهاودیگر
مراکزصدورپروانههمیشهمواخذهمیشوندکهفرایند
ساختوســازراطوالنیمیکنند-کهموضوعزماندر
بهرهوریهممیتوانددرهمینجاموردتوجهقرارگیرد
-،غافلازاینکهبهعنوانمثال،شــهرداریبرایصدور
یکپروانهساختمانیبایدازحدود32دستگاهموردنظر
استعالمبگیردوهمیناستعالمهادرواقعنمایانگرنقش
دیگردســتگاههادرزمینهساختوسازهستندکهباید
بهعنواندیگربازیگراندرحوزهساختوسازمدنظرقرار
گیرند.ضمنآنکهوقتیازبازیگراندرعرصهبهرهوریدر
ساختمانصحبتمیشود،بایدقوانینوسیاستهای

کالنملینیزمورددقتوبررسیقرارگیرد.

نقش قوانین ومقررات
قوانین،سیاستهاوضوابطیکهدرحالحاضرمالکعمل
بودهوتغییراتیکهدردولتومجلسفعلیدرحالانجام
استتاثیربسیارزیادیدرصنعتساختوسازخواهد
داشت؛ازجملهقانونجهشتولیدکهاخیراتصویبشد،
همچنیناصالحقانونماده100شهرداریکهمشخصا
درحوزهبهرهوریدرصنعتساختماناثرگذارخواهد
بود.ازســویدیگرمجلسودولت)همبهصورتالیحه
وهمبهصورتطرح(پیگیراصالحقانوننظاممهندسی
ســاختمانهســتندکهاینقانوننیزاثرمستقیمیبر
بهرهوریدرصنعتساختمانخواهدگذاشت.بنابراین
برایبررسیموضوعبهرهوریدرساختمانبایدبررسی
قوانینوسیاستهایملیرادرنظرگرفتکهتاچهاندازه
اینقوانیندرراستایارتقایبهرهوریبودهوچهتعداد
ازایناینقوانینبایدبازنگریشــود.بنابراینموضوع
سیاستهاوقوانینبســیارحائزاهمیتاست؛ازجمله
ضوابطشهرسازیکهدرمسکنمهرفراموششدیادر

مواردیکهتراکمرابهشهرتهرانافزود.

سیاست های کلی نظام در مسکن و شهرسازی
نکتهمهمیکهدراینزمینهالزماستموردتوجهقرار
گیردایناســتکهمقاممعظمرهبریدرسال1389
سیاســتهایکلینظامدرحوزهمسکنوشهرسازی
راابــالغکردندکهدونکتهدراینراســتاوجوددارد؛از
جملهموضوعمدیریتزمینکهدرطرحمسکنمهرو
یاجهشتولیدنیزبهآناشارهودرسیاستهایابالغی
تاکیدشدهکهمدیریتزمینبرایتامینمسکنوتوسعه

شهروروستادرچارچوباستعداداراضیوسیاستهاو
ضوابطشهرســازیوطرحهایتوسعهوعمرانکشورو
ایجادوتوسعهشــهرهایجدیدبایددرنظرگرفتهشود
کهمتاسفانهنهدرطرحمسکنمهرونهدرطرحجهش
تولیدمسکنبهموضوعضوابطشهرسازیتوجهنشده
است.تاکنوندرطرحجهشتولیدحدوددومیلیوننفر
ثبتنامکردهانداماهمهاطالعاتآنهاپاالیشنشدهکهآیا
اینافرادواجدشرایطهستندیاخیر!همچنینتاکنوننه
تنهاشرایطزمینهابرایواگذاریبهصورتکاملمورد
بررســیقرارنگرفتهکهجوانبامرنیزبهصورتدقیق

ارزیابینشدهاست.
یکیدیگرازبندهایسیاستهایابالغیدرحوزهمسکن
وشهرسازی،تاکیدبرحمایتازتولیدحرفهای،انبوهو
صنعتیمسکناستامادرطرحهاییمانندمسکنمهرو
مسکنامید،صنعتیسازیکهموجبافزایشبهرهوری
میشود،براساسآماروزارتراهوشهرسازیکمتراز5
درصدبودهکهنشانمیدهدبهاینسیاستبهدرستی
عملنشــدهوتکنولوژیهمین5درصدنیزازخارجاز
کشوروچندشــرکتخارجیواردشدهاست.بنابراین
بایدتکنولوژیساختوسازصنعتیراازکشورهایدیگر
الگوگرفتهودرکشــورنهادینهکنیمکهاینفرایندنیز
شکلنگرفتهوصنعتیســازیبهدرستیترویجنشده
است.ازســویدیگر،متاسفانهدرکشورتخلفهاییدر
حوزهساختوسازوجودداردکهدرکمیسیونیباعنوان
»کمیسیونماده100شهرداری«بررسیمیشود.طبق
آخرینآمار،ازبینپروانههایســاختمانیکهمنجربه
پایانکارنشدهوتخلفداشتهاند،برایحدود270هزار
پروندهرایتخریبصادرشــدهاست.بههرصورتاین
تخلفموجبهدررفتبخشیازسرمایهکشورمیشود
ویکیازموضوعاتیکهبایدمدنظرقرارگیرد،رسیدگی
بهتخلفاتساختوسازوآرایکمیسیونماده100است
کهاصالحآن،ضمنایجادبهرهوریدرصنعتساختمان
بهکاهشهزینههــاازطریقکاهشتخلفاتنیزکمک
شایانیمیکند،همچنینموجبآزادسازیسرمایههای
انبوهسازانودرنتیجهتمایلبهسرمایهگذاریدرصنعت

ساختوسازمیشود.
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 ارتقای بهره وری ساختمان 
در سه الیه قابل تعریف است

دکتر حیدر جهانبخش
عضو سابق هیات مدیره نظام مهندسی

موضوعبهرهوریدرسهالیهقابلتعریفاست.الیهاول،
الیهبینشیومعرفتیبودهکهمیتواندتماماندیشههای
فکریوبرنامههایکالنوراهبردیرادرکشوربهاندیشه
مبتنیبربهرهوریتبدیلکند،زیرساختهاینظریرا
ترمیمکردهوازابعادمختلــفازجملهابعادفرهنگیو
اقتصادیاینمقولهرادرمقایسدانشوبینشافزایش
دهد.الیهدوم،الیهحرفهایوتخصصیاستکهمخاطب
آندراینحــوزه،دســتاندرکارانفرآیندهایکاری
هستندومیتواننددرابعادتخصصیوحرفهایتضمین
کنندکهبهرهوریدرکشــورینهادینهشود.الیهسوم،
الیهعمومیاستوبرایناساس،مخاطبان،مردموهمه
افرادیهستندکهازفرآیندهایاندیشهایوتخصصی
بهرهبرداریمیکنندوبایدبپذیرندبهرهورییکفرهنگ
ویکضرورتاستوآنرابهکاربندند.بایدبرایپیشبرد
رویکردوفرهنگبهرهورانهدرهریکازابعادسهگانهای
کهمطرحشد،تولیدمحتواصورتگیرد.درالیهبینشی
ومعرفتیبایدتولیدمحتواشود،چراکههنوزبسیاریاز
اندیشههادرکشورهنوزتفکرمنسجمونهادینهشدهدر
اینزمینهندارند.درحوزهصنعتساختماناگربخواهیم
اینابعادوالیههاراتطبیقدهیم،موضوعبسیارمهمو
گستردهایاســت.دراینزمینه،همفرآیندهاییکهاز
مقیاسبرنامهریزیآغازشــده،همموضوعهاییکهدر
مدیریتوطراحیدردســتگاهها،نهادهاوتشکلهای
مرتبطبایدلحاظشوندوهمصنایعمربوطهکهمیتوانند
تامینکنندهوتضمینکنندهارتقایبهرهوریباشــند،
مطرحاســت.ازســویدیگربایددرنظرداشتدرالیه
عمومی،شایدیکمتخصصوسیاستگذارنتواندفعالیت

موثریداشتهباشد،امامتولیانیمانندنهادهایمردمی
وجوددارندکهمیتواننددراینزمینهاثرگذارباشند.

سه اقدام برای ارتقای بهره وری
بحثبهرهوریدرحوزهدستاندرکارانصنعتدردوالیه
اندیشهایوفرآیندهایتخصصیاستکهدرفرآیندهای
تخصصی،دانشگاهها،مراکزعلمی،سازمانهاییمانند
نظاممهندســی،انجمنهایتخصصــیمرتبط،باید
چالشهایاینحوزهراشناســاییودرجهترفعآنها

اقدامکنند.
بنابرایناگرارتقایبهرهوریدرصنعتساختمانمورد
نظراستبایدسهاقدامصورتگیرد.درحوزهاندیشهای
بایدبهدنبالتولیدمحتوا،ترویجوگفتمانسازیباشیم
ودرحوزهفرآیندهادرالیههایمختلفساختمانسازی
ازجملهبرنامهریزی،طراحی،اجرا،بهرهبرداریوحتی
نگهداریدرابعادیکهشورایعالیشهرسازی،قوانین
شــهرداریهاوضوابطنظاممهندسیمشخصکرده
است،بایداقداماتالزمرابهانجامبرسانیم.درحوزههای
دیگرنیزکهمتولیانامردخیلهستندازجملهنیروی
انســانیمتخصصبایدبرنامهریزیواقداماتمقتضی
براینتیجهمطلوبدرابعادمعرفتی،نظریواندیشهای
صورتگیرد.متاسفانهاینپذیرشازسویمتولیانامر
درزمینهبهرهوریوجودندارددرصورتیکهاگربهدنبال
افزایشطولعمروبهرهوریســاختمانهستیم،باید
استانداردسازیوارتقایکیفیتمصالحمرتبطباوزارت
صمتدردســتورکارقراربگیرد.درحوزهشهرداریها
نیز،بایــدبرموضوعصــدورپروانههــایبهرهبرداری

ساختمانهاتمرکزشــودچراکهاینپروانههاکیفیت،
ماندگاریوطولعمرراتضمینکردهوورودصنعتبیمه
ساختمانراتسهیلمیکندکهمصوبهقانونیاست.یکی
ازچالشهایدراینزمینه،عدماجراییشدنمبحث22
مقرراتمليساختمانایراناستوهنوزمهندسانیکه
پروانهمهندسیدارند،اجازهندارنددرصالحیتچهارم
عالوهبرطراحی،اجراونظارتورودکنندواگرایناتفاق
بامطالبهگریرقمبخورد،بســیاریازمسائلدرحوزه
بهرهبرداریوبهرهوریحلمیشود،ضمناینکهبااین
اتفاقبسیاریازصنایعوابستهازجملهبیمهمیتوانند
ماندگاریوطولعمروبیمــهتضمینکیفیترافعال
کنند.موضوعدیگردرحوزهدانشی،افزایشطولعمر
ساختمانهاودرنتیجهپاســخگوییساختمانهادر
)Lifecycle(چرخهعمرخودبهچرخهبهرهبــردار
اســتکهازوجوهآن،انعطافپذیــریدرطراحیبوده
کهباافزایشطولعمرساختمان،بتوانتغییراتالزم
باسبکزندگیجدیدرافراهمکرد.یکیدیگرازمفاهیم
دراینزمینهکارآمدیمحیطیزمانیاستبهاینمعنا
کهاگربخواهدیکبنادرراستایبهرهورییکطولعمر
اقتصادیداشتهباشد،بایدهمکارآمدزمانیباشدوهم
کارآمدمحیطییعنیهمدرطولزمانکارآمدیخود
راازدســتندهدوهمدرزمینهتغییراتدرپیرامونو
شرایطمحیطیقابلیتهایمناسبراداشتهباشدکه
خوداینموضوعتوجهبهتکنولوژی،مصالحودانشالزم
رامیطلبد.معتقدماصولبهرهوریدرصنعتساختمان،
اصولیروشنوقطعیبودهومسالهایناستکهچگونه

میشودآنرادرالیههایمختلفنهادینهکرد.

نگاه
وقتی در مورد صنعت ساختمان صحبت می شــود باید به بستر آن یعنی 
شهر، طرح های تفصیلی و جامع توجه شــود. برای بهره وری در صنعت 
ساختمان نمی توان یک نسخه کلی پیچید، بلکه در هر شهری به اقتضای 
آن شهر باید شــرایط بهره ورانه مدنظر قرار گیرد. بهره وری در ساختمان 
یک ماتریس سه بعدی است که بعد اول آن شاخص های بهره وری، بعد دوم 
مراحل ساخت وساز و بعد دیگر بازیگران یا ذینفعان در ایجاد ساخت وساز 
هستند. بعد چهارمی نیز می توان برای آن در نظر گرفت که شامل قوانین 
و سیاست های کالن ملی می شــود. در ارتقای بهره وری باید به کیفیت 
ساختمان ضریب بیشتری دارد. در این زمینه، صنعتی سازی و استفاده از 
فناوری های انقالب چهارم صنعتی می تواند راهگشا باشد. اصول بهره وری 
در صنعت ساختمان، اصولی روشن و قطعی بوده و مساله این است که چگونه 
می شود، آن را در الیه های اندیشه ای و معرفتی، فرآیندهای تخصصی و الیه 

عمومی نهادینه کرد.   
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گفتمان

فرصت ها و تهدیدها در صنعت ساخت

دنیادریکانقــالبصنعتیبهنامانقالبصنعتیچهارم
قرارگرفتهکه9تکنولوژیکلیدیازجملهشبیهسازی،
دادهبزرگ،رایانشابری،یکپارچهسازی،امنیتسایبری،
واقعیتافزودهورباتهایخودکارواینترنتاشــیاءدارد.
بهگونهایکهامروزبا50میلیاردشــیمتصلبهاینترنت
یعنی7برابرجمعیتبشرســروکارداریم،اماارتباطاین
موضوعبهصنعتساختمانچیســت؟انقالبصنعتی
چهارمموجبتحولدرهمهحوزههایبشرشده،سرعت
حملونقلدراثرانقالبصنعتیدوموســومبهسهبرابر
رســیدهورخدادهایمتعددیدرایندورانرخداده،اما
صنعتساختمانپسازصنعتکشاورزیعقبافتادهترین
صنعتدرکلدنیادرحوزهدیجیتالیشدنودرحوزههای

مربوطهدرانقالبصنعتیچهارماست.
R&D-(بررســیهزینههــایتحقیــقوتوســعه
ResearchandDevelopment(درصنایع
مختلفنشانمیدهدکهاینمیزاندرصنعتهوافضا
4/5درصدودرصنعتخودروســازی3/5درصداست.
امااینمیزاندرصنعتساختوسازکمترازیکدرصد
است.بهارزشافزودهکارگرانهماگردقتشود،دردو
کشورآلمانوانگلستانیکتفاوتکامالمعنیداریبا

میانگینصنایعدیگرداردکهمیتواندنمایانگرآنباشد
کهبهرهوریصنعتساختماننهتنهادرایران،بلکهدر
کلدنیادچارمعضالتیاســت.روندرشدبهرهوریدر
صنعتساختوسایرصنایعدرسهکشورترکیه،مالزیو
سنگاپورنیزنشانمیدهدکهروندرشدبهرهوریهمدر

اینزمینهمناسبنیست.
بهرهوریســاختمانشاملبخشهایمختلفصنعت
ساختاستوموضوعاتیمثلسفتکاری،نازککاری،
الکتریکالوموضوعاتیازاینقبیلمیشــود.موسسه
مکنزی،ابرروندهایصنعتساخترادرچهارحوزهبازار
ومشتریان،پایداری،مسائلتابآوریومحیطزیستیو
همچنینموضوعاتاجتماعیونیرویکاروبحثهای
سیاسیطبقهبندیکردهاست.نهادهبازارنشانمیدهد
کهیکیازهردوشرکتبزرگدنیادراینزمینه،برنامه
ورودبهبازاربینالمللیرادارندواینبیشــترازهرزمان
دیگــریدرحالرخدادناســت.پروژههانیزبســیار
بزرگترشدهبهعنوانمثال،یکپروژهتونلسازی123
کیلومتریبیندالیــانویانتایچینزیراقیانوسحفر

شدهکهدرنوعخودشبسیارجالباست.
ازسویدیگر،یکیازچالشهاییکهباآنمواجههستیم،
کهنهشدنزیرساختهاست.بهعنوانمثالدرآلمانازهر
سهدستگاهپلراهآهنیکهوجوددارد،یکیباالیصدسال
عمرداردوایننشــانمیدهدکهصنعتساخت،ساالنه
بیشازهزارمیلیارددالرســرمایهگذاریدرکلدنیانیاز

دارد.درحوزهپایداریمتاسفانهصنعتساختمان،صنعت
شمارهیکتولیدضایعاتاست.یکیدیگرازموضوعهای
مرتبط،تولیدگازهایگلخانهایاســتکهمتاسفانهدر
کشورمانیزهمشاهدهســتیموتعدادوقایعوبحرانها
روزبهروزدرحالافزایشاســتوازدریچهاجتماعیکه
بررسیکنیم،مردماثراتآنرابیشترازهرزماندیگری
احساسمیکنند.برهمیناساس،67هزارنفرامضاجمع
میکنندکهیکیازپروژههایایســتگاههایاشتوگارت
آلمانرامتوقفکنندتاشاهدعواقبناشیازآننباشند.

ازسویدیگر،روندشهرنشینیبیشازهرزماندیگری
روبهتوســعهبوده،بهطوریکهروزانه200هزارنفربه
جمعیتشهرهایدنیاافزودهمیشود.ازمنظردیگرباید
مسائلسیاسیوامنیتیوقوانینومقرراترابهویژهوقتی
شرکتهاواردپروژههایبینالمللیمیشوند،موردتوجه
قراردادکهبامعضالتمتعددیمواجههستند؛ازجمله
درسال2015میالدیدربغداد18نفرازیکپیمانکار
ساختمانیترکراگروگانگرفتند.ازسویدیگر،مسائل

ایمنیبیشازهرزماندیگریاهمیتپیداکردهاست.
درداخلکشور،آمارهانشــانمیدهدکه2850پروژه
بانقایصفنیدرحالســاختدرســال1378وجود
داشتهوبرهمیناســاس،زیان16500میلیاردریالی
ناشــیازفقدانتوجیهطرحهادرســال1378وزیان
4600میلیاردریالیناشیازتأخیربرآوردشدهاست.از
سویدیگرمیانگین43درصدیظرفیتبهرهبرداریدر

دکتر مهدی روانشادنیا
عضو هیات علمی دانشگاه و عضو 

هیات مدیره نظام مهندسی
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48درصدازپروژههایملی)درسال1378(ومیانگین
وزنی7.11سالبهعنوانمتوسطمدتاجرایپروژههای

خاتمهیافتهدرنیمهاولسال1382قابلتوجهاست.

وضعیت نامطلوب بهره وری
درمصرفسرانهگاز،ایراندوبرابربرزیل،مالزیوترکیه،
گازوسهبرابرترکیهبرقمصرفمیکند.کاراییبرقدر
ایران39درصداســت،درحالیکهدرترکیه49درصد
برآوردشــده،لذاتاخیردرپروژههایزیرساختیبه60
درصدرسیدهاست،درحالیکهدرهمینشرایطکشور
عراقآماربســیارکمتریدارد.مدتاجرایپروژههادر
کشور5.4ســالودرعراق3.3سالوبهرهورینیروی
کارکشوردرصنعتساختمانایران،نصفترکیهبوده
وهمچنینکیفیتزیرســاختهاپایینتراست.سرانه
مسکندرکشور،34مترمربعبودهیعنیبهاجزایهرنفر،
نصفکشورایتالیاستومتاسفانهبهدلیلاینکهدرآمد
سرانههمافزایشپیدانکرده،تقاضابرایمتراژهایکمتر
همدرکشورتشدیدشدهاست.ازلحاظکیفیتفرودگاه،
نمرهایران3.2از7اســتکهاینمیزاندرروسیه4.1و
درترکیه5.3است.اینکهترکیهرابیشتربهعنوانمثال
مطرحمیکنمازاینجهتاستکهبراساسچشمانداز
1404قراربودکهکشــوراولمنطقهباشیمکهترکیهو
البتهعربستانرقبایماهستند.ازسویدیگر،درحوزه
تولیدفوالدبهازایهرنفرنیرویکارترکیهدرسال28.4
تنفوالدتولیدمیشودکهاینمیزاندرکشورمان6.8
تناست.یعنیبهنوعیمیتوانگفتکهبهرهوریکشور،
25درصدترکیهدرصنعتفوالداســت.ازسویدیگر
متاســفانهنظاممالیناکارآمدیدرایراندرجنبههای
مختلفوجوددارد.درموضوعمحیطزیســت،ایرانتا
سال2014میالدیهشتمینتولیدکنندهکربندنیابود
کهدریکیدوســالاخیر،دررتبههفتمینکشوردنیا
قرارگرفتهایمووضعیتآالیندگیکشور،وضعمطلوبی
نیستوجایگاهایراندرشاخصعملکردمحیطزیست
درسال2016میالدی،دررتبه104قرارداشتهاست.
شدتمصرفانرژیکشورنیزمطلوبنیستو5درصد
تولیدناخالصیکشوربابتمرگومیرناشیازآلودگی
هواهزینهمیشود.ایندرحالیاستکهکشورما5برابر
کشورهایپیشرفتهدانشگاهدارد،اماکیفیتکشوردر
آموزشهایعلمیوتخصصیدراشتغالافرادبامهارت

آنهامطابقتندارد.
درمصرفآبمتاســفانهدرخاورمیانــهیکیازبدترین
شرایطراداریم،حتیبدترازکشورهاییمثلمصروترکیه.
دراســتفادهازآبناپایدار،سرآمدکشورهایخاورمیانه
هستیم،بهعنوانمثالاز15کارخانهبزرگفوالدکشور،
9کارخانهدرمناطقخشکوکمآبکشوراستقراریافته
اســت.رتبهایراندربخشکیفیتزیرساختدرسال

2013میالدی،75دنیابودهاســتوطرحهایعمرانی
کشورعمدتاوابستهبهنفتبودهوطرحهایعمرانیروند
کاهشــیداشتهاســت.ایننکتهرانیزبایدذکرکنمکه
برخیتصورمیکننداگرمثالصدتومانداریممیتوانیم
صدطرحداشــتهباشــیمواگرحاال90تومانداشــته
باشیم،میتوانیمســاالنه90طرحرابهرهبرداریکنیم،
درحالیکهاگر90تومانداشــتهباشیم،پسازمدتی،
هزینهایبرایپیشبردطرحهــانداریم.مایکمدلیرا
توسعهدادهایم.درمدلمابااختصاص100درصدبودجه،
25طرحواردو25طرحافتتاحشدهووقتیکهتخصیص
بودجهرا80درصدکردهایم،اتفاقینیفتادهحتیبعداز
24سال،80درصدبودجهتزریقمیشدهاماهیچطرحی
همافتتاحنمیشدهاست.بهدلیلاینکهبخشیعمدهیا
درواقعهمههزینههاصرفهزینههاینگهداریشدهو
اینبهطوالنیشدنطرحهایعمرانیدامنمیزدهکه
موجببروزآثارتورمی،کاهشبهرهورینیرویانسانیو
پیمانکارانکشور،کاهشانگیزهنیرویمتخصصکشور
شدهواشتغالیراکهنیزایجادمیکند،اشتغالناپایداری
است.گزارشینیزکهازسویســازمانبرنامهوبودجه
باتوجهبهســالهای1389تا1392منتشرشدهنشان
میدهدکهمیزانخســارتناشیازتاخیردرطرحهای
عمرانیبهکشورواردمیشــود،ساالنه25هزارمیلیارد
تومانبرآوردشــدهکهمعادلبودجهطرحهایعمرانی
کشوردرهمانسالهاست.بهعبارتدیگردریکمکانیزم
قفلشدهقرارگرفتهایمکهمتاسفانهدرآمدهاییراکهبه
سختیبهدستمیآوریمرانمیتوانیمبهدرستیهزینه
کنیم.موسسهمکنزیگزارشیدربارهصنعتساختدر
ایرانمنتشــرکردهکهدرآنعدمتناسبتعدادطرحها
وبودجهقابلتامین،اشکاالتنظامپیدایشطرح،تنوع
پایینروشهایتامینمالی،تاخیردراجرایطرحهای
عمرانی،کمبودزیرساختدربرخیحوزههامانندراهآهن،
محدودیتمنابعآبومدیریتمنابعآب،تعددنظامات
فنی،بهرهوریپایین،مصرفباالیانرژی)شدتانرژی(،
اســتقرارمراکزجمعیتیبررویگســلهایزلزلهودر

مسیرســیلها،بیکاریباالیجوانانوفارغالتحصیالن
دانشگاهیوپایینبودنبهرهورینیرویکاروسرمایهاز

چالشهایتوسعهزیرساختبرشمردهشدهاست.

راهکارهایی برای بهبود بهره وری
حاالاگربخواهیمبهرهوریراارتقادهیمچارهاینیست
جزاینکهماســهراهکاردرکشوردردســتورکارقرار
گیرد.راهکاراولایناســتکــهطرحهایعمرانیهم
بایدبهصورتدرونبخشیوهمبهصورتدرونبخشی
اولویتبندیشوند.راهکاردومتنوعبخشیروشهای
تامینمالیداخلیوبینالمللــیبابازنگریوتحولدر
دیدگاههاستکهبایددردستورکارقراربگیردواینتنوع
نقشــهتامینمالیرادرهردوحوزهداخلیوبینالمللی
داشتهباشیموســومینراهکارنیزافزایشبهرهوریاز
طریقبهینهسازیپروژهها،طرحهاوبرنامههاواصالح
نظامفنیواجراییاســت.بههرحالایرانفرصتهای
بســیاریبرایتوسعهزیرســاختداردازجملهاینکه
میتوانددرکریدورهایشرقیوغربیوهمچنینشمالی
وجنوبیقرارگیرد.بهعالوهایرانچهارمینتولیدکننده
سیماندنیاســتوظرفیتخوبیدرتولیدفوالدداردو
دارایقابلیتهایمناســبیدرتوسعهانرژیهایبادی
وخورشــیدیاست.چهارحوزهرشــداقتصادیایران
شاملگذاربهیکاقتصاددانشبنیان،توسعهونوسازی
زیرســاختها،بهرهبرداریمناســبازمنابعطبیعیو
توســعهصنایعداخلیبرایرقابتدرسطحبینالمللی
است.الزمبهذکراستکهمکنزیموسسهایبینالمللی
استکهدرزمینهتدوینوانتشارگزارشهایپژوهشی
مبادرتمیکند.مطالبیراهمکهارائهشدبرگرفتهازدو
گزارشاست.اول»ایران2035«کهبرآوردمیکندایران
بایددرســال2035میالدیهزارمیلیارددالربهتولید
ناخالصداخلیاضافهکندکهبرایناســاسبتواندجزو
سهکشورمنطقهباقیبماندوالزاماتآنرابیانمیکند.
گزارشدیگرینیزمکنزیباعنوان»آیندهصنعتساخت
دردنیا«ارائهکردهکهبخشیازآنبهایرانمرتبطاست.
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باشگاه بهره وری

بهره وری 
 ساختمان هایی 

با انرژی صفر
     الهه سعیدی

کارشناس مدیریت مصرف و اقتصاد انرژی

باتوجهبهپیشرفتتکنولوژیهمراهبارشدجمعیت،تقاضای
ســاالنهانرژیروبهافزایشاســت.درواقعانرژی،نیروی
محرکهتمامیاقتصادهایجهانیبهشمارمیرود.براساس
)IEA(گزارشارائهشدهازسویآژانسبینالمللیانرژی
یکیازرویدادهــایقابلتوجهدرســال2018میالدی،
افزایش2برابریمصرفبرقنسبتبهسال2010میالدی
اســت.تقاضایباالیانرژیدرسال2018میالدی،رابطه
مستقیمیباانتشاردیاکسیدکربنومیزانانتشارگازهای
گلخانهای1.7تــاGt33.1داردکهمیــزانقابلتوجهی
اســت)IEA.2019(.ازطرفیاکثرمردمدرسراسرجهان
معموالبیشتروقتخودرادرداخلخانهمیگذرانند،ازاین
رونقشساختماندرصرفهجوییمصرفانرژیحائزاهمیت

است)ییوهمکاران،2021(.
درایاالتمتحده،ساختمانها40درصدکربنمنتشرو75
درصدازبرقشــبکهرامصرفمیکنند)پولیوهمکاران،
2016(.بهاینترتیب،طراحیساختمانهایانرژیپایدار
درچنددههاخیرموردتوجهقرارگرفتهاست.درواقعطراحی
شاملاهدافعملکردیمانندانرژیخالصصفراستکهدر
آنافزایشبهرهوریبهگونهایاجرامیشودکهتعادلنیازهای
انرژیرامیتوانبافناوریهایتجدیدپذیرجبرانکرد)پلیز
وهمکاران،2010(.اخیراانرژیصفرافزایشیافتهاست،با
اشارهبهاینکهمناطقبزرگترفرصتهاییرابرایبهرهوری

انرژیونفوذانرژیتجدیدپذیرفراهممیکنند،بهطوریکهدر
ساختمانهایجداگانهممکناستامکانپذیرباشد.

بنابرایناصولطراحیمنطقهانرژیصفربهحداکثررساندن
کاراییســاختمان،پتانسیلخورشــیدی،انرژیحرارتی
تجدیدپذیروکنترلباراســتدرحالیکهاهدافسازگار
باشند.البتهبایدگفتکهنحوهاجرایاستراتژیهایانرژی
صفرازنظرفناوریوطراحیبرایهرمنطقهمنحصربهفرد

است.
بااینوجود،باسختترشدنقوانینپایهانرژیساختمانها،
تعدادفزایندهایازمدیرانبرنامههایبهرهوری،تمامیابخشی
ازبرنامههایجدیدخودرابراساسساختساختمانهایی
باانــرژیصفربنانهادهاند.درمفهــوم،یکZEBخالص،
ساختمانیبودهبانیازهایانرژیبسیارکاهشیافتهازطریق
افزایشبهرهوریاستبهطوریکهتعادلنیازانرژیرامیتوان
بافناوریهایتجدیدپذیرتامینکرد.همچنینبنابهتعریف
رسمیوزارتانرژیایاالتمتحده)DOE(،ساختمانبا
انرژیصفر)ZEB(،»ساختمانیباانرژیکارآمداستکه
درآنبراساسمنبعانرژی،انرژیتجدیدپذیرصادرشدهدر
محلازانرژیتحویلگرفتهساالنهکمتریابرابرباآناست
)پترسونوهمکاران،2015(.«بهعبارتدیگر،درطولیک
سالمقدارانرژیتولیدشدهتوسطیکساختمانیادرمحل
ساختمان)معموالًازپانلهایفتوولتائیک(برابریابیشتراز

مقدارانرژیاستکهساختمانازشرکتهایبرقخریداری
میکند)بهاضافهتلفاتانــرژیمرتبطباتولیدانرژیبرقو

انتقالبرقوگازطبیعیبهساختمانها(.
همچنینایاالتمتحدهمیخواهدانتشارگازهایگلخانهای
رابهطورچشمگیریکاهشدهدوخانههاوساختمانهای
جدیدبسازدتامصرفانرژیوانتشارگازهایگلخانهایرابه
حداقلبرساندکهبهمعنایساختوسازباانرژیصفریاانرژی
،)ACEEE(نزدیکبهصفراست.درمطالعهشورایآمریکا
بــرایاقتصادکارآمدانرژینشــاندادهشــدهاســتکه
ساختمانهایجدیدباانرژیصفر،عنصرکلیدیدرتالش
برایاستفادهازبهرهوریانرژیبرایکاهشمصرفانرژی
ایاالتمتحدهوانتشارگازهایگلخانهایبهنصفاینمیزان
تاسال2050میالدیاســتکهاینکاهشازمنابعانرژی
بدونانتشاروکمانتشاررخمیدهد)نادلواونگار2019(.
همچنینایالتهاییمانندکالیفرنیا)CPUC،2020(و
سازمانهاییمانندانجمنمهندسانآمریکایی،اهدافیرا
برایتبدیلانرژیصفراستانداردبرایساختمانهایجدید

تاسال2030میالدیتعیینکردهاند.
ســاختمانهایباانــرژیصفــربهطورکلینســبتبه
اســتانداردهایسایرســاختمانهامزایاییازقبیلبهبود
آسایش،بهبودسالمتوبهرهوریساکنان،فضایزندگیو
کاربیشتر،افزایشنرخاشتغالوافزایشارزشفروشبهدلیل
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جذابیتمفهومانرژیصفربرایخریدارانواجارهکنندگان
ساختمانهادارند)پندیوهمکاران،2019(.

گفتنیاستبرایساختمانیاخانههایانرژیصفردرجهت
کاهشمصرفانرژیبــادورویکردحداقلیکردن،کاهش
مصرفانرژیساختمانازطریقسازههایساختمانیمانند
عایقکاری،درزبندیونوعمعماریساختمانوهمچنین
تولیدانرژیدرمحلساختمانمانندتامینانرژیازطریق
خورشــیدیوبادیمواجههســتیمکهدارایمزیتهایی
هستند.درواقعساختمانهایانرژیصفردارایمزیتهایی

مختلفیهستند.
اینساختمانهاحداکثرمطابقتباطبیعترادارندوازلحاظ
مسائلزیستمحیطیبسیارحائزاهمیتهستند،تعادلبین
میزانانرژیموردنیازومصرفبرقراراستکهاینموضوع،
موجبکاهشتقاضایانرژیمیشودومصرفسوختهای
فسیلیرابهصفرمیرساندوباکاهش50درصدیمصرف
آبآشــامیدنیوکاهشمصرفانرژیالکتریکیموجب
صرفهجوییانرژیشودوباوجودمسائلمطرحشده،نگرانی
مالکانســاختمانهادربارهافزایشقیمتانرژیدرآینده

مرتغعمیشود.)ریاحیوهمکاران،1394(
ساختمانهایباانرژیصفرساالنهازانرژیخالصاستفاده
نمیکنند.اینساختمانهابهاندازهکافیکارآمدهستندکه
باانرژیدرمحلکارکنند،ساختمانهایآمادهبرایمصرف
انرژیصفراغلبشاملپیکربندیهایکفوسقف،مجرایا
سیمکشیوظرفیتپانلالکتریکیهستندکهاتصالیک
سیستمخورشیدیرادرآیندهآسانمیکنند.ساختمانهای
آمادهانرژیصفرگاهیاوقاتنزدیکبهصفرنامیدهمیشوند،
واگرچههیچتعریفرســمیاز»آمادهانرژیصفر«وجود
ندارد،امامعموالحدود50درصدانرژیکمترینســبتبه

ساختوسازمعمولیاستانداردمصرفمیکنند.
باتوجهبهتأثیرعظیمســاختمانهابرمصرفانرژی،ادامه

توسعهمناطقباانرژیخالصصفرمهماست.فرصتهایی
برایبهــرهوریانرژیوانرژیهایتجدیدپذیردرســطح
منطقهوجودداردکهممکناستدرساختمانهایجداگانه
امکانپذیرنباشد.بهدلیلماهیتمتناوببسیاریازمنابع
انرژیتجدیدپذیر،مناطقباانرژیصفرخالصبهشبکهانرژی

وابستههستند.
خانههاوساختمانهایباانرژیصفراغلبکمیبیشتر
ازخانههاوســاختمانهایمعمولیهزینــهدارند،امابا
کسبدانشوتجربهدراینزمینه،هزینههایآنکاهش
مییابد.عالوهبراین،برخــیازاینهزینههارامیتوانبا
صرفهجوییدرسایرهزینههامانندکاهشهزینهاستفاده
ازانرژیکهممکنمیشــود،جبرانکرد.اینامرموجب
میشودکهازهزینهخطوطگازرسانیجلوگیریشدهو
امکاناستفادهازسیستمهایگرمایشیوسرمایشیساده
ونسبتاارزانفراهمشود)پیترسونوهمکاران،2019(.
همچنینمطالعهایازسویبخشماساچوست)شورای
ساختمانسبزایاالتمتحده(انجامشدهاستکه،اقتصاد
ساختمانهایباانرژیصفررابرای6نوعساختمانمورد
بررسیقراردادهاندودریافتهاندکهطرحهایباانرژیصفر
معموالمیتوانندمصرفانرژیساختمانرابین44تا56
درصدکاهشدهندوهزینههایکلســاختمان)رهن،
انرژیوسایرهزینههایتخفیفدر30سال(را0.3تا9.8
درصدکاهشدهند.کهدرنمودارشــماره1نمایشداده
شدهاست.مصرفبرقدربخشساختمانهایتجاریبین
سالهای1980و2000میالدیدوبرابرشدوانتظارمیرود
تاسال2025میالدیبهمیزان50درصددیگرافزایشیابد.
)EIA.2005(مصرفانرژیدربخشساختمانهایتجاری
بهافزایشخودادامهخواهددادتازمانیکهســاختمانها
بتوانندبرایتولیدانرژیکافیبرایجبرانتقاضایروبهرشد
انرژیاینساختمانهاطراحیشوند.برایاینمنظور،وزارت

انرژیایاالتمتحده)DOE(یکهدفتهاجمیبرایایجاد
فناوریوپایگاهدانشبرایساختمانهایتجاریباانرژی
صفرمقرونبهصرفه)ZEBs(تاسال2025میالدیایجاد

کردهاست.
نخستینســاختمانانرژیصفردرایراندرسال1393،
ساختمانپژوهشگاهموادوانرژیدرشهرستانکرجاستکه
بابهکارگیریاستاندارهاینوینطراحیموجبشدمصرف
انرژیاینساختماننسبتبهیکساختمانمعمولیتا90
درصدکاهشیابدوبه87kwh/m2برسدواینمقدارمصرف

انرژیبابهکارگیریتجهیزاتخورشیدیتامینمیشود.
بنابراینپیشــنهادمیشــودهنگامطراحی،معیارهاو
توصیههابرایســازههایباانرژیصفــر،الزاماتملیو
نگرشهاوفعالیتهایساکناندرنظرگرفتهشود.بهطور
مشابه،مطالعهازدرسهایمؤثروهمچنینبهکارگیری
فناوریهاینوظهوراتخاذشدهدراکثرکشورهایپیشرفته
برایحفظظرفیتهایشرکتهایخودبرایپیشرفت
فنی،تشویقپیشــرفتهایتولیدوهمچنیندرنهایت
شکلگیریساختارتوسعهیافتگیساختمانهایباانرژی
صفرساختاریافتهوتجاریسازیشده،مهماست.بهعالوه،
الزماستباافزایشآگاهیعمومیدرموردبهرهوریانرژی
وهمچنینتشویقفناوریهاینوظهوروکاالهاییکهدر
مصرفانرژیصرفهجوییمیکنند،تاثیرساختمانهایبا
انرژیصفرافزایشیابد.عالوهبراین،وسعتساختمانهای
باانرژیصفردربازاروبهبودپایداریصنعتازطریقتدوین
سیاستهایتشویقیمناسبوافزایشحمایتهایمالی
مانندیارانهواعطایواموســایرتسهیالتصورتگیردو
درنهایت،ارائهرهنمودهایعلمیوفناوریبرایرشــد
ساختمانباانرژیصفرازطریقسرمایهگذاریروبهرشد

درعلمساختمانسازیباانرژیصفرضروریاست.
منابعدردفترنشریهقابلدسترساست.

USGBC2019 :نمودار 1:  کاهش درصد ساختمان با انرژی صفر در مصرف انرژی و هزینه برای 6 نوع ساختمان/ منبع
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کتاب

عصر تالطم: ماجراهای دنیای جدید

   آلن گرین اسپن
   صالح واحدی

1399   
   نشر گویا

   28000 تومان

گرینســپنیاآنطورکهمترجمنوشته،گریناســپن،تاســال2006ودرعصرچهار
رئیسجمهور،پنجدورهرئیسبانکمرکزیآمریکا)فدرالرزرو(بودهاست.عصرتالطم،
خاطراتاوستکهدرســال2007درآمریکامنتشرشدهاستومشهورترینکتاباین
اقتصاددانبرجستهآمریکاییاست.نسخهفارسیاینکتاب،گزیدهایاستازفصلهایی
ازاینکتابپرفروشکهاقتصادیترندوقراراســتمخاطبازخاللآنهاخالصهایاز

دیدگاههایاقتصادیگرینسپنرادریابد.
گرچهمترجمبخشهایزیادیازاینکتاببهویژهبخشهاییکهمســتقیمااقتصادی
نیستندرانامفیدوحوصلهسربردانستهوترجمهشاننکرده،دیدننسخهانگلیسینشان
میدهدکهاتفاقاسیرحوادثزندگیگرینسپنچناندررخدادهایسیاسیواقتصادی
دورانکاریاودرهمآمیختهکهخواندنشانمیتوانستدیدکاملتروواضحتریازدنیای

گرینسپنوآرایاوبهدستدهد.
فصلاولیکهمترجمانتخابکردهاســت،دربارهاصولرشــداقتصادیاســت.بهنظر
گرینسپنمیزانرقابتوآزادیتجاری،کیفیتوسطحنهادهایاقتصادیومیزانموفقیت
سیاستمداراندرایجادثباتاقتصادیسهموضوعاساسیدررشداقتصادیهستند.با
اینهمهاوترجیحمیدهدازفرصتاستفادهکردهوسیاستهایضدمالکیتینظامهای
متاثرازآرایمارکسیســتیرابهنقدبکشــد.بهگماناوحقمالکیتعنصراساسیرشد
اقتصادیاستوچنانچهبرندهنوبلاقتصاد،آمارتیاسنگفته،هیچقحطیقابلذکری
درکشورهایمستقل،دموکراتیکودارایرسانههاینسبتااآزادرخندادهاست.بهدلیل
خودسانسوریرسانههادرحکومتهایاقتدارگرا،مداخلههایجانبدارانهدربازاروفساد
درتوزیعامکاناتگزارشنمیشودونادیدهگرفتنحقمالکیتتاجاییادامهمییابدکه
برایاصالحدیرمیشود.گرینسپندرفصلدومبهامنیتانرژیدرجهانوبهصورتویژه
بازارنفتمیپردازدوبهوابستگیکشورهایتولیدکنندهنفتبهدرآمدهایحاصلازآن
ودرنتیجهنیازآنهابهباالرفتنمدامقیمتهاوترسآنهاازقطعوابســتگیکشورهای
مصرفکننــدهازنفتمیپردازد.اومعتقداســتبرایایجاداینامنیــتبایدآرامشبه

خاورمیانهبازگرددتازمانیکهجهاناز»اعتیادبهنفت«رهایییابد.
فصلهایسوم،چهارموپنجمکتاببهپوپولیسمدرآمریکایجنوبی،آیندهچینووضعیت
روسیهاختصاصدارد.فصلششمکتابهممقایسهتوسعهکندقدرتهاینوظهورآسیای
جنوبشرقیوهنداستباتوسعهشتابانچینودالیلعقبماندگیآنها.بهباورگرینسپن،
پوپولیسماقتصادیآمریکایالتینوسوسیالیسمهندیعاملبیثباتیسیاسیوبازماندن

آنهاازرقابتدرسدهبیستمبودهاست.
فصلهفتمکتاببهرسواییهایمالیوورشکستگیشرکتهایانرونوورلدکامپساز
حبابداتکامدردهه90میپردازدودستمزدهایکالنیکهمدیراناجراییشرکتهای
بزرگازآنزمانشروعبهدریافتکردندوبررسیتاثیرآندرسوددهیشرکتهاوعملکرد
هیاتهایمدیرهدرعصریکهتازیمدیراناجراییبودهوفصلهشــتمدربارهنارضایتی

آمریکاییهاازشرایطاقتصادی)درسال2007میالدی(است.
عصریکهگرینسپنآنرامتالطمخوانده،عصریاستپیشازفروپاشیبازارهایمالی
آمریکاوبهتبعآناقتصادجهانوشایدعلتسکوتاودربارهعصرپسازبحرانمالیآمریکا،

نیافتننامیاستکهازعصرتالطم،بامسماترباشد.

مینوتار جهانی: آمریکا، اروپا و آیندة اقتصاد جهان

   یانیس واروفاکیس
   حسین تیموری

1398   
   نشر اختران

   48000 تومان

واروفاکیس،وزیرسابقاقتصادیونانواقتصاددانمارکسیستدرکتابمینوتارجهانی،
ازبحراناقتصادیســال2008آمریکاآغازمیکنــدو6توضیحبرایآنذکرمیکنداما
خودشهمراضیبهنظرنمیرسدوفکرمیکندباوجوددرستیاین6توضیحکهبسیاری
ازاقتصاددانــاندرجهاندرموردشبحثکردهوحتیبابتاشبرندهجایزهنوبلاقتصاد
شدند،هنوزچیزیوجودداردکهناشناختهباقیماندهاستواودراینکتابتالشداردتا

بابررسیدقیقترسرمایهداریدرآمریکاودورههایش،آنرابیابد.
بهنظرواروفاکیسهرگاهنظمیاقتصادیدرجهانشکلگرفته،پایسازوکاریبرای
بازچرخانیمازادجهانیدرمیانبودهاســت.باتوجهبهایننکتهاودودورانمتفاوت
اقتصادیرادرآمریکایپسازجنگجهانیدومبرمیشمرد؛دوراناول،دوران»طرح
جهانی«استکهاز1945میالدیآغازشدهوتا1971وپایاندورانحاکمیتنظام
پولیبرتونوودزادامهدارد.برتونوودزکنفرانســیبودکهدرسال1944برایرفع
نگرانیازبهوجودآمدنبحراناقتصادیدیگریمشــابهبحران1929،برگزارشــدو
ماحصلآنایجادبانکجهانیوصندوقبینالمللیپولبودکههنوزهموجوددارند.
نهاددیگریکهباازبینرفتناشدرســال1971،دورانطرحجهانیتمامشد،رژیم
نرخارزبودکه»نظامبرتونوودز«نامیدهمیشــد؛نظامیازنرخهایارزثابتکهدالر
درمرکزآنقرارداشــتوهرارزینرخمبادلهثابتیدربرابرآنداشــت.برایایجاد
چنیننظامیآمریکاتعهددادارزشدالررادربرابرطالثابتنگهداردامابابروزجنگ
ویتنام،تورمآمریکابهکشورهایدیگرمنتقلشدتاجاییکهدرسال1971تقاضای
بریتانیاوفرانســهبرایمبادلهدالرباطالرخدادنیکسونراواداشتپایانبرتونوودز

رااعالمکند.
دوراندومکهدوران»مینوتارجهانی«استاز1971وفروپاشینظامپولیبرتونوودزآغاز
شــده،برایبرطرفکردنکسریدوقلویاقتصادش)کسریبودجهدولتوکسریتراز
تجاریاقتصاد(،چونمینوتار،هیوالیاسطورهایکرتیکهدرهزارتوییاسیرشدهبودبه
عنوانخراجپادشاهازگوشتجواناندولتشهرهایباجگزارازجملهآتنتغذیهمیکرد،
مثلیکجاروبرقیبزرگ،مازادکاالوســرمایهمردمجهانرابلعیدهاستتااقتصادشرا
پایدارودرحالرشــدنشاندهدکهتازمانیکهدرســال2008فروپاشید.چندیندهه
آرامشبههمراهآورد.ازبازیگراناصلیاینآرامش،النگرینسپنبودکهپسازدوشنبه
سیاهدر1987توانستباپایینآوردننرخبهرهوسرازیرکردننقدینگیبهبازارها،بحران
راکنترلکندوبهنظرواروفاکیس،درطولنوزدهســالریاستاشبرفدرالرزروپیشاز

بحران2008،بارهاتکرارشکرد.
ایــنکتابدرادامهوپسازتبیینهردوطرحآمریکایی،بهتوصیفجهانپسازمینوتار
جهانیمیپردازد؛دراثرازبینرفتنسازوکاربازچرخانیمازادیکهکسریدوقلویآمریکا
ایجادکردهبود،تقاضایکلیجهانی25درصدکاهشیافتودرنتیجهآمریکاووالاستریت
نقشاساسیاشدربازچرخانیمازادراازدستداد.کسریدوقلویآمریکاهمچنانبزرگ
میشودوتنهاکارممکنبرایفعالیتاقتصادیدرسطحیپایینتر،باالرفتنسریعنرخ
اشــتغالوپایینآمدننرخدستمزدهاوبهتبعآنقیمتکاالهادرآمریکاستوجهان،تا
پدیدآمدنسازوکارتازهایبرایبازچرخانیمازادجهانی،بهزعمواروفاکیس،ناامنوپراز

ناامیدیخواهدبود.
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