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مطااب بااوالاوو ومقطبا باا“بهرهوریپویاوسازگار،رویکردی

نمیداندوهایچ ”ثابتوهمیشگی“کههیچچیزیرا ”واقعیا است

.نمیپقدارد ”کاملوجامع“چیزیرا

سازگاریباعثظرفیتبیشتربرایبرخوردباوالولشده.

سازگاریوالتواثیردونوعطرزفکراست:

طرزفکربقامشکوک،مالتاطوانفعالی

طرزفکررشدمتعهد،مطمئنومشتاق

ادامه



گراییوپویاضرور رقابتپذیری،پیشرفتوناو.بهرهوریسازگار

.نوآفریقیبرایارزشآفریقیوارزشافزائیاست

استرقابتیآیقدهسازگاریمزیت.

  وبهرهوریپویاوسازگارنیازمقد،آگاهی،آماادگیواقاداوواحا

.استنظاوبهرهوریبهپوئیهمهارکان

دودنیایآیقده،دنیایجابجاییهایگوناگوندرکسا وکارهاا،دا

وریبهارهستدهاوپدیدههایمختلفاستکهیکیازآنپدیادهها،

.است



ارکان بهره وری 

سازگار

فلسفه

فرهنگ

فضا

فرایندها

فنون

فناوری

فعاالن

فعالیتها

فرآمین

فواید



ارکان نظام بهره وری

اثربخشی و ثمربخشی فراگیر، نه خاص

 ثمربخشی فراگستر، نه محدود به نسل اکنون اثربخشی و

نتیجه مطلوبتر از منافع محدود و موجود

:فلسفهبهرهوری-1

الگوئی از اخالقیات، ارزشها، آداب و افکار گفتار و رفتار و آثار

:فرهقگ-2



ارکان نظام بهره وری

ن شرایط حاکم، حاکمیت و حکمرانی که مساعد یاا نامسااعد باودن آ

.نقش مهمی در کل نظام بهره وری دارد

:فضا-3

 گامها، سازوکارها، روشها و راه حل ها کاه نیاازمم مهندسای

.مجدد، نوآفرینی و بهسازی و بازسازی دارد

:فرایقدها-4



ارکان نظام بهره وری

فنون و مهارتهای مناسب و متفاوت و متنوع و مدرن.

:فقون-5

فناوریهای نویم به ویژه در سه حوزه مغزافاراری، نرم افازاری، ساخت

.افزاری

:فقاوری-6



ارکان نظام بهره وری

کلیه کسانی که در نظاام بهاره وری یویاا و سااختار دارای مهیارهاا و

.رفتارهای بسیار متفاوت هستند

:فعاون-7

فهالیت های جدیدی مطرح می شوند که بسیار متنوع هستند.

:فعالیتها-8



ارکان نظام بهره وری

قواعد، ضوابط، قانونگذاری، سیاست گذاری.

:فرامین-9

آثار و دستاوردهای بهره وری که شامل فواید فردی، جمهی، سازمانی ،

.اجتماعی و جهانی آنی و آتی است

:فواید-10



   وبهرهوریپویاوسازگار،باید بداوعدیب، ا،عو،د وعریو ابدمود  د

در”وسئلهوحدور“جهتو  عزوقایسهداینادرستبپرد،زدوبهجاینگرش

.باش ”فرصتوحور“تالشباینگرش

عسترعتژیم،ندوگرع،الدال ،عنافاپپد یرو“بهرهوریپویاوسازگاررویکردی

.عست”پاسخگو

روزآود شد وورارآود “یکاعزوه تریننکاتدربهرهوریپویاوسازگار

.عست”بودوبرعیسرآو ش و



موانعوبازدارندههایبهرهوریپویاوسازکارکدامند؟

اوعواملتسهیلکنندهوتسریعکننددهوتاییرذدراربهدرهوریپوید

سازذارکدامند؟

وارکانبهرهوریپویا”تحوالنوواقعیات“چهکنیمباتوجهوتمرکزبر

وسازذار،نسبتبهذرشتهمتفاوتباشیم؟

بسایارمتفااوویباا”نیازها،نیازمقادان،شارای “دردنیایآیقده،

گذشااتهولااالدارناادووقهاااراهپایااداری،سااازگاریآگاهانااهو

.هوشمقدانهاست

:اساسیپرسش سه 



چالش های بهره وری پویا و سازگار

.شکاف بین نگرش، انتظارات و ارزشهای بهره وران و بهره برداران(1

عدم توجه یکپارچه جامع و فراگیر به ارکاان ده گاناه نظاام بهاره وری و (2

.نادیده گرفتن یا بزرگنمائی سلیقه ای روی بعضی از آنها

ارائه راه کارها، توصیه ها، تکنیکها و آموزش و انگیزش گذشته باه جاای(3

.نوگرائی، نوآفرینی و نوساختاری، نو ابزاری و نو رفتاری

مفاهیم و معانی، معیارها و مبانی، مفروضات و معلوماات، “بی توجی به (4

.بهره وری پویا و سازگار”و محیط و مدیریت



چاره های بهره وری پویا و سازگار

.الگوشناسی و محک زنی برای بهپوئی نظام بهره وری(1

.استفاده از نیروهای متخصص و حرفه ای و نوگرا(2

تالش جدی برای تحول و تقویت ارکان نظاام باا توجاه باه ساه پرسا  (3

.اساسی

لای و ارزیابی عوامل موفقیت و شکست و ایستائی بهره وری گذشته و فع(4

.ارائه راه حل های متکی بر تحوالت و واقعیات

انجام دهیم آنچه را که درست انجام نداده ایم یا الزم است انجام دهیم(5

.انجام ندهیم آنچه را که انجام میداده ایم و نباید انجام میدادیم



حرف را باید زد

درد را باید گفت

رود باید شد و رفت

دشت باید شد و خواند

کوه باید شد و ماند
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