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در خدمت جامعه    

سازمان مديريت صنعتي
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چيست؟مشترك در طي دو دورهنكته 

سال از   16كشور، طي رشد اقتصادي نرخ    
     هدف كمتر از نصف  1391تا  1376

رشد اقتصادي كشور در دو دوره مزبور متوسط (
بوده، )درصد 3/ 3و  4/ 2به ترتيب 

  !درسالدرصد 3/ 7متوسط معادل به طور   
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چه بايد كرد؟ درصدي 8براي دستيابي به رشد پس   
):رشد تركيبي(ضروري استاقدام مهم دو •
بهره وري  افزايش  -الف 
.      .  . . منابع موجود از هرچه بهتراستفاده (          

)سرمايه/دارايي هابويژه 
.         . . . . . . .          سرمايه گذاري توسعه وافزايش  –ب  
) خارجيباتاكيدبرجذب سرمايه (
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  ثروتطريق توليد از رشد مورد اول، در     
  منابع وازاستفاده  درترباالبهره وري با  )سرمايه(

.      استدارايي هاي موجود امكان پذير 
)رشددرون زا(
  منابع ومي آيد كه به وجود رشد زماني اين   

عالوه بر هزينه هاي  ي ارزش مازاداوال دارايي ها
ارزش  آن مازاد ثانيا  كنند ود جاياعملياتي
!!!!!سرمايه گذاري شودبدرستي
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،موجوداز دارايي هاي مازاد و ارزش بيشتر توليد    
.ستبهره وري باالبا آنها از استفاده  مستلزم

اگر از ظرفيت دارايي ها به طور كامل استفاده          
استفاده مي شود با هزينه هاي باال وآنچه نشود يا 

، در آنگيردقراربهره برداري موردبهره وري پايين 
شد و منابعي  نخواهد  ايجاد ي ارزشمازادصورت 

.آمدبراي رشد به وجود نخواهد 
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بخشي از  كه (تزريق درآمد نفت به اقتصاد 
  )مي شود استفادهآن به صورت سرمايه گذاري 

  ناخالص داخليتوليدممكن است كاهش 
منابع  ناشي از پايين بودن بهره وري 

،  اين رشدرا جبران كند، ولي دارايي ها و
دارايي هاي  منابع وو ناشي از رشدي درون زا 

.نيستپايدار لذاو نبوده موجود 
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و دارايي هاي موجود، يكي از منابعبهره وري افزايش       
                    .ضروريات قطعي افزايش رشد اقتصادي است

  :استدو شرط بهره وري نيز مستلزم تحقق رشد 
.  استايجاد فضاي مناسب كسب و كار اول شرط  

.  وجود ندارد يا بسيار كم است فسادفضاي مناسب كسب و كار،  در
كه يكي از زمينه سازان فساد است، كم دست و پاگير مقررات 

.  است
خيلي ضعيف   رانت دهيو  رانت جوييامكان  و برقرار است رقابت
.  است

.استروان و ساده  دولتي اقتصادي با تعامل بنگاه هافرآيندهاي 
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،بهره وريرشدشرط دوم 

.اقتصادي استاي ه در بنگاهمديريت نظام بهبود  
مديران  انتخاب وانتصاببا مديريت نظام بهبود       

بهبود نظام   و اقتصاديبنگاه هاي  سازمانهاو، درحرفه اي 
در آن بنگاه ها، شفاف سازي عملكرد آنها و حاكميتي 

  راهبردها،سيستمهاوفرايندهاوساختارهايباالخره بهبود 
. اتفاق مي افتدبنگاه ها مديريتي در 
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و  زندگيبهبود كيفيت 
خلق آينده اي پايدار    

وتعالي جامعه زندگيارتقاي استاندارد 

%8رشداقتصادي 
خلق  سرمايه جديدازسرمايه موجود

                         افزايش  
سرمايه گذاري

افزايش 
 اشتغال

              بهره وريافزايش      بهره وري سرمايه افزايش
انساني منابع

رهبري ومديريت ،راهبردها،فرايندها،محصوالت، منابع انساني، بهبود
 )افزايش سطح تعالي سازمان ها(شراكتها،منابع و فناوري ونوآوري
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جايگاه جامعه در مفاهيم بنيادين تعالي سازماني
در از مفاهيم بنيادين يكي      

خلق آينده اي «تعالي سازماني 
:است» پايدار

متعالي  هاي سازمان
با ارتقاي عملكرد خود در 

اقتصادي ، شرايط حالي كه 
  و محيطيزيست ،

جوامعي كه با  اجتماعي
 آنها در تماس هستند را

تاثير دهند، ميبهبود 
بر دنياي اطراف مثبتي 

 . خود دارند
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متعالي شدن وعالي بودن،
محصول شرايط وموقعيت ويك  

.لحظه خاص نيست
عالي بودن تاحدزيادي مبتني بر 

روش سازمان يافته  وانتخاب آگاهانه 
مرحله به فرايندونتيجه يك  تكاملي

باپشتوانگي  بهبود تدريجيمرحله و
.است نظمو بردباريدوعامل 
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با سپاس از توجه شما


