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 مقدمه  – 1

میزان موفقیت یا نا کامی در رسییی ن با اا ان نظاب با تو ا بهره وری معیاری برای ارزیابی عملکرد نظامها و تعیین 

با مصرن منابع است . اگرچا امروزه مفهوب آن فراتر از یک معیار کمی مطرح ش ه است ، اما از اامیت ان ازه گیری     

ست . بهره و       شاخص در ارزیابی عملکرد ، دارای کاربرد وسیعی ا ش ه و بعنوان مهمترین  ستا ن ی رکمی بهره وری کا

شیاخصیی اسیت کا با اسیتفاده از آن می توان دیون  میان مهارتها و ان یزه ، منابع ان یانی ، تکنو،ومی ، مواد او،یا ،      

 سرمایا ، م یریت و شرایط محیطی را تحلیل و بررسی کرد.

 افزایش بهره وری در سیییطل ملی مو ا باف رفتن سیییطل زن گی مردب ، کااش تورب و ایااد توان رلابت ملی در        

و بن ااهای  سیی ییا ءموبازاراای  هانی می شییود . افزایش بهره وری ملی براین  افزایش بهره وری در سییازمانها  ، 

التصادی است و سطل آن را می توان با عنوان معیاری برای سناش دیشرفت و توسعا یک کشور در مقای ا با سایر 

 کشوراا در نظر گرفت .

سازمانها و مو    سطل  سا عوامل تو،ی  برای     س ا  نیز بهره   ءدر  صلی رلابت و میزان کیفیت ترکیا منا وری محور ا

ایااد ارزش بیشتر است . ،ذا ان ازه گیری بهره وری از دو بع  می توان  مورد استفاده والع شود . نخ ت نشان دادن        

صهای بهره وری طی ادوار زمانی برای یک مو    شاخ سازمانها را برای تحل    ءرون  تغییرا   یل علل کااش یا س ا ، کا 

سیی ییا  ءافزایش بهره وری در زمینا اای ان ازه گیری کمک می کن  ، و دوب مقای ییا بهره وری بین سییازمانها و مو

دی ر با منظور یافتن مولعیت ن بی است کا می توان  برای برناما ریزیهای آین ه در مورد محصول ، فرآین  ، بازار و    

 .ثر والع شود ءغیره در محیط رلابتی مو

برای ممکن ساختن مقای ا شاخصهای بهره وری بین موس ا  و در سطل بخشهای مختلف فعا،یتهای التصادی ،            

نیاز با ت وین و با کارگیری شاخصهای یک انی می باش  . سازمان بهره وری ملی ایران در دی فعا،یتهای فران ی و      

، در گاب اول با ت وین و انتشار یک راانمای عملی   ترویای  با منظور آشنایی با مفهوب و روشهای ارتقای بهره وری   

صل یک کار مطا،عاتی در زمینا ان ازه گیری و تحلیل بهره       ست . این راانما حا صنعتی ال اب کرده ا برای واح اای 

وری در واح اای صنعتی کشورمان است کا توسط طرح ایااد فرانگ بهره وری و بهبود م یریت وزار  صنایع با       

 گذاشتا ش  . مرحلا ا را
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صهای ان ازه گیری بهره وری و فراام آوردن           شاخ سبا  صلی تهیا این راانما یک ان نمودن محا از آناا کا ا ن ا

امکان مقای ا می باش  ، ،ذا انتظار می رود واح اای صنعتی با وارد کردن محاسبا این شاخصها در نظاب ارزیابی و        

عاتی بهره وری کا در سییازمان بهره وری طراحی شیی ه اسییت ، از  تحلیل عملکرد خود و با دیوسییتن با شییبکا اطا

میان ین شاخصهای تعریف ش ه در صنایع مشابا و واح اای صنعتی کا با این شبکا دیوستا ان ، و ،ذا وضعیت این          

صنعتی در             ست موفقیت در این امر م تلزب امکاری واح اای  شوراا ، اطاع یابن  . ب یهی ا سایر ک صها در  شاخ

 ل اطاعا  و دیوستن با این شبکا می باش . ارسا

در این راانما کوشش ش ه کا با زبانی ساده و روشن ، مفهوب بهره وری و مفاایم التصادی مرتبط با آن ، ماموعا       

 شاخصهای مهم برای ان ازه گیری بهره وری واح اای صنعتی و نحوه تحلیل آنها توضیل داده شود. 

 نما با شرح زیر است:با طور کلی ا ن از تهیا راا

ستان ارداای مرتبط با بهره وری و ا زای آن برای ت هیل ک     ارائا مفاایم – 1 شهای علمی و ا ار ان ازه ، تعاریف و رو

 .گیری و تحلیل بهره وری

، ارزش گیری و تخمین خرو یها و ورودیها، مانن  نیروی ان یییانی، سیییرمایا، مواد، انرمی        کمک با بهبود ان ازه    -2

شخیص تن نااا و زمینا اای دی ری کا بای  در مورد بهبود آنها ال اب       صنعتی، با منظور ت سود واح اای  افزوده و 

 نمای  . 

ان ازه گیری و تحلیل تغییرا  و رون اای بهره وری در زمینا اای کلی ی انتخاب شیی ه و سییرر بررسییی بهره   -3

 وری و عوامل تاثیر دذیر از آن . 

ستفاده م یران و برناما          ایااد  -4 صنعت از طریق ا سعا بخش  ش  و تو صادی فعا،یتهای ر امکان ا ایت فنی و الت

 ریزان از نتایج محاسبا  دلیق و  امع شاخصهای بهره وری بر اساس اصول و موازین علمی .

شهای تحلیلی برای مو     -5 صادی بهره وری و رو سعا معیاراای الت ان با منظور س ا  و آموزش کارکن   ءانتخاب و تو

 استفاده از آن .
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مشخص ش ن ارلاب واطاعاتی کا در حال حاضر در دسترس می باش  و اینکا اصوف چا اطاعا  دی ری بای  در  -6

سطل سازمانهای صنعتی و شاخا اای مختلف صنعت ن ه اری شود تا بتوان با وسیلا آن سطل و رون         بهره           

 ر آن را در حال و آین ه انااب داد .ثءوری را تعیین نموده و تحلیل مو

فراام نمودن درک بهتر از کاربرد ان ازه گیری بهره وری در خط مشی اای حال و آین ه و اثرا  خط مشی اا و    -7

 ال اما  التصادی بر زمینا اای مختلف فعا،یت.

لتصیییادی و ایااد ارتبای بین اسیییتفاده از ان ازه گیری بهره وری با عنوان ابزاری برای برناما ریزی و توسیییعا ا    -8

 س ا  و زیر بخشها با برناما اای کان التصادی.ءال اما  مرتبط با بهره وری در سطل مو

س ا  ، گرواهای صنعتی ، زیر بخشها و سطوح بافتر با      ءایااد امکان مقای ا شاخصهای بهره وری در سطل مو     -9

  ، تحلیل آنها و یافتن نقای ضعف و لو  ، برای دستیابی با   نیاز و موارد استفاده از آن با منظور یافتن علل مشکا  

 فرصتهای بهبود ب ت ی دارد.

ساس موازین و معیاراای بین            -10 صنعت بر ا صنعتی و بخش  سطوح واح اای  شاخصهای بهره وری در  سبا  محا

 ا،مللی و ایااد امکان انااب بررسیهای تطبیقی شاخصهای بهره وری با سایر کشوراا .

ست کا با تهیا و ا رای مفاد این راانما ، حرکت بهره وری ملی ایران ت ریع      سازمان بهره وری ملی ایران امی وار ا

 ثر والع شود .ءش ه و ت اوب این حرکت در توسعا التصادی ، ا تماعی و فران ی  مهوری اسامی ایران مو

 

 

 سازمان بهره وری ملی ایران                                                                                            
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 مفهوم بهره وری -1

ن بت تو،ی  کافاا و خ ما  ، یا ماموعا ای از کافاا و خ ما )خرو ی( ، با یک یا چن  داده » بهره وری با عنوان

، « نیروی ان انی»، « زمین»ورودیها ممکن است  1تعریف ش ه است .« ثر در تو،ی  آن کافاا و خ ما  ء)ورودی( مو

ست     « تکنو،ومی»، « انرمی»، « سرمایا » ستان ه یا خرو ی ، ماموع ارزش کافاا و خ ماتی ا ش  . متقابا  و غیره با

کا در طول یک دوره مشخص )مثا یک ال( ، در یک واح  صنعتی حاصل ش ه است . با بیان ساده و خاصا بهره          

 طا زیر تعریف می شود :وری بصور  راب

 

 ستان ه

 

 

 =  بهره وری

 داده    

 

در صییورتیکا در مخرک ک ییر فوط فقط یک نوع ورودی مانن  نیروی ان ییانی یا سییرمایا لرار گیرد ، از آن با عنوان  

ناب برده می شود ، مانن  بهره وری کار یا بهره وری سرمایا . اما اگر ماموعا ای از ورودیهای با    2«بهره وری  زئی»

صور  مرکا در مخرک ک ر لرار گیرد ، از آن با عنوان       ش ه در تو،ی  ب بهره وری »یا  3«بهره وری کل»کار گرفتا 

وری  زئی ساده است ، محاسبا بهره وری    ناب می برن  . ار چا محاسبا بعضی از شاخصهای بهره    « کل عوامل تو،ی 

 کل عوامل تو،ی  از نظر اطاعا  مورد نیاز و نحوه محاسبا با مشکاتی امراه می باش  . 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 ا،معارن بریتانیکادائره  -1

2-Partial Factor Productivity 

3-Total Factor Productivity 
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 شاخصهای مهم بهره وری -3

برای ان ازه گیری بهره وری در واح  اای صییینعتی ، با انااب مطا،عا  تحقیقی فزب ، از بین تع اد ب ییییار زیادی از 

صنایع ،      صنعتی انتخاب      41شاخصهای مرتبط با بهره وری در  صادی و ما،ی واح اای  شاخص مهم در عملکرد الت

صها و چ ون ی ان ازه گیری و تعبیر و ت      شاخ ست .        ش ه و مفاایم این  ش ه ا شرح داده  ف یر آنها در این راانما 

شاخصهای زیر برخی از مهمترین این شاخصها ا تن  کا تو ضیحا  بیشتری در مورد آنها داده ش ه است . تماب            

 شاخصها در بخش ششم این راانما ذکر ش ه ان  . 

 بهره وری کار   1 -3

. بهره وری کار از تق یم ارزش افزوده ا  مح وب می شود،ی  کافاا و خ منیروی کار مهمترین داده )ورودی( در تو

ص . این شاخ در طول یک دوره ما،ی حاصل می شود  بر متوسط تع اد شاغلین یا نفر ساعت کار یک کارگاه صنعتی      

 . یزان ارزش افزوده ایااد کرده استنشان می دا  کا با طور متوسط ار نفر نیروی ان انی شاغل چا م

و ارتبای زیاد بهره وری نیروی کار با بهره وری کل، بهره وری نیروی کار مت اول ترین ابزار بعلت سییادگی محاسییبا  

ه بهر "را بعنوان  "بهره وری نیروی کار  "ان ازه گیری بهره وری است و در ب یاری از مطا،عا  مربوی با بهره وری،   

 بکار می برن .  "وری 

ستفاده از بهره وری کل با عنوان ش   اخص عملکرد بهره وری، بای تی در تف یر سطل بهره وری یا تغییرا     ا،بتا در ا

نشان دان ه تفاو  در عوامل دی ر مانن  از موارد ممکن است این سطل بهره وری . در برخی احتیای عمل کردآن با 

 .ش اتغییر تکنو،ومی ب  ای زینی سرمایا)تاهیزا  و ماشین آف ( با  ای نیروی کار، و یا بازگشت با مقیاس

 بهره وری سرمایه   3-2

ش ه در ی     سرمایا از تق یم ارزش افزوده ایااد  سال ما،ی  بهره وری  صنعتی در طول یک  ، بر ماموع ارزش ک واح  

دارائیهای ثابت در آن سال حاصل می شود. با و ود مشکا  مو ود برای شناسائی دارائیهای ثابت و ارزشیابی آنها         
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شاخص اامیت زیادی دارد. نتیاا محاسبا این شاخص نشان می دا  کا در ازای ار     ، محاسبا این  با لیمتهای روز

 . زان ارزش افزوده ایااد نموده استواح  سرمایا ثابت، کارگاه چا می

 بهره وری مواد اولیه    3-3

صنعتی در طول یک ال ما،ی بر ماموع       ش ه در یک واح   ارزش  بهره وری مواد او،یا از تق یم ارزش افزوده ایااد 

. این شاخص  اح  صنعتی در آن سال حاصل می شود    مواد او،یا مصرن ش ه در  ریان تو،ی  کاف اا و خ ما  آن و  

ارزش افزوده  مواد او،یا مصرن ش ه در کارگاه صنعتی چا میزان )ریال(    نشان می دا  کا در برا بر ار واح  )ریال( 

 .  حاصل ش ه است

 بهره وری انرژی    3-4

ش ه برای تو،ی  کافاا و خ ما       بهره وری انر صنعتی بر ارزش انرمی مصرن  می از تق یم ارزش افزوده یک کارگاه 

 ،شامل برط، گاز مایع، گاز طبیعی آن کارگاه صنعتی در طول یک ال مشخص حاصل می شود. الاب انرمی مصرفی        

اخص نشان می دا  کا در ازای  بنزین، نفت سیاه، ایزب و چوب می باش . این ش   ، گازوئیل، نفت سفی ، زغال سنگ  

 ار واح  انرمی مصرن ش ه چا میزان ارزش افزوده حاصل ش ه است. 

 چگونگی محاسبه شاخص بهره وری کل    3-5

صل تق یم خرو ی مانن  ارزش افزوده بر          سرمایا و . . . کا از حا صهای  زئی مانن  بهره وری کار،  شاخ ار یک از 

شاغلین یا   صادی و فنی       ورودی مانن  تع اد  شود، فقط عاملی برای نمایش و هی از عملکرد الت صل می  سرمایا حا

واح  صنعتی می باش  و با تنهایی برای سناش کارائی کلی یک واح  صنعتی و مقای ا تطبیقی واح اا با یک ی ر      

ا یا کل کافی نی ت. از این رو برای تحقق ا ن سناش بهره وری کل واح اای صنعتی، از شاخص بهره وری مرک    

صهای               شاخ ش ه ان ، کا با عنوان نمونا یکی از  سعا داده  صهای مختلفی تو شاخ ستفاده می کنن . ب ین منظور  ا

 مناسا برای این منظور شاخص بهره وری کل معرفی ش ه توسط دکتر کن ریک با فرمول زیر است:
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AV 

 

 

T.F.P = 

 

L+K 

 

 که در آن :   

 T.F.P = شاخص بهره وری کل 

 AV ارزش افزوده = 

K  سرمایا = 

L )نیروی کار )یا ازینا نیروی کار = 

  ضریا کشش سرمایا در ازینا اای واح  صنعتی = 

 ضریا کشش کار در ازینا اای واح  صنعتی = 

سباتی  می باش .از آناائیکا محاسبا شاخصهای بهره وری ک      ل عوامل تو،ی  با تو ا با مح ودیتهای اطاعاتی و محا

مو ود در واح اای صیینعتی با مشییکاتی امراه اسییت ، سییازمان بهره وری ملی ایران در نظر دارد عاوه بر معرفی  

ستفاده لرار        صور  یک ماموعا برای ان ازه گیری و تحلیل بهره وری مورد ا صهای منتخا در این راانما کا ب شاخ

اان  گرفت ، در این مقطع زمانی از شییاخص زیر نیز برای سییناش و مقای ییا بهره وری کل واح اای صیینعتی  خو

 استفاده کن . 

 (AV) ارزش افزوده 

 

(TI) هاارزش کل دادا 





9 
 

 

 مفاهیم مورد استفاده در محاسبه شاخصهای بهره وری -4

برای محاسییبا شییاخصییهای بهره وری، اطاع از مفاایم ورودیها و خرو یها و با عبار  سییاده تر صییور  و مخرک   

ستان ارد مفاایم ورودیها و خرو یها باعث         ن بتهای بهره وری، ب یار مهم و ضروری است. تعریف صحیل، علمی و ا

اای صنعتی مختلف و در بررسیهای تطبیقی   می شود تا محاسبا شاخصها از اعتبار علمی و اماان ی فزب در واح      

شرح         صها ی بهره وری با  شاخ سبا  شود. در این بخش مهمترین مفاایم مطرح در محا داخلی و خار ی بر خوردار 

 زیر تعریف می شود. 

                                                                   (                                                                    (Added Valueارزش افزوده           4-1

 . برایه وری مورد استفاده لرار می گیرد ارزش افزوده مهمترین متغیر التصادی است کا در محاسبا شاخصهای بهر      

محاسییبا تع اد زیادی از شییاخصییهای بهره وری از ارزش افزوده کارگاه صیینعتی در یک ییال ما،ی با عنوان یکی از   

 مهمترین خرو یها استفاده می شود. 

ماموع ارزش خا،ص تو،ی  کافاا و خ ما  در یک واح  صنعتی در طول یک ال ما،ی را ارزش افزوده می نامن . با   

زشهای اضافی ایااد ش ه در  ریان تو،ی  کافاا و خ ما  در یک ال ارزش افزوده نامی ه می     عبار  دی ر ماموع ار

شود. در ارزش افزوده با میزان ثرو  ایااد ش ه از کوششهای  معی آنهائی کا در واح  صنعتی بکار اشتغال دارن  

 داران(، اطاط میشود.س ا را فراام آورده ان  )یعنی سهاب ء)یعنی کارکنان( و آنهائی کا سرمایا مو

، مهمتر از ارزش سییتان ه کل اسییت و تصییویر گویا تری از سیی ییا می باشیی ءارزش افزوده کا ارزش تو،ی  خا،ص مو

سبا بهره وری باای عامل ارزش تو،ی  معموفاا از     صنعتی را در اختیار لرار می دا . از این رو در محا عملکرد کارگاه 

 :دو روش زیر می توان محاسبا نمود . ارزش افزوده کارگاه صنعتی را ازمتغیر ارزش افزوده استفاده می شود
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 روش تولید -الف

از تفاضل ماموع مصارن واسطا بکار رفتا در  ریان تو،ی  کافاا و خ ما  از ارزش ستان ه کارگاه در       ارزش افزوده

  طول یک دوره ما،ی حاصل می شود . بعبار  دی ر :

 ارزش ستان ه = ارزش افزوده –ارزش مصارن واسطا                                        

 روش درآمد -ب

 چون ارزش افزوده بین عوامل ایااد کنن ه آن توزیع می شود، ،ذا می توان آن را از  مع الاب زیر نیز محاسبا کرد:

 ابت(استهاک+ بران خ ما  کارکنان = ارزش افزودهما،یاتهای غیر م تقیم(+)ازینا مصرن سرمایا ث -+ )سوب ی 

 )....+ازینا ت هیا  اعتباری+سود(مازاد عملیا                                                            

سبا ارزش افزوده در           ش ، بای تی نتیاا محا صنعتی  امع و دلیق با ستفاده در کارگاه  سی تم اطاعاتی مورد ا اگر 

 ش فوط یک ان باش . دو رو

 ((Productionارزش تولید         4-2

ست کا در لا،ا آن داده اا   صول )کافاا و خ ما ( تب یل می   ((Inputsتو،ی  عبار  از ماموعا عملیاتی ا با مح

ش ه در طول یک دوره ما،ی در یک کارگاه را ارزش تو،ی  می نامن  . اگر کل      شود . ارزش ماموع محصوف  ایااد 

محصوف  تو،ی  ش ه در یک کارگاه صنعتی در یک سال در طول امان سال با فروش برس  و تفاو  ارزش کافاای 

ره نیز برابر صفر باش  در آن صور  ارزش تو،ی  برابر ارزش فروش خواا  بود . ارزش    در دست ساخت اول و آخر دو  

 تو،ی ا  کارگاه معموف با لیمت تو،ی  کنن ه ارزشیابی می شود .  

 ((Total Outputارزش ستانده        4-3

ش ه توسط آن واح  در   ارزش ستان ه یک واح  تو،ی ی طی یک دوره معین برابر ارزش کلیا کافاا و خ ما  تو،ی   

سا،ا معموف طی امان دوره با فروش می رس  و       ش ه در یک دوره مثاا یک  ست. اغلا کافاای تو،ی   امان دوره ا
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دریافتی از محل فروش محصوف  یک  بقیا با صور  نیما ساختا یا ساختا ش ه در انبار کارگاه ن ه اری می شود.      

آن واح  بیشتر یا کمتر باش  کا در ار دو صور  معموف ارزش ستان ه       واح  تو،ی ی ممکن است از ارزش تو،ی ا  

 بیشتر از ارزش تو،ی ا  اصلی کارگاه صنعتی است و از  مع  بری الاب زیر حاصل می شود : 

  . ارزش محصوف  اصلی کارگاه کا با فروش رسی ه است 

          کنان آن کارگاه با رای ان و یا با        ارزش آن بخش از محصیییوف  کارگاه کا با عنوان  بران خ ما  با کار

 لیمتی کمتر از لیمت واح  فروش داده ش ه است. 

  .ارزش آن بخش از محصوف  کارگاه کا با مصرن صاحا یا صاحبان کارگاه رسی ه است 

 س ا  و کارگااهای  ءارزش آن بخش از محصوف  کارگاه کا ب ون دریافت و ا یا با صور  دایادای با مو 

 دی ر داده ش ه است.    

 )تفاو  ارزش کافاای ساختا ش ه و در دست ساخت در اول و آخر دوره )تغییر مو ودی انبار 

          شین آف  کا با ح اب خود کا ساختمان و ما سرمایا ای و تعمیرا   ساخت کافاای  سط  ارزش  رگاه تو

 . کارکنان انااب ش ه است

  توسط کارگاه )مانن  تو،ی  و فروش برط ، آب و . . .(ارزش فروش محصوف  فرعی و خ ما  تو،ی  ش ه 

       . تفاو  ارزش خری  و فروش کافاایی کا در کارگاه تغییر شکل داده نش ه ان  .تو،ی ا  اصلی کارگاه است

ضمنا بای تی تو ا شود کا در محاسبا ارزش ستان ه کارگاه فقط محصوف  نهایی ماک محاسبا        می 

کافاای تو،ی  ش ه کا در تو،ی  سایر محصوف  کارگاه بمصرن می رس ، در محاسبا        باش  و آن ل مت از  

 ارزش ستان ه منظور نمی شود. 

 ((Intermediate Consumptionsمصارف واسطه          4-4

ماموع ارزش کافاای بی دواب و کم دواب و خ ماتی کا در  ریان تو،ی  محصییوف  کارگاه مورد اسییتفاده لرار می  

شود    گ سطا نامی ه می  صارن وا صرفی آنها  ، کافاایی ا تن  کا ع کافاای بی دواب و کم دواب. منظور از یرد، م مر م

ماشین آف ، تعمیرا  نواع سوخت، ا اره ساختمان و  ، او،یا مصرن ش ه، آب، برط، تلفن  . مواد اکمتر از یک ال است  

 ملا  ، ازنن  ،وازب ب تا بن ی و شوین همصرن ش نی ما ، مواداشین آف ، ،وازب ا،تحریر مصرفی  زئی ساختمان و م 
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شون  در حا،یکا از       سطا مح وب می  صارن وا شین آف    الاب م ساختمان، ما ، ب کار، مخازن، ابزار و ،وازینا خری  

سایل نقلیا  صرفی بیش از یک ال دارن  و ارزش آنها در   مبلمان، کامریوتر، و  ،  رثقیل و امثال آنها کا معموف عمر م

سرمایا ای مح وب           ست، کافی  سطا زیاد ا صارن وا شون  و در ا مقای ا با م سطا منظور نمی    می  صارن وا لاب م

 ،اختی با کارکنان، ازینا اسییتهاک. امچنین ازینا تعمیرا  اسییاسییی کافاای سییرمایا ای و نیز حقوط دردشییون 

سطا منظور نمی    ، کمیتا اه ازینا اایی مانن  کمک با م ا   ما،یا  درداختنی و بافخر صارن وا م اد و . . .  زو م

 شود. 

 ( ( Labor Costهزینه نیروی کار            4-5

فتا نیز گ " بران خ ما  کارکنان"ازینا نیروی کار یا مزد و حقوط درداختی با کارکنان کارگاه صیینعتی کا با آن 

عناوین حقوط، مزایا، داداش، اضییافا  نا خا،ص کارگاه تحت ، شییامل ماموع درداختیهای نق ی و غیر نق یمی شییود

ش     صور  م تمر و غیر م تمر در      کار، حق م کن، حق عیال، حق اوفد، ،باس، خواربار و امثال آن می با ، کا با 

شاغل ت      سط کار فرما با کارکنان  شود طول یک ال تو سهم کار فرما از درداختی با  ماب ولت یا داره ولت داده می   .

شود. امچنین ارزش غذا و         سازمان تأمین ا تماعی و  ش ت ی نیز در ازینا نیروی کار منظور می  سازمانهای بازن

سبا و با ازینا نیروی    ش ه محا کافاایی کا کارفرما با رای ان در اختیار کارکنان خود لرار می دا ، با لیمت تماب 

 کار اضافا می شود. 

مصارن واسطا کارگاه منظور می   ی کار نی ت و در  بای تی تو ا شود کا ارزش ،باس کار کارکنان  زء ازینا نیرو  

 . شود

     (Number of Employees)تعداد کارکنان شاغل    4-6

و داره ولت و نیز   ، تماب ولت   ، دیمانی، ماار ونیما ماار    ، لراردادیکنان شیییاغل در کارگاه اعم از رسیییمی     کلیا کار  

. برای محاسییبا تع اد کارکنان از متوسییط تع اد رکنان شییاغل کارگاه مح ییوب می شییون  ،  زء کاکارکنان فامیلی

شود     کارکن ستفاده می  سال( ا صنعتی باای یک نو ان در دوره ) سا نوبت کار کن    . اگر کارگاه  شیفت( دو یا   ،بت )

. م یر عامل و مشاورین و اعضاء ایئت م یره کارگاه کا در ن کارگاه در محاسبا منظور می شود ماموع تع اد کارکنا
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شون  ی کنن  و دریافتی م تقیم و یا غیر م تقیم دارن  نیز     کارگاه کار م بای تی   .زء کارکنان کارگاه منظور می 

نوان ، با ع ریان تو،ی  کارگاه مشییارکت دارن تو ا شییود کلیا کارکنانی کا بصییور  م ییتقیم و غیر م ییتقیم در  

 . ولت خود تب یل شون  ا معادل تمابکارکنان شاغل منظور می شون  و،ی کارکنان نیما ولت بای تی ب

 (      (Total Inputارزش کل داده ها    4-7

شامل ازینا اای نیروی کار ، ازینا اای       صنعتی در طول یک ال ما،ی  ماموع ارزش ازینا اای درداختی کارگاه 

اختی دمصارن واسطا ، درداختی ما،یا  غیر م تقیم )منهای سوب ی اای دریافتی( ، و ازینا استهاک و کارمزد در  

 ، با عنوان ارزش کل داده اا و یا کل ازینا اای درداختی کارگاه منظور می شود . 

 ((Operating Profitسود عملیاتی       4-8

سود عملیاتی از ما با ا،تفاو  ارزش ستان ه کل و ارزش کل داده اای کارگاه صنعتی در طول یک ال ما،ی حاصل        

 می شود . 

 ((Energy Costهزینه انرژی        4-9

، گازوئیل، نفت کوره، نفت سیاه، نفت سفی ، گازمایع، ارزش مصارن انرمی در طول یک ال ما،ی شامل مصارن بنزین    

 .و ایااد گرما در کارگاه می باش  ، سوختبرای تو،ی  ، برط و سایر انواع انرمیگاز طبیعی )،و،ا کشی(

 ((Fixed Assetsدارائیهای ثابت        4-10

سایل          شین آف  ، و ساختمان ، ما شامل  شهود کارگاه با عمر مفی  بیش از یک ال ،  ماموع ارزش دارائیهای ثابت م

شهائی کا ذکر         سال ما،ی از طریق رو ش  کا در دایان  سایل کار ، اثاثیا اداری ، کامریوتر و مانن  آن می با نقلیا ، و

 خواا  ش  با لیمتهای روز محاسبا می شود . 

 ((Operating Capitalرمایه عملیاتی    س   4-11
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شامل و وه نق  ، ح ابهای دریافتنی و          سرمایا اای  اری ،  ضماب  شهود کارگاه بان ماموع ارزش دارائیهای ثابت م

صنعتی را در دایان       سرمایا عملیاتی کارگاه  سایر دارائیهایی کا لابلیت تب یل با و ا نق  را در طول یک ال دارن  ، 

 یل می دا  . سال ما،ی تشک

 

 (     (Depreciationاستهالک   4-12

سایل نقلیا ،             شین آف  ، و ساختمانها ، ما ست کا برای  شامل ازینا اایی ا سرمایا اای ثابت  صرن  ستهاک یا م ا

 مبلمان ، کامریوتر و سایر کافاای سرمایا ای و ملموس کارگاه صرن و در دفاتر ح اب اری ثبت و منظور می شود . 

 ت بهره وریمدیری -5

اامیت حیاتی بهره وری در دیشییرفت التصییادی ، ا تماعی و فران ی ، از لرنها دیش شییناختا شیی ه و،ی فقط در   

سا،های اخیر است کا تاشهای ا ن دار و برناما ریزی ش ه برای افزایش سی تماتیک بهره وری از طریق م یریت        

 بهره وری شروع ش ه است . 

م تمر و م اوب است کا در چهار مرحلا یا فاز مختلف انااب می شود و کلیا م یرانی    م یریت بهره وری یک فرآین  

 کا عالمن  با افزایش بهره وری واح  خود ا تن  از این روش در م یریت واح  صنعتی خود استفاده  می کنن  :

گیری سییطل و رون  و نر   اسییت . ان ازه گیری بهره وری با معنی ان ازه ان ازه گیری بهره وریمرحلا اول ، مرحلا 

س ا  می توان  با استفاده از اطاعا  ب ست آم ه     ءرش  بهره وری است . محاسبا شاخصهای بهره وری در سطل مو      

شتر و بهتر ، میزان نیاز با کمکهای ما،ی ، آموزش م یریت ، آموزش کارکنان ،افزایش فعا،یتهای بازار یابی یا خط   بی

ن  . اطاعا  بهتر با دیش بینی اای بهتر می اناام  و این خود باعث اتخاذ خط مشی اای فزب دی ر را مشخص ک  

 ثرتر می شود . ءمشی اای مو
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است . در این مرحلا با تحلیل سطل ، رون  و نر  رش  بهره وری در     ارزیابی یا تحلیل بهره وریمرحلا دوب ، مرحلا 

و واح اای دی ر و تازیا و تحلیل اطاعا  حاصییلا ، واح  صیینعتی ، مقای ییا آن با خود واح  در زمانهای مختلف 

 نقای لو  و ضعف و فرصتهای بهبود در واح اای صنعتی مشخص و روشن می شود .

ست کا            سا،های مختلف ا ضعیت  آن در  شان دان ه نیاز مبرب با مقای ا ار واح  با و سیها و تاربیا  گذشتا ن برر

ا  س   ءثر برای بهبود بهره وری است . مقای ا بین مو  ء هت ال اما  موس ا در   ءاین یک ابزار تحلیلی در ا ایت مو

شتر ، مطابقت و مقای ا بهتر         سیعتری از اطاعا  ، دلت و اطمینان بی شش و باعث در اختیارلرارگرفتن حوزه و دو

 ثر در متغیراا برای تصییمیمءورودیها و خرو یهای مختلف می شییود و فرصییت مناسییا تری برای تحلیل عوامل مو 

 گیران فراام می نمای  . 

است . در این مرحلا با اطاع از نقای لو  و ضعف و فرصتهای بهبود در     برناما ریزی بهره وریمرحلا سوب ، مرحلا  

س ا از      ستان ارداای فزب در ار زمینا تعیین و برای ایااد بهبود و افزایش بهره وری در مو مرحلا لبلی ، اا ان و ا

 راه حلهای مختلف برناما ریزی می شود .  طریق تحلیل گزینا اا و

است کا در آن، اا ان و برناما اای تعیین ش ه با مورد ا را گذارده می شود     مرحلا بهبود بهره وریمرحلا چهارب 

 تا نتایج فزب ب ست آی  .

ضعیت بهره وری ان ازه گیری      ست آم ه ما دا و ستفاده از بازخوراای ب  سیکل فوط   با انااب این چهار مرحلا و ا و 

 بصور  م تمر تکرار می شود . 

ست .      شخص نهفتا ا صاحی م کلی  بهبود بهره وری در ان ازه گیری و تحلیل بهره وری و آگاای از نیاز با ال اما  ا

سیی ییا ءتحلیل بهره وری را می توان بعنوان بخش مهمی از ارزیابی عملکرد و تشییخیص م ییائل و مشییکا  یک مو

م   بای ییتی ، افزایش بهره وری را بعنوان یک د ی ه فزب برای حصییول اطمینان از ت اوب   بح ییاب آورد . در دراز

مو ودیت یک سیازمان مح یوب نمود . سیازمانها و شیرکتهای صینعتی کا لصی  بالی مان ن در بازار و موفقیت در       

 لابت و بالی مان ن در بازاررلابت را دارن  بای ییتی مرتباا در افزایش بهره وری خود بکوشیین . سییود با تنهائی برای ر 

کافی نی ت . معموف شرکتهایی کا بهره وری بیشتری دارن  ، می توانن  محصوف  خود را با لیمت کمتری بفروش     
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برسانن  ، مزد و حقوط بیشتری ب ان  و ماشین آف  و تاهیزا  بهتری خری اری کنن  . بنابراین  بهره وری بیشتر      

 است . دایا ، مبنا و فزما رلابت 

متأسییفانا در ب یییاری از سییازمانها م یران و کارشییناسییان از مفاایم بهره وری و مفی  بودن این ابزار م یریتی و    

تکنیکهای ان ازه گیری بهره وری آگاای و درک کافی ن ارن  ،ذا از آنها اسیییتفاده مناسیییا نمی کنن  یا با اشیییتباه 

شی از تورب ، با    سنفاده می کنن  . ارلاب بزرگ نا ش  تو،ی  بح اب می آین  و ب یاری از ال اما  تبلیغاتی ،      ا ای ر

بهره وری نامی ه می شییود . رون  تغییرا  بهره وری دی یری و تحلیل نمی شییود و اید ال امی برای مقای ییا آن با  

سیی ییا  دی ر بعمل نمی آی  . بیشییتر اطاعا  و داده اایی کا توسییط شییرکتها ایااد می شییود ، برای مقاصیی   ءمو

 اب اری ما،ی یا ما،یا  می باش  و بصور  موثر بعنوان یک سی تم اطاعا  م یریت در نیام ه ان  . ح 

سازمان ای نیروی کار و م یریت      شهای م یریت نیروی ان انی ،  مهمترین رااهای افزایش بهره وری ، نوآوری در رو

تهای تازه را بیاموزن  و لابلیت انعطان فزب تکنو،ومی می باش  . کارکنان یک سازمان بای  روشهای   ی  کار و مهار   

شن  . ا رای بهترین روشهای م یریت و بهره وری بمعنای ایااد تغییر و دخش اطاعا  مربوی با تغییرا       شتا با دا

 در تماب سازمان می باش  .

 ان کمی و اداشتن یک سی تم مناسا و دیشرفتا اطاعا  کا وسیلا خوبی برای دیشرفت ، ک ا بازخور ،تعیین ا

ارزیابی عملکرد می باشیی ، یکی دی ر از ابزار اای بهبود بهره وری اسییت کا با کمک ان ازه گیری بهره وری حاصییل 

می شود. بر اساس این اطاعا  می توان اا ان و استان ارداای مناسبی را برای شاخصهای بهره وری تعیین نمود.        

سطل     اطاعا  بهره وری بای  بر مبنای مقای ا اای ز  ستان ارداا، بای   ستفاده لرار گیرد. در از تعیین ا مانی مورد ا

  ء بخشی .عملکرد را از طریق ان ازه گیری، ارزیابی، تنظیم گزارشهای فزب و ال اما  اصاحی حفظ کرده و ارتقا

بهبود بهره وری از طریق کار گروای و امکاری نزدیک بین م یران و کارکنان ایااد می شیییود . بنا براین بای  کلیا  

را رفع و فضییای فزب را برای کاراای گروای و تیمی ایااد نمود . کاراای گروای نا تنها موانع مو ود در این زمینا 

ثر ا تن  . م یر بای  محیطی ایااد نمای  کا در  ءانی نیز ب یار مو در افزایش بهره وری بلکا در بهبود ارتباطا  سازم 

آن کارکنان با روحیا بهتری کار کنن  و از طریق آموزش و افزایش معلوما  و مهارتهای آنان بهره وری افزایش یاب .              
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نقش کارکنان در فرآین  بهره وری و بو ود آوردن مهارتهای شیییغلی برای دشیییتیبانی از فعا،یتهای بهبود بهره وری 

 ار مهم است . برای باف بردن آگاای کارکنان در زمینا بهره وری و کیفیت آموزش آنان فزب وضروری است . ب ی

 طبقه بندی و تعریف شاخصهای بهره وری منتخب در واحدهای صنعتی -6

صهای              شاخ ش ه ان  کا این طبقا  و  صنعتی در دنج طبقا تق یم بن ی  ش ه برای واح اای  صهای انتخاب  شاخ

 آنها در زیر مشخص و تعریف ش ه است :  مربوی با

 (Labor Competitiveness)رقابت پذیری هزینه نیروی کار     6-1

ضعیت رلابت       ست و تا ح  زیادی تعیین کنن ه و صنعتی ا ازینا نیروی کار یکی از مهمترین ازینا اای یک واح  

یا صنعت در تو،ی  کافاا یا خ ما  ، از  آن با واح اای دی ر می باش  و بهمین د،یل نشان دان ه سطل ار موس ا     

م تقیماا برای ان ازه گیری رلابت   1در   ول  3و  2و  1نظر ازینا نیروی کار است . معموفا از ن بتهای بهره وری   

 دذیری استفاده می شود و ن بت چهارب نیز غا،باا با این منظور مورد استفاده لرار می گیرد . 

 ) (Labor Productivity    بهره وری نیروی کار   6-2

شی   ( ار یک از کارکنان را در ایااد ارزش افزوده یا ارزش (Effectivenessبهره وری نیروی کار ، کارآیی و اثر بخ

ست و بنا براین       شان می دا  . نیروی کار یکی از مهمترین منابع ورودی ا صنعتی ن ستان ه کل )خرو ی کل( واح  

گ ییترده برای ان ازه گیری بهره وری مورد اسییتفاده لرار می گیرد . از این گذشییتا  بهره وری نیروی کار با صییورتی

بهره وری نیروی کار ، یک  انشییین نزدیک برای بهره وری کل و یک شییاخص مهم التصییادی و ا تماعی اسییت . با 

امین رابطا   تو ا با اامیت آموزش ، از ن یییبت تع اد نفر سیییاعت آموزش در طول دوره بر تع اد کارکنان نیز در          

 نشان دان ه این شاخصهاست . 2استفاده ش ه است .   ول 

 (Capital Productivity)بهره وری سرمایه      6-3

بهره وری سیییرمایا میزان کارایی دارائیها و نحوه اسیییتفاده از سیییرمایا گذاریها را منعکر می نمای . در تحلیل                            

 ییراای غلط ناشیی از عواملی مانن  تورب ، وضیعیت بازار ، تفاو  در ارزیابی    بهره وری سیرمایا ، برای ا تناب از تف 
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سرمایا در         شاخصهای مرتبط با بهره وری  ستفاده از دارائیهای تحت ما،کیت خود ، بای  ب یار دلت کرد .  دارئیها و ا

 نشان داده ش ه ان  .  3  ول 

 ((Process Efficiencyکارآیی فرآیند      6-4

( نشییان دان ه ن ییبت ارزش افزوده ، بر ارزش کل ورودیها منهای مواد و خ ما  خری اری 4  ول ین  )کارآیی فرآ

ش ه می باش  . در والع صور  ک ر حاصل کار کارکنان و سرمایا سهام اران و مخرک ک ر کل ورودی منهای مواد          

شان می دا  . بنابر این آنچا مورد ارزیابی لرار    ش ه را ن س ا یا    ءمی گیرد ، عملیا  داخل مو و خ ما  خری اری 

 فرآین اای آن است . 

  (Material Productivity)بهره وری مواداولیه      6-5

صنعتی چا میزان )ریال(         ش ه در کارگاه  صرن  شان می دا  کا در برابر میزان )ریال( مواداو،یا م بهره وری مواد ن

 بت ارزش افزوده با مواد مصرن ش ه می باش  کا در      ارزش افزوده حاصل ش ه است . شاخص بهره وری مواد ، ن     

 نشان داده ش ه است .  5  ول 

 ((Profitability and Business Returnsسود آوری و نرخ برگشت سرمایه                              6-6

و  ظر بازرگانیس ا را بر ح ا برگشت التصادی آن ، ام از ن      ءن بتهای سود آوری و نر  برگشت ، عملکرد یک مو   

 نشان داده ش ه ان  .  6ام از نظر ما،ی ، ان ازه گیری می کن  . این ن بتها در   ول 

 (Financial Ratios)نسبتهای مالی        6-7

س ا  ب یار مفی  است و ب یاری از شرکتهایی کا حتی        ءمحاسبا و تحلیل ن بتهای ما،ی برای ارزیابی وضعیت مو   

ا محاسییبا نمی کنن  ، برای تحلیل وضییعیت خود از این ن ییبتها اسییتفاده می کنن  .    ن ییبتهای بهره وری خود ر

ن یییبتهایی کا در ایناا برای تکمیل شیییاخصیییهای بهره وری و ترکیا با آنها در ان اب تحلیل انتخاب شییی ه ان  ، 

سریع ، تعیین میزا    7)  ول ضعیت ب ایهای  اری ، ل ر   واب ویی با ب ایها بطور  شان دان ه و  ن دارائیها کا( ن

از محل ب ایها تامین ش ه است و میزان گردش ماموع دارائیهای یک موس ا در طول یک دوره ما،ی است . برخی    



19 
 

از ن ییبتهای مذکور در طبقا ن ییبتهای سییودآوری و برگشییت سییرمایا را نیز در صییور  ،زوب می توان در این طبقا 

 استفاده کرد . 

  (Components of Total Input)ه ها       اجزای ورودی کل یا ارزش کل داد  6-8

ش  . بنابر این ن بتهایی از این نوع       بررسی وضعیت ا زای مختلف ورودی کل می توان  در تحلیل بهره وری مفی  با

 انتخاب ش ه ان  : 8در زمره ماموعا ن بتهای ان ازه گیری لرار می گیرد. در این زمینا شاخصهای مذکور در   ول

یروی کار بر ارزش کل داده اا کا در این طبقا  ای می گیرد لبا در طبقا رلابت دذیری ازینا            شیییاخص ازینا ن 

 نیروی کار نیز تعریف ش ه است . 

 ((Components of Added Valueاجزاء ارزش افزوده و نسبت ارزش افزوده    6-9

سیی ییا اسییت و می توان  در م یریت ان ازه گیری و تحلیل بهره وری نقش   ءارزش افزوده مهمترین خرو ی یک مو

ب یییار مهمی را ایفا نمای  . تحلیل ارزش افزوده از طریق تازیا آن با ا زاء مختلف کمک شییایانی با م یریت برای 

 ا زاء مختلف و مهم ارزش افزوده را نشان می دا  .  9تصمیم گیری است . ن بتهای مذکور در   ول 

 ((Components of Total Manufacturing Costsاجزاء هزینه کل تولید      6-10

ضعیت ازینا اای      سبی را برای ارزیابی و تازیا و تحلیل ا زاء ازینا کل تو،ی  از طریق ن بتهای مربوطا ، ابزار منا

ن بت ازینا مواد مصرن   سا   10مختلف و استفاده از ن بتهای  زئی تر در صور  نیاز فراام می آورد . در   ول    

 ش ه ، ازینا نیروی کار م تقیم و ازینا اای سربار مورد محاسبا لرار گرفتا است .

  Ratio) (Added Value to Total Inputشاخص ارزش افزوده به ارزش کل داده ها               6-11

ا با ارزش کل داده اا          سییی یییءن یییبت ارزش افزوده با ارزش کل داده اا نشیییان دان ه رابطا خرو ی خا،ص مو        

 Total Factor))ورودی کل( اسیییت و با تو ا با مشیییکاتی کا در حال حاضیییر در محاسیییبا بهره وری کل             

Productivity)        سازمان  بهره وری ملی ایران ش ه در این راانما و ود دارد ، این ن بت از طرن  با فرمول ذکر 

اح اای صنعتی مختلف انتخاب ش ه است . بنا بر این در مقای ا بهره بعنوان بهره وری کل برای مقای ا بهره وری و
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ش ه در این راانما ، از این        صهای  زئی انتخاب  شاخ ستفاده از یکایک و ماموعا  وری واح اای مختلف عاوه بر ا

 نشان داده ش ه است ، بعنوان بهره وری کل استفاده خواا  ش  .  11شاخص کا در   ول 

ه نشان دان   1ن ه عائم اختصاری بکار رفتا در شاخصها و سی تم ان ازه گیری است و شکل         نشان دا  12  ول  

 . ساختار شاخصهای انتخاب ش ه است
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 عالئم اختصاری بكار رفته در شاخصها و سیستم اندازه گیری بهره وری -  12جدول 

AV = ارزش افزوده = Added Value 

LC = ازینا نیروی کار = Labour Cost 

LN = تع اد کارکنان = Labour Number 

OP = سود عملیاتی = Operating Profit 

Dep = استهاک = Depreciation 

MC = مواد مصرن ش ه = Material Consumed 

EC = انرمی مصرن ش ه = Energy Consumed 

DLC = ازینا نیروی کار م تقیم = Direct Labour Cost 

TA = دارائیهای کل = Total Assets 

FA = دارائیهای ثابت = Fixed Assets 

CA = دارائیهای  اری = Current Assets 

OC = سرمایا عملیاتی = Operating Capital 

TL = ماموع ب ایها = Total Liabilities 

CL = ب ایهای  اری = Current Liabilities 

TMC =  ازینا کل تو،ی = Total Manufacturing Cost 

N.Sales = فروش خا،ص = Net Sales 

INV = مو ودی = Inventory 

AR = ح ابها و اسناد دریافتنی = Account and Notes Receivable 

AD.C = ازینا اای اداری، ما،ی و فروش = Administrative costs 

OHC = ازینا سربار = Overhead Costs 

RMC = ازینا تعمیر و ن ه اری = Repair & Maintenance Costs 

IC = مصارن واسطا = Intermediate Consumptions 

TO = ارزش ستان ه = Total Output 

TI = ارزش کل داده اا = Total Inputs 

INT = ازینا ت هیا  اعتباری = Interest 

TH = ساعا  آموزش = Training Hours 

NS = تع اد سهاب = Number of Common Stocks  
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 سیستم محاسبه و تحلیل شاخصهای بهره وری در واحدهای صنعتی – 7

محاسبا و تحلیل شاخصهای بهره وری کا مزایای ب یار زیادی برای ار واح  صنعتی دارد ن کار دشواری نی ت و 

نشان داده ش ه است. برای محاسبا شاخصها، بای تی با شناخت شاخصهای منتخا در این  2نحوه انااب آن در شکل 

ورتها و مخر های این شاخصها، متغیراای (، ابت ا صورتها و مخر های شاخصها محاسبا شود. ص 6نظاب ) بخش 

 مح ودی بشرح زیر است: 

 (OPسود عملیاتی ) - (LCازینا نیروی کار ) -

 (N.Salesفروش خا،ص ) - (AVارزش افزوده ) -

 (ICمصارن واسطا ) - (TOارزش ستان ه کل ) -

 (INVمو ودی کاف ) - (TIارزش کل داده اا ) -

 (Depاستهاک ) - (CAدارائیهای  اری ) -

 (RMCازینا تعمیر و ن ه اری ) - (FAدارائیهای ثابت ) -

 ازینا ت هیا  اعتباری - (OCدارائیهای عملیاتی ) -

 (TMCازینا کل تو،ی  ) - (TAماموع دارائیها ) -

 (DLCازینا نیروی کار م تقیم ) - (MCازینا مواد مصرن ش ه ) -

 (OHCازینا سربار ) - (ECازینا مصرن انرمی ) -

 (LNنیروی کار) تع اد - (CLب ایهای  اری ) -

 (THتع اد نفر ساعت آموزش ) - (TLماموع ب ایها ) -

 (NSتع اد سهاب ) - (ARح ابها و اسناد دریافتنی ) -

 

 محاسبه شاخصهای اندازه گیری بهره وری    1 – 7

کا برگهای مربوی با ار یک از محاسبا  یا عملیا  کا در زیر تشریل ش ه ان ن ضمیما این راانما می باش . در 

فرضی نیز آورده ش ه است تا م ئو،ین واح اای صنعتی بتوانن  با سادگی با  (Case)دایان دفترچا یک مثال 

 محاسبا و تحلیل شاخصهای ان ازه گیری بهره وری برردازن :
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 کا تنظیم آنها او،ین مرحلا از محاسبا شاخصها می باش ، صور  متح ا،شکل ح اب  2و 1های شماره کاربرگ

عملکرد و سود ) زیان ( و ترازناما یک واح  صنعتی است کا می توان ب ادگی با استفاده از صورتهای ما،ی 

ی  ما،ی موس ا با این و دیوستهای گزارش اای ار شرکت آنها را تکمیل نمود. چنانچا صورتها و گزارش اا

فرمها شباات داشتا باشن ، شای  حتی بتوان ب ون استفاده از این فرمها و با استفاده م تقیم از این صورتهای 

ما،ی ، شاخصها را محاسبا نمود. در این کاربرگها برای درک ارلاب سا سال محلی تعیین ش ه است. از ک اای 

گ در محاسبا متغیراای صور  و مخرک شاخصها در کاربرگهای ذکر ش ه در ستون دست راست این دو کاربر

 بع ی استفاده خواا  ش . 

  کا بای تی در از دو کاربرگ اول تکمیل شون  ، برای محاسبا متغیراای صورتها  25تا  3کار برگهای شماره

نها ، کا در آو مخر های شاخصهای منتخا تنظیم و طراحی ش ه ان . شما می توانی  با تکمیل این کاربرگها 

استفاده ش ه است، کلیا متغیراای صورتها و مخر های  2و1از ک اای مذکور در کاربرگهای شماره 

شاخصهای منتخا ان ازه گیری بهره وری را محاسبا کنی . با تو ا با سادگی موضوع ، کاربرگی برای 

 تع اد سهاب "و  "فر ساعت آموزش تع اد ن "،  "تع اد نیروی کار  "،  "ازینا ت هیا  اعتباری  "متغیراای 

ارائا نش ه است. در کاربرگهای طراحی ش ه برای ارلاب ده سال محل فزب دیش بینی ش ه است تا امکان  "

 مقای ا و یافتن رون اا در دراز م   فراام آی . 

  درک شود. در آن  25تا  3بترتیبی طراحی ش ه است کا کلیا نتایج حاصلا از کاربرگهای  26کاربرگ شماره

با تکمیل این کاربرگ آماده محاسبا شاخصها خواای  ش . در این کاربرگ عاوه بر درک ارلاب ب ست آم ه از 

کاربرگهای لبلی کا با لیمت  اری می باش ، ستونی نیز برای لیمت ثابت ار متغیر در نظر گرفتا ش ه 

ره وری با استفاده از لیمتهای ثابت است. د،یل انااب این کار آن است کا محاسبا و تحلیل شاخصهای به

این راانما توضیل  8نتایج صحیل تری را حاصل خواا  نمود. نحوه محاسبا متغیراا با لیمت ثابت در بخش 

 داده ش ه است. 

  برای محاسبا شاخصهای منتخا طراحی ش ه است و شاخصهای منتخا و رون  آنها را  27کاربرگ شماره

ری ملی ایران با دردازش اطاعا  واصلا ، ارلامی مانن  میان ین اا و داده اای نشان می دا . سازمان بهره و
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آماری گرواهای صنعتی و امچنین اطاعا  دی ر را برای ایااد امکان مقای ا واح اا با واح اای دی ر ، 

 بطور سافنا برای واح اای صنعتی ارسال خواا  نمود. 

  ل شاخصهای بهره وری و ارزیابی وضعیت واح  خود از این نظر شما برای تحلی 27با تکمیل کاربرگ شماره

 آماده ش ه ای . 

  در از تکمیل با امراه فرب شماره یک ) شناسناما واح  صنعتی ( برای سازمان بهره  26کاربرگ شماره

وری ملی ایران ارسال می شود. سازمان با دردازش این اطاعا  و در از ترکیا آن با اطاعا  واح اای 

صنعتی دی ر ، اطاعا  مقای ا ای را برای شما ارسال و ب ین وسیلا ابزار سودمن ی برای تحلیل وضعیت 

بهره وری در اختیار شما لرار می دا  و شما را از وضعیتتان در مقای ا با واح اای صنعتی دی ر مطلع می 

ح  شماست ، برای سازمان بهره را نیز کا شناسناما وا 1کن . فزب است بهمراه این کاربرگ ، فرب شماره 

وری ملی ایران ارسال کنی . اطاعا  ارسا،ی برای سازمان کاما محرمانا بوده و ارگز نزد اید مر عی فاش 

 نخواا  ش .

   یک ب تا نرب افزاری با امراه راانمای فزب برای محاسبا شاخصها طراحی ش ه کا با موس ا  ارائا خواا

 کلیا محاسبا  مربوی را انااب خواا  داد.  2و  1ود اطاعا  در کاربرگهای ش . نرب افزار مذکور با ور
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 شروع

 تهیا اطاعا  فیزیکی
تهیا صور  عملکرد و سود و زیان با 

 تو ا با نظاب و تعاریف متح ا،شکل

 کاربرگهاتهیا 

محاسبا متغیراای صور  و 

 مخرک ن بتها

 تع یل متغیراا با لیمت ثابت

تعیین فرب اا، استان ارداا و 

 اا ان برای شاخصها
 سازمان بهره وری ملی ایران

محاسبا ن بتها با لیمت  اری 

 و لیمت ثابت

 دردازش اطاعا  دریافت ش ه
تحلیل سطل و رون  و مقای ا شاخصها 

 فرمها و اا ان تعیین ش هبا 

 گزارش تحلیلی بهره وری
تعیین علتها ، نقای لو  و 

 ضعف و فرصتهای بهبود

برناما ریزی و ال اب  هت 

 بهبود شاخصها

تهیا ترازناما با تو ا با نظاب و 

 تعاریف متح  ا،شکل
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 تحلیل شاخصهای اندازه گیری بهره وری   2 – 7  

موس ا  صنعتی با محاسبا شاخصهای بهره وری تعیین ش ه کا مشخصا ، ویژگیها و نحوه تعیین آنها لبا ارائا 

ش ه و شاخصهای ما،ی و التصادی و بخصوص شاخصهای فیزیکی و دی ری کا با تو ا با وضعیت خاص صنعت و 

ا بای تی با استفاده از یک روش شرکت، مورد شاخصهای بهره وری با وضعیت شاخصهای مختلف مرتبط است و اساس

، در ایناا در کارشناسان ار موس ا انااب دذیرد ( و خالیت و ابتکار Totalسی تماتیک، ساختار یافتا و  امع ) 

 ح  امکان توضیحا  و راانماییهای فزب در مورد  نبا اای مختلف این تحلیل ارائا می شود:

o زوب بررسی کلیا  ، با تو ا باعملکرد واح اای صنعتی حلیلان اب انتخاب شاخصهای بهره وری برای ت،

، شاخصها بصور  طبقا  یا دستا اای مختلف انتخاب ش ه ان  تا ار دستا بتوان  اطاعا   نبا اای مختلف

فزب را برای تحلیل و ارزیابی یکی از  نبا اای فعا،یت سازمان فراام آورد. سازمانها بای  با عنایت با کلیا 

، وضعیت سازمان خود را در زمینا اای زیر مورد ارزیابی لرار دان  ) شکل و ساختار این شاخصهااین 

 نشان داده ش ه است ( 1شاخصها در شکل 

 "  کا وضعیت رلابتی واح  صنعتی را در ارتبای با ازینا نیروی کار نشان می دا .   "رلابت دذیری 

 "  مان است و حتی در ب یاری از سازمانها آن را بطور کا مهمترین عامل موفقیت ساز "بهره وری نیروی کار

  می نامن . "بهره وری  "کلی 

 "  کا در از بهره وری نیروی کار، مهمترین شاخص ان ازه گیری بهره وری است و   "بهره وری سرمایا

 اطاعا  ب یار مناسبی برای تصمیم گیریهای م یریت می باش . 

 "  افزوده بر ازینا مواد، نحوه استفاده از مواد در ایااد ارزش افزوده را  کا با تق یم ارزش "بهره وری مواد

 مشخص می سازد. 

 "   کا وضعیت عملیاتی داخل واح  صنعتی را نشان می دا .  "کارائی فراین 

 "  کا وضعیت سود آوری و نر  برگشت سرمایا در واح  صنعتی را نشان  "سودآوری و نر  برگشت سرمایا

 می دا . 
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 " گردش دارائیها و تحلیل نق ین ی شرکت کا در تحلیل وضعیت ب ایها، مو ودی کاف "ما،ی های ن بت ،

 می گیرن .  رمورد استفاده لرا

  ،) عاوه بر ن بتهای فوط ا،ذکر، سا گروه از ن بتها نیز برای تحلیل ا زا ورودی کل ) ارزش کل داده اا

 ارزش افزوده و ازینا کل تو،ی  در نظر گرفتا ش ه ان . 

 شناسنامه واحد صنعتی  – 1فرم شماره 

 : ISIC مشخصا  عمومی                                            ک   – 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و،ی ی کارخانا  ول مشخصا  واح اای ت – 2

 سی تم تو،ی  واح  تو،ی  نوع محصول تع اد کارگاه ناب کارگاه ردیف 
ظرفیت اسمی 

 در سال

تاریخ شروع 

 بهره برداری

تع اد کل 

 کارکنان

         

         

         

 

 ناب و ناب خانوادگی م یر عامل                                        امضاء                                   تاریخ 

 ناب شرکت :                                   ناب کارخانا :                              تحت دوشش :

 سال تاسیر:        تعاونی         صوصی  خ         ملی ش ه               دو،تی 

 آدرس ، تلفن و فاکر دفتر مرکزی:

 آدرس ، تلفن و فاکر کارخانا :

 م احت زمین کارخانا :                                            متر مربع

 م احت ساختمانهای تو،ی  :                                       متر مربع

 تمانهای اداری :                                      متر مربعم احت ساخ

 م احت سایر ساختمانها :                                         متر مربع

  مع زیر بنا :                                                        متر مربع
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 کل داده اا (، ارزش افزوده و ازینا کل تو،ی  در نظر گرفتا ش ه ان .) ارزش 

  نمود تا ساختار سا متغیر مهم فوط ا،ذکر ارزش کل داده اا، ارزش افزوده و ناین ن بتها با شرکت کمک خواا

 ازینا کل تو،ی  را در سازمان خود ارزیابی و نقای لو  و ضعف آنها را تعیین نمای .

 زش افزوده بر ارزش کل داده اا یک ن بت کلی ار(
𝐴𝑉

𝑇𝐼
نیز برای ارزیابی وضعیت ارزش افزوده ) خرو ی  (

خا،ص موس ا ( با ارزش کل داده اا ) ورودی کل موس ا ( در نظر گرفتا ش ه و سازمان بهره وری ملی 

کتهای تی شرقای ا وضعیت کلی بهره وری شرکتها، حم ایران لص  دارد در این مقطع، از این یک ن بت برای

 ، در گرواهای صنعتی و بخشهای مختلف استفاده نمای . غیر مشابا

  ار یک از شاخصها و ن بتهای فوط دریچا مهمی را با تحلیل وضعیت بهره وری و یا سودآوری و برگشت

سرمایا سازمان باز می کن  و،ی انااب این تحلیل زمانی با غنای کامل می رس  کا وضعیت شاخصهای مرتبط 

ز مورد ارتبای با یک ی ر نیبا استفاده از بررسیها و مطا،عا  کارشناسان سازمان بصور  رفت و برگشتی و در 

تحلیل لرار گیرد. ا،بتا بای  تو ا نمود کا برای ار تحلیل ا،زاما نبای  از اما شاخصهای منتخا استفاده 

شود و در ار مورد ب ت ی با نیاز واح  صنعتی مربوطا دارد. در برخی موارد از یک شاخص برای کنترل 

 لیلهای  زئی تر یا  نبی تر استفاده می شود. ما د تحلیلهای لبلی و در موارد دی ر برای تح

  امانطوریکا لبا ام اشاره ش ، در تحلیل شاخصهای بهره وری  زئی بای  دلت نمود کا تغییرا  یک شاخص

باعث برداشتهای غلط نشود. زیرا تغییر ار شاخص با تغییرا  شاخصهای دی ر مرتبط می باش . برای مثال 

)کار افزایش شاخص بهره وری نیروی 
𝐴𝑉

𝐿𝑁
)می توان  با لیمت کااش شاخص بهره وری سرمایا  (

𝐴𝑉

𝐹𝐴
) 

صور  دذیرفتا باش . با عبار  دی ر کااش تع اد کارگران ) یکی از ورودیها ( ممکن است با علت افزایش 

ای  ببیشتر سرمایا ) ورودی دی ر ( اتفاط افتاده باش . بنابر این برای اطمینان از صحت تحلیل انااب ش ه 

 شاخصهای مرتبط با ام را مورد بررسی لرار داد. 

 ها در این راانما او،ین بررسی درباره سطل ار شاخص انااب می گیرد. باف بودن یا دایین بودن ار شاخص

آورده ش ه است
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o  شاخص اای ب ست ام ه بای  با نرمها و استان ارد اای مو ود مقای ا شون  و از این  هت مورد تحلیل

( باشن  کا موس ا دستیابی با ان را ان اب targetلرار گیرن . نرمها و استان ارد اا می توانن  یک ا ن )

ممکن است نرب یا استان ارد، برناما ریزی اای دراز م  ، میان م   و کوتاه م   دیش بینی نموده است. 

عملکرد لبلی موس ا باش  کا رسی ن با ان برای موس ا ای ه ال یا  ا،ا باش . ممکن است شاخص 

مشابا یک موس ا صنعتی مشابا با عنوان نرب یا استان ارد انتخاب شود و یا در مواردی از استان ارد اا و 

ر حال حاضر بیشتر سازمانها در کشوراای دیشرفتا با نرب اای بین ا،مللی در این ارتبای استفاده شود. د

 BPBM( )Best Practice Businessدنبال یافتن بهترین روش اای م یریت سازمان )

management درار فراین  ا تن  و با ایااد شبکا اای مقای ا داخلی و خار ی مرتبا سعی در )

ان تحلیل نمود کا معیاراایی برای مقای ا بهبود شاخصهای خود دارن . شاخص اا را زمانی بهتر می تو

انها در دست داشتا باشیم. یکی از این معیاراا کا در این درومه دیش بینی ش ه است، بافترین و دایین 

ترین و میان ین ار شاخص در صنعت مربوطا می باش . سازمان بهره وری ملی ایران، در از دریافت 

 نتایج دردازش این اطاعا  را با شرکتها اعاب می نمای . اطاعا  از شرکت اای مختلف، اما سا،ا

o  بررسی و تحلیل بع ی می توان  با تو ا با تغییرا  ار شاخص صور  دذیرد. برای مثال ولتی ن بتی

دایین رود یا صور  ان کااش دی ا کرده یا مخرک ان افزایش دی ا کرده است. کااش صور  یا افزایش 

ا زای متغیر مربوطا حادث می شود. مثا چنانچا بررسی شاخص) مخرک نیز با علت تغییر در
𝐴𝑉

LC
 ، )

 ارزش افزوده

ازینا نیروی کار
م  نظر باش ، اگر این شاخص ن بت با سال گذشتا کااش یافتا باش  می توان نتیاا گرفت   

صور   ( افزایش یافتا است و یا ار دو.  در صورتیکاLC( کااش یافتا و یا مخرک )AVکا یا صور  )

کااش یافتا باش  می توان ارزش افزوده را با ا زای اصلی آن یعنی سود عملیاتی، ازینا نیروی کار، 

استهاک، ما،یا  غیر م تقیم و ازینا ت هیا  اعتباری تازیا نموده و تغییرا  ار یک را مورد مطا،عا 

 و تحلیل لرار داد.
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قیم یا این افزایش در نیروی کار م تحقوط و دستمزد و ثانیا آیا متوسط کا اوف ایا تع اد درسنل افزایش یافتا 

بوده است یا غیر م تقیم. امچنین می توان از طریق تحلیل شاخص اای دی ری کا مربوی با ا زای ارزش 

 افزوده و یا ازینا نیروی کار می شون  وضعیت دو متغیر صور  و مخرک ن بت را بیشتر مورد تحلیل لرار داد.

o  گرفتا ش ه در دوره یا  ر رون  کااش یا افزایش شاخص اا وضعیت سازمان و اثرا  تصمیما از طرن دی

دوره اای گذشتا را روشن می سازد. امچنین می توان این رون اا را با رون  شاخص اای مشابا در سازمانهای 

ت یا منفی( شاخصها دی ر اعم از داخلی و خار ی مقای ا و نتایج ان را تازیا و تحلیل نمود. نر  رش  )مثب

نیز معرن وضعیت سازمان خواا  بود و م یران میتوانن  نتایج فزب را از بررسی این نر  و مقای ا ان با نر  

 رش  سازمانهای مشابا و نر  رش  صنعت یا زیر بخش مربوطا با دست اورن .

o  یلهای استفاده از ان با تحلار ن بت را میتوان با صور مختلف با حاصل ضرب دو ن بت دی ر تازیا کرد و با

 بیشتری در این زمینا درداخت برای مثال ن بت بهره وری نیروی کار
AVارزش افزوده

𝐿𝑁 ازینا نیروری کار
را می توان با دو       

 صور  تازیا نمود )نمودار صفحا بع (

 امانطور کا مشاا ه می شود ن بتهای با دست ام ه یعنی
(𝐴𝑉)ارزش افزوده

(𝐹𝐴)دارائیهای ثابت
  ،

(𝐹𝐴)دارائیهای ثابت

(𝐿𝑁)تع اد کارکنان
  ،

(𝐴𝑉)ارزش افزوده

(𝑇𝑂)ارزش ستان ه
  

و 
(𝑇𝑂)ارزش ستان ه

(𝐿𝑁)تع اد کارکنان
ن بتهای ب یار خوبی برای تحلیل و نتیاا گیری بیشتر در این زمینا ارزش افزوده بهره  

وری نیروی کار بهره وری سرمایا وضعیت سرمایا ن بت با نیروی کار و وضعیت ارزش ستان ه و اثرا  تغییر 

تحلیل  ا، وریتمی است کا با استفاده از تازیا شاخص اا 3یک شاخص در شاخصهای دی ر ا تن . شکل 

 ب یار مفی ی را فراام می اورد.

o   وضعیت نا مناسا ار ن بت می توان  علل مختلف داشتا باش . شرکت اای صنعتی می توانن  با یافتن این

 ال اب کنن . علت اا با برناما ریزی برای حذن یا کااش اثرا  انها 
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در ار مورد  ام ه و و 13انها در   ول  بهره وری نیروی کار دایین باش  عللی دارد کا مهمتریندر صورتی کا 

 یشنهاد ش ه است:بررسی اای بیشتر نیز د

 ازینا ت هیا  اعتباری + ما،یا  غیر م تقیم + استهاک + ازینا نیروی کار + سود عملیاتی = ارزش افزوده

o اای تاخندر نهایت ار موس ا بای تی با استفاده از شاخص اای انتخاب ش ه در این راانما و امچنین ش 

فیزیکی یا التصاد داخلی و یا شاخصهای فیزیکی و التصادی کا ممکن است ماموعا شرکت اای ار صنعت 

خود تعیین نماین  وضعیت بهره وری خود را  یامشابا با شبکا ش ن از طریق سازمان ملی بهره وری ایران بر

و علل آن و یافتن فرصت اای و لو  با صور   امع و سی تماتیک تحلیل نموده و با یافتن نقای ضعف 

 بهبود در ار زمینا برناما ریزی و در  هت ارتقا بهره وری و کیفیت ال اب کنن .
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 تحلیل علل پایین بودن نسبت بهره وری نیروی کار – 13جدول 

 بررسیها و تحلیلهای دیشنهادی بیشتر علل ممکن 

 ترکیا نامناسا محصول

 گرانی مواد و خ ما  خری اری ش ه

 برناما ریزی تو،ی  ضعیف یا نامناسا 

 کارکنان تک مهارتی 

 روشهای کار نامناسا

 زیادی کار ما د روی محصوف 

 اتان ولت و مواد

 فق ان آموزش برای کارکنان

 روحیا دایین کارکنان

 سی تم حقوط و دستمزد نامناسا

 ا ار یک از محصوف  تحلیل سود بر ح 

 تحلیل وضعیت خری  و ن بت ارزش افزوده با فروش 

 مطا،عا بیشتر در زمینا برناما ریزی تو،ی  از طریق نمونا گیری

 مطا،عا در زمینا انعطان دذیری شغل کارکنان

 مطا،عا کار و زمان سنای 

 بررسی وضعیت کنترل کیفیت

 بررسی گزارش اای تو،ی 

 نیازسنای آموزشیمطا،عا در زمینا 

 مطا،عا روحیا کارکنان

 بررسی سی تم حقوط و دستمزد

 

o  را امراه با فرب یک)شناسناما واح  صنعتی(  26موس ا صنعتی در از محاسبا شاخص اا کار برگ شماره

گزارش تحلیلی کوتاه )در صور  کامریئتری بودن سی تم واح  صنعتی از طریق دی کت کامریوتری( در 

در سال کا از طرن سازمان ملی بهره وری ایران تعیین خئاا  ش  با سازمانا مربور اعاب یک زمان معین 

می کنن . یکی از  نبا اای مهم ا رای صحیل و موثر این سی تمت با ان اب بودن ارسال این ازفعا  می 

 باش .

o  تم ک  گذاری ویرایش سازمان بهره وری ملی ایران با دردازش اطاعا  واصلا و امچنین با استفاده از سی

سوب طبقا بن ی استان ارد رشتا فعا،یتهای التصادی ایران در بخش صنعت ضمن بررسی وضعیت تطبیقی 

این شرکتها با یک دی ر میان ین شاخص اای مزبور در سال مربوطا را برای ار گروه صنعتی محاسبا و برای 

یران عاوه بر میان ین ار شاخص دایین ترین و سازمانهای مربوطا ارسال می نمای . سازمان بهره وری ملی ا

بافترین شاخص و تع اد شرکت اای مربوی با ار گروه صنعتی را کا اطاعا  خود را ارسال کرده ان  و 

 برای سازمانها ارسال خواا  نمود.امچنین  ای اه ن بی ار شرکت در  مع شرکتها را 

 


