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بهره وریتعاریف 

مقدار":می شودتعریفاینگونهاستاقتصادمفاهیمازیکیکهبهره وری•
کاریاوژیرانازواحدهربامقایسهدرشدهتولیدخدماتیاوکاال

."شدههزینه
وگیریبهرهباممکنسودحداکثرآوردنبدستازعبارتستبهره وری•

مین،زانسانی،نیرویومهارتاستعدادتوان،کار،نیرویازبهینهاستفاده
.جامعهرفاهارتقاءمنظوربه…ومکانزمان،تجهیزات،پول،ماشین،



بهره وریتعاریف 

-1694)”کنهفرانسوا”توسطبارنخستینبرایبهره وریواژه• 1774)

ادیاقتصجدولارائهباوی.شدبردهبکاراقتصاددانوریاضیدان
Tableau Economiqueبهمنوطرادولتهراقتدار

.دانستمیکشاورزیبخشدربهره وریافزایش



بهره وریخواستگاه 

بینعرصهدررابهره وریاندیشهودانشگسترشوتوسعهبهروروند•
:کردتقسیمگوناگونردهسهحداقلبهتوانمیالملل

بهره وریدانشگیریشکل.1

بهره وریدانشتوسعهورشد.2

حوزهایندرجدیدافقهایشدنمطرح.3



دوره اول

جهانیاقتصادرشددوبارهآغاز.1

اقتصادهایحرکتبهشروعودومجهانیجنگپایان.2
ژاپنوفرانسهوآلمانچونایزدهجنگ

ایهنهادهواولیهموادبهگوناگونصنایعافزونروزنیاز.3
عواملعرضهبودنمحدوددیگرسویازوتولید



بیداریوهاکشوراکثردرجنگازحاصلزخمهایالتیام.4
اقتصادی

دروزندگیسطحرفتنباالوجهانسراسردرجمعیترشد.5
دنبالهبرابیشتریتقاضایافزایشنیازهاوبالطبعکهآمدها
.داشت

دوره اول



دوره دوم
بازارهابیشترچههرشدنرقابتی.1

بهره وریحوزهدرجدیدمسائلطرح.2

یبترتبدینوتولیدحوزهبهگوناگونهایکشورورود.3
تولیدهبصرفانبوهتولیدازکنندگانتولیدیافتنسوق
کیفیتباانبوه



دوره سوم

مدتکوتاهجایبهمدتبلندمنابعبهبیشترتوجه.1

خارجیتاداخلیهایبازاربهبیشترتوجه.2

نگرشجایبهاستراتژیکاقداماتونگرشبرتمرکز.3
محدودوعملیاتی



مشتریانرضایتبهبیشترتوجه.4

بهرفصتأکیدتابهره وریجامعمدیریتبهبیشترتوجه.5
کیفیتبهبود

دوره سوم



افرادعمومیرضایت•

اقتصادیرونق•

خدماتارائهوتولیدافزایش•

جهانیبازاردراقتصادیثبات•

اشتغالایجاد•

صنعتیتوسعه•

بهره وری فواید عمومی 



بهره وریسطوح مختلف 

فرد
کاریگروه
سازمانی
کشاورزییاوصنعتیخدماتی،تجاری،رشته های
اقتصادیبخش های
کشوریوملی

جهانی



GNPو بهره وری ارتباط 

یاکارنیرویازوسیعاستفادۀملی،ناخالصتولیدافزایشبرای•

هره وریبباالبردنمهمترآنازبلکهنیستکافیتنهاییبهسرمایه

.است

هاهادهنازسریعترملیناخالصتولیدیابد،افزایشبهره وریوقتی•

حسطشود،توزیععادالنهنیزحاصلهمنافعاگروکردخواهدرشد

یعترسراجتماعیواقتصادیتوسعهورفتخواهدباالترمردمزندگی

.یافتخواهدتحقق
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بر اساس پیمان 1919سازمان بین المللی کار در سال •

ه برای ارتقاء سطح اجتماعی از طریق توسعصلح ورسای 

.هماهنگ اقتصادی و اجتماعی تأسیس شد

1950از دهۀ بهره وری فعالیتهای این سازمان در زمینه •

.آغاز شد

نهادها و سازمانهای مرتبط
(ILO)  
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نهادها و سازمانهای مرتبط
(APO) 

میانومنطقه ایسازمانیآسیاییبهره وریسازمان•
دروسیهاقیانوآسیادولتهایتوافقنامهباکهاستدولتی

،غیرسیاسیسازماناین..شدتأسیس1961سال
.استآمیزتبعیضغیروغیرانتفاعی

توسعهدرمشارکتآسیاییبهره وریسازمانهدف•
کیفیتبهبودوعضوکشورهایاجتماعیـاقتصادی

بهره وریارتقایطریقازکشورهاآنمردمبرایزندگی
عضوشکشورهایبیندرمتقابلهمکاریروحیهتحت

.می باشد
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نهادها و سازمانهای مرتبط
(NPO)

می باشند APOکشور عضو 18ملیبهره وری سازمانهای •

انونی که شامل شاخه هایی از نهادهای دولتی و یا تشکیالت ق

.در این کشورهاستبهره وری برای پیشبرد 



اندازه گیری  بهره وریضرورت 

بهره وریبهبودفرآینددرگیریتصمیمبرایابزاری•
سازماناستراتژیکریزیبرنامهتقویت•
آنماهیتوبهره وریبهنسبتآگاهیسطحافزایش•
یابیوعارضههافرصتتشخیصابزار•
بهره وریشدننهادینهبهکمک•
منابعتخصیصالگویبهبود•
مدیرانکارکردممیزی•



اندازه گیری  بهره وریمدلهای 

تولیدتوابعمدلهای•
جامعارزیابیمدل•
مالینسبتهایرویکردبامدلهای•

ساختاریمدلهای•
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مدلهای توابع تولید

.میباشداقتصاددانانتوجهموردبیشترمدلاین•

تعیینوخروجیوورودیبینروابطکردنتابعیجهتدرتالش•

بهمنجرمعلوم،ورودیهایازدستیابیقابلخروجیهایحداکثر

.شدپارامتریتولیدتابعپیدایش

صلیاعواملبینارتباطبرایریاضیفرمولیکمدلهااینحقیقتدر•

.کنندمیارائهتولید



مدلهای توابع تولید

:ازعبارت اندتولیدتوابعانواعازبرخی

داگالسکابتابعCobb-Douglas

جایگزینیثابتکششتابع
(Constant Elasticity of Substitution)

جایگزینیمتغیرکششتابع
(Variable Elasticity of Substitution)

الدیویددبرتین
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داگالس-تابع تولید کاب

.استداگالس-کابتولیدتابعتولیدمدلترینساده•
قراردهاستفاموردتجربیکارهایدروسیعیطوربهداگالس-کابتابع•

:استزیرصورتبهمدلکلیشکل.گیردمی

=Qتولید،مقدارA=تکنولوژی،ضریبL=نیروی
کار،

K=،سرمایهαوβ=پارامتراست.

 KALQ 



داگالس-تابع تولید کاب

داگالس-کابتابعدرکنیمفرضاگرمثالعنوانبه•
A=10وβ=α :آیدمیدرزیرصورتبهتابعاست0.5=

Lکنیمفرضاگر• =Kو8= استبرابرتولیدمیزانباشد20
:با

(1)

5.05.010 KLQ 

5.12620810 5.05.0 Q



داگالس-تابع تولید کاب

ساعت2روزیمتوسططوربهکارنیرویکنیمفرضاگرحال•
دردکنمیتلفجاهاسایرونانواییصفترافیک،درراخودوقت
تولیدمیزانوکندمیکارساعت6ساعت8جایبهصورتاین
:باشدخواهدبرابر

(2)

ساعت2روزیصورتدرکهدهدمینشان(2)و(1)مقایسه•
.یابدمیواحدکاهش17حدودتولیدکارگر،وقتاتالف

5.10920610 5.05.0 Q
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تأکیدشرکتشاخصهایازجنبهیکبرمدلهاایندر•

مشتریان،همچونمختلفهایدیدگاهازبلکهنمی شود

،دهندگانخدماتیافروشندگانسهامدارانوسرمایه گذران

هایروشبههاارزیابیوتعیینشاخصهایکارکنانومدیران

.می گیردصورتمشخص

جامعاندازه گیری  مدلهای 



جامعاندازه گیری  مدلهای 

:جملهازدارندمختلفانواعمدلهااین

شدهباالنسدرجه بندیارزیابیمدل(BSC)

کاروکسبجامعمدل(BEM)

اروپاکیفیتمدیریتمدل(EFQM)

کلعواملبهره وری(TFPM)
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(  TFPM)عوامل کلاندازه گیری  بهره وری 



(  TFPM)عوامل کلاندازه گیری  بهره وری 

وآمارشناساندانان،اقتصادحسابداران،1940،1950سالهایدر•
اینکهکردنداحساسرابهرهوریاندازهگیریبهنیازمهندسان
.شدمنجر((بهرهوریشاخصهایاولیهمدل))ایجادبهاحساس

بهرهوریبیننتوانستزیرانیاورد،دستبهزیادیموفقیتمدلاین
.کندبرقرارمستقیمارتباطسودآوریو

راحتیبهتوانستدنمیکهبودندمواجهمستقلمعیاردوبامدیران•
این.ندکنتوجیهکاملطوربهراعملکردتغییراتوشوندتلفیق

+بهرهوری=سودآوری)مدلایجادبا1970دههاواخردروضعیت
اآمریک(وکیفیت)بهرهوریمرکزتوسط(PPPR()قیمتبازیافت
.شدبهترتاحدی



(  TFPM)عوامل کلاندازه گیری  بهره وری 

عواملبهره وریاندازه گیریسادهآموزشیمدلیک•
.میباشد(TFPM)کل

•TFPM،ایدهازاستفادهباسودمندیوبهره وریبین
هایههزیننرخ:کندمیبرقرارارتباطقیمتبازیافتنرخ

بهستاندهقیمت هاینسبتیعنیخدماتیاتولید
.یابدمیانتقالمشتریبهدادههزینه های



تورم≠قیمتبازیافت•
درراستاندهودادهقیمتهایدرتغییراتمجموع،تورم•

.می گیرداندازهراشرکتیکسطحدرنه،اقتصادکل

ستاندهقیمت هایبینارتباطبینارتباطقیمتبازیافت•
.استشرکتیکدرنهادههایهزینهو

(  TFPM)عوامل کلاندازه گیری  بهره وری 





TFPMمدل مفهومی 



افزایشیسیرامروزجهاندرتوجهمورداصلیموضوعهایازیکی•
ر،اماینعلت.گویندمیتورمانبهکهاستوخدماتکاالقیمت

میاستفادهوکارکسبدرسنتیروشازهمچنانکهاستان
هحاشیعالوهبهزاعملیاتی/تولیدهایهزینهروشدراینوشود
تریمشبهصرفاً(میشودتعیینبازارثحملحددراغلبکه)سود

.میکنندمنتقل

Price"قیمتبازیافت"راکاروکسبراهبرداین•

Recoveryمینامند.

(  TFPM)عوامل کلاندازه گیری  بهره وری 



مدلهای با رویکرد نسبتهای مالی 

.هستندمدیراننظرموردبیشتر•

باومالیجنبهازراآنعملکردوسیستممدلهااین•

هانههزیوبندیبودجهمسائلومالینسبتهایازاستفاده

.می دهندقرارتحلیلوتجزیهمورد
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مدلهای با رویکرد نسبتهای مالی 

الولر

بندیبودجه

شدهتمامقیمت

مائو
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الولر

سازمانهاتأثیروکاراییمیزانجامعمعیاررابهره وریالولرآلن•

:شناسدمیزیر،فاکتورپنچبراساس

اهداف،
کارایی،

بخشی،اثر
وپذیریمقایسه

.پیشرفتروند



برایمالیوجوهکلکهمیشودممکنزمانیاهدافبهحصول1.

کافیآن،اصلیاهدافاندازه گیریوسازمانتقاضایبهدستیابی

.گوییممیکلعایدیوجوه،اینبه.باشد

الولر



حدچهتادسترسدردادهازالزمستاندهدهدمینشانکارایی2.
.استچقدردسترسدرظرفیتازاستفادهمیزانوآمدهحاصل

سودوریبهرهنسبت



داده

سودداده

داده

ستانده

الولر



مدیریتاعمالصورتدرکهآنچهبارافعلیدستاورداثربخشی،3.
این.می کندمقایسهشود،حاصلبودممکنمنابعمورددرموثرتر
جدیداستانداردبهکهاستنظریموردستاندهشاملمفهوم

.شودمیمنجربالقوهتوانیاعملکرد

الولر


داده

ستانده (آنچهمیتوانستباشد)اثربخشی

منابعمصرفشده



هره وریبنسبتهایزیرا.استسازمانیعملکردازنشانه ایپذیری،مقایسه4.

هببهره وریاندازه گیریکلیطوربهنیستند،گویاچندانمقایسهبدون

.استسطحدرسهمقایسهمفهوم

درگذشتهمبناعملکردیکبافعلیعملکردسطحمقایسه•
قیتموفنشانگرمعیاریچنین:سازمانیواحدهایبینعملکردمقایسه•

.استنسبی
برآندرزیرااستمقایسهبهتریناین:هدفباواقعیعملکردمقایسه•

.می شودتوجهسازماناهداف

الولر



سهمقایبابایدپیشرفتی،روندیبهرسیدنهدفواقعدریاروند،5.
شودلوممعتاباشدهمراهگذشتهدرمبناوعملکردفعلیعملکردبین
عودصاینسرعتنیزونزولیااستصعودبهروشرکتعملکردکه
.شودمشخصنزولو

نهادداخلدررابهره وریاندازه گیریسطحدوحداقلرویکرداین
.ثانویهوسطحاولیهسطح:می کندایجاباقتصادی

الولر



:بابرابراستکهاستمربوط(TE)کلعایدیبهره وریبااولیهسطح

عایدی کل

هزینه تبدیل
=

T

C

الولر



الولر

:نسبتایندرو
=(C)تبدیلهزینه

خدماتکل+(W)هادستمزدوحقوقکل
.(K)استهالک(+Ps)شدهخریداری

.استسازماناقتصادیسالمتضامنعایدی،ازباالسطحیکسباینبنابر



نههزیکلبهاستمصرفیمنابعنسبتبهره وری،ثانویهسطح•
.دسترسدرمنابعتمامبرایشدهصرف

:تبدیلاعمالدربهره ورییامنابعازاستفادهبهره وری

الولر

( شامل زمان بال استفاده)موجود ( یا هزینه تبدیل)کل زمان 

=

Cd

C

و کار جانبیبهره وری زمان یا هزینه صرف شده برای کار دارای 



:تبدیلاعمالدربهره ورییامنابعازاستفادهبهره وری

زمان یا کل هزینه تبدیل موجود

Ce

C
=

بهره وریزمان یا هزینه صرف شده فقط برای کار دارای 

(Ce)هزینه های کار مولد  (Ci)هزینه های منابع بال استفاده  (Ca)هزینه های کار جانبی

 (Cd)فرآوریهزینه های

 (C)کل هزینه های  تبدیل

الولر
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:ساختاریمدلهای

ونظرموردمجموعهیاسیستماهدافمبنایبرمدلهااین•

برایمناسب ترمدل هایترکیبازآنتفصیلیسطوح

ساختارطراحیبهومی گیرندکمکوریبهرهتحلیل

.پردازندمیوریبهرهگیریاندازهبرایمناسب
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:ساختاریمدلهای

:کرداشارهزیرمواردبهمی توانمدل هااینجملهاز

کوروساوامدل•

Quick)وریبهرهسریعارزیابی• Appraisal)

(Taxonomy)وریبهرهگیریاندازهتاکسونومی•
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Kazukiyoکوروساواکازوکیودکتر(روش)رویکرد•

Kurosawaاستمتوجهساختاربنگاهبه.
بهشرکتیکبهرهوریاندازهگیریاونظراساسبر•

مککآنجدیدفعالیتهایبرنامهریزیوگذشتهتحلیل
.میکند

سیستمایجادبرایتواندمیبهرهوریاندازهگیری•
.یردگقراراستفادهمورد،فعالیتهانظارتبرایاطالعاتی

بربهرهوریاندازهگیریکهدارداهمیتدلیلهمینبه•
.دشوریزیطرحگیریتصمیممراتبسلسلهاساس

Kurosawa-کوروساوارویکرد
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Kurosawa-کوروساوارویکرد

شتهدامتعددیصورتهایمیتواندبنگاهیکافزودهارزش•
تهوابسمدیریتاهدافبهمناسبصورتانتخابوباشد
.است

افزودهارزشتجاری،مؤسساتروزمرههایفعالیتدر•
.می شودارزیابیجاریقیمتحسببر"معموال

کهائیهتحلیلبرایبیشترثابت،قیمتبهافزودهارزش•
افزودهارزشبرقیمتهااثرزدائیتورمروشازآنهادر

.میرودکاربهمیشود،استفاده
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ستمسیتوانمیزمانطولدرمعادلهاینکارگیریبهبا•
.اربردکبهمرتبطشاخصسیستمنوعیعنوانبهرامزبور

باترکیبدرتواندمیهمافزودهارزشبهره وری•
مرتبطهایمتغیرسایرنیزومختلففیزیکیپارامترهای

.شودگرفتهکاربهبهره وریاندازه گیریبرای
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s

ii

p

ii

I

LS

I

Qp 
ارزش افزوده واقعی

∑ Pi Qi ستانده نا خالص به قیمتهای جاری برای دوره جاری =

∑ Si Li =هزینه های صنعتی به قیمتهای جاری برای دوره جاری

Pi =قیمتهای بازار

Qi مقدار اقالم فروخته شده=

Si=از عامل ورودی واسطه ای i قیمت عامل

Li =  از عامل ورودی واسطه ای i مقدار مصرف شده ازقلم

Ip شاخص ارزشی تولید=

Is=شاخص ارزشی ورودی واسطه ای



:در ایرانبهره وری 

های ثابت در سطح ملی به قیمتنیروی کاربهره وری متوسط نرخ رشد سالیانه •

.میباشد% 1/1، 2002تا  1991در بازۀ زمانی (100=1997)

، و -16/0صنعت  ، برای بخش 49/2این شاخص برای بخش کشاورزی •

.  میباشد36/1برای بخش خدمات 



:در ایرانبهره وری 

زمانیبازۀدرملیسطحدرسرمایهبهره وریسالیانهرشدنرخمتوسط•

.میباشد%2002،73/1تا1991

رایکمنوساناتمطالعهمورددرۀدرسرمایهبهره وریدرسطحروندتحلیل•

.می باشد271/0دورهایندرسرمایهبهره وریمتوسطسطح.داراست

نرخیخارجوایرانیگذارانسرمایهبرایثابتدارایی هایبازگشتنرخاین•

.نیستجالبی



:در ایرانبهره وری 

بازۀدرملیسطحدرکلعواملبهره وریسالیانهرشدنرخمتوسط•

.میباشد%2002،7/1تا1991زمانی

درایرانبهره وریملیسازمانتوسطگرفتهصورتتحلیلهاینتایج•

لکعواملبهره وریسهمکهبودنکتهایندهندۀنشان2001سال

.استبودهکمبسیارگذشتهدهۀدودرGDPرشدنرخدر



نمودارهای آماری ایران
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:چند عاملیبهره وری متوسط نرخ رشد 
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