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یک مدرسه بهرهور
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مهندس ترکان مدیری شایسته در تراز جمهوری اسالم 
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میهمان

اندیشه بهرهوری
ماهنامه اقتصادی – مدیریتی
شماره  ،1خردادماه 1400
صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
سید حمید کالنتری همتآبادی
دبیرتحریریه:
محمدمجیدزاده
با تشکر از:
مهندس علی اکبر اولیاء
دکتر حمیدرضا نایبی
دکتر آیدا شریعتمداری
محمد شهریار
به همت انجمن بهرهوری ایران
طرح روی جلد:
هانیعبدالمجید
نشانی:
تهران ،جالل آل احمد ،نرسیده به خروجی
چمران ،مقابل دانشگاه تربیت مدرس،
خیابان پروانه ،شماره  ،2طبقه  ،5واحد 15
تلفن88016204 :
نمابر88016313 :
پست الکترونیکیinfo@irpa.ir:
وبسایتwww.irpa.ir :
مطالب مطرحشده لزوما دیدگاه
انجمن بهرهوری ایران و نشریه
«اندیشه بهرهوری» نیست.

چگونه میتوان با حلوا حلوا گفتن دهان را شیرین ساخت؟ ؟

10

ی
درآمدی بر ضرورت مدیریت دانش در سازمانهای دولت 

13

ی
کارآفرینی اجتماعی ضرورت نظام تعلیم و تربیت عموم 

16

ی
انتخابات و بهرهور 

17

ت
بهرهوری در تفکر Nexusی و پرتوانسازی محیط زیس 

18

گفتمان
ی
دولت آینده و چالش مدیریت و بهرهور 

20

ی
اهمیت توجه به  4سطح بهرهور 

20

بسترسازی برای بهرهوری در برنامه هفتم توسع ه

22

مرور تلفیقی بر جایگاه ایران در شــاخصهای جهانی توسعه از منظر
ی
بهرهور 

24

ن
بهرهوری و دو پارادوکس عجیب در اقتصاد ایرا 

26

دیدگاه
ی
پاسخ به پرسشهای کلید 

29

نبود باور بهرهوری و هدررفت سرمایههای کشو ر

29

ی
اثر تحریم بر محیط زیست و بهرهور 

29

ی
دولت؛ مهمترین مشکل ارتقای بهرهور 

29

ی
شرکتهای دولتی و عمومی؛ پاشنه آشیل بهرهور 

30

بهرهوری در گیرودار شاخصه ا

30

گزارش ویژه :یک مدرسه بهرهور در آخر دنی ا

31

داستان آغاز به کار مدرسه «صبح رویش» و پارتی به نام خ.ب.

31

صبح رویش آغاز شده است ...

33

ب
پرونده ویژه :بهرهوری آ 

37

گ
کفران نعمت بزر 

38

م
اهمیت توجه به بهرهوری آب و خاک در کنار ه 

48

بحرانیترین وضعیت آب در کشور طی چند دهه اخی ر

49

بحران آب بهصورت یک بسته ویژه مدنظر قرار گیر د

50

ن
لزوم بررسی بهرهوری آب بر اساس شاخصهای معی 

51

ب
ضرورت هماهنگی در حکمرانی ،مدیریت و فناوری آ 

52

سخن نخست

انجمن بهرهوری ایران پس از ســالها تالش و فعالیت در جهت ارتقای بهرهوری
ملی،امروزبهانتشار«اندیشهبهرهوری»برایبرقراریتعاملوارتباطهرچهموثرتر
با صاحبنظران ،دغدغهمندان و ذینفعان بهرهوری رسیده است تا با جلب مشارکت
عالقهمندان ،دانشگاهیان و مدیران دلسوز در دولت و بخش خصوصی در ترویج
فرهنگ و اندیشه بهرهوری بکوشد و زمینههای تحول در این مهم را فراهم سازد.
اهل نظر میدانند که حوزه عمل بهرهوری محدود به واحدهای صنعتی و بنگاههای
اقتصادی نمیشــود .بهرهوری همه عرصههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی را در بر میگیرد .بهرهوری هم بُعد فردی دارد ،هم بُعد گروهی و سازمانی،
هم به کودکان و نوجوانان مربوط میشود ،هم به میانساالن و بزرگساالن .بهرهوری
همه بخشهای اقتصادی و خدماتی چون کشاورزی ،صنعت ،آموزش ،بهداشت و
درمان ،بازرگانی ،حمل و نقل و مسکن را شامل میشود.
هر جا کــه تولیدی و خدمتی انجــام میپذیرد ،ولو کوچک و خُ ــرد ،بهرهوری
موضوعیت مییابد .ماموریت اصلی بهرهوری ،بهینهسازی تولید و مصرف است.
استفاده بهتر و عقالیی از ثروتها و منابع ملی و بارور ساختن نیروی انسانی است.
بهرهوری ارتباط تنگاتنگی با رشد و ارتقای مدیریت و کارآمدتر شدن نظام اداری و
اجرایی دارد .بهرهوری رابطه ای تنگاتنگ با برنامهریزی دارد .بدون یک برنامهریزی
صحیح ،علمی و کارشناسانه نمیتوانیم به نتایج بهرهوری امیدوار باشیم .بهرهوری
ماموریت دارد تا از خواب ســرمایهها جلوگیری کند تا طرحها و پروژهها در زمان
مقرر به بهرهوری برسد ،تا برنامهریزیها اثربخش شوند .تا هر چیزی بهدرستی
در جای خودش قرار گیرد تا دوشادوش سرمایهگذاریها ،تولید ناخالص ملی را
افزایشبخشدوازاتالفهاجلوگیریکند.بهرهورینیازمندپیششرطهاییاست
تا بتواند عرضاندام کند و موضوعیت یابد و از جمله این موارد ،فضا و محیط کسب و
کار است ،یعنی شرایط عمومی جامعه ،ادارات و نهادهای اجرایی ،قوانین و مقررات
و ضابطهها و دستورالعملها برای تولید و فعالیت اقتصادی مساعد و فراهم شده
باشند .محیط اقتصاد رقابتی باشد ،از رانت و رانتخواری جلوگیری شود .دولت
رقیب بخش خصوصی نشود ،خصوصیسازی واقعی اتفاق بیافتد .اصل  ،44تمام
و کمال به اجرا در آید .آمار و اطالعات در اختیار جامعه و کارشناســان قرار گیرد.
شفافیت جایگزین فساد و رشوه شــود .نظارتهای اثربخش توسعه یابد .فضای
فرهنگی کشور و فرهنگ عمومی جامعه به سوی کار ،تالش و تولید تشویق شوند.
بهرهوری در کشورهایی که به جایی رسیده است متکی به عزم ملی و ایجاد حرکت
بهرهوری با شکلگیری نهضت بهرهوری بوده است.
اینک که در آستانه شروع کار رییس جمهور و دولت جدید هستیم ،امیدواریم که
یکی از دغدغههای اصلی دولت و مدیران ارشد کشور ،ارتقای بهرهوری بوده و از
نقطه آغازین تعیین اعضای کابینه ،و انتخاب مدیران ارشد ،یکی از شاخصهای
اصلی در انتخاب ،میزان باور و تعهد آنان به بهرهوری باشد.

مدیرمسئول
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مهندسترکان
مدیریشایستهدر
تراز جمهوری اسالمی
مهندس علی اکبر اولیاء
عضو هیات مدیره
انجمن بهرهوری ایران

متاسفانه شرایط امروز کشور بهگونهای است که
بخش قابل توجهی از افکار عمومی جامعه حس
مثبتینسبتبهمدیراندولتیازجهتتخصص،
عقالنیتوکاراییندارند.اینپدیدهعللمختلفی
دارد از جمله ظهور و بروز افرادی بیسواد (ولی
مدرکدار) متظاهر و جویــای نام و نان ،بهویژه
در ســالهای اخیر  ....همینطور مدیرانی که
بــه نوایی رســیدهاند و مردم وضعیتشــان را
میبینند .مرحوم مهندس اکبر ترکان در طیفی
کامال متضاد با این جماعت بدنامکننده مدیران
دولت بود.
با وجود داشتن اطالعات وسیع و قدرت تحلیل
باال برای کسب دانش در دوره کارشناسی ارشد
مدیریت دولتی مرکــز آموزش مدیریت دولتی

شــرکت کرد و من افتخار همکاری با ایشان را
داشتم .در آن ســالها (اواخر دهه  )70به اتفاق
مرحوم مهندس حمیدیا و یکی دیگر از معاونان
اســتانداری یزد در این دوره شــرکت داشتیم.
مهندس ترکان در کالسها حضوری شــاخص
داشــت .در بحثها چیزی از اســاتید برجسته
مدیریت که عمدتا از امرای بازنشســته ارتش و
فارغالتحصیلآمریکابودند،کمنداشت.بعدهاکه
وزیر راه و ترابری و بعد معاون برنامهریزی وزارت
نفتشدهمباایشانارتباطداشتم.همینطوردر
ماههای اخیر که با دوستان انجمن بهرهوری ایران
خدمتشانمیرسیدیموازنظراتشانبهرهمند
میشدیم .دیدی وسیع و تحلیلهای راهبردی
داشــت .در این وانفسای فوران مشکالت ،جای

مدیران تاثیرگذاری چون ایشــان بسیار خالی
است .فقدانی تلخ و آزاردهنده برای مدیری که
اسوه و نمونه بود .در دیدار دوستان هیات مدیره
انجمن مدیران دولتی (همکالسیهای سابق)
هم که خدمتشان رسیدیم ،یکی از بحثهای
این بــود که از ایشــان کمــک بخواهیم برای
راهاندازی مکتب مدیران با ویژگیهای مورد نیاز
کشور و انتقال دانش و تجربه به مدیران جدید،
پدیدهای که متاسفانه به جریان نیفتاد.
شناخت و معرفی مدیرانی چون مهندس ترکان،
پاسداشت سرمایههای معنوی و فکری کشور و
مقابلهباامواجتخریبوخانهنشینیسرمایههایی
اســت که عامدا و یا از ســر جهل و بیخردی به
حاشیه رانده میشوند.
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  جشن استقرار چرخه بهرهوری؟!

 60سالگی
سازمان بهرهوری آسیایی
 21اریبهشت 1400برابر با  11ماه می سال
 2021میالدی ،شصتمین سالگرد تأسیس
سازمان بهرهوری آسیایی بود .سازمانی که
از  1961میالدی فعالیت خود را آغاز کرد و
عالوه بر گســترش فعالیتهای خود گام به
گام بر اعضای خــود افزود که امروز از فیجی
در اقیانــوس آرام تا ترکیه بــه عضویت این
ســازمان در آمدهاند .نکته قابل توجه درباره
سازمان بهرهوری آسیایی که دبیرخانه آن در
شهر توکیو قرار دارد این است که سازماندهی
مناسبی را در راســتای ارتقای بهرهوری در
کشــورهای عضو داشته بهگونهای که حتی
با شــیوع کرونا هم فعالیتهای این سازمان
متوقف نشد .نشستهای متعدد APO Talk
و برگزاری مجازی شصت و دومين نشست
شــورای حکام ( )GBMشــصت و یکمین
نشست کارگاهی روسای سازمانهای ملی
بهرهوریکشورهایعضو()WSMودورههای
آموزشی که پیش از این بهصورت حضوری
برگزار میشد ،بخشی از این فعالیتها بوده
است .کشــورمان ایران نیز که از سال 1965
به عضویت این ســازمان آسیایی درآمده در
این مدت تالش کرده تــا بتواند از خدمات
سازمان بهرهوری آسیایی بهره گیرد ،هر چند
محدود شدن همکاریها پس از خروج ترامپ
از برجام و وضــع دوباره تحریمهای ظالمانه
علیه کشورمان سایهای را بر سر همکاریها
انداخته است.
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جشن اســتقرار چرخه بهرهوری در دســتگاههای اجرایی
همزمــان با روز ملی بهــرهوری و با حضــور معاون رییس
جمهور و رییس ســازمان امور اداری و اســتخدامی کشور،
رییس ســازمان ملی بهرهوری ایران و جمعی از ذینفعان
و متخصصان حوزه بهرهوری برگزار شــد .فاطمه پهلوانی،
رییس ســازمان ملی بهرهوری ایران در این جشن خبر داد
که با همکاری سازمانها و دســتگاههای اجرایی  14سند
بخشی آماده شده است که به هیئتوزیران تقدیم شود .وی
تصریحکردکهبرنامههایبهرهوری استمرار داردو چشم امید
سازمان ملی بهرهوری ایران همچنان به تکمیل برنامههای
سایر دستگاههای ذیربط در این امر است .همچنین در این
جشن اعالم شد که از مجموع  34دستگاه ملی 32 ،دستگاه
گام اول را طی کردهاند و  24دســتگاه وارد فاز سوم چرخه
بهرهوری یعنی گام  5به بعد شدهاند .اعداد و ارقامی که این
ســوال را مطرح کرد که چرا با وجود این میزان پیشرفت که
بهنظر با اهداف تعیین شده فاصله مشخصی دارد ،برگزاری
جشن استقرار بهرهوری به چه معناست؟
شایان ذکر است که هيأت وزيران در جلسه  16شهریورماه
 1399به پيشنهاد مشترك ســازمان اداري و استخدامي
كشور و سازمان برنامه و بودجه كشــور و به استناد بند (د)
تبصره ( )21ماده واحده قانون بودجه سال  1399كل كشور،
آيين نامه اجرايي بند ياد شده را تصويب كرد¬ .بر اساس این
آییننامه در اجراي جزء ( )1بند (د) تبصره ( )21قانون ،كليه
دستگاه هاي اجرايي متولي بخش هاي اقتصادي موظفند

به منظور تحقق اهداف جدول شــماره ( )2ماده ( )3قانون
برنامه ،برنامه عملياتي ارتقاي بهره وري حوزه مسووليت خود
را مطابق با راهنماي اجرايي تهيه و ظرف يك ماه پس از ابالغ
اين آيين نامه جهت تأييد به سازمان ارايه كنند .كليه دستگاه
هاي اجرايي موظفنــد برنامه ارتقاي بهره وري دســتگاه،
مشتمل بر گزارش مسأله شناسي و اقدامات اساسي دستگاه
اجرايي در ستاد و واحدهاي تابع خود را با جهت گيري كاهش
هزينه و زمان ارايه خدمات و ارتقاي سطح كيفي خدمات با
بهره گيري مناسب از وضع موجود تا پايان شش ماهه اول ،به
سازمان ارايه كنند.
دستگاههاي اجرايي موضوع جدول شــماره ( )7قانون كه
داراي اعتبارات هزينهاي هستند مكلفند ،اعتبارات هزينهاي
الزم براي اجراي برنامههاي عملياتي ارتقاي بهره وري را در
قالب برنامه ارتقاي بهره وري ،حداكثر تا ســه درصد ()%3
از اعتبــارات هزينه اي ابالغي به دســتگاه هاي اجرايي (به
اســتثناي فصول ( )1و ( ))6پيشبينــي و در موافقت نامه
متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور درج كنند.

«شتاب»  در بهرهوری  با شبکه ترویج و آموزش بهرهوری
به باور کارشناسان یکی از موانع جدی در ارتقای بهرهوری کشور نبود آموزشهای الزم در حوزه بهرهوری است .هر
چندسالهاستنمایندگانایراندردورههاوکارگاههایمختلفآموزشیسازمانبهرهوریآسیاییحضورمییابند،
اما نبود یک بانک اطالعات کامل از آموزشگیرندگان و نبود زمینه مســاعد برای انتقال آموزشهای فراگیران ،از
آسیبهای جدی در این حوزه بوده است .بر همین اساس ،انجمن بهرهوری ایران راهاندازی شبکه ترویج و آموزش
بهرهوری (شــتاب) را با بهرهگیری از نظرات دو حوزه آموزش و بهرهوری در دســتور کار قــرار داده تا بتوان با ارایه
آموزشهای گسترده به اقشار مختلف ،زمینه ارتقای بهرهوری کشور را فراهم کرد .فاز نخست شبکه ترویج و آموزش
بهرهوری ،همزمان با یازدهمین همایش ملی بهرهوری رونمایی خواهد شد.

بهرهوری از بزرگترین ،ملیترین و اثرگذارترین موضوعات کشور است

دکتراسحاقجهانگیری،معاوناولرییسجمهور
با تاکید بر اینکه ارتقــا بهرهوری از بزرگترین،
ملیتریــن و اثرگذارترین موضوعات کشــور
است ،تصریح کرد :باید در شرایط فعلی ارتقای
بهرهوری در کشور به عنوان یک امر واجب و مهم
تلقیمیشود.ویکهدرآیینگشایششبکهملی
بهرهوری صحبت میکرد ،تاکید کرد که ارتقای

بهرهوری از بزرگترین ،ملیترین و اثرگذارترین
موضوعات کشور اســت .موضوع بهرهوری در
سند چشم انداز ،سیاستهای اقتصاد مقاومتی
و برنامههای توسعهای کشور بهعنوان هدفی مهم
و در عین حال کمی آمده است .یکی از اصلیترین
مسائل کشور این است که دستگاهی حاضر به
پاسخگو بودن در یک مرجع دیگر نیست .گاهی

هزینههای حیثیتی ،اقتصــادی و امنیتی عدم
پاسخگویی افراد و دستگاها برای کشور فاجعه
بار است .موضوع بهرهوری نه تنها یک موضوع
اقتصادی بلکه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاســی و
همه جانبه است .باید بنگاههای اقتصادی یک
برنامه افزایش و ارتقای بهرهوری  ۳تا  ۵ســاله
داشته باشد.

وری امروز ایران»
انتشار چاپ دوم کتاب «بهره ِ

پیگیری توسعه فعالیتهای بهرهورانه در حوزههای مختلف

انجمن بهرهوری ایران بهعنوان یکی از انجمنهای
فعال در حوزه بهرهوری کشور در ماههای اخیر تالش
کرده است تا فعالیتهایبهرهورانه در سطحکشور را
از طریق گسترش گفتمان باور و فرهنگ بهرهوری
توسعه دهد .بر همین اساس انجمن بهرهوری ایران
توسعه همافزاییها در جهت ارتقای بهرهوری را در
دســتور کار خود قرار داده است .امضای تفاهمنامه
همکاری با بیمه مرکزی جمهوری اســامی ایران،
ســازمان مدیریت صنعتی و سازمان ملی بهرهوری
ایران و گســترش همکاریها با شرکتهای ایران
خودرو ،بیمه تعاون ،بیمه تجارت نو ،شرکت فوالد
آلیاژی ایران ،بیمه رازی ،بیمه سرمد ،شرکت آهن
و فوالد غدیر ایرانیان و شــرکت بیمه دی بخشــی
از این فعالیتها بوده اســت .همچنین این انجمن
در راســتای ارتقای تعامالت فیمابین مشارکت در

طرحهای ارتقای بهــرهوری در وزارتخانه آموزش و
پرورش از جمله تشکیل کارگروه ارتقای بهرهوری
در این وزارتخانه و همچنین وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی را دنبال کرده است .برگزاری وبینارهای
آموزشی متعددی نیز از سوی این انجمن با همکاری
بخشخصوصیودولتیبخشیازدیگرفعالیتهای
این انجمن در ماههای اخیر بوده است .دیدار با دکتر
اســحاق جهانگیری معــاون اول رییسجمهور و
جمعی دیگر از مسووالن ارشد کشور بخش دیگر از
تالشهای انجمن بهرهوری ایران در ماههای اخبر
بوده است.

   اهتمام انجمنهای بهرهوری با وجود شرایط کرونایی
با وجود شرایط کرونایی انجمنهای فعال در حوزه بهرهوری کشور به اهتمام خود برای توسعه بهرهوری
ایران ادامه دادند .همزمان با هفته بهرهوری سال جاری چند نشست تخصصی با همکاری انجمنهای
بهرهوری با ســازمان ملی بهرهوری و مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد .بر همین اساس میزگرد
تخصصی مدیریت دانش و بهرهوری بــا همکاری انجمن بهرهوری ایران و کانون توســعه بهرهوری و
توانمندســازی اجتماعی و میزگرد بهرهوری مبتنی بر نوآوری با همکاری انجمن مدیریت بهرهوری
ایران برگزار شده و برگزاری چند میزگرد دیگر نیز پیشبینی شده است .شایان ذکر است که در ماههای
اخیر انجمن مهندسی بهرهوری صنعت برق ایران و انجمن توسعه مدیریت بهرهوری ایران پانزدهمین
کنفرانس ملی بهرهوری و کیفیت را بهمنماه 1399برگزار کردند .همچنین شمارههای جدید فصلنامه
پژوهش مدیریت بهرهوری نیز از سوی انجمن علمی مدیریت بهرهوری در این مدت منتشر شده است.

چاپدوم کتاب «بهرهوریِ امروز ایران» که حاصل دیدگاهها و
نظرات  18نفر از فرهيختگان و اندیشمندان در حوزه اقتصـاد،
مدیریت و بهرهوری است از سوی انجمن بهرهوری ایران منتشر
شد .این کتاب تالش دارد تا ضمن واکـاوی وضعیت بهرهوری
کشوردرشرایطکنونیوعواملنابهرهوریآن،بهبیـانراهکارها
در توسعه فرهنگ بهرهوری و ارتقـای بهرهوری کشور بپردازد.
ویژگی اصلي این کتـاب ،انعکـاس دیدگـاههای افرادی است
کهسـالهـادربخشهـایمختلفدولتی،عمومیوخصوصی
و همچنین فضـای آکادمیک دانشگـاهی فعـالیت داشته که
ماحصل آن ،نگــاهی چنـدوجهی به موضوع بهرهوری است
ن تمرکز
که امید میرود با پیگیری مسئوالن امـر و همچنی 
بر آنها از سوی متخصصـــان بهرهوری ،بتواند به راهحلهای
مناسب برای ارتقـای «بهرهوریِ امروز ایران» و تسهیل حرکت
و شکلگیری نهضت فراگیر بهرهوری در کشور منجر شود.
کتاب بهرهوری امروز ایران در واقع ماحصل ســخنرانیهای
دهمیــن همایش ملی بهــرهوری و چند گفتگــوی مهم در
حوزه بهرهوری اســت که در ســال  1399با حضور جمعی از
صاحبنظران و فرهیختــگان در حوزههای اقتصاد مدیریت
و بهرهوری با رعایت شــیوهنامههای بهداشتی از سوی انجمن
بهرهوری ایران با خط مشی «ایجاد بستر و فضای هماندیشی
و گفتگو در مسیر دســتیابی به راهکارهای موثر در بهبود و
ارتقای بهرهوری کشور» برگزار شد .در این همایش سخنرانان
به بیان دیدگاههای خود در زمینههــای «بهرهوری در حوزه
اجتماع و فرهنگ» «بهرهوری در اقتصاد و محیط و کســب و
کار» و «بهرهوری مدیریت و ساختارها» پرداختند .چاپدوم
این کتاب از ســوی انجمن بهرهوری ایران و انتشارات سازمان
مدیریت صنعتــی در  160صفحــه به صورت تمــام رنگی
(شامل نمودارها و جداول متعدد) با قیمت  50هزار تومـــان
با شمـارگـــان  1000نسخه منتشر شــده که عالقهمندان
میتوانند برای سفـارش با انجمن بهرهوری ایران تماس بگیرند.
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درصد میزان
رشد شدت بهرهوری انرژی کشور

میلیارد دالر
یارانه انرژی

رونــد شــدت مصــرف انــرژی در ایــران برخالف
جهــان در بــازه زمانــی  1990تــا  2018میــادی
افزایشــی بــوده و تــا ســال  2018میــادی بــه
 0/164معــادل کیلــو نفــت بــه ازای هــر دالر
تولید ناخالــص داخلی رســیده اســت( .بیش
از  60درصــد افزایش در ســه دهــه و قرارگیری
در جایگاه هشــتم جهــان به لحاظ بــاال بودن
شــدت مصرف انرژی ).در این مــدت این میزان
در جهان از  0/176به 0/114کاهش یافته است.
جالب آنکه بهبــود بهرهوری انرژی در چین طی
ســالهای  1995تا  2009میــادی دو و نیم برابر
بهبود یافتــه اســت /.گــزارش واکاوی دالیل
 50ســال ناکارآمــدی ایران در بهبــود بهرهوری
انرژی – شرکت مشاوره مدیریت آریانا و انجمن
بهرهوری ایران

مطابق آخرین گزارش آژانس
بینالمللــی انــرژی یارانــه
انــرژی ایــران در ســال 2018
میــادی حــدود  70میلیــارد
دالر آمریکا بوده اســت که با
اختــاف در صدر کشــورهای
یارانهدهنــده قــرار گرفتــه
است .در رتبه دوم عربستان
بــا  44میلیــون دالر و در رتبــه
ســوم چین با  44میلیــارد دالر
قرار دارند .فراتر از عدد مطلق
 70میلیارد دالری باال ،نسبت
یارانــه انــرژی ایــران بــه تولید
ناخالص داخلی درصد است.
 15درصــد از تولیــد ناخالــص
داخلــی صــرف یارانــه انــرژی
میشــود .در این شاخص نیز
پس از ونزوئال و ازبکستان ،در
رتبه سوم جهان قرار داریم.

برنامه سوم برنامه چهارم برنامهپنجم برنامه ششم ()96-98
رشد بهرهوری کل عوامل تولید
رشد نیروی کار

1/10%
4/40%

رشد سرمایه

رشد تولید ناخالص داخلی

5/50%

-4.3

0/5%
0/3%

3/0%

3/8%

-0/6%

-3/9%

0/6%

1/0%

1/5%

-2/7%

1/5%

0/2%

-4.2

درصد (مجموع)
رشد شاخص بهرهوری کل عوامل تولید
بر اساسستاندهفعالیتهایاقتصادی

درصد (مجموع)
رشد شاخص بهرهوری سرمایه بر اساس
ستاندهفعالیتهایاقتصادی

0.3

1.4

درصد (مجموع بدون نفت)
رشد شاخص بهرهوری کل عوامل تولید
بر اساسستاندهفعالیتهایاقتصادی
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درصد (مجموع بدون نفت)
رشد شاخص بهرهوری سرمایه بر اساس
ستاندهفعالیتهایاقتصادی

-6.4

درصد (مجموع)
رشد شاخص بهرهوری نیروی کار براساس
ستاندهفعالیتهایاقتصادی

-1.0

درصد (مجموع بدون نفت)
رشد شاخص بهرهوری نیروی کار براساس
ستاندهفعالیتهایاقتصادی

-3.9 ٪

رشد منفی بهرهوری کل عوامل
تولید طی سه سال اول برنامه ششم

بر اســاس آخرین آمار اعالم شده از سوی ســازمان ملی بهرهوری ایران رشد بهرهوری
کلعواملتولیدطیسهسالنخستبرنامهششمتوسعهمنفی 3.9واحددرصد
بوده است که این میزان در برنامه ششم توسعه  2.8واحد درصد پیش بینی شده
بود .این میزان طی برنامه پنجم توســعه منفی  6دهــم درصد و طی برنامه چهارم
 5دهم درصد بوده اســت .جالب اینکه این میزان طی برنامه سوم  1.10واحد درصد
بوده است .در حالی که در برنامه سوم توسعه ماده مستقلی به موضوع بهرهوری
اختصاص نیافته بود / .منبع :سایت سازمان ملی بهرهوری ایران

-6.1

رشد شاخص بهرهوری کل عوامل تولید در سال1398

آخرین آمار اعالم شــده از سوی ســازمان ملی بهرهوری ایران نشان میدهد که رشد
شــاخص بهرهوی کل عوامــل تولید بر اســاس ارزش افزوده فعالیــت اقتصادی در
سال، 1398سالپایه1390بااحتساببخشنفت-6.1وبدوننفت-2.8واحددرصد
بودهاست.بر اساساینشاخص،گروهنفتوگاز بامنفی،14.3صنعتبامنفی8.7
و ساختمان با منفی 8.7واحد درصد پایینترین بهرهوری را در بخشهای اقتصادی
داشــتهاند .همچنین ارتباطات با  16.2و معدن با  4.1واحد درصد باالترین بهرهوری را
به خود اختصاص دادهاند .رشد بهرهوری نیروی کار نیز بر اساس این محاسبه منفی
 8.3با احتســاب نفت و منفی  1.0بدون احتســاب نفت بوده اســت .رشــد شاخص
بهرهوری ســرمایه نیز در مجموع بخشهای اقتصادی منفــی  6.1و بدون نفت 1.3
واحد درصد بوده است .شایان ذکر است که رشد شاخص بهرهوری کل عوامل تولید
بر اساس ستانده فعالیت اقتصادی در همین سال با احتساب بخش نفت  -4.3و
بدوناحتسابنفت 0.3بودهاست.بر ایناساس،رشدشاخصبهرهوریکار -6.4با
احتساب نفت و -1.0بدون نفت بوده است .شاخص رشد بهرهوری سرمایه نیز بر این
اساس در مجموع  -6.1و بدون نفت  1.3بوده است

-6.9

-6.1

درصد (مجموع)
رشد شاخص بهرهوری کل عوامل تولید
براساس ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی

درصد (مجموع)
رشد شاخص بهرهوری سرمایه براساس
ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی

0.3

1.3

درصد (مجموع بدون نفت)
رشد شاخص بهرهوری کل عوامل تولید
براساس ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی

درصد (مجموع بدون نفت)
رشد شاخص بهرهوری سرمایه براساس ارزش
افزودهفعالیتهایاقتصادی

- 8.3

درصد (مجموع)
رشد شاخص بهرهوری نیروی کار بر اساس
ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی

- 1.0

درصد (مجموع بدون نفت)
رشد شاخص بهرهوری نیروی کار بر اساس
ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی
منبع :سایت سازمان ملی بهرهوری ایران
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میهمان

بهرهوری در دنیای امروز با موضوعات و گزارههای گوناگونی ارتباط دارد .همچنین بهرهوری در سطوح  و بخشهای متنوع تعریف
شدهوبامسایلوموضوعاتمختلفدرآمیختهاست.درصفحاتیکهبانام«مهمان»نامگذاریشدهاست،درهرشمارهبخشیاز
دیدگاههای کارشناسی متخصصان حوزههای مختلف را که با بهرهوری ارتباط دارد را با هم میخوانیم.

چگونه میتوان با حلوا حلوا گفتن دهان را شیرین ساخت؟!

بهزاد محمودی  کارشناس اداره بازرسی و حسابرسی داخلی بانک مرکزی و معاون اسبق سازمان ملی بهرهوری ایران

ضربالمثــل قدیمی «با حلوا حلوا دهان شــیرین
نمیشــود« را شــنیدهاید .راســتی چرا شیرین
نمیشود؟؟ به نظر میرســد بهخاطر این است که
حلوایی وجود ندارد که شیرینی آن را بتوان احساس
کرد!! مقوله بهرهوری نیز متاســفانه در کشــور ما
مصداق همین ضربالمثل است.
در تقویم مناسبتهای کشور ،اول خردادماه به نام
«روز بهرهوري و بهينهسازي مصرف» نامگذاری شده
است .البته همین نامگذاری کمی جای بحث دارد.
بهینهسازیمصرفیکعنوانکلیوزیرمجموعهای
از بهرهوری است که طبعا نمیتواند همتراز بهرهوری
قرار گیرد .مگر آن که نگرش ما به مصرف ،نگرشــی
جامع االوصاف باشــد که نه فقط مصرف کاالهای
فیزیکی بلکه در ابعادی وسیع تر؛ صرف زمان ،انواع
ســرمایهها،مواد اولیه ،انرژی و سایر موارد را نیز در
برگیرد.
مقوله بهرهوری چندی است نقل مجالس و آذینبند
برخی برنامههای کشور شده،بدون اینکه واقعا مهم
تلقی شــود یا خبرگان ،متولیان ،انجمنها و از همه
مهمتر سازمان متولی آن مورد توجه واقعی و حمایت
همهجانبه قرار گیرند.
شــاخصها و ســنجهای بهرهوری در کشور ما ،بر
اساس آمارهای رسمی وضعیت غمانگیزی را نشان
میدهند که واقعا زیبنده کشــور ما نیست و از آن
دردناکتر بیاهمیت شدن موضوعی است که بارها
در برنامههای پنجساله و سیاستهای کلی اهمیت
به آن مورد توجه قرار گرفته است.
اصوال بهرهوری در کشــور ما بسیار مظلوم و غریب
اســت .معموال اول خردادماه هر سال از کنج عزلت
بیرون میآورندش ،لبــاس مهمانی و پلوخوری بر
تنش میکنند و روی یک صندلی زیبا مینشانندش.
همه به هم تبریک میگویند بــا او عکس یادگاری
میگیرند و از کمــاالت و اوصاف او چه ســخنها
میگویند .بیچاره بهرهوری مبهوت از تعاریفی که به
اشتباه از او میشــود و بحر طویلهایی که در مورد
بــاال بردن و اهمیتش در جاهایی کــه اصال نبوده و
ابراز عالقهها از سوی کسانی که هیچوقت دوستش
نداشتهاند ،منتظر است تا به او مجالی داده شود که
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خودش را نشان دهد و از توانمندیهایش و این که
اصال به چه دردی میخورد ،سخنی بگوید.
در پایان روز بهرهوری بیچــاره بیآنکه حرفی زده
باشد و بیآنکه حتی کسی با او هم کالم شده باشد،
به همان اتاقک تنهایی خودش برده میشــود تا در
همان کنج تاریک سالی دیگر را سپری کند .صدای
دغدغهمندان ،کارشناسانو متولیانواقعیبهرهوری
نیز در همان اتاقک کوچک در میماند و بازهم شنیده
نمیشود تا شاید سال بعد ...
بهرهوری چیست؟
به تعبیر ساده ،نسبت خروجی تولید شده یا ستانده
از یک سیستم و ورودی که برای ایجاد آن خروجی
استفاده میشود را بهرهوری گویند .در تعریفی دیگر
مفهوم بهرهوری عبارت اســت از استفاده مطلوب،
موثر و بهینه از همه لحظههــا ،مجموعه امكانات،
ظرفیتها ،پتانسیلها ،سرمایهها ،نیروها و منابعی
كه برای رسیدن به رشد و شكوفایی همه جانبه مورد
نیاز است.
تمام تعاریفی که برای بهرهوری ارایه شــده اند یک
فصل مشترک دارند و آن این که بهرهوری مفهومی
اســت که ترکيبی از کارآيی و اثربخشــی را نشان
میدهد .مركــز بهرهوري ژاپن نیز در اســاسنامه
خود در  1955چنين مينويسد که هدف از بهبود
بهرهوري در وهله نخست عبارت است از به حداكثر
رساندن استفاده از منابع ،نيروي انساني ،تسهيالت و
غيرهبهنحوعلمي،كاهشهزينههايتوليد،گسترش
بازارها ،افزايش اشــتغال و كوشــش براي افزايش
دســتمزدهاي واقعي به طوري كه به سود كارگر،
مديريت و عموم مصرفكنندگان باشد.
بهرهوري يك فرهنگ و نگرش به كار و زندگي است.

بهرهوري روش و بينشي است كه از طريق بهكارگيري
راههــاي مختلف و عقالنــي ســعي در جلوگيري از
اتالف نيرو ،انرژي ،منابع و زمان داشــته و ظرفيتها و
قابليتها را ارتقــا مي دهند .بهعبارتي بهرهوري يعني
هوشمندانه كار كردن .این موضوع داللت بر آن دارد که

بهرهوری

)(PRODUCTIVITY

اثربخشی

کارایی

)(EFFECTIVENESS

)(EFFICIENCY

کار درست را انجام دادن
(DOING THE
)RIGHT THINGS

درست انجام دادن کار
(DOING THINGS
)RIGHT

عوامل موثر در بهرهوری

بهرهوری
متوسط

بهرهوری
ضعیف

 Efficiencyکارایی کار را به درستی انجام دهیم

بهرهوری
باال

بهرهوری
متوسط

Efficiencyاثربخشی کار را به درستی تعریف کنیم

دیگر بهرهوری مختص بخش صنعت نیست ،بلکه در
بخشهای خدمات ،حکمرانی و عمومی نیز کاربردهای
بسیار داشته و امروزه با تلفیق آن با سایر فعالیتها نتایج
بسیار درخشان و جالبی بهدست آمده است .بهرهوری
در زندگی روزمره نیز عمیقا قابل نفوذ است و میتواند در
بهبود روشهای زندگی تاثیر شگرفی ایجاد کند .کما
اینکه عدم اجرای آن نیز زیانهای بسیار به همراه دارد.
گاهی اوقات به اشــتباه بهــرهوری و کیفیت به جای
یکدیگر بهکار میروند .بر اساس استاندارد ایزو 9001
بهعنوان استاندارد سیستم مدیریت کیفیت میتوان
گفت کیفیت میزان و درجهای از برآورده شدن الزامات و
خواستهها است .در واقع کیفیت یک محصول یا خدمت
همان چیزی است که مشتری یا دریافتکننده خدمات
طلبمیکند.
بهــرهوري و كيفيت بهعنوان يك مشــخصه تركيبي

حاصلتالشتماميعناصريكسازمانونتيجهتركيب
صحيحفرآيندهاونظامهايمرتبطاستكهمديريتآن
سبب اداره بهتر فعاليتها و كسب موفقيتهاي بيشتر
شــده ،به افزايش كارايي ،ارتقــاي بهرهوري و حصول
مزايايرقابتيمنجرميشود.برايناساسايجاد،توسعه
و سپس استقرار نهادينهسازي حركت بهرهوري براي
رشد و استمرار آن در همه سطوح عملکردي سازمان از
جمله ضرورتهاي جدي يك سازمان در عرصه فعاليت
است.
چه چیزی بهرهوری نیست؟!
اما چه چیزی بهرهوری نیست و بهعبارتی تعابیر غلطی
است که در خصوص بهرهوری وجود دارد:
افزایش ســتانده لزوما باعث افزایش بهرهوری می
شود.
سود و بهرهوری مترادف هم هستند.
کاهش هزینه لزوما بهرهوری را افزایش میدهد.
افزايش بهــرهوری بايد به بهای تنزل کيفيت انجام
شود.
بهرهوری فقط مختص بخش صنعت است.
بهبود کارايي ،ارتقای بهرهوری را تضمين میکند.

برای ارتقای بهرهوری میبایســت دو چیــز را در گام
اول بســیار مورد توجه قرار دهیم .اول این که هدف و
فلسفه وجودی چیست؟ و دوم ارزیابی دقیق و منصفانه
از وضع موجود اســت .امــا در بین تصمیمســازان و
مدیران بخشهای تولیدی یا خدماتی برخی مصادیق
ضربالمثل های فارسی وجود دارد که بهطرز عجیبی با
وضعیت بهرهوری در کشور ما سنخیت دارد:
الف ) برخــی ادعا میکنند که بهرهوری را شــناخته
و در سیســتم خود اجرا کردهاند ،ولی آنچه که شما از
آن سیســتم میبینید ،داللت و اشارتی بر آن ندارد که
نمیدانیم «قســم حضرت عباس را بــاور کنیم یا دم
خروس را!!»
ب) برخــی دیگر بدون درک و شــناخت درســت از
بهرهوری با تشکیل مراسم و جلسات نمایشی متعدد
و نشستهای خبری یا پروژههای آموزشی و تحقیقی
بالاثر خود را مجری بالفصل بهــرهوری میدانند که
مصداق «آفتابه و لگن هفت دست؛ شام و ناهار هیچ!!»
هستند.
پ) گروهی دیگر نیز با توجه به عدم شناخت درست و
اصرار بر آگاهی نداشته ،مدلهای موسوم به بومیسازی
را پیاده میکنند که واقعا «از دور دل میبرد و از نزدیک
َزهره!!»
ت) برخی دیگر نیز که کال گمگشــته و سرگشته راه
هستند و با انتخاب مشاوران و بهاصطالح اساتیدی که
اتفاقا ایشان هم اصال در جریان امر نیستند ،کال در مسیر
اشــتباه گام بر میدارند و به اصطالح «من مست و تو
دیوانه؛ ما را که برد خانه»
ث) برخی دیگر نیز اولویتی برای بهرهوری قایل نیستند،
ولی چون ناچارند تکالیــف و برنامههای کالن در این
خصوص را اجرا کنند ،در حد تعدادی اقدامات نمادین
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میهمان

و به اصطالح فورمالیته! فعالیتهایی را انجام میدهند
که عمال به درد تنها چیزی که نمیخورد بهرهوری است
و «آبی از او گرم نمیشود» .مصداق ایشان هم این است
که «ای دل غمین مباش؛ شد ،شد؛ نشد ،نشد».
ج) البته برخی دیگر نیز میداننــد رویکرد بهرهوری
مسیری اســت که همت واال و عالقه واقعی به بهبود را
میطلبد و به اصطالح در این راه «با پا راه بروي كفش
پاره ميشود ،با سر كاله»؛ پس باید زحمت و رنج کار را
بر خود هموار ساخت:
بر ســر آنم که گر ز دست برآید /دست به کاری زنم که
غصه سرآید
ارتقای بهرهوری می تواند بسیاری از هزینههای اضافی
ناشی از فرایندهای اشــتباه یا کم بهره را حذف کند و
فضای بهتری را بــرای زندگی بهوجود آورد .در چنین
حالتی میتوان از سرمایهها هم به نحو بهتری استفاده
کرد .اینکه به بهرهوری بهعنــوان یک کاالی لوکس و

نامتناسب با شرایط کنونی!! نگاه کنیم یا به دلیل ترس
از تغییر یا اعتقاد راســخ به عدم لــزوم تغییر در جهت
بهبود به دیده تحقیر بهرهوری را ورانداز کنیم ،نشان از

توانمندی مدیریت و راهبری ما ندارد،بلکه نشانه عدم
مسوولیتپذیری و حس دلسوزیبرای سرمایههای این
مرز و بوم است .برگردیم به عنوان این نوشته :شیرینی
حلوای بهرهوری زمانی چشیده میشود که اول حلوا را
بخواهیم و دوم ،آن را بپزیم!! .این که صرفا تکرار مکررات
کنیم ،فقط صحبت از لــزوم بهرهوری به میان آوریم و
مانند همیشه چند مثال عینی و ذهنی از ژاپن بیاوریم،
خلق ارزش نمیکند .در تمام سالهایی که حتی قبل از
استخدام در بانک در زمینه بهرهوری و مدیریت کیفیت
و ارزیابی فعالیت داشــتم ،تنها یک چیز را عامل اصلی
موفقیت سازمانها و شــرکتها یافتم و آن نه فناوری
و امکانات مالی ،بلکه خواســت واقعی و درک عمیق از
جایگاه فعلی و آینده و هدفگذاری اســت که موجب
تعالی میشود .به امید روزی که ارتقای بهرهوری بستر
تمام برنامهها و فعایتها باشد و شیرینی و حالوت آن به
واقع قابل چشیدن باشد.

مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم

دولت عشقق آمد و من دولت پاینده شدم

انتخاب بهرهوری بهعنوان راهکار توسعه

دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا

زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم

عزم به نهادسازی و الگوسازی بهرهوری

گفت که دیوانه نهای الیق این خانه نهای

رفتم و دیوانه شدم سلسله بندنده شدم

آسیبشناسی و برنامهریزی بهبود

از توام ای شهره قمر در من و در خود بنگر

کز اثر خنده تو گلشن خندنده شدم

اندازهگیری و محاسبه شاخصها

گفت که سرمست نهای رو که از این دست نهای

رفتم و سرمست شدم وز طرب آکنده شدم

فرهنگسازی و تامین ساز و کارهای الزم
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درآمديبرضرورتمدیریتدانش
درسازمانهايدولتي

دكتر امیر عظیمی
استاديار دانشگاه جامع علمي كاربردي و عضو هيات مديره انجمن علمي مديريت بهرهوري ايران

سازمانهاي دولتي در زمینه اهمیت استقرار سامانه
مدیریت دانش جهت ارتقای بهره وري ،به اســتناد
سیاستها و اسناد باالدســتی کشور ازجمله «( بند
 16سیاست های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم
رهبریمبنیبردانشبنیانکردننظاماداریازطریق
بهکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچهســازی
تخصصی بخش
اطالعات و نیز بنــد  17اولویتهای
ِ
نامه شــماره  160700مورخ  96/12/14ریاســت
جمهوری به سازمان اداری استخدامی کشور مبنی
بر «تدوین دستور کار الزم برای استقرار نظام مدیریت
دانش در دســتگاههای دولتــی»( ،ضرورت تدوین
دستور کار استقرار نظام «مدیریت دانش» برای بهبود
کیفیت و افزایش بهــرهوری در بخشهای گوناگون
سازمان را سرلوحه خود قرار میدهند.
در این راســتا میتوان با اســتفاده از مدل استقرار
مدیریت دانش بــرای ارتقای بهرهوری در ســطح
کشــورهای آســیایی ( )APOو با توجه به پیشینه
موضوع در کشــور و با در نظر گرفتن خرده فرهنگ
سازمانی در هر یک از بخشهای گوناگون ،نسبت به
کاربست و توسعه این مدل برای بخشهای گوناگون
سازمانهاي دولتي ،اقدامات الزم را به عمل آورد.
هدف از استقرار نظام مدیریت دانش در سازمانهاي
دولتي ،عبارتند است از:
 .1بهبود و تقویت حرکت بهرهوری در ســازمانها با
مشارکت فعال تمامی بخشها
 .2کمک به بخشهای مختلف سازمانها در راستای
بهبود چرخه بهرهوری
 .3انگیزهبخشی و افزایش روحیه کارکنان برای ارتقای
بهرهوری در مناصب شغلی
 .4کاربســت مدل مدیریت دانش سازمان بهرهوری
آسیایی در بخش های گوناگون
 .5ترویج روشها ،ابزارها و تکنیکهای مدیریت دانش
 .6تسهیلگری در تبادل دانش و تجارب درون و برون
سازمانی
 .7فراهمسازی زمینههای الزم برای اشتراک دانش و
تجارب افراد با استفاده از مشوقها و انگیزشهای الزم.

  تعریف برخي مفاهيم مرتبط:
   داده:بهطورکلی،میتوانهمهدانستهها،آگاهیها،
داشتهها ،آمارها ،شناسهها ،پیشینهها و پنداشتهها را
داده نامید .دادهها حقايق و واقعيتهاي خام هستند
و اين اجزا در پايگاههاي داده ( )DataBasesذخيره
و مديريت ميشــوند .دادهها عناصر اصلي اطالعات
هســتند تا زمانيكه پردازش نشوند ،هيچ برداشتي
از اين ســه داده صورت نميگيــرد( .ردمن ،ترجمه
فارســي .)۸۳: ۱۳۸۱ ،دادهها در صورتي به اطالعات
تبديل ميشوند كه افراد بخواهند براي درك بيشتر
از آنها استفاده كنند.
   اطالعات :اطالعات ،دادههاي خالصهاي هستند
كه گروهبندي ،ذخيره ،پااليش و سازماندهي شدهاند
تا بتوانند معنيدار شــوند( .رادينــگ)۵۵: ۱۳۸۳ ،
اطالعات زماني ارزش پيدا ميكنند كه براي يك بعد
خاص ،يك فرد خاص ،يك هــدف خاص و در زمان
خاص گردآوري و آماده شوند ،لذا اطالعاتي كه براي
يك مديــر ،جنبه اطالعاتي دارد ،بــراي مدير ديگر
ممكن است اصال ارزشي نداشته باشد( .اخوان آملي،
)۴۰: ۱۳۷۵
   دانش :دانش عبارت است از اطالعات دستهبندي
شده و مرتبط كه در سازمان كاربرد اجرايي و عملي
يافتهاند (داونپورت و پروساك)۱۹۹۸ ،
به بياني ديگر ،دانش عبارت است از مجموعه باورها،
مهارتها ،شناختها ،تئوريها ،مقررات و اقدامات
عملي كه سازمان و افراد آن را در اختيار دارند و براي
اتخاذ تصميمات و حل مسايل مختلف از آن استفاده
ميكنند .همچنین ،دانش عبارت از ایجاد باوری که
بتواند ظرفیتهای اقدامات اثربخش را در ســازمان
افزایش دهد و اطالعاتی که چیزی یا کسی را تغییر
میدهد ،خواه با ایجــاد زمینههایی برای انجام یک
اقدام و یا با افزایش توانایی فردی برای اقدامات موثر.
(جلوداری به نقل از مدل )13 : 1395 ،APO
   انــواع دانش :مکاتب فکری زیــادی در زمینه

مدیریت دانش وجود دارد .یکی از محبوبترین نظریه
ها توسط پروفســور ایکوجیرو نوناکا پیشنهاد شده
اســت .از آنجایی که دانش ناملموس است و بهطور
اساسی با وجود افراد گره خورده است (دانش ضمنی/
پنهان) ،چالشــی که در زمینه مدیریت دانش وجود
دارد ،چگونگی کسب و استفاده از دانش مبتنی بر فرد
و تبدیل آن به دانش آشکار و عمومی برای استفاده در
سراسر سازمان است .پروفسور نوناکا استدالل کرد
که یک برنامه موفق مدیریت دانش برای به اشتراک
گذاشتن و خلق دانش و ارزش جدید برای سازمان،
نیاز به تبدیــل دانش پنهان به دانش آشــکار دارد.
()2020,Source :APO
   دانش آشکار :دانش آشــکار ،قابل شناسایی،
درک ،کســب ،تصمیم و بهکارگیری اســت .دانش
تصریحی شامل آگاهیها و مهارتهایی است که به
راحتی نوشته میشــود و آموزش داده میشود .این
نوع دانش در دستورالعملهای استاندارد عملیاتی،
مستندسازی،سیستمهایاطالعاتیومقرراتیوجود
دارد .به عبارت دیگر دانــش تصریحی یا کد گذاری
شده ،دانشی است که بهزبان رسمی وسیستماتیک
بیان شده و قابل انتقال بین سطوح مختلف سازمانی
است.
   دانش پنهان :دانش ضمنی دانشــی اســت که
بهوسیله فرآیندهای فردی داخلی بهدست میآید،
ساختار یافته و مبتنی بر مستندات ملموس و عینی
نیست .در وجود خود شخص ذخیره میشود .بعضی
اوقات چنین دانشی را باعناوینی مانند تجربه ،بازتاب
و استعداد فردی تعریف میکنند.
   تعریف مدیریت دانش :مدیریت دانش ،عبارت
است از رویکرد یکپارچه از خلق ،بهاشتراکگذاری و
اجرای دانش برای تقویت بهرهوری ،سودآوری و رشد
ســازمانی(جلوداری .)1395 ،برنامههای مدیریت
دانش معموال به اهداف ســازمانی مرتبط هستند و
جهتدستیابیبهنتایجخاصینظیرآگاهیمشترک،
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میهمان

بهبود عملکرد ،رسیدن به امتیاز رقابتپذیری یا سطوح
باالتری از نوآوری پیادهسازی میشوند .هدف مدیریت
دانش داشتن بهترین اســتفاده از داراییهای دانش
موجود در یک ســازمان و تبدیــل آنها به یک محرک
قدرتمند برای ایجاد رقابتپذیری است .ظهور مدیریت
دانش همزمان با ظهور اقتصاد به اصطالح «مبتنی بر
دانش» اتفاق افتاد .در عصــر اقتصادی جدید ،عوامل
تولید سنتی مانند زمین و سرمایه ،بهعنوان ورودیهای
مهم برای ایجاد رقابتپذیری شرکتی جایگزین دارایی
نامشهود دانش میشوند.
   فازهای مدل :SECIیکــی از مکاتب اصلی در این
زمینه ،مدل  SECIمدیریت دانش اســت .این مکتب
که در اواســط سال  1991توســط نوناکا و تاکیوچی
تنظیم شد ،بهشــدت توجه را به سمت دانش پنهان
در محیط کار و چگونگی تبدیل آن به دانش آشکار از
طرق گوناگون جلب میکند .چارچوب مدیریت دانش
آنها دارای ســه مدل جداگانه است که خطوط آنها به
الگوهایی تعلق دارد که توســط ساختارهای مربوطه
تعریف شده است)2020,Source :APO( .
این مدل ها عبارتند از :
   فازهای :SECIسبکهای فضای کنش متقابل
   شاخههای دانش  SECI :مخفف یک چرخه توسعه
دانشچهارفازاستکهدربخشچهارمساختارمربوطه
آغاز میشود .تقابل فرهنگی بین این مدل و مدلهای
غربی مبتنی بر  Pبســیار روشن است و حلقه ضرورت
دستیابی به دانش آشکار از درون دانش پنهان در محیط
کار را به نمایش می گذارد:
   یک سازمان دانش را از طریق تعامل بین دانش آشکار
و پنهان خلق میکند .این تعامــل بین دو نوع دانش،
تبدیل دانش نامیده میشود که از طریق آن هر دو نوع
دانش هم در کیفیت و هم کمیت گسترش مییابند.
   چهار روش تبدیل دانش در سازمان عبارتند از:
 .1اجتماعی کردن :از دانش پنهان به دانش پنهان
 .2بیرونی کردن :از دانش پنهان به دانش آشکار
 .3ترکیب :از دانش آشکار به دانش آشکار
 .4درونی کردن :از دانش آشکار به دانش پنهان.
. 1اجتماعی کردن (تبدیل دانش پنهان فردی به
دانش پنهان عمومی و مشترک)
پروفسورنوناکاعنوانمیکندکهاجتماعیکردنفرایند
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تبدیل دانش پنهان جدید از طریق تجربیات مشترک
است .بهعنوان مثال ،از طریق گذراندن وقت با یکدیگر،
کارآموزی ،جلسات اجتماعی غیر رسمی خارج از محل
کار و محدودیتهای ســازمانی ،همانطور که اغلب
شرکتها به این دالیل برای بهدست آوردن و بهرهگیری
از دانش پنهان مشتریان یا تامینکنندگان با آنها تعامل
میکنند.
فرایند خلق دانش در مرحلــه «اجتماعی کردن» در
مرحلهای از «کنش متقابل» آغاز میشــود که در آن
افراد میتوانند از طریق ارتباطات مستقیم و تجربیات
مشــترک ،دانش پنهان خلق کرده و آن را بهاشتراک
بگذارند .بر این اساس ،اجتماعی کردن نیازمند آن است
که افراد با یکدیگر وقت بگذرانند و بتوانند بهراحتی با
یکدیگر صحبت کرده و به هم آموزش دهند .مثال کار
گروهی،رویداداجتماعیویاکسبدانشروزبامشاهده
و تمرین با یکدیگر ،مانند آموزش در محل کار و انجام
کارهای گروهی .از طریــق «کنش متقابل» این افراد
دانش پنهان مرتبط با محیط اجتماعی خود را دریافت
کرده ،مانند شهروندان عادی و عموم مردم با یکدیگر
همدلیمیکنندوبنابراینمیتوانندوضعیتونیازهای
خود را بهتر درک کنند.

 .2برونیسازی (تبدیل دانش پنهان مشترک
سازمان به دانش آشکار)
بیرونی کردن ،فرایند بیان دانش پنهان بهعنوان دانش
آشکار و فراهم آوردن زمینهای برای بهاشتراک گذاشتن
این دانش با دیگران است تا بتواند مبنایی برای دانش
جدید باشد .در مرحله بیرونی کردن ،دانش پنهان خلق
شدهتوسطافراددرفرآینداجتماعیکردن،آشکارشده،
بهصورتکلماتیاتصاویربیانمیشود.مانندیکنقشه
یا یک نمایه که نماد آرمانهای گروه یا یک پیشــنهاد
است .از آنجاییکه بیان دانش پنهان نیازمند مهارت و
تخیل است ،بیرونی کردن ،یک فرآیند چالشبرانگیز
اســت ،اما میتواند از طریق «کنش متقابل» تسهیل
شود.
 .3ترکیب تبدیل دانش آشکار به دانش آشکار
جدید
ترکیب ،فرایند تبدیل دانش آشــکار به یک مجموعه
پیچیدهترو منظمازهماندانشبرایخلقدانشجدید
اســت .ترکیب ،مرحلهای است که در آن دانش آشکار
بهمنظور تشــخیص و پیدا کردن ارتباطات و روابط،

سازماندهی میشود .در این مرحله ،دانش آشکار از جمله
اطالعات ،اغلب با اســتفاده از ابزارهای مدیریت دانش
مبتنی بر فناوری اطالعات ،برای اعتبارســنجی و ایجاد
مجموعههایدقیقتر،کاربردیتروسیستماتیکتردانش
آشکار ،جمعآوری ،تجزیه و تحلیل و پردازش میشود.
بهعنوان مثال ،در سازماندهی تجارب کسب شده پس
از بحرانها ،پاسخگوی اضطراری ،ارزیابیهای خارجی
و نظــرات تخصصی برای تولیــد پروتکلهای مدیریت
صوتی بحران سازماندهی شــدهاند و یا گسترش دلیل
ایجاد یک سرویس آنالین که برای عموم قابل دسترس
خواهد بو د ،یا تجزیه و تحلیل پایگاه دادههای گسترده در
زمینه آموزش ،اشتغال ،طبقه اجتماعی و آسیبپذیری
مخاطرات برای تشخیص عوامل تعیین کننده سالمت.
بدیهی است که این فرایند نیازمند تعامل با دیگران ،خارج
از محدودیتهای معمول اســت و این میتواند با برقرار
شدن یک « »Baبین افراد و گروههایی که میتوانند دانش
خود را ترکیب کنند ،تسهیل شود.
. 4درونیســازی  (تبدیل دانش آشکار جدید به
دانش پنهان بهبود یافته)
مرحله نهایی پنهانســازی است که اســتفاده از دانش
جدید در شــرایط عملی و روال کاری سازمان را شامل
میشود .از طریق درونی کردن ،دانش آشکار خلق شده
در سراسر سازمان به اشتراک گذاشته شده و توسط افراد
به دانش پنهان تبدیل میشود .درونی کردن با یادگیری
حین انجام کار ارتباط بسیار نزدیکی دارد .خلق دانش یک
فرایند پیوسته با تعامالت پویا بین دانش پنهان و آشکار
است .خلق دانش سازمانی یک فرایند پایانناپذیر است
که بهطور مداوم خود را ارتقا میدهد .درونی سازی ،دانش
پنهان افراد را تقویت میکند که میتواند دوباره از طریق
اجتماعی کردن در یک «کنش متقابل» با استفاده از یکی
دیگر از فازهای  SECIبه جریان درآید .
سبکهای     Ba
سبکهای  Baهمانطور که در بحث  SECIمشاهده شد،
«کنش متقابل» بهعنوان شرط الزم برای خلق دانش و
نوآوریسازمانیعنوان میشود«.کنشمتقابل»بهعنوان
یک مبنای مشــترک پویا ،که در آن دانش به اشــتراک
گذاشته شده ،مورد استفاده قرار میگیرد ،تعریف شده
است .پروفسور نوناکا و همکارانش استدالل میکنند که
فرآیند خلق دانش« ،ماهیتی خاص از لحاظ زمان ،فضا و
ارتباطات دارد ،».و «کنش متقابل»« ،نه تنها یک مکان

جغرافیایی ،بلکه یک زمان و فضای خاص یا نوع خاصی از
روابط در یک زمان و مکان خاص» اشاره دارد .پروفسور
نوناکا تاکید میکند از آنجایی که فیلسوف هایاولیهغرب
مانند افالطون و ارســطو بر اهمیت مکان در یادگیری
تاکید میکنند Ba،یک مفهوم منحصر به فرهنگ ژاپنی
نیست .نکته کلیدی در شناخت Baمفهوم کنش متقابل
اجتماعی اســت Ba .میتواند در اشکال مختلف کنش
متقابل افراد و گروهها بهصورت رودررو یا مجازی ،رسمی
یا غیررسمی ،موقت یا منظم (از جمله تعامالت گروهی،
جلسات غیررسمی ،کارکنان بین سازمانی ،رویدادهای
اجتماعی و سایر) رخ دهد .در این تعامالت ،افراد به راحتی
شــرایط ،عقاید و باورهای خود را به اشتراک میگذارند،
روابــط و اعتماد ایجاد کرده و بینش و چشــماندازهای
جدید را شــکل میدهند .از آنجایی که  Baممکن است
مشــابه گروه تمرین ( )CoPبهنظر آید ،پروفسور نوناکا و
همکارانش بر ویژگیهای خاص و متمایز مفهوم مکان،
شــرکتکنندگان ،روابط ،ثبات و ســتیر موارد تاکید
میکنند .بهعنوان مثال  COPیک محل زندگی است که
اعضای آن دانش موجود در اجتماع را یاد میگیرندBa .
یک «محل زندگی یا ساختاری است که دانش جدید در
آن خلق میشود».
با توجه به نوناکا ،تویاما و کنو ،چهار نوع Baیا کنش متقابل
وجود دارد:
.1منشا  Baرو در رو – فردی یا کنش فردی :کنش متقابل
حضوری ،کــه در آنها مشــکالت و راهحلها و بینشها
هر دو بهراحتــی در موقعیتهای فردی ظهور مییابند.
خالقیت کار روزانه جایی اســت که در آن دانش پنهان
توسعهمییابد.
.2گفتگــو در  Baرو در رو  -جمعــی یا کنش اجتماعی:
کنش متقابل اجتماعی ،بهاشتراک گذاری تجارب روزانه
و دیگر تعامالتغیررسمیکه اجازه میدهد ،دانشپنهان
گسترش یافته و بر فعالیت سازمانی تاثیر بگذارد.
.3ســازماندهی در  Baاجتماع مجازی یا کنش پیوسته:
ارزیابی و بررسی ،کشــف تمرینهای خاصی که نتایج
بهتری حاصل میکنند ،انعــکاس اطالعات جمعآوری
شده به تصمیمگیرندگان ،برای نشان دادن رویکردهای
موفقیتآمیز در فعالیتها.
.4تمرین  Baفــردی مجازی یا کنش بازتابی :کســب
اطالعات در مورد نمونههای بهتر و مقایسه آن با عملکرد
خود ،مردم رفتار خود را با رویکردهای موفق تر هماهنگ
کرده و از آن ها الگو میگیرنــد .این کار زمینه تطابق با
فرآیند تبدیل دانش  SECIرا فراهم میآورد.

  نتیجهگیری  
ســازمانهای دولتی با هدف توجه به ارتقای بهرهوری
در بخشهای مختلف بــا بهرهگیری از مفاهیم ،مدلها
و تکنیکهای مدیریت دانش جهت سازماندهی اسناد،
مدارک ،تجارب خود در قالب دانش آشکار و دانش ضمنی
ضرورت دارد در مقدمات کار ،موارد زير را در دستور کار
خود قرار دهند:
 .1معرفی سازمان /بنگاه :چشم انداز ،ماموریتها ،راهبرد
یا استراتژی ،سیاستها و قوانین ،برنامههای اجرایی
 .2تدوین چارچوب مدیریت دانش در سازمان:
 .2.1تسهیلگرها :رهبری ،فرآیندها ،فنآوری ،کارکنان
 .2.2فرایندهــای مدیریــت دانــش :شناســایی
دانش ،خلــق دانــش (گــردآوری و فراهمســازی)،
ســازماندهی دانش(ذخیرهسازی)  ،اشــتراکگذاری
دانش(دسترسپذیری) ،بهکارگیری دانش(کاربرد)
 .2.3نتایج و پیامدهای بهدســت آمده :بهرهوری ،رشد و
توسعه ،کیفیت ،سودآوری.
این فرایندها کمک میکنند تا مشخص شود که سازمان
نیاز دارد تا به این علم دسترسی پیدا کند و از نحوه عمل
خود باخبر شود.

  منابع  
فرهنگستان زبان و ادب فارسی داده و دادهها را به عنوان
معادل  dataدر انگلیســی و در حــوزه رایانه به تصویب
رساندهاســت« .فرهنگ واژههای مص ّوب فرهنگستان:
 ۱۳۷۶تا  ،۱۳۸۵بخش التین» .فرهنگستان زبان و ادب
فارسی .۶۳ .بازبینیشده در  ۲۷ژانویه .۲۰۱۲
ردمن ،توماس سي(“ )١٣٨١داده چيست يا داده ها چه
هستند؟ “ .ترجمه محمد حســين دياني ،كتابداري و
اطالعرساني ،دوره پنجم ،صص.١١٠- ٨١
رادينگ ،آلن((.“ )١٣٨٣مديريــت دانش :موفقيت در
اقتصاد جهانيمبتني بر اطالعات” .ترجمه محمد حسين
لطيفي ،تهران :انتشارات سمت ،چاپ اول.
اخوان آملي ،رامين(“ )١٣٧٥نقش اطالعات در شناخت
عوامل داخلي ،خارجي و محيطي سيســتم” .ماهنامه
تدبير ،شماره ، ٦٦صص ٤- ٤١
جلوداری ممقانــی ،بهــرام ( ،)1395مدیریت دانش:
فرایندها و تکنیکهای استقرار بر اساس مدل .APO
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میهمان

کارآفرینی اجتماعی ضرورت نظام تعلیم و تربیت عمومی
دکتر حمیدرضا نایبی     مشاور انجمن بهرهوری ایران

روی آوردن به ابتکار عملهــای نوآورانه و کارآفرینی
اجتماعیالزمهامروزنظامتعلیموتربیتعمومیکشور
است.
نظامتعلیموتربیتکشورچندینسالاستکهدرمدار
روزمرگی گرفتار شــده ،به آن عادت کرده و تسلیم آن
شده است بهطوریکه خود به تنهایی و بهطور طبیعی
قادربهخروجازاینوضعیتنیستتادوبارهبهمدارهای
بهبودیابندهوتکاملوتعالیخودخواستهبازگردد.
پــس از انقالب اســامی ،وزارت آمــوزش و پرورش
در حدود ۱۵وزیر داشــته اســت ،حدودا ۵وزیر در دو
دهه اول و  ۱۰وزیر در دو دهــه دوم .به گفته دیگر هر
چه رو بهجلو آمدهایم سرعت جابهجایی وزرای آموزش
و پرورش بیشتر شــده و بهطور متوسط ،مدت وزارت
هر وزیر دو ســال بوده است .گویا دولتهای اخیر نگاه
کوتاهمدتتری به اداره حوزه تعلیم و تربیت داشتهاند،
در حالیکه در این حوزه ذاتا تغییرات زمانبرتر است و
بهثبات و پایداری باالتری نیاز اســت .در این وضعیت،
جهتگیری راهبردی مفقود شــده و امکان انباشت
سرمایهانسانیوسازمانیبهمیزانزیادیزائلمیشود.
با رویه های تجربه شــده برنامهریزی متمرکز و جاری
کردنآنازباالبهپایین،بعیداستراهبهجاییببریمکما
آنکهتاکنونهمبرنامهتحولبنیادینآموزشوپرورش
پس از گذشت 10سال از تصویب آن اصال در حد انتظار
اجرایینشده،کافیاستبهگزارشاخیرمرکزپژوهش
مجلس مراجعه کنیم که با عنوان «موانع اجرای سند
تحول بنیادین آموزش و پرورش ،مرکز پژوهشهای
مجلس،بهمن»۱۳۹۹منتشرشدهاست.
در این رابطــه ،برخی ابتکار عملها بهطور پراکنده در
برخی مدارس مشاهده میشــود .بهعنوان مثال اگر
مدرسه صبح رویش ،شــروع به روییدن کرد ،آنهم
در محالت متوسط و نســبتا فقیرنشین تهران ،لزوما
در امتداد برنامههای دولت و تحول بنیادین نبود ،یک
ابتکار عمــل ،نوآوری و کارآفرینــی اجتماعی بود که
به فضل الهی به رویش خــود ادامه خواهد داد .این کار
یک ابتکار عمل تعلیم و تربیتی خودجوش به حساب
میآید .اما متأسفانه نظام رسمی آموزش کشور حتی
قادربهتشخیصجایگاهاینکارآفرینیاجتماعیودیگر
نقاط قابل توجه برای حمایت ،گسترش و الگوبرداری و
تبدیلاینکارآفرینیهایاجتماعیبهیکمدلیانظام
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آموزشی جدید هم نیســت ،هر دو در کنار هم زیست
میکنند و کاری به کار هم ندارند ،عارضه بزرگی است.
وخیماستکهاتفاقیهمبرایشنمیافتد.
برایخروجنظامتعلیموتربیتازمدارروزمرگیبهابتکار
عملهای تعلیم و تربیتی و راهحلهایی از این جنس
احتیاجداریموبایدبهآدرسهایمشابهیبرویم...البته
بهطورکاملدستازبرنامهریزیمتمرکزبرایتحولهم
برنمیداریم و در کنار آن یا بهمنظور اجرا پذیر ساختن
آنبهسراغابتکارعملهایبهرهروانههمخواهیمرفت.
مدرسه یک نهاد فعال اجتماعی است ،زیرا همه چیز
فقط در مدرسه خالصه نمیشــود ،بلکه پای خانواده
دانشآموزان و حتی نهادهای فعال فرهنگی ،ورزشی
و اجتماعی موجود در اطراف مدرسه هم در میان است
و برای ایجاد تحول در مدرسه ،بهکارگیری رویکردهای
تحول اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی بوده که یکی از
رویکردهایبالقوهمناسباست.
بدینمنظورابتدابایدبهاینپرسشهاپاسخدهیم:
کارآفرینیاجتماعیچیست؟
کارآفریناجتماعیکیست؟
این چه جور حرفهای است؟
نظامآموزشوپرورشایرانازاینحرفهچگونهمیتواند
بهرهمندشود؟
هماکنون وزارت آموزش و پــرورش تا چه اندازه با این
حرفهآشنااستوبهآنرسمیتبخشیده؟
در پاسخ به پرسشهای مطرح شده باید گفت که اصوال
ماسهنوعکارآفرینیداریم:
 .1فردی

.2سازمانی
.3اجتماعی
در هر سه مورد کارآفرین بهدنبال کسب ثروت و توسعه
کسبوکار اســت ،ولیکن خروجی اولی به جیب خود
کارآفرین واریز میشــود و دومی به سازمان متعلق و
مرتبط به کارآفرین و سومی به جامعهای که کارآفرین
برای آنهــا فعالیت میکند ،از یک فــرد گرفته تا یک
جماعتچندمیلیاردی.
بههمین دلیل موضوع کارآفرینی اجتماعی با ســایر
کسبوکارهای دیگر فرقی نمیکند ،ولی در استفاده
از نتایج آن افراد مرتبط با فعالیت کارآفرین شــریک
هستند.
حال اگر فرضا تعــداد  ۱۰۰۰کارآفرین اجتماعی را به
مدارس کشور گســیل کنیم ،چه اتفاقاتی میتوانند
رقم بزنند؟ آیا این جمعیــت میتوانند معلم ،مربی،
مدیر مدرســه و در نهایت دانشآموزان ما را کارآفرین
تربیتکنند؟میتوانندآنهاباجامعههایمحلیحوالی
مدرسه مانند شــورایاری محله ،کارگاهها ،شهرداری،
مراکز فرهنگی و ورزشی و پیشهوری مأنوس کنند تا
دانش آموزان ،زیست ایرانیوانشااهللاسالمیراهمکنار
دروسشانبیاموزند؟
ن صورت چه
اگر چنین اتفاقاتی رقم خواهد خورد ،در آ 
خوباستازهماکنونبهاستقبالکارآفریناناجتماعی
برویمودربهایمدرسههارابهرویآنانبگشاییم،چرا
که شــاید یک ابتکار عمل مؤثر در راستای یادگیری
ساحت تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفهای که ساحت
ششمتعلیموتربیتباشد.

انتخابات و بهرهوری

  سید حمید کالنتری مدیرعامل انجمن بهرهوری ایران

در ایــام انتخابات ریاســت جمهوری کشــور ،بحث و
گفتگوهای فراوانی درباره مســائل و مشکالت جامعه
و برنامههــای هر کاندیدا برای حل آنهــا از دیدگاههای
گوناگون مطرح میشود .بعضی خیلی سیاسی ،بعضی
خیلی اقتصادی ،بعضی انقالبی ،عدهای علمی و تکنیکی،
عدهایبانگاهجامعوبرنامهایوبعضیباعوامفریبیونگاه
پوپولیستی نظرات و برنامههای خود را طرح میکنند.
بخش عمدهای از مطالب و اطالعات آماری و احتماالتی
که به عناوین گوناگون مطرح میشود و جنبه شعاری،
غیرمستندومبنیبرعوامفریبیوباهدفجلبرایمردم
دارد .نوعا میگویند که ما با فساد ،با تبعیض ،با بیعدالتی،
بــا فقر ،با بیکاری و گرانی مبــارزه میکنیم ،ولی کمتر
شاهد یک برنامه روشن ،مستند و قابل فهم عموم برای
تحلیلکارشناسانهوریشهیابیواقعیمسائلیچونتورم،
اشتغال ،رونق تولید و رشد اقتصادی هستیم.
یکی از موضوعات بســیار مهم اقتصادی و مدیریتی که
متاســفانه از دید قالب کاندیداها مغفول واقع شــده و
میشــود ،موضوع بهرهوری و نقش آن در رشــد تولید
ناخالص ملــی و رونــق اقتصادی اســت .کمتر توجه
میکنند که رشد تولید ملی ناشی از دو عامل اصلی یعنی
سرمایهگذاری و بهرهوری است .برای رشد تولید یا باید

ســرمایهگذاری در کشور رشد کند یا از منابع و امکانات
موجود با مدیریت و دانش ،بهرهوری را افزایش دهیم.
طبیعتا رشد ســرمایهگذاری به عوامل متعددی از جمله
شرایطعمومیاقتصادوثباتسیاسی،اقتصادیومدیریتی
برمیگردد .سرمایهگذار داخلی و خارجی وقتی انگیزه الزم
برای سرمایهگذاری مییابد که ریسک بهحداقل برسد و
محیط را برای سرمایهگذاری و کسبوکار کامال مساعد و
امن بیابد که متاسفانه کشور ما در مقاطع مختلف زمانی
بهدلیل شرایط ناشی از تحریمها و البته سوءمدیریتهای و
ضعفسیاستهاوبرنامههاومشکالتمتاثرازساختارهای
ناهماهنگ و متداخل در زمینه ســرمایهگذاری از توفیق
الزم برخوردار نبوده است.
در حوزه بهرهوری ،وضع از این هم نامطلوبتر و ناکامتر بوده
اســت .بهگونهای که ما در  ۴۰سال گذشته میانگین رشد
بهرهوری صفر را داشــتهایم و با وجود اینکه در سه برنامه
پنج ساله از چهارم تا ششم توسعه یعنی  ۱۵سال گذشته
طبق قوانین برنامه مقرر شده بود که بهطور میانگین ۳۳
درصد رشــد اقتصادی از محل ارتقــای بهرهوری حاصل
شود ،باید با کمال تأسف بگوییم که سهم بهرهوری در رشد
اقتصادی در این دوره ها کمتر از  ۷درصد یعنی یک پنجم
هدف اصلی بوده اســت و در بین  ۲۵کشور عضو سازمان

بهرهوری آســیایی پایینترین رتبه را کسب کردهایم .در
سالهای  ۲۰۱۵تا  ۲۰۲۰میالدی رتبه بهرهوری انرژی ما
از 143مین کشور به ۱۶۰مین کشور از میان  ١9٠کشور
نزول کرده و در شــاخص رقابتپذیری در سال  ۲۰۲۰در
رتبه  ۹۵از بین  ۱۴۲کشور و در شاخص محیط کسب و کار
در رتبه  ۱۲۷از  ۱۹۰کشــور بودهایم که هر دو شاخه تاثیر
بسزایی در وضع بهرهوری کشور میگذارد.
حال چند سوال در اینجا از کاندیداهای محترم ریاست
جمهوری داریم:
 .1برای رشد و ارتقای بهرهوری چه گامهایی باید برداریم؟
حرکت بهرهوری را از کجا شروع کنیم؟
 .2چه موانعی برای بهبود وضعیت بهرهوری و رسیدن به
اهداف پیشبینی شده در برنامههای پنج ساله وجود دارد
و برنامه شما برای رفع آنها چیست؟
 .3برای تحول در وضعیت بهرهوری چه پیشنیازهایی و
به ویژه چه جایگاه و ساختاری برای بهرهوری مورد نیاز
است؟ برنامه شما در این رابطه چیست؟
به نظر میرسد تامل در هر یک از این سواالت و داشتن
پاســخ و نگاه روشــن به آنها و عزم و اراده جدی رییس
جمهور و دولت آینده میتواند مقدمات الزم را برای حل
معضل نابهرهوریها در کشور را فراهم سازد.
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بهرهوری در تفکر Nexusی و پرتوانسازی محیط زیست

   حمید سرخیل       دانشیاروعضوهیاتعلمیدانشکدهعلومزمین،دانشگاهخوارزمیومدیرگروهپژوهشیمدیریتبحران،پدافندغیرعاملوHSE

امــروزه بهرهگیری از تفکر سیســتمی
نکسوسی که به جای تاکید بر بخشهای
فردی ،تمامی بخشها را پوشش میدهد
و از بازخوردها و ارتباطات دو سویه و چند
سویه بهره میبرد و با مداخله هدفمند در
گرههایبحرانیمیتواندتغییرسیستمها
را رقم زده و آنها را به ســمت تعالی سوق
دهد ،رو به گسترش اســت .این رویداد
نکسوسی با تعداد زیادی از مسائل مربوط
به سیاستهای محیط زیستی ،اجتماعی
و اقتصادی در ارتباط بوده و طیف وسیعی
از حوزههــای علوم و مهندســی را در بر
میگیرد که پیامدهــای ذیل را به همراه
دارد:
 .1همگونســازی مفاهیــم ،مصادیق و
روشهای پرداختن به بهرهوری
 .2استانداردســازی و هماهنگســازی
سیستمهای بهرهور در همه سطوح کشور
 .3امــکان انتقال تجــارب علمی و فنی
دســتگاهها و نهادها در کشــور با هدف
ارتقای بهرهوری
 .4تسهیل مشارکت حداکثری دستگاهها
و نهادها در بهرهوری و نیل به توسعه پایدار
تحقیــق ایــن امــور میتوانــد امکان
تصمیمسازی برای بهبود وضعیت منابع،
وضعیت تولیــد ناخالص ملــی ،بهبود
کارآفرینی و بهرهوری و کاهش خسارات
را به همراه داشته باشد.
یکی از عناصر کلیدی در نظامهای بهرهور
بارویکردمدیریتعلمی،Nexusمدیریت
ریســک بوده بهطوریکه اولین گام در
فرایندمدیریتوارزیابیریسک،شناسایی
خطرات و اثــرات آنها اســت .ارزیابی و
مدیریت ریســک ،با هدف شناســایی و
ارزیابیمخاطراتجهتیافتنراهکارهاي
اصالحی پیشگیري از وقوع حوادث امري
حائز اهمیت و حیاتی است.
امروزه اثرات ناشی از مخاطرات زیست
محیطی ،موجب نگرانیهاي عمدهاي
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شــده اســت .در دهههاي اخیر توجه
به عواقــب زیســتمحیطی طرحها و
ریسک مربوط به وقوع حوادث مختلف
بهنحو بارزی مورد توجه سیاستگزاران
قرارگرفته است .یکی از مقولههاي مهم
در این عرصه که کمتر به آن توجه شده،
ارزیابی ریســک زیست محیطی است
که میتواند بهعنوان ابزار مناسبی براي
بررسی آثار فعالیتهاي بشر بر محیط
زیست بهکار رود .ارزیابی ریسک زیست
محیطی ،فرآیند تحلیل کمی و کیفی
پتانســیلهاي خطــر و ضریب به فعل
در آمدن ریسکهاي احتمالی موجود
در پــروژه و همچنیــن حساســیت یا
آسیبپذیريمحیطپیرامونیاست.
گامهاي مختلف فرآیند ارزیابی ریسک
زیستمحیطیشاملشناساییمخاطرهو
تحلیل آن ،ارزیابی قرار گرفتن در معرض،
برآورد ریسک ،ارزیابی ریسک و مدیریت
ریسک اســت .تاکنون بیشتر مطالعات
انجام شده در کشور ما و سایرکشورهاي
جهان ،به جنبههــاي ایمنی پروژهها ،هر
چند بهصورت غیر کافی ،توجه داشتهاند
و کمتر به جنبههاي زیست محیطی آنها
پرداخته شدهاست.ارزیابیریسکزیست
محیطی در قالب یک سیستم مدیریتی
میتواند بهعنوان مکملی در کنار ارزیابی
اثرات زیست محیطی به کار رود.
ارزیابی ریســک زیست محیطی فرآیند
شناســایی محیط زیســت تحت تاثیر،
مدلسازی زمانی ،مکانی انتشار و نشت،
ارزیابی اجزای مهم اکولوژیکی با در نظر
گرفتن حساسیتهای زیستمحیطی
و تخمین کمیت ریســک در مقایسه با
معیارهای موجود است .ارزیابی ریسک
زیست محیطی به عنوان فرآیند تحلیل
کیفی پتانســیلهای خطــر و ضریب
بالفعل شدن ریســکهای بالقوه دارای
فواید بسیاری اســت ،از جمله این فواید

میتوان به اهتمام و توجه بهرعایت اصل
پیشــگیری ،بارگذاری زیست محیطی
اصولی منطبق بر قابلیتها ،صرفهجویی
اقتصــادی ،جبران خســارات زیســت
محیطی وارد شــده ،بسترســازی برای
دستیابی و رســیدن به توسعه پایدار،
تضمین کیفیت محیط زیســت و غیره
اشاره کرد.
بــا گســترش روزافــزون صنایــع و
پیشــرفتهای علمی ،همه ســاله ابعاد
جدیــدی از اثــرات زیســت محیطی و
پیامدهای گوناگون مقولههای بهداشت
و ایمنی آشکار میشود .در نتیجه صنایع
بزرگ ،بیش از پیش بهسوی سیستمهای
یکپارچــه مدیریت بهداشــت ،ایمنی و
محیط زیســت گام برداشته و در تحقق
اهدافسندهایچشماندازاینسیستمها
تالشمیکنند.
شــاخصهای عملکرد محیط زیستی،
شاخصهایی کلیدی جهت تعیین میزان
کارآیــی نظامهای مدیریت بهداشــت،
ایمنی و محیط زیست و همچنین ارزیابی
اثراتمحیطزیستهستند.
روشن است که توسعه بدون برنامهریزی
میســر نبوده و هر اندازه برنامهریزی بر
واقعیات عینی و توانهای بالقوه طبیعی
باشــد ،دســتیابی به اهــداف از پیش
تعییــن شــده آن ،امکانپذیرتر خواهد
شد .در صورتیکه توسعه با حفظ منابع
طبیعی همگام نباشد ،به از دست رفتن
منابع خواهد انجامید ،لذا برای به حداقل
رســاندن تخریب منابع طبیعی و اثرات
نامطلوب توسعه بر محیط زیست ،بهتر
است تا با اســتفاده از سیستمهای نوین
مدیریتــی ،فرهنگ زیربنایی توســعه
پایــدار را در نهادها ،ســازمانها و حتی
مراکز آموزشی ایجاد کرد و در این زمینه
عملکرد ســازمانها را به سوی افزایش
بهرهوری و بهبود مستمر سوق داد.
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گفتمان

دولت آینده و چالش مدیریت و بهرهوری

دوازدهمین عصرانه بهرهوری با موضوع دولت آینده و چالش
مدیریت و بهرهوری به مناسبت روز بهرهوری ،يكم خردادماه  1400برگزار شد .در این نشست دکتر مسعود نیلی
استاد دانشگاه صنعتی شریف ،مهندس فاطمه پهلوانی رییس
سازمان ملی بهرهوری ایران و سید حمید کالنتری مدیرعامل انجمن بهرهوری ایران به بیان دیدگاهها و نظرات
خود درباره «دولت آینده و چالش مدیریت و بهرهوری»
پرداختند .دکتر مرتضی درخشان ،مدیر رصدخانه توسعه نیز به ارایه چکیدهای از گزارش توسعه با موضوع مرور
تلفیقی بر جایگاه ایران در شاخصهای جهانی توسعه از منظر
بهرهوری پرداخت .مدیریت این نشست را نیز مهندس علی اکبر اولیاء ،عضو هیات مدیره انجمن بهرهوری ایران
و رییس سابق سازمان ملی بهرهوری ایران برعهده داشت .در
روزهایی که تحت تأثیر سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم ،خواندن مشروح این نشست خالی از
لطف نخواهد بود ،به آن امید که نسخهای از
این نکات به دست دولت و رئیسجمهور جدید برسد و آنها نیز به موضوع بهرهوری اهتمام جدی داشته باشند.

اهمیت لزوم توجه به  4سطح بهرهوری
سید حمید کالنتری مدیرعامل انجمن بهرهوری ایران

بر اساس سه برنامه توســعه متوالی مقرر بوده است
که یک سوم رشد اقتصادی از بهرهوری حاصل شود.
ولی متاســفانه این اتفاق رخ نداده و کشــور ما حتی
در میان کشورهای عضو ســازمان بهرهوری آسیایی
جزو کشورهایی است که پایینترین رتبه را در رشد
بهرهوری دارند .بنابراین امید میرود با توجه ویژه به
موضوع بهرهوری ،شــرایطی فراهم شود تا زمینهساز
ارتقای بهرهوری و رشد و توسعه کشور شود ،چنانچه
همه ما میدانیم بهرهوری ،موضوع بسیار مهمی است.
متاســفانه در کشور ما بیشــتر به معلول ها پرداخته
میشود تا علتها .بهعنوان مثال وقتی مشکل بیکاری،
عدم رونق تولید در کسبوکارها و هم چنین مشکالتی
در زمینــه آب ،انرژی و حتی تولیــد مرغ و تخممرغ
بهوجود میآید ،به این موضوعات میپردازیم و دهها
جلسه برگزار میکنیم .ولی کمتر به علل شکلگیری
این مشکالت که همه ناشی از نارساییهای مدیریتی،
ســوء مدیریت و اتخاذ روشهــای ناکارآمد در حوزه
مدیریت و بهرهوری است ،پرداخته میشود .بر همین
اســاس ،کمتر اتفاق افتاده که یک جلســه رسمی
مجلس شورای اسالمی یا یکی دو جلسه هیات دولت
به موضوع بهــرهوری اختصاص یابد یــا از وزیران به
صراحت سوال شود که شــما در زمینه بهرهوری چه
اقداماتی انجام دادهاید.
برای حل مشکالت کشور باید به بهرهوری توجه کرد.
مسایلبهرهوری،در چهارسطح تقسیمبندیمیشود:
 .1بهرهوری در ســطح کالن و سیاســتگذاریهای
حاکمیتی
 .2بهرهوری در سطح سازمان
 .3بهرهوری در سطح بنگاههای اقتصادی
 .4بهرهوری در سطح خانوارها و شهروندان
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و برای اینکه بهرهوری در کشور رونق گرفته و تحولی در
آن رخ دهد ،نیازمند سیاستگذاری و انجام اقداماتی در
هر یک از این سطوح است .در سطح نخست که سطح
حکمرانی و سیاستهای کالن است ،آنچه باید بر آن
تاکید شود این است که نخستین گام هماهنگسازی
سیاســتها و برنامههای توســعه با بهرهوری است.
بسیاری از برنامهها پیوست بهرهوری ندارد ،در حالیکه
انتظار میرود در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله
کشاورزی ،آب و انرژی به موضوع بهرهوری توجه الزم
صورت گیرد .موضوع دوم در این سطح ،تقویت محیط
کســبوکار برای فعاالن اقتصادی در کشور از جمله
مقرراتزداییها و رفع موانع اســت تا زمینه تحرک و
پویایی بخش خصوصی فراهم شود.
موضوع سوم در این زمینه ،اصالح ساختار و نظامات
اداری ،هماهنگی بین قوا و نهادهای حاکمیتی است.
اگر در راس اداره امور کشــور هماهنگی و همافزایی
میان دســتگاهها وجود داشته باشــد ،این عوامل به
سطوح پایینتر هم منتقل خواهد شد .بنابراین باید
از تداخالت میان قوای مختلــف و نهادهای دولتی و
نهادهای عمومی غیردولتی که در اداره کشــور موثر
هستند ،جلوگیری شــود و یک هماهنگی ،انسجام
ت رویه شــکل گیرد .موضوع چهارم در سطح
و وحد 
حکمرانی ،لزوم اتخاذ سیاستهای اثربخش بهرهورانه
در حوزه نیروی انسانی ،نظام اداری ،نظام پولی و بانکی،
تعرفهها ،یارانههــا و در حوزههای مهمی مانند منابع
انرژیومنابعطبیعیاست.بخشعمدهایازمشکالت
که در زمینه خشکسالی و کمآبی در کشور وجود دارد،
ناشــی از مدیریت ناکارآمد در حوزه آب و کشاورزی
است .موضوع پنجم در ســطح حکمرانی بهرهوری،
اولویت قائل شــدن در دولت به بهــرهوری در همه

حوزهها بهویژه انتخاب اعضای کابینه است .بر همین
اساس،همرئیسجمهوربایدباورمندبهبهرهوریباشد
و هم بر اساس شاخصهای مشخص ،وزیرانی انتخاب
شوند که نگرش بهرهوری داشته باشند و این موضوع در
برنامه آنها نیز لحاظ شده باشد .اگر این نگاه بهرهوری
در سطوح عالی شکل گیرد و نظام شایستگی مدیران
لحاظ شود ،نتایج ملموستر و مناسبتتر در کشور به
همراه خواهد داشت.
سطح دوم بهرهوری ،بهرهوری در سطح سازمان است.
بر همین اســاس برای ارتقای بهرهوری در این سطح
یعنی سطح سازمانها ،ادارات ،وزارتخانهها ،نهادهای
بزرگ و شرکتهای بزرگ دولتی باید اقداماتی از قبیل
اصالح،پویایی و روانسازی ساختارها ،اصالح فرآیندها
در جهت تنظیمگری و تسهیلگری و نه تصدیگری
دولت ،توســعه فرهنگ ،دانش و مهــارت بهرهوری
در میان همه اجزا ،اســتقرار چرخه بهرهوری – که در
برنامه ششم توسعه و قانون بودجه ساالنه لحاظ شده
و اقداماتی هم از سوی سازمان بهرهوری صورت گرفته
 ،اجرای نظام مدیریت دانــش ،اصالح نظام حقوقو دســتمزد بر اســاس رویکرد نتیجهگرایی ،تقویت
مدیریت مشارکتی در سازمانها ،چابکسازی دولت
از نظر انعطافپذیری ،نوآوری مبتنی بر توسعه فناوری
اطالعات و گســترش دولت الکترونیک انجام پذیرد.
در سطح سوم که بنگاههای اقتصادی قرار دارند ،نیز
موضوع بهرهوری و اقدامات بهرهورانه از اهمیت جدی
برخوردار است.
نخســتین گام در این زمینه داشتن استراتژی است.
دومین مســاله در این زمینه مدیریت زنجیره تامین
از مواد اولیــه گرفته تا مدیریت فــروش و برندینگ
اســت که بر اســاس آن بنگاههای اقتصادی بتوانند

رقابتپذیری خود را افزایش دهند .موضوع ســوم در
این سطح ،توسعه منابع انسانی با گسترش آموزشها
مبتنی بر بهرهوری در میان کارگران و کارکنان است.
تقویت مدیران و انتخاب مدیران ریسکپذیر در بخش
خصوصی رویکرد چهارم در این زمینه بهشمار میآید.
موضوع پنجم در سطح بهرهوری در بنگاه ها ،استقرار
چرخه بهرهوری با بهرهگیری از مشــاوران کارآمد در
بنگاههای خود است .موضوع دیگر در این زمینه توجه
به اقتصاد دیجیتال با توجه به نقشی که این اقتصاد در
توسعه کشور در آینده خواهد داشت ،به شمار میآید
و هر صنعتی باید توجه ویژهای به آینده خود با توجه به

نوآوری R&D ،و  HighTechبه خرج دهد .سطح چهارم
در حوزه بهرهوری ،سطح عامه جامعه ،فرهنگ جامعه،
شهروندان و خانواده است .مهمترین اقدام در این سطح
ترویج فرهنگ بهرهوری بوده که صداوسیما ،رسانهها،
نهادهای فرهنگــی و نهادهای اجتماعی باید در حوزه
ترویج فرهنگ بهرهوری بهصورت گســترده فعالیت
کنند.
پرورش و بهکارگیری مروجان بهرهوری در این زمینه
مهم است .محور دوم ،آموزش مهارتها و ارتقای دانش
عمومی جامعه در زمینه بهرهوری است که نیازمند یک
پویش عمومی با کمک شهرداریها ،آموزش و پرورش

و سایر نهادهاست .موضوع دیگر در این زمینه آموزش
خانوادههاست.برایناساس،هرشهروندیباهرشرایطی
باید بداند بهرهوری چیست و برای افزایش بهرهوری چه
کارهایی میتواند انجام دهد .در جمعبندی موضوع ،به
نظر میرسد همه در سطوح مختلف باید دست به دست
هم دهند تا رویکرد بهرهوریمحور در کشور تقویت شده
و همه در گفتمان خود به موضوع بهرهوری توجه کنند.
همچنین نیاز است تا آموزش و پرورش و آموزش عالی
بهطور جدی به بهرهوری بپردازند .همه اینها موضوعاتی
است که باید در انتخابات آینده و انتخاب رییس جمهور
آینده مورد توجه قرار گیرد.
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بسترسازی برای بهرهوری در برنامه هفتم
   مهندس فاطمه پهلوانی      رییسسازمانملیبهرهوریایران

ســازمان ملی بهرهوری ایران به این باور رسیده است
که تحول جدی در امر بهــرهوری که نیازمند فرهنگ
قوی ،زیرســاختهای سازمانی و مدیریتی نظاممند و
سیســتماتیک در بخش عمومی در وجه اول و پس از
آن در سازمانهای غیردولتی و رسیدن به اهداف کمی
تعیین شــده ،نیازمند عزم ملی و در واقع شکلگیری
یک حرکت ملی در ســطح کشــور اســت .بر همین
اساس ،جلسات متعددی در خصوص استقرار چرخه
بهبود بهرهوری در دســتگاه های اجرایی برگزار شد و
همکاریهای گســتردهای صورت گرفت که بر همین
اساس ،جشن استقرار چرخه بهرهوری در دستگاه های
اجرایی بهصورت وبیناری نیز همزمان با روز بهرهوری
برگزار شد .این کاری که انجام شد کار بسیار بزرگی بود
که در ابتدای امر کاری دست نیافتنی به چشم میآمد.
ما از این رهگذر میتوانیم مدیریت فرهنگ بهرهورانه
را در نظام اداری کشور مستقر کرده و بعد انتظار داشته
باشــیم که این ســازمانها پیگیری برای رسیدن به
اهداف تعیین شده در بخش مربوطه را لحاظ و راهبری
کنند .از یک نظام اداری که با اصول مدیریت بهرهوری
بیگانه است ،نمیتوان انتظار داشت که بخش اقتصادی
زیردست یا در فرادست را بتواند با رویکرد بهرهورانه و با
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شاخصهایبهرهوریتعقیبکند.آنسازمانودستگاه
با آن ویژگیها ،به سمت منابعمحوری حرکت میکند،
اما دستگاهی که درک کافی از موضوع بهرهوری داشته
و سعی کند که عملکرد خود را بهرهورانه کرده و مسائل
بهرهوری بخش مربوطه را شناســایی کند و برای نیل
به شاخصهای هدفگذاری شده ،آن مسائل را یک به
یک حل کند ،قطعا وضعیت متفاوتی خواهد داشــت.
بر همین اساس ،اسناد بخشی ارتقای بهرهوری تدوین
شده تا آماده ارسال به هیات دولت برای تصویب شود و
راهنما و چراغ راه برای آینده باشد .سازمان بهرهوری بر
اســاس ماده  5برنامه ششم توسعه که بر اساس آن هم
فرآیند مشخص شده ،هم راهکار ارائه و هم نقشگذاری
شده و همچنین ماده  3که در آن هدفگذاری کمی شده
اســت ،موظف بود که این کار را انجام دهد ،هر چند با
زمانبندی مطرح شــده در این ماده موافق نبودم ،اما
باالخره به این مهم دست یافت ،اما اگر این رویکرد در
برنامه هفتم دنبال شــود ،اشتباه خواهد بود .در برنامه
هفتم رویکرد تغییر خواهد کــرد و زمین بازی ،بخش
عمومی و دســتگاهها خواهد بود .این دســتگاهها بر
اســاس یک برنامه ارتقای بهرهوری که شامل مسائل و
شاخصهای مشخص است وارد فاز اجرایی میشوند

و هر کجا با مشکل مواجه شدند ،امکان اصالح و بهبود
خواهند داشــت .امید می رود که با این اقدام ،سازمان
ملی بهرهوری بتواند تحرک و نهضتی در متولیان اصلی
بهرهوری کشور ایجاد کند.
من پیشتر هم در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان
ملیبهرهورینتوانستهبهرهوریکشورراارتقادهد،بیان
کردهام که ارتقای بهرهوری کشور ،تنها برعهده سازمان
ملی بهرهوری نیســت ،اتفاقا ســازمان مدعیالعموم
بهرهوری کشور اســت و بهدنبال راهکارهایی است که
چگونه میتواند تمام بازیگران عرصــه بهرهوری را در
ارتقای بهرهوری دخیل کرده تا نقش خود را ایفا کنند.
باید این نکته را در نظر داشت که چگونه انتظار میرود
یک سازمان با  30نیروی تخصصی بتواند بهرهوری یک
کشور را متحول کند؟
بهرهوری یک امر بلندمدت است و نمیتوان در یک یا
دو سال جبران مافات کرد ،بلکه در یک بازه بلندمدت
جواب میدهد و اقداماتی که سازمان ملی بهرهوری در
فرآیند اســتقرار چرخه بهرهوری در دولت انجام د اده
است ،زیربنای اصلی بنای این حرکت را فراهم کرده ،اما
قطعا این کار کافی نیست.
برای اینکه این کمبودها در حوزه بهرهوری کشور جبران

شود ،شبکه ملی بهرهوری ایجاد شده تا سایر ذینفعان
بهرهوری نیــز نقشهای پررنگتــری را پذیرفته و
نقشهای جدیتری را ایفا کنند .بهعالوه ،با تعامل
مناســب با سازمان بهرهوری آســیایی ،شبکه ملی
بهرهوری بهعنوان یک پروژه  SMPتعریف شده است.
 ،SMPپروژههای ملیای هستند که بهصورت ویژه

برای کشورها در سطح ملی توسط سازمان بهرهوری
آسیایی ( )APOراهبری شده تا با کمک مشاوران و
متخصصان در نقاط مختلــف ،غنا پیدا کند .جناب
آقای مختان ،دبیرکل سازمان بهرهوری آسیایی نیز
حمایت خود را از این پروژه اعالم کردهاند و بهعنوان
مشــاوره افتخاری در کنار این پروژه خواهند بود و

خود پیشــنهادهایی در این زمینه مطرح کردهاند
که میتواند مورد توجه قرار گیرد .بر همین اساس،
کارگروهی با حضور اعضای شبکه بهرهوری بهمنظور
آموزش بهرهوری به کودکان دبســتانی تشــکیل
میشود تا طرح مربوطه تدوین شود .فعالیت دیگری
هم با عنوان «نشــان بهرهوری» طراحی شده که فاز
یک آن در حال انجام است .در واقع با وجود اینکه در
برنامه جامع بهرهوری ،سازمان ملی بهرهوری ایران
مکلف شــده بوده تا جایزه ملی بهرهوری را تدوین و
اجرا کند ،ولی از آنجایی که سازمان معتقد است که
اعطای جوایز بهرهوری ،امری حاکمیتی نیست و کار
بوکارها و مجموعههایی است که به این عرصه
کس 
وارد شدهاند ،ســازمان نمیخواست به آن ورود پیدا
کند ،بنابراین موضوع نشــان بهرهوری در سه بخش
تحقیق ،ترویج و اجرا مدنظر قرار گرفت و این نشان
در قالب نشان ،تندیس و لوح تقدیر اعطا خواهد شد.
این حوزهها شامل کتاب ،مقاله ،پایاننامه و رسانهها
خواهد شد.
همچنین در بخش اجرا بر فعالیتها و دستاوردهای
دستگاههای دولتی در راستای اجرای چرخه بهبود
بهرهوری متمرکز خواهد بود.
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گفتمان

مرور تلفیقی بر جایگاه ایران  در شاخصهای جهانی
توسعه از منظر بهرهوری
   دکتر مرتضی درخشان      مدیررصدخانهتوسعه

نیاز جدیای که در کشور وجود دارد ،رصد تحوالت در همه ابعاد توسعه بهصورت
آماری است .ما نمیتوانیم مدیریت کنیم آنچه که را نتوانیم اندازهگیری کنیم.
بنابراین اصلیترین و مهمترین موضوعی که در کشور با آن روبرو هستیم این
استکه ابعاد مختلف توسعهوهمچنین آمارهاو شاخصهایگوناگون رادر
کنار هم قرار دهیم تا بتوان از طریق آمار و اطالعات ،روند توســعه را رصد
کردهتااستداللهایمطرحشدهنیزپشتوانهآماریوعلمیداشتهباشد.
برهمیناساس،درپاسخبهاینپرسشکه«ریشهکاهشبهرهوریدرابعاد
ملی»چیستبایداذعانکردکهتوسعهنامتوزان،گلوگاههاییراایجادکردهکهموجبمیشود
تا آن گلوگاهها مانع نتیجهبخشی سرمایهگذاریها در سایر ابعاد شود .باید در نظر داشت که
گاهی دستیابی به بهرهوری از سطح سازمان یا حتی سطح دولت فراتر می رود .به عنوان مثال
درکشوربرایتوسعهانسانیازجملهدرآموزشسرمایهگذاریمیشود،ولیمشاهدهمیشود
رتبهکشوردرتوسعهفضایکسبوکارمناسبنیستکهبعددیگریازشاخصهایتوسعهبه
بوکارموجببیکاریتحصیلکردههاوافزایش
شمارمیآید.توسعهانسانیمنهایتوسعهکس 
مهاجرت میشود .بدین ترتیب اگر بهصورت جزیرهای روی یک حوزه تمرکز و یک سازمان را
مسئول کرده تا سطح آموزش را ارتقا دهد ،منجر به دستاورد توسعه که رفاه یا رضایت است،
نمیشودوبهبیکاریتحصیلکردههاوافزایشمهاجرتمنتهیخواهدشد.
همهاینمواردکهذکرشده،سرمایهگذاریوهزینهکرددربُعدیازتوسعهاست،ولیمتاسفانه
درابعاددیگراتالفمیشود،بنابراینایننقطهتمرکزیاستکهسازمانهایمرتبطبابهرهوری
کشور باید در سطح کالن بر آنها متمرکز شوند .این موضوع ،نماد و نمایشگری در عرصه کالن
است که میتوان در حوزه بهرهوری از آن استفاده کرد.
بر همین اساس ،شاخصهای توسعه شامل 124شاخص و 734نماگر مورد توجه قرار گرفته
است.ازنظرکمینیزاگرهمهابعادپنجگانهتوسعهیعنیسیاسی،اجتماعی،اقتصادی،محیط
زیستی و فردی را یکپارچه کرده و به یک فراشاخص از توسعه دست یابیم ،از 100پله نردبان
توسعهدرسال 2020میالدی،تنها 39پلهراطیکردهایم.ازاین 39پلهدربرخیازابعادحرکت
مناسبیصورتگرفتهودربرخیازابعادوضعیتمطلوبیوجودنداردودرحالعقبگرداست.
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بر همین اساس ،اگر توسعه متوازن را مبنا و مالک توسعه قرار دهیم ،مشاهده میشود که14
نمره از دست میرود و نمره کشور در این زمینه ،به 25میرسد .این به آن معناست که 14نمره
از 39نمره (یعنی 35درصد) توسعه ایران در معرض خطر عدم بهرهوری قرار دارد .این 14نمره
گلوگاههاییبودهکهوابستهبهابعاددیگرتوسعههستندکهتوسعهپیدانکردهاند.بهعنوانمثال
در شاخصهایی که با متوسط جهانی فاصله زیادی داریم میتوان به حوزه سیاسی و حقوقی از
جملهثباتسیاسی،حاکمیتقانون،فساد،درحوزهتوانمندیفردیازجملهبهحقوقفردی،
بوکار اشاره کرد.
آزادی فردی و در حوزه اقتصادی ،به سهولت کسبوکار و شرایط کس 
بدینترتیب،اگرهمهاین 124شاخصراترکیبوتلفیقکنیم،نمرهکشوردرفراشاخصتوسعه
( 734نماگر) در سال 2015میالدی 46.2،بوده است .در سال 2020میالدی به 46.5رسیده
و اگر همین روند ادامه یابد پیشبینی میشود در سال 2025به نمره 47.5و در سال 2030به
نمره 48.4دست یابیمکهبه معنای رشدنسبی درنمره توسعه ایران در همه ابعاد توسعه است.
امااگربهرتبهایرانبرایناساستوجهشود،درسال 2015میالدی،ایراندررتبهیکصدودهم
دنیادرمیان 147کشورموردمحاسبهدرمطالعهقرارداشتهاست،سال 2020میالدیبهرتبه
 114نزولکردهایمواگرباهمینروندادامهدهیم،بااینکهدرنمرهشاهدرشدهستیم،ولیرتبه
ما در 10سال آینده در دنیا به 122کاهش می یابد .یعنی کشور بسیار کند در حال رشد است.
بنابراینبایداذعانکردکهگلوگاههایتوسعه،کشورراازمسیریکهطیمیکند،دورکردهکه
اینخودبهمعنایکاهشبهرهوریاست.
در این مطالعه ،شاخصیبهعنوان «توان تبدیل درآمدبه توسعه» تعریف شده است.بدین معنا

توسعه نامتوازن ،گلوگاههایی را ایجاد کرده که موجب میشود آن گلوگاهها مانع نتیجهبخشی سرمایهگذاریها در سایر ابعاد شود
 .1توسعه  -توسعه کسب و کار = بیکاری تحصیل کردهها و افزایش مهاجرت
 .2توسعه نوآوری  -توسعه حقوق مالکیت = افزایش مهاجرت
 .3رشد تولید  -توسعه روابط خارجی = دپو شدن تولید
 .4پیشرفت اجتماعی  -آزادی فردی = افزایش اعتراضات
 .5افزایش سرمایه بخش خصوصی  -اطمینان و ثبات = فرار سرمایه
 .6سرمایهگذاری دولتی  -شفافیت = انحراف سرمایهگذاری از کارایی
 .7توسعه انسانی در آموزش  -رقابت و بازار در تولید علم = عدم تناسب عرضه و تقاضای علم

که فراشاخص توسعه در یک سمت نمودار و درآمد سرانه یا درآمد تولید ناخالص سرانه در
ســمت دیگر نمودار قرار گرفته و محاسبه شده است که بهصورت بالقوه ،هر کشوری با هر
سطح درآمدی چه مقدار توسعهای را بر اساس درآمد خود میتواند تولید و خلق کند .آنچه
حاصلشدهنشانمیدهدکهایرانوچندکشوردیگرنتوانستهاندازهمهدرآمدهایخوددر
راستای خلق توسعه در همه ابعاد بهره گیرند ،چرا که گلوگاههای دیگری وجود دارند که به
توسعه منتهی نشده است .در واقع اگر درآمد سرانه کشورمان نسبت به سایر کشورها پایین
است (در رتبه 103نسبت به کشورهای دیگر قرار دارد) ،باز هم در همین میزان درآمد فعلی
هم نتوانستهایم سطح بالقوه مورد انتظار از توسعه را خلق کنیم .در واقع کشور میتوانست
بر اســاس محاسبات ،نمره 58را در فراشاخص توسعه در ســال 2020میالدی به دست
آورد در حالی که به نمره 46.5دســت یافته که پایینتر از میانگین جهانی است .بنابراین
در شــاخص «توان تبدیل درآمد به توســعه» ایران در میان 147کشور در رتبه 143قرار
دارد که نشان میدهد اصوال وضعیت بهرهوری کشور در تبدیل همین داشتهها ،درآمدها و
تولیدهممناسبنیست.شاخصدیگریکهدراینزمینهمهمبهشمارمیآید،نمایشگری
است که میتواند خروجی کل سیستم را به ما نشان دهد .این شاخص ،شدت انرژی است.
میانگین جهانی شدت انرژی رو بهکاهش است .اما نمره ایران در شدت مصرف انرژی یعنی
میزان مصرف انرژی که برای تولید هر دالر کاال استفاده میشود ،رو به افزایش است .یعنی
برای تولید هر دالر کاال قبال انرژی کمتری مصرف میشد ،اما در حال حاضر انرژی بیشتری
مصرفمیشودوازسال 2005میالدیبهبعد،ازمیانگینجهانینیزفراتررفتهایموازمیان
 190کشور در رتبه 160قرار داریم .اگر حتی این بهانه در نظر گرفته شود که ایران کشوری
آسیایی است و نمیتوان آن را با کشورهای توسعه یافته در دنیا مقایسه کرد ،آمارها نشان
میدهد که کشورهای آسیایی از سال 2007بدین سو ،از میانگین بهتری در زمینه شدت
مصرفانرژیبرخوردارهستند.اینشاخصدرمقایسهباکشورهایآفریقاییوحتینسبت
بهکشورهاینفتخیزهمتقریبابههمینترتیباست،باوجوداینکهروندکشورهاینفتی
در سالهای مورد بررسی تغییر چندانی نداشته است .در مجموع باید گفت که کشور ایران
از نظر رشد شاخص شدت انرژی ،سرعت باالیی دارد .بدین ترتیب ،اگر نرخ منفی بهرهوری
انرژی در نظر گرفته شــود ،در بین 190کشور ،ایران از آخر در رتبه هفتم قرار دارد که روند
بحرانیزاییدر مصرفانرژیاست.
در مجموع میتوانجمعبندیکردکهایرانـبا توجهبهنقاط منفی شاخصهای مدنظردر
سال 2020میالدی-دروضعیتیاستکهنمیتوانددراستراتژیهایتهاجمیعملکند،
بدین معناکهباید روینقاط ضعفو تهدیدها تمرکزکند تابتواندگلوگاههای ایجادشده در
توسعه را حذف کرده یا بهبود ببخشد تا این کاهش بهرهوری ،اصالح شود .نقاطی در توسعه
ایران وجود دارند که در واقع گلوگاه بهشمار میآیند و گلوی توسعه ایران را فشردهاند و اجازه
ثمربخشیبهسرمایهگذاریهادرابعادمختلفتوسعهازجملهابعادیمانندسرمایهانسانی،

پیشرفت اجتماعی و حتی نوآوری نمیدهند و اینها به ثمر نمینشینند و به رفاه و رضایت
منجرنمیشوند.برایناساس 94،نقطهضعفوتهدیدوجودداردکهدراینمطالعه 10نقطه
مهم از آنها انتخاب شده است که میتوانند نقاط کلیدی باشند که اگر مطالبهگری بر این
حوزههااتفاقبیافتد،اینگلوگاههابرطرفمیشود.این 10شاخصبینالمللیشاملثبات
سیاسی و نبود خشونت ،رابطه با کشورهای همسایه ،کنترل فساد (از منظر خود فساد و از
منظردرکفساد)،چنددستگینخبگانواتالفانرژیدراینمیان،توسعهمالکیتفکری،
حق اظهار نظر و پاسخگویی ،شــدت انرژی ،آزادیهای فردی ،کیفیت مقررات و آخرین
مورد ،حاکمیت قانون و وضعیت حقوق بشر است .این  10محور ،محورهای کلیدی است
که میتواند بهرهوری در سطح کالن را با برداشته شدن گلوگاههای توسعه و به ثمر نشستن
سرمایهگذاریهادرابعاددیگرتوسعه،محققکند.
نمره و رتبه ایران بر اساس فراشاخص توسعه در سالهای گذشته و پیشبینی سالهای پیشرو

شاخص «توان تولید درآمد به توسعه» :فراشــاخص توسعه در یک سمت نمودار و
درآمد سرانه یا درآمد تولید ناخالص سرانه در سمت دیگر نمودار قرار گرفته و محاسبه
شده است که بهصورت بالقوه ،هر کشوری با هر سطح درآمدی چه مقدار توسعهای را
بر اساس درآمد خود میتواند تولید و خلق کند .در این شاخص ،ایران در میان 147
کشور در رتبه  143قرار دارد.
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بهرهوری و دو پارادوکس عجیب در اقتصاد

دکتر مسعود نیلی     استاددانشگاهصنعتیشریف

اگر یک دســتگاه محور مختصــات را در نظر بگیریم
که محور افقی آن همه فعالیتهایی اســت که در یک
اقتصاد در حال انجام اســت و بر حسب درجه اهمیتی
که دارد مرتب شــده باشد ،ـ به عنوان مثال ،اهمیت از
نظر تولید باشد یا اهمیت از نظر اشتغال یا شاخصهای
مختلفی که بخواهد آن درجــه اهمیت را نمایندگی
کند  -محور عمودی را نیز در این دســتگاه مختصات،
بهرهوری کل عوامل تولید در نظر میگیریم .حال اگر
این فضا به چهار ناحیه تقسیم شود ،قسمت سمت چپ
و پایین شــامل بهرهوری پایین و فعالیتهای با درجه
اهمیت کم میشــود .ایدهآل و حالــت مطلوب که در
بخش باالیی و ســمت راست این محور مختصات قرار
میگیرد ،این است که فعالیتهای با درجه اهمیت باال
حتما با بهرهوری باال از منابع استفاده کنند ،یعنی اگر
اقتصادی بخواهد در حالت مناسب فعالیت کند ،باید
این گونه باشد.
بر این اساس اگر در نظر باشد شرایط کشور در این چهار
ناحیه موجود مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد ،مطالعات
نشان می دهد ،هر چه فعالیتی اهمیت بیشتری دارد،
بهرهوری کمتری دارد .این موضوع در کتاب «بهرهوری
صنعت در ایران» که نتیجه مطالعهای در زمینه صنعت
در ایران بوده ،نشــان داده شده است .بدین ترتیب که
فعالیتهای کم اهمیت ،هر چه کم اهمیتتر هستند،
با بهرهوری باالتر پیش میروند و هر چه این فعالیتها
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از نظر درآمدی که بــرای اقتصاد ایران ایجاد میکنند
و از نظر ســهمی که در تولید ناخالص داخلی دارند ،با
اهمیتتر و مهمتر هستند با بهرهوری پایینتری ادامه
مییابند .بنابراین این فعالیتها دقیقا نسبت معکوسی
با آنچه باید باشــند (اهمیت باال و بهرهوری باال) ،دارند
و قاعدتا سیاســتگذاریها بایــد در این زمینه صورت
گیرد و بررســی شود چرا وضعیت این گونه است؟ چرا
آن موضوعات با اهمیتی که باید از بهرهوری باالیی نیز
برخوردار باشند ،اینگونه نیســتند و در واقع «فاجعه
بهرهوری» را رقم زدهاند؟ تــا زمانیکه این موضوع به
دقت بررسی نشود که چرا این تصویر معکوس نسبت
به حالت مطلوب اتفاق افتاده است ،طبیعتا نمیتوان
سیاستهایی را اتخاذ کرد که با اطمینان از درست بودن
آن سیاستها صحبت به میان آورد تا اهداف مورد نظر
را نیز تامینکند.
بنابراین اگر در نظر داشــته باشیم که این بررسی را در
یک گام دیگر و به صورت دقیقتر پیگیری کنیم ،این
محور افقی – که در باال اشاره شد  -را در دو موضوع مهم
متمرکز میکنم که این مساله نیز برآمده از دو مطالعه
مهم در اقتصاد ایران است .بر این اساس ،محور افقی را
بر حسب اندازه بنگاههای اقتصادی مرتب میکنیم ،به
این معنا که بنگاههای کوچک و بنگاههای بزرگ در واقع
منعکسکنندهاهمیتباشند.شایانذکراستکهتولید
ناخالص داخلی ساختاری بر حسب اندازه فعالیتهای

اقتصادی که در آنها انجام میشود ،دارد که بسیار با آن
شــکل متعارفی که در کشورهای دیگر – توسعه یافته
یا در حال توســعه _ رواج دارد ،متفاوت اســت .آنچه
در اقتصاد ایران مشــاهده میشود این است که تعداد
محدودیازبنگاههایبزرگ،بخشاصلیتولیدناخالص
داخلــی را تعیین میکنند و خیل انبوهی از بنگاههای
کوچک حتی اگر کنار هم نیز قرار بگیرند ،هنوز سهم
کوچکی از تولید ناخالص داخلی دارند.
زمانیکه مطالعه اســتراتژی توســعه صنعتی انجام
میشد ،آماری جالبی وجود داشت که از بین کارگاههای
صنعتیباالی 10نفرکارکنکهدربخشصنعتاقتصاد
ایران فعالیت میکنند 118،واحد صنعتی بودند که45
درصد از ارزش افــزوده صنعت را ایجاد میکردند و آن
چند صد هزار دیگر ،بقیه این تولید را در صنعت بر عهده
داشتند .بنابراین اگر درباره رشد اقتصادی و درآمد در
اقتصاد ایران صحبت میشود ،همین واحدهای بزرگ
هستند که مدنظر قرار میگیرد.
این به آن دلیل اســت که یک نقیصه بسیار بزرگ در
اقتصاد ایران وجــود دارد که تولید در بنگاههای بزرگ
صورت میگیرد و اشتغال در بنگاههای خُ رد و نه حتی
کوچک .بنگاههای اقتصــادی کوچک بیش از  10نفر
کارکن به باال دارند ،در حالی که حــدود  65درصد از
 24میلیون شاغلی که در اقتصاد کشور فعال هستند،
در بنگاههایی با زیــر  10نفر کارکن ،فعالیت میکنند

بوکارهای زیر  5نفر هســتند.
کــه عمدتا هم کســ 
اتفاقا این نکته مهمی در عملکرد اقتصاد ایران اســت
که نشان میدهد اشــتغال متناظر با بهبود وضعیت
رفاهی فرد شاغل نیســت .درآمد در یک جای اقتصاد
تولید میشود و اشتغال جای دیگر و اینها به هم وصل
نیســتند .دلیل اصلی هم این اســت که وقتی تولید
بنگاههای بزرگ افزایش پیدا میکند ،این بنگاهها مثل
لوکوموتیوی نیســتند که واگنهایی که به آن متصل
هستند ،بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط باشند،
بلکه بهدلیل اتخاذ سیاستهای ارزی کشور ،بنگاههای
بزرگ ترجیح میدهند کــه از طریق واردات نیازهای
خود را تامین کنند ،در نتیجه رونق اقتصاد در بنگاههای
بزرگ متناظر با رونق اشتغال در اقتصاد کشور نیست.
این اشــکال بزرگی اســت که در مواقع بهبود شرایط
اقتصادی ،تولید افزایش پیدا میکند ،ولی اشتغال لزوما
افزایش پیدا میکند .ضمن اینکه وقتی کشور با رکود
اقتصادی مواجه است ،بنگاههای بزرگ با کاهش تولید
مواجهمیشوندولزومااینافتتولیدبهسرعتبهبخش
اشتغالمنتقلنمیشود.البتهاینگسستبزرگیاست
که در اقتصاد ایران وجود دارد.

با توضیحات ارائه شــده ،تاکید میشود که بنگاههای
بزرگ حداقل در بخش تولید ،درآمد و رشد اقتصادی
در اقتصاد ایران نقش مهمی دارند و ســهم بزرگی را
ایفــا میکنند و بخش عظیمی از موجودی ســرمایه
غیرمسکونی اقتصاد کشور در همین بنگاههای بزرگ
است که عمدتا هم با سرمایهگذاریهای بزرگ دولتها
در کشور ایجاد شدهاند.
پسهمانطورکهبیانشد،اینمطالعاتنشانمیدهد
که یک رابطه معکوس میان انــدازه بزرگ بنگاهها با
بهرهوری وجود دارد .هر چه بنگاهها بزرگتر میشوند،
بهرهوری آنها کمتر می شود و این موضوع عجیبی بود
که به صورت آماری اســتخراج شــد .این همگنی در
بنگاههای کوچک اقتصادی نیست ،یعنی بنگاههای
کوچکی وجــود دارد که با بهــرهوری پایین فعالیت
میکنند و همچنین بنگاههای کوچکی هســتند که
بهرهوری باال دارند.
در این مطالعه زمانی که بررســی شد که چه عواملی
این مشاهدات دور از انتظار را تبیین میکند ،مشاهده
شد که بهرهوری در بنگاههای کوچک و حتی متوسط،
بیشــتر تابع نحوه اداره مولفههای درونی بنگاه است.

بهعنوان مثال ،یــک بنگاه در این مقیــاس با بهبود
فرآیندهای تولیــد ،مدیریت و هر آنچــه که مربوط
به تصمیمگیری مدیران آن بنگاه اســت ،میتواند از
فعالیتهایکماهمیتبابهرهوریپایینبهفعالیتهای
کم اهمیت با بهــرهوری حرکت کنــد ،یعنی در این
بنگاهها بیشتر بهبودها و فرآیندهای مدیریتی میتواند
در ارتقای بهرهوری موثر واقع شــود .یکدست بودن
بنگاههای بزرگ در بهرهوری پایین (حتی مستقل از
رشته فعالیت یا دولتی یا خصوصی بودن) عمدتا خارج
از کنترل مدیران آن بنگاه است و بیشتر سیاستهای
اقتصاد کالن است که بر عملکرد بنگاههای اقتصادی
بزرگ اثر میگذارد .در واقع نتیجهای که از این مطالعه
حاصل میشود این اســت که تاثیرپذیری بنگاههای
اقتصادی که ناشی از سیاستهای اقتصادی هستند ،به
نسبت سایز و اندازه بنگاهها متفاوت است .تاثیرپذیری
بنگاههایکوچکازسیاستگذاریهایاقتصادیخیلی
کمتر است و تاثیرپذیری بنگاههای بزرگ ،بیشتر است.
این موضوع نتیجه دیگری را نیز حاصل می کند بدین
ترتیب که هر جا سیاستگذاری بیشتر صورت گرفته،
نتیجه نامطلوب بیشــتر بوده اســت .هر زمان دولت
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خواسته اهمیت و اولویت خاصی برای فعالیتی قائل
شود ،آن را بیشتر به سمت ضعف بهرهوری سوق داده
است .در اینجا با پارادوکسی مواجه هستیم بدین معنا
که اگر اقتصاد کشور بخواهد یک رشد مناسبی داشته
باشد ،یا باید سرمایهگذاری های جدیدی انجام شود
یا باید از سرمایهگذاریهای موجود ،بهطور مناسب
استفاده کند .اما سوال مهم اینجاست که کدامیک از
این دو رویکرد ،باید در دستور کار قرار گیرد و به نظر
میرسد که پاسخ روشن است و باید از سرمایههایی
که ایجاد شده ،بیشــتر بهره گرفت ،بهویژه که بیش
از  10سال است که رشد ســرمایهگذاری در کشور
منفی بوده و تحوالت نیز نشان میدهد که چشمانداز
روشــنی در ایجاد ســرمایههای جدید وجود ندارد.
وقتی شرایط بدینگونه است ،استفاده از سرمایههای
موجود با بهرهوری باال از اهمیت بیشتری برخوردار
است و وقتی سرمایههای موجود ،بیشتر در بنگاههای
اقتصادی بزرگ است این نشان میدهد که الزم است
توجه ویژهای به بهرهوری در بنگاههای بزرگ شود.
در ســالهای دهه هفتاد که مشــغول به فعالیت در
ســازمان برنامه و بودجه بودم ،طرحی تدوین شد –
مستقل از مبحث خصوصیسازی که تحلیل دیگری
دارد  -بر این مبنا که اگر خصوصیسازی نیز در کشور
قرار اســت ،رخ دهد قاعدتا باید از بنگاههای کوچک
و متوســط آغاز شــود و در نتیجه خصوصیسازی
بنگاههای بزرگ فرآیند زمانبری خواهد بود و ارتقای
بهــرهوری بنگاه های بزرگ کــه در داخل مجموعه
دولت در حال فعالیت هستند ،اهمیت بسیاری دارد.
بر همین اســاس ،اســتدالل این بود که وزارت امور
اقتصادی و دارایی و آن «امــور اقتصادی و دارایی»
که به آن اشاره می شود ،آن «دارایی ( »)assetاست
که در اقتصاد ایران و بهویــژه در اختیار دولت وجود
دارد و این وزارتخانه باید مطمئن شود که این دارایی
( )assetبا بهرهوری مناسبی بهرهبرداری میشود و
بنابراین یکی از نقاط تمرکــز در بهبود بهرهوری در
اقتصاد ایران باید به بهبود بهــرهوری در بنگاه های
بزرگ معطوف شــود .آن طرح در سال  1378تهیه
شــد ،اما هرگز مورد استقبال و استفاده قرار نگرفت،
در صورتیکه باید به ایــن موضوع توجه کرد .ضمن
اینکه فرآیند خصوصیسازی هم در کشور به صورت
عکس طی شد و به جای اینکه ابتدا بنگاههای کوچک
و سپس بنگاههای متوسط و بزرگ واگذار شوند ،اولین
بنگاههاییکهدرکشوربهسمتخصوصیسازیسوق
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داده شدند ،بنگاههای بزرگ بودند که در حال حاضر
هم عمدتا بهصورت «خصولتی» هستند .بنابراین با
توجه به موارد مطرح شده و با توجه به محدودیتهای
جدی که در سرمایهگذاری پیش روی اقتصاد ایران
اســت ،یک تمرکز ویژه بر این موضوع که دارایی در
اختیار ایــن بنگاههای بزرگ با چــه بهرهوری مورد
استفاده قرار میگیرد و هم چنین انتشار گزارشهای
بهرهوری از بنگاههای بزرگ ،ضرورتی اجتناب ناپذیر
است.
اگر در مبحث ارائه شده تاکنون به اهمیت فعالیتها
از نظر ســایز و اندازه بنگاههای اقتصادی توجه شده
بود ،باید اهمیت آنها از نظر خود فعالیتها نیز مورد
توجه قرار گیرد .بر این اســاس ،سه حوزه فعالیت در
اقتصاد ایران و البته هر کشوری وجود دارد که سه بازار
مهم در اقتصاد هستند .یکی از این حوزهها بازار ارز،
تجارت خارجی و ورود و خروج سرمایه و مجموعهای
از این موارد را در بر میگیرد .حوزه دیگر انرژی است
که بخش مهمی بهشمار میآید به این دلیل که هیچ
فعالیتی در هیچ کشوری نیست که انجام شود که از
انرژی استفاده نکند ،بنابراین بهرهوری انرژی موضوع
مهمی در این زمینه اســت و حوزه سوم ،نظام بانکی
اســت از این نظر که منابع مالــی را در اختیار دارد.
بنابراین بهرهوری اســتفاده از منابع مالی ،بهرهوری
انرژی و بهرهوری از ارز ،ســه مولفه مهم هستند که

چگونگی انجام فعالیتهــا در این حوزه را با اهمیت
جلوه میدهند .اما موضوعی که در این حوزه ها با آن
مواجه هستیم این اســت که کمترین بهرهوری در
مهمترینبازارهایکشوراست.یعنیوقتینظامبانکی
منابعیرادراختیارقرارمیدهدکهامکانبازگشتآنها
وجود ندارد ،وقتی که انرژی زیادی در کشور تبدیل به
هوای آلوده  -بدون اینکه نقشی در تولید داشته باشد
– میشود و وقتی که کشور از یک طرف با محدودیت
شدید منابع ارزی مواجه است و از سوی دیگر ،عمده
رانتها در همین زمینه است ،این نشان میدهد که
این ســه بازار کالن در اقتصاد ایران دوباره بر عکس
درجه اهمیت خود ،بهــرهوری دارند .در جمع بندی
موضوع باید گفت که سه بازار اقتصاد کالن در اقتصاد
ایران وجود دارند که بدترین بهرهوری در این سه بازار
اســت و در بنگاههای اقتصادی بر اساس اندازه هم،
ضعیفترین بنگاهها از نظر بهرهوری ،بنگاههای بزرگ
هستند .بنابراین اگر سیاستگذار بخواهد در مسیری
حرکت کند که هدف آن ارتقای بهرهوری باشــد ،در
زمینه بازارهای اقتصادی ،باید بر سه بازار مذکور و از
نظربنگاههایاقتصادینیزبربنگاههایبزرگمتمرکز
شود .بنابراین ضمن اینکه بهرهوری هر جا ارتقا یابد،
مناسب است ولی طبیعتا یک اولویتبندی الزم است
که به آن پرداخته شد تا در ادامه مسیرها و قدمهای
بعدی در نظر گرفته شود.

دیدگاه

بهرهوریکشورباچالشهاوپرسشهایمتعددیروبرواست.بنابرایندرهرشمارهبرای
درک بهتر وضعیت بهرهوری کشور و بهمنظور بهرهمندی از دیدگاههای صاحبنظران
حوزههای بهرهوری نظر آنها را درباره وجوه مختلف بهرهوری جویا خواهیم شد .در این
شماره به سراغ تعدادی از فعاالن حوزه بهرهوری رفتیم و از آنها درباره مهمترین چالش
بهرهوری کشور و راهحل آنها سوال کردیم که در ادامه میخوانید.

اثر تحریم بر محیط زیست و بهرهوری

   دکتر زهرا عابدی
     عضو هیات علمی ،استاد دانشگاه و مدیرگروه مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد

در حال حاضر در کشــور ایران تولید ناپایدار
به مصرف ناپایدار منجر میشود که در نتیجه
هردوی اینهــا ناپایداری در رشــد اقتصادی
و توســعه را ایجاد میکننــد .پیامد این مهم
ردپــای نامناســب در بخشهــای مختلف
اقتصــادی و همچنیــن چالشهایــی نظیر
تغییرات اقلیم ،بحران آب ،انرژی و غذا اســت.
هر چند این چالشها در زمان تحریم میتواند
محدودیتها و چالشهــای جدیدی را ایجاد
کند ،اما با بررسی شــرایط و ایجاد راهکارهای
مناســب میتوان تهدیدهای ناشی از تحریم
را به فرصت تبدیل کرد .کشــورهایی که مورد
تحریم قرار می گیرند ،با مشــکالت عدیدهای
مواجه میشوند ،از جمله کاهش رشد اقتصادی
کشور ،مشکالت اقتصادی و اجتماعی ،افزایش
تورم ،افزایش قیمت کاالها ،تعطیلی برخی از
صنایع و کارخانجات ،تعدیــل نیرو و در ادامه
آن افزایش بیــکاری ،ایجاد محدودیت یا قطع
روابط وارداتی و صادراتی ،افزایش هزینههای
زندگی برای اقشار سطح متوسط و فقر ،کاهش
احســاس رضایت مردم از زندگی ،کاهش رفاه

عینی و ذهنی مــردم ،افزایش انحصارطلبی و
شــکلگیری مافیای تجاری و مواردی از این
قبیل .بنابراین مهمترین ســاختی که بر همه
ابعاد اقتصاد اثرگذار است یعنی تولید بایستی
به لحاظ ناپایداری مورد بررسی قرار گیرد و پس
از مشخص شدن ابعاد و اجزا ناپایداری میتوان
در جهت رفع آنها بهصورت سیستماتیک گام
بر داشــت .به نظر میرسد که ناپایداری تولید
در کشور ایران ناشــی از استفاده غیربهینه از
عوامل تولید است .این مهم به چند دلیل است:
اول ،بهرهوری پایین تکتک عوامل تولید و کل
عوامل تولید .دوم ،وجود دورریزها و هدررفت
قابل توجه در زنجیره ارزش و سوم ،بهرهگیری
از تکنولوژی نامناسب در روند تبدیل دادهها به
ستاندهها است .نتیجه این جریان وجود انواع
آلودگیها و گسترش پسماند ناشی از ناپایداری
تولید و بهتبع آن ناپایداری مصرف است .ایجاد
چارچوب های الزم جهت بهکارگیری بهرهوری
سبز و نیز تکنولوژی مناســب جهت افزایش
بهرهوری میتواند زمینههای الزم برای رشــد
سبز و توسعه پایدار در کشور را ایجاد کند.

دولت ،مهمترین
مشکل ارتقای بهرهوری

مهندسعبدالنبی نادری صاحبنظر در حوزه بهرهوری

مهمترین مشکل در ارتقای بهرهوری کشور
ایران ،وجود دولتی اســت کــه مانع ارتقای
بهرهوری است و خود از پایین بودن بهرهوری
منتفع اســت .ولی شــاید بهترین پاسخی
که میتوانم به پرســش مطرح شده دهم،

جمعبندی پاســخ جمعی از صاحب نظران
کشور است که توسط مجمع جهانی اقتصاد
نظرسنجی شده و در گزارش رقابت پذیری
جهان ارائه شــده است .با احترام نتیجه این
نظرسنجی تقدیممیشود.

نبود باور بهرهوری و
هدررفت سرمایههای کشور
   دکترمیرمهدی سید اصفهانی
استاد دانشگاه و رییس مرکز مطالعات مدیریت ایران

مهمترین چالش بهرهوری درک آن در سیاســتگذاران اقتصادی و
صنعتی کشور و باور آنها نسبت به بهرهوری در ابعاد مختلف سرمایه
انسانی ،سرمایه طبیعی و سرمایه فیزیکی است .از این سه سرمایه،
سرمایه انسانی اولویت اول و مهمترین سرمایه هر کشوری است که
میتوان گفت ثروتی است که حدی ندارد .لذا نخستین گام در راستای
ارتقای بهرهوری ،ارتقای دانش و مهارت ســرمایه انسانی است تا از
فرهنگ مصرفی متنوع و بیارزش به فرهنگ ابداع ،خالقیت ،خلق
و تولید تغییر کند.
بهرهوری به معنای داشتن عقل معاش است .این به آن معناست که
فرد عاقل باشد و عقل داشته باشد که چگونه زندگی کند ،منافع خود
و کشورش را مدنظر قرار دهد .اولویت منافع ،زیستگاه و کشوری است
که در آن زندگی میکند .دوم داشتن دانش ،اعتقاد ،صبر و حوصله
برای تبدیل مواد غیرمصرفی بهمحصوالت مصرفی مورد نیاز مردم
دنیاست .اگر ما این موارد را مدنظر داشته باشیم ،میتوانیم ادعا کنیم
کشوری با بهرهوری ملی و اعتقادی هستیم.
بهرهوری بهطور خالصه خروجی و محصول تالشهای ماســت یا
بهعبارتدیگربهرهوریحاصلزحماتیاستکهمامیکشیمونتیجه
آن باید برای جامعه مفید باشد .اگر ورودی یک سیستم را سه سرمایه
انســانی ،طبیعی و فیزیکی (تکنولوژی ،مواد و  )...بدانیم مهمترین
ســرمایه ،همانطور که بیان شد ،سرمایه انسانی است .کشورهایی
پیشرفتکردهاندکهانسانهایپیشرفتهداشتهاند.کشورهاییتوسعه
یافتهاند که از نظر فکری ،عقلی و مالی رشد کردهاند که این کشورها
دارای انسانهای توسعه یافته عقلی ،فکری و اعتقادی هستند .لذا
بهرهوری بر انسان است و انسان ،عامل بهرهوری است.
موضوع مهم دیگر این اســت که در قرن بیست و یکم که وارد شدیم
باید بدانیم که بهرهوری را در سه کلمه که با حرف «پ» آغاز میشود
میتوان خالصه کــرد .بهرهوری به مفهوم «پیشبینی» درســت
اتفاقات در مســایل مختلف از جمله تولید اقتصاد و حتی در مسایل
سیاسی داخلی و خارجی در تعامل با مردم است .این پیشبینی شامل
پیشبینیهای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت اســت که باید بر
اساس آن سال آینده 10 ،سال و یکصد سال آینده را مدنظر قرار داد
که مردم با چه مسایلی و مشکالتی روبرو خواهند شد .قطعا یکی از
آنها محیط زندگی و محیط زیست است و شاید در محیط زیست ،هوا
و آب از همه مهمتر باشــد .این پیشبینی باید در حوزههای مختلف
مدنظر قرار بگیرد .موضوع دوم «پیشــگیری» است .بهعنوان مثال
وقتی پیشبینی میشود در دو روز آینده باران شدیدی میبارد برای
کاهش تلفات جانی و مالی پیشبینی شود .سومین موضوع که برخی
کشورهای غربی بیشتر به آن روی آوردهاند «پرستش» است که خدا
را بیشتر لمس و درک میکنند .بنابراین پیشبینی و پیشگیری مهم
است و همواره به دنبال این دو موضوع پرستش خداوند است ،کمک
خواستن و عبادت خداوند است .اگر این مسیر را طی کنیم به کشوری
بدل خواهیم شــد که دارای بهرهوری باالیی در استفاده از سرمایه
انسانی منابع و سرمایه فیزیکی خواهد بود.
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شرکتهای دولتی و عمومی ،پاشنه آشیل بهرهوری

دکتر محمد علی مهدوی زفرقندی مدیر موسسه توسعه مدیریت سبا و عضو حقوقی انجمن

مهمترین چالش بهرهوری کشور همانطور که در سالهای
گذشــته بر آن تاکید کردهام 200شــرکت دولتی و حدود
 100شرکتبخشعمومینابهرهورهستندکهمتاسفانهاین
شرکتها بدترین نابهرهوریها را در کشور ایجاد میکنند و
حســب نظر آقای دکتر جهانگیری بیــش از 250میلیارد
دالر سرمایه کشــور را هم محبوس کردهاند .عدم بهرهوری
این شرکتها زیان بسیار زیادی به کشــور وارد میکند و تا
زمانیکه رتبهبندی بهرهوری و مدیران عامل شایســته در
این شرکتها صورت نگیرد و این شرکتها تابع سیاستها
و سیاستبازیها در کشور باشــند ،متاسفانه امکان ارتقای
بهرهوری در ســایر بخشهای کشور نیز غیرممکن خواهد

تبخشعمومیکهعمدتازیرمجموعهشستا،
بود 100.شرک 
سازمانبازنشستگیکشوریوسازمانبازنشستگینیروهای
مسلحهستندهممتاسفانههمانگرفتاریهایبخشدولتی
را دارند .تا این  300شــرکت به بهرهوری نرســند ،قطعا به
بهرهوری در بخش اقتصادی کشــور به مفهومی که حتی در
کشورهاییمثلافغانستان،بنگالدشوویتنامهموجوددارد،
نخواهیمنرسید.قطعابهرهوریدرکشورهایاروپاییوآمریکا
کهاصوالمدنظرنیست،چراکهتا30سالآیندهبهرهوریکشور
بهآنهانخواهدرسیدوامکانرسیدنبهآننیزباشرایطمدیران
کنونیامکانپذیرنیست .درپاسخبهاینپرسشکهنخستین
گامیکهبرایارتقایبهرهوریمیتوانبرداشتچیستباید

پاسخدادکهبسیاربدیهیاستکهبهرهگیریازتجربهتمامی
کشورهای دنیا در ارتقای بهرهوری است ،اما از همه واضحتر
تجربه کشور سنگاپور است که برنامه ارتقای بهرهوری در این
کشورمشخصوبرجستهبودهوبهرهگیریازتجربهاینکشور
همسختنیست ،تنهابایدهمانگامهاییکهکشورسنگاپور
برداشته است ،برداریم که بهصورت کتاب نیز منتشر شده و
بهصورتگامبهگامنیزدرکشورماقابلپیادهسازیاستواگر
بهغیرازاینعملکنیم،کارنادرستیاست.بنابراینهیچراهی
نداریم به جز اینکه مسیری که دنیا در این زمینه طی شده را
مدنظر قرار دهیم که همه این تجارب نیز مستندسازی شده
است.امامتاسفانهدرکشورماچنینعزمیوجودندارد.

بهرهوری در گیرودار شاخصها

دکتر هوشیار فقیهی معاون اقتصادی و برنامهریزی و دبیر کل سابق اتاق اصناف ایران

طی سه دههای که بهصورت مستمر در حوزه مسائل مرتبط
با بهرهوری فعالیت کردهام ،بزرگترین مشکلی که در کشور
در زمینه عدم بهکارگیری ابزارهای ارتقای بهرهوری به اجرا
در میآید ،فهم ما از بهرهوری است .در واقع ،حتی تیمهای
کارشناسی در حوزه بهرهوری هم درگیر یک سری مفاهیم
پایهای و اولیهای شــدهاند که نقشــی در اجرا ندارند ،مثل
شاخصهای بهرهوری و با توجه به اینکه تمام دستگاههای
اجراییوبنگاههایاقتصادیرادرگیرشاخصهایبهرهوری
کردهایم ،از اصل قضیه که انجام عملیات بهبود در ســطح
شرکتهاست ،غافل شدهاند .بهعنوان مثال ،در دستگاههای
اجرایی در حوزه رشــد اقتصادی انتظار این اســت که 30
درصد از  8واحد درصد رشــد اقتصادی از ارتقای بهرهوری
حاصل شــود ،در صورتیکه شاخصهایی تعیین شده که
فعالیتهــای جاری آنها را در نظر میگیــرد ،در حالی که
تعریف  ،TFPفعالیتهای جاری نیست بلکه فعالیتهای
غیره در عملیات و اقتصاد است ،یعنی فعالیتهایی خارج
از فعالیتهای جاری است که باید صورت گیرد تا منجر به
ارتقای بهرهوری شــود .متاسفانه به دلیل کجفهمیای که
ک تک ما هم در ایجاد این تعریــف و فضا نقش محوری
ت 
داشتهایم ،نتوانستهایم در این مســاله کار خاصی را انجام
دهیم و به عمل برسیم .همواره دستگاههای اجرایی را درگیر
چرخههایی کردیم که همه آنها در حوزه اندازهگیری بهدلیل
عدم شفافیت و عدم وجود اقالم اطالعاتی که موردنیاز این
شاخصهاهستند،بهاصطالحگیرمیافتند.بنابراینچرخه
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را نیمهکاره رها میکنند و پــس از مدتی هم دیگر دنبال
بهرهوری نمیروند .مساله دیگری نیز که از این کجفهمی در
حوزه بهرهوری پدیدار میشود این است که عمال بهدنبال
بهبود نیســتیم ،بلکه هر چیزی را بهرهوری مینامیم .این
موضوع در بازدیدهایی که از بنگاهها در کشورهای مختلف
داشــتهایم ،نیز نمود مییافت .شــاید آنها با واژه بهرهوری
( )Productivityآشنا نبودند ،ولی همواره در تالش بودهاند
از ابزارهایی اســتفاده کنند تا بهبود بهوجــود آورد و این
بهبود ،همان بهرهوری است .اما در کشور ما به دلیل همین
کجفهمیها که از مفهوم وجود دارد ،هر موردی را که قصد
داریم بهبود ببخشیم ،موضوع بهرهوری را به میان میآوریم
و چون عملی صورت نگرفته و توفیقی حاصل نشده است،
به نظر میرسد مردم از این واژه خسته شدهاند و به نظرشان
کلمه زایدی است .مشکل اصلی در میان کارشناسان از نظر
مفهومی این است .به عالوه برای اجرای بهرهوری در ساختار
اقتصادی ،نیازمند یک بستر مناسب برای رشد هستیم .ما
بســتری را نیاز داریم تا در آن شفافیت ،رقابت و عدم فساد
وجود داشته باشد و مولدها ،قدرت و حاکمیت اقتصاد را به
دست گرفته باشند .در فضایی که غیرمولدها فعال هستند
و با خرید و فروش ملک ،زمین ،ســاختمان ،ارز و معامالت
غیرمولد میتوانند سود سرشــاری را کسب کنند ،در این
فضا دولتها ،ساختارهای موجود و حتی بنگاهها بهدنبال
ارتقای بهرهوری نیستند ،بهدنبال این هستند که از این رانت
استفاده کنند ،وامی بگیرند ،چند ملک خریداری کرده ،در

کنارش هم کمی فعالیت مولــد انجام دهند تا در لفافه آن
بتوانند وام بگیرند ،چون سود آنها در این شرایط ،ملکهایی
اســت که خریداری کردهاند .پس بستر و فضای مورد نیاز
بهرهوری از الزاماتی است که در کشور وجود ندارد .بر همین
اساس برای مبارزه با فساد ،ضرورت دارد مطبوعات آزادی
وجود داشته باشــند ،تا بهطور مناسبی بتوانند فسادها را
افشا کنند و قدرت سوتزنی داشته باشند ،بدون اینکه دچار
مسالهای شوند تا بتوان بدین طریق هزینههای غیرمولدها را
افزایش داد .اگر این فضا بهوجود نیاید ،بسیار مشکل خواهد
بود که برای ارتقای بهرهوری کار خاصی انجام شــود ،هر
چند به صورت استثنا و نه فراگیر میشود فعالیتهایی را
در این زمینه انجام داد .مهمتریــن کارهایی که در حوزه
بهرهوری فارغ از شاخصسازی و درگیر شدن در اعداد ،ارقام
و مبانی نظری باید انجام گیــرد تا بتوان از برخی بحرانها
عبور کرد و زمینهسازی مناسبی جهت ارتقای بهرهوری در
کشور صورت گیرد که بهرهوری در کشور نقش آفرین باشد،
نخست این است که شدت مصرف انرژی را با ابزارهای بهبود
بهرهوری،بتوانکاهشدادکهکشوروضعیتمطلوبیدراین
زمینه ندارد .دوم ،توجه به بحران آب و استفاده از ابزارهای
بهبود بهرهوری در مکانیزه کردن بخش کشاورزی و کاهش
مصرف آب است که این دو حوزه میتواند فعالیتهایی باشد
که با اولویت به اجرا در آید .نتایج آن نصیب کل کشور خواهد
شد و یکی از مطالبات عمومیای است که زمینهساز ارتقای
بهرهوری برای آیندگان خواهد بود.
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«اندیشه بهرهوری » از مدرسه کودکان کار گزارش میدهد

یک مدرسه بهرهور در آخر دنیا

یکی از روزنامههای کثیراالنتشار تیرماه سال  ١٣٩٥در مطلبی با این عنوان که «اینجا دروازه غار است ،آخر دنیا» نوشته بود« :اینجا دروازه غار است؛ غار ندارد دروازه هم
ندارد اما تا دلت بخواهد فقر دارد ،بچههای قد و نیم قد در کوچه پس کوچههای تنگ و تاریک ،خانههای خرابه و نیمه کاره ،کودکان کار و بیسرپرست  »...شاید غافل از اینکه
در همان ایام ،گروهی از  جوانان کنشگر اجتماعی بر اساس دغدغههای مشترک و بهمنظور ایفای مسئولیت اجتماعی خود در ایجاد فرصت برابر آموزشی برای کودکان کار و
بهای اجتماعی ،طرحی نو در انداختند که امروز قطعا به الگویی نه تنها در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی بلکه به نمونهای از مدرسهای بهرهور بدل شده
در معرض آسی 
است ،بهگونهای که اگر صحبت از دروازه غار میشود ،میتوان گفت که اینجا دروازه غار است ،نه غار دارد و نه دروازه ،ولی «صبح رویش» دارد و رویشی که صبحی را نوید
میدهد که آخر ندارد .داستان آغاز به کار این مدرسه صبح رویش را از زبان مدیر این مدرسه و روایتی از حال و هوا و فعالیتهای این مدرسه را به قلم دکتر رنانی اقتصاددان
و استاد دانشگاه با اندکی تلخیص در ادامه میخوانید.

  مهندس محمد حسن داودی
مدیر مدرسه صبح رویش

داستان آغاز به کار مدرسه «صبح رویش»
و پارتی به نام خ .ب.

سال  1393بود که یکی از دوستان من میخواست غذای
نذری را در میان همســایههای خود پخش کند .من از او
خواهش کردم کــه این غذاها را به من بدهــد تا در میان
بچههای کار در جنوب شهر تهران توزیع کنم .غذاها را در
ماشین گذاشتم و به سمت جنوب شهر حرکت کردم .در
یکی از بوســتانهای آنجا چند نفر از بچههای کار را دیدم.
صدای بچهها زدم که بیایند غذاهای نذری را بگیرند ،ولی
متوجه نشدم که چه اتفاقی افتاد که دور خودروی من ،دهها
نفر از بچه های کار جمع شدند و هر چه غذا بود برداشتند
و یک اتفاقاتی هم افتاد که حتی ترسیدم .در همان حین،
نقشه گوشــی خودم را نگاه کردم .محله دروازه غار از گران
قیمتترین مناطق تهران کمتر از نیم ساعت فاصله داشت.
برای خودم هم خیلی عجیب بود .شاید من از خیلی پیش
شــاید از  10تا  12ســال قبل در مناطق محروم با کمک
گروههایی که برای مدرسهسازی فعالیت میکردند ،برای
بچهها در روستاها مدرسه میســاختیم .برای بچههایی
که بازمانده از تحصیل بودند یــا ترک تحصیل میکردند

با توجه به اینکه در روســتای آنها مدرسهای نبود ،مدرسه
میساختیم .احســاس میکردم محرومیتهای کشور را
خیلی خوب میشناسم ،چرا که دور تا دور مناطق مرزی را
دیده بودم ،ولی چنین اتفاقاتی که در دروازه غار دیدم ،هیچ
وقت ندیده بودم.
  آغازبهکاربایارانیبهتعدادانگشتانیکدست

گروهیکهصبحرویشراابتداایجادکردند،کمترازانگشتان
یک دست بودند .افرادی که من فقط یکی از آنها بودم ،بقیه
اعضا در شــیرخوارگاههایی که برای ایتام بود ،داوطلبانه
سالهای ســال بود که تالش میکردند تا بچههایی که از
داشتن سرپرســت محروم بودند ،روزهای بهتر و زندگی
بهتری داشته باشند .پارتی بزرگ ما یعنی خ.ب .باعث شد ما
یکدیگر را پیدا کنیم و ما را به هم وصل کرد .خ .ب .در ادامه
موجب شد که ساختمان متروکهای که در محله دروازه غار
بود به ما معرفی شود و بر این اســاس ،ما برنامههای خود
را ارائه دادیم و توانســتیم آنجا را بهعنوان مدرسهای برای

بچههای کار تحویل بگیریم .این ساختمان مخروبه ،تازه
شروع کار ما بود .ما پنج نفری که میدانستیم برای پیشبرد
صحیح کار باید کار علمی و کار تخصصی کنیم ،برای همین
چند کارگروه راهانــدازی کرده و افراد متخصص را دور هم
جمع میکردیم و گاهی پیش آنها میرفتیم و یک الگوی
آموزشی ویژه بچههای کار مینوشتیم .اعتقاد ما این بود که
فقط با آموزش است که می شود آینده این بچهها را تغییر
داد .ما دنبال این نبودیم که شکم این بچهها را سیر کنیم یا
به آنها لباس هدیه دهیم ،چون احساس میکردیم که این
کارها نیازمندپروری و البته کار غلطی است .بلکه اعتقاد ما
این بود که حتما باید کاری کرد که این بچههای کار که در
محیطی آسیبزا در حال بزرگ شدن هستند ،در محیطی
مناسب رشد کنند .چرا که آنها در محیطی که پر از اعتیاد
و مواد مخدر زندگی میکنند ،همانطور که شــرایط آنها
را همه ما در ســر چهارراه ها دیدهایم .زندگی اغلب آنها در
آینده دچار لغزشها ،بزه و جرم میشود و ما میخواستیم
این چرخه را اصالح کنیم .برای همین تصمیم گرفتیم که
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مدرسه راهاندازی کنیم.
البته بایــد بگویم که بچههــای کار در ابتدا از مدرســه
فراری بودند .ذهنیتی که بچههای کار از مدرسه داشتند،
مدرســههایی بود که تا آن موقع رفتــه بودند ،یک معلم
تبعیدی که باید به آنها درس میداد ،در حالی که بچهها از
آن مدرسه و معلم فراری بودند و حتی میترسیدند .بنابراین
باید کاری میکردیم که مدرســه برای بچهها تا اندازهای
جذاب شــود تا بچهها مدرسه را دوســت داشته باشند و
بهسمت مدرسه بیایند .فرصتمان هم کم بود .تقریبا نوروز
 1394را سپری کردیم و تابستان همان سال تمام کار ما این
بود که بچهها را جذب مدرسه کنیم .کار اساسی که انجام
میدادیم این بود که از قالب مدرسه خارج شده و با برگزاری
اردوها و برنامههای مختلف ذهن بچهها را نسبت به مدرسه
اصالح کنیم.
  یک شروع رویایی در برج میالد

یکی از ایــن اردوها هنوز در خاطرم هســت ،رفته بودیم
بــرج میالد ،جایی که برخی از همیــن بچهها پای همین
برج دستفروشــی میکردند ولی قرار بود آن روز بهعنوان
میهمانان ویژه برج باالی برج بروند و از آنها بهصورت خاص
پذیرایی شود .خیلی روز جالبی بود .این اردو ،اولین اردوی
ما بود و شــاید خود ما هم ذهنیت درستی به بچههای کار
نداشتیم .تازه وارد بودیم و مثل خیلی از مردم به غلط فکر
می کردیم که همه این بچهها درگیر مافیا و شــاید برخی
بیماریها هســتند و در جیب خودشان حتی چاقو دارند.
بنابراین ما آماده بودیم که حتی این بچهها جیب ما را بزنند
یا برخی از خشونتها را شاهد باشیم .حتی با راننده اتوبوس
هماهنگ و شرط کرده بودیم تا اگر بچهها شیشه اتوبوسها
را هم شکستند ،با بچهها برخورد نکند .ولی وقتی ما وارد اردو
شدیم ،با همین بچهها رفتیم باالی برج میالد و برگشتیم
متوجه شدیم که کامال اشــتباه فکر میکردیم .این را هم
بگویم بیش از  80درصد از بچههــای کار با ذهنیتهایی
که ما داریم از باند و مافیا فاصله دارند .مشکالت معیشتی
دارند ،در زیرزمینهای تنگ و تاریک کار میکنند و شرایط
ســختی را در زندگی دارند ،ولی حاضر نیستند به خاطر
پول بیشــتر گدایی کنند یا تن به کارهای خالف بدهند یا
به قول خودشــان پول حرام کسب کنند .اردوهای ما یکی
یکی برگزار شــد ،به طوری که اول مهر  1394توانستیم
حدود  140تا  150نفر از بچه های کار را _ کمی بیشــتر
پسرها و کمی کمتر دخترها  -را وارد مدرسه کنیم و در حین
همان سال تحصیلی تعداد بچه ها به  367نفر رسید .برای
ما خیلی جالب بود که خود بچه ها چهر ه به چهره در محل
کارشان یعنی در مترو ،زیرزمینها یا چهارراهها همدیگر را
به درس خواندن در مدرسهای متفاوت دعوت میکردند،
در مدرسهای که نیاز بچهها جدی گرفته میشود و به جای
ریاضی ،فارسی و علوم ،بچهها عددکده ،ادبکده و عجبکده
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و کالسهایی دیگری مثل وطنکده ،دهکده و مطبخکده
دارند .مدرسهای که بچهها را دعوا نمیکند و بچهها هم از
ناظم آن مدرسه نمیترسند .بلکه ناظم مدرسه نقش برادر
بزرگتر یا خواهر بزرگتری را دارد که حتی بچهها دست
دور گردن او میاندازند ،مشکلشــان را به او میگویند و با
او درددل میکنند .آن ســال گذشت و ســال بعد از آن ما
یک مرکز دیگر در منطقه  17تهران با حمایتهای مردمی
راهاندازی کردیم .برای پسرهایمان یک مدرسه راهنمایی
یاهمانمتوسطهاولراراهاندازیکنیم.مدرسهایکهبچهها
در آن مهارتهایی مثل تولید قــارچ ،پرورش بلدرچین،
نجاری و خیلــی از چیزهایی را یاد میگیرند تا برای آینده
بهتر آماده شوند.
  فراموشی پارتی بزرگ و مشکالت ناشی از آن

در همه این مدت ،ما آن پارتــی بزرگ خود یعنی خ.ب .را
فراموش کرده بودیم .اتفاقی که افتــاد این بود که کم کم
مشکالت اقتصادی جامعه دامن سازمان مردم نهاد صبح
رویش را هم گرفت .صبح رویش درگیر مســائل اقتصادی
شد .در سال دوم فعالیت به جایی رسیدیم که کم کم حتی
نمیتوانستیم قبض آب ،برق و گاز مدرسه را هم پرداخت
کنیم و با چالشهای زیادی روبرو شدیم .تصمیم گرفتیم
با همان یارانی که تعداد آنها از تعداد انگشتان دست به 50
تا  60نفر رسیده بود ،چیزهایی را بسازیم و به نفع مدرسه
بفروشیم تا بتوانیم چرخ مدرسه را بچرخانیم .برای همین،
حول و حوش آذرماه همان ســال بود که برای شــب عید
یک ســری ظرفهای سفالی درســت کردیم ،چیزهایی
که به نظرمان به درد ســفره هفت سین میخورد ،گلدان
های تراریوم و چیزهای دیگری که امید داشــتیم شــب

عید با فروختن آنها پول زیادی را بهدســت آوریم و چراغ
صبح رویش را روشــن نگه داریم .ولی هر چه جلوتر رفتیم
با شکست بیشــتری روبهرو شدیم .هر چه در بازارچههای
خیریه بیشــتری شــرکت کردیــم متوجه شــدیم این
محصوالت با هزینههایی که برای ما تمام شــده ،متناسب
با قیمت فروش آن در بازار نیســت .در آن شب عید ما کال
یک میلیون و  720هزار تومان ســود کردیم .تقریبا کمتر
از هزینه یک روز صبحانه بچههای مدرسه .عید را سپری
کردیم و مشکالت اقتصادی روز به روز بیشتر میشد ،همان
مشکالتی که مردم را اذیت میکرد ،صبح رویش را نیز اذیت
میکرد.البتهبهبچههایمدرسهچیزینمیگفتیم،باالخره
بچهها به ما پناه آورده بودند و تعــداد آنها نیز به  500نفر
رسیده بود .ولی دیگر نمیتوانستیم ادامه دهیم.
  پناه بردن به تجربه بچههای کار

کار به جایی رسید که ما حتی روی خیلی از چیزهایی که
برای ما مهم بود ،پا گذاشتیم .با افراد متخصص مدرسه ،نه با
همه افراد مدرسه مثال افرادی که نقش خدماتی و میهماندار
را ایفا میکردند ،بلکه با افرادی که دکترا و فوق لیســانس
داشتند ،مدیر و معاون مدرسه بودند تصمیم گرفتیم کاری
را انجام دهیم که خودمان به بچههای مدرسه می گفتیم
که ای کاش شما این کار را نکنید؛ دستفروشی .در کارگاه
نجاری مدرســه ،یک گاری چوبی ساختیم و با این گاری
چوبی یواشکی ،حوالی ساعت  6و  7عصر از مدرسه بیرون
میرفتیم و با آن دستفروشی میکردیم؛ از کنار گذر 30تیر
گرفته تا پاساژ سام سنتر در خیابان فرشته و باشگاه انقالب و
آنجاها فقط فرفرههایی را میفروختیم که در کارگاه نجاری
خودمان ساخته بودیم و بچهها رنگ کرده بودند.

خاطرم هست یکی از همان شبها ،فرفرهای که  15هزار
تومان قیمت داشت و هزینه آن برای خود ما  12هزار تومان
تمام شده بود ،یعنی با سه هزار تومان سود را یکی از مردم
آمد تا از ما بخرد .شروع به چانه زدن کرد و به اصطالح گفت
من آخرش  10تومان میخرم .مــن به او گفتم که هزینه
ســاخت آن برای ما  12هزار تومان تمام شده و نمیتوانیم
تخفیف بدهیم .آن فرد با حالتی معترضانه به من گفت« :تو
کاسب نیســتی!!» نمیدانم چه شد ،به قول معروف کمی
سیمهایم قاطی کرد و به او گفتم« :بله! من کاسب نیستم،
من مدیر مدرســه هســتم و این خانم هم معاون مدرسه
است و ما برای اینکه چراغ مدرسهمان روشن بماند داریم
فرفرههایی را میفروشیم که واقعا برای ما  12هزار تومان
تمام شده اســت ».البته همان آقا که آن شب به من گفت
کاسب نیستی ،هنوز یکی از نیکوکاران همراه مدرسه صبح
رویش است ،هر چند از این دستفروشیها هم مشکالت
مدرسه حل نشد.
با این وجود که دلهای اعضای خانواده صبح رویش به هم
نزدیکتر شد ،ولی مشکل مالی ما حل نشد .تا اینکه یکی
از بچههای مدرســه ما را به یاد خ.ب ، .همان پارتی بزرگ
خودمان انداخت و با کمک همان خ.ب .پویشــی راندازی
کردیم ،گروههایی از مردم به ما پیوســتند و صبح رویش،
جان تازهای گرفت و هر جا مشکلی پیدا کردیم ،توانستیم
با همدلی ،تخصص ،الگوی آموزشــیای که طراحی کرده
بودیم و روشهایی نوینی که بچهها مدرسه دوست داشتند
و با کمک خ.ب .کار را جلو ببریم.
  لو دادن خ.ب ، .پارتی بزرگ مدرسه

واقعیت این اســت که امروز که مســیر زندگی خیلی از
بچههای صبح رویش عوض شده ،بچههای کاری که افق
دید آنها کاسب– کاسب به معنای مواد فروش – بود ،ولی
االن مثال پســرهای ما می توانند بــا مهارتهایی که یاد
گرفتهاند ،کســب درآمد کرده و سالم زندگی کنند تا بعد
از  18ســالگی یک زندگی خوب درجه یک را برای خود
بسازند ،متوجه میشویم آن گروه  5نفره و یارانی که امروز
به بیش از  300نفر رسیدهاند ،مسیر درستی را طی کردند.
اگر صبح رویش نبود ،خیلی از این بچهها شــاید روزی با
چاقو ســراغ هر یک از ما میآمدند تا یک گوشی یا کیف
پولی از ما بگیرند ،ولی االن در زندگیشــان هدف دارند و
میدانند که میتوانند به جاهای خوبی برسند .البته هیچ
کدام از ما آن پارتی بزرگمان را دیگر در این مسیر فراموش
نمیکنیم ،خ.ب .که خیلی از مشــکالتمان را حل کرد و
خ.ب .کسی نیست به جز «خدای بچهها» که هر موقع به
مشــکلی بر میخوریم ،به پارتی بزرگمان خدای بچهها
رجوع میکنیم و مشــکالت «صبح رویش» هم با همین
خ.ب .در کنار تخصص ،کار علمی و تالش همه یاران صبح
رویش حل شده است.

دکتر محسن رنانی
اقتصاددان و استاد دانشگاه

صبحرویش
آغاز شده است ...

چهارپنجسالپیشمندرفرایندمطالعاتتوسعه،
به این جمعبندی رســیدم که یکی از مشکالت
بنیادین توسعه در ایران ،عدم غنیسازی کودکان
است.یعنیکودکانایرانیبدونکسبمهارتهای
الزم برای یک زیست انسانی و اجتماعی در جهان
مدرن ،بزرگ میشــوند و وارد جامعه و پذیرش
مســئولیتهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی
و سیاسی میشوند و حاصل آن همین بلبشویی
است که میبینیم .در آن زمان چشمانداز روشنی
در برابرم نبود ،دقیقا نمیدانستم که چه باید کرد و
آینده کودکی در ایران چه خواهد شد و در پاسخ به
این ابهام ،گاهی این شعر اوایل دهه هفتاد خودم را
زمزمه میکردم:
با این سکوت اضطراب آلود
با این شب و این برکه مسدود
با کشتی بی بادبان ،بر ساحل افتاده
پاروزنان وحشت از توفان شبزاده
و ناخدای دل به تقدیر خداداده!
کی میتوان خورشید را یافت؟
ی میتوان تا مرز استغنا به جان تاخت؟
ک
کی میتوان آینده را ساخت؟*
امروز اما شاهدیم که تحوالت شگرفی اطراف ما در

حال شکلگیری است که نور امید را در دلهای ما
روشــن میکند .در حوزه کودکی نیز شاهد امواج
تحولآفرین هســتیم .از موجی از کتابهایی که
دربارهکودکیترجمهیاتالیفشدهاستوهمچنان
دارد میشود؛ از خانوادههایی که دنبال آموختن و
در تمنــای یادگیری درباره کودکی هســتند؛ از
مربیان و معلمانی که در تالشند تا روشهای تازه
و خالقان ه و شــادمانهای را در تعامل با کودکان به
کار گیرند؛ تا مدیرانی که میکوشــند تا مدارس
کودکمحور و گفتوگو محور را سازماندهی کنند.
شاید تعجب کنید اما من مدرسهای را میشناسم
کهبهصورتغیررسمیفعالیتمیکندامابرایسه
سال پیشــاپیش ثبت نام کرده است؛ چون برخی
از خانوادهها در عمل دیدهاند چقدر کودکانشان
در تجربه این مدرسه ،احساس رضایت دارند یعنی
بچهها لحظه شــماری میکنند تا فردا شود و به
مدرســه بروند .برخی از خانوادهها هم فهمیدهاند
که در آینده دیگر مــدرک تحصیلی موضوعیت
ندارد بنابراین سالمت کودک برایش اولویت دارد
تا مدرک تحصیلی .و این یک معیار کاربردی مهم
است :مدرسهای و مربیای الگوی تربیتی درست
دارد ،که در کودک شوق یادگیری بیافریند یعنی
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گزارش ویژه

بچهها لحظهشماری کنند که فردا شود و به مدرسه بروند
و در کنار مربی و دوستان خود باشند .به گمان من در حوزه
تربیت کودکی ،فصل رویش و جهش یادگیری آغاز شــده
است و همه ما موظفیم به این تحول و تمنای یادگیری مدد
برسانیم.
    انرژی کودکی و دنیای خیالانگیز صبح رویش

در دی ماه گذشته بخت ،یار شــد و پس از حدود یک سال
ح رویش (مدرسه
قهر با تهران ،به تهران رفتم تا از مدرسه صب 
کودکان کار) دیدار کنم .در چند ســال اخیر ،هرگاه از فکر
درباره مسائل ملی خسته میشوم ،برای انرژی گرفتن سراغ
بچهها میروم .کودکان انرژی عظیمــی دارند که حاصل
یگانگی روح آنها با روح هستی است .چون آنها بیقضاوت
و بیغرض با همه اجزای هستی ارتباط میگیرند و دنیایی
خیالانگیز،صاف،شفافوسراسرسرزندگیدارند.بنابراینیا
به دیدار کودکی از خانواده و دوستان میروم ،یا کتابی درباره
کودکان میخوانم ،یا به بازدید از مدرســهای میروم و اگر
هیچکاردیگرینتوانمبکنم،اشعارکودکانهراباهمانآهنگ
کودکانه و حرکات موزونشان میخوانم و میرقصم .از همه
بیشتر سرودک یا هیچانه «اتلمتل توتوله» را دوست دارم.
به گمان من این ســرودک با ملودی خاصی که دارد ،سرود
ملی کودکان ایرانی است که چند نسل از ایرانیان ،کودکی
خود را با آن سرشار کردهاند....
این بار برای گرفتن حجم زیادی انــرژی و امید ،به بازدید
مدرسه «صبح رویش» رفتم .مدرســهای که با روشهای
بسیار خالقانه ،مدرن و کودکمحور ،در مرکز محرومترین
منطقه جنوب تهران ،دروازه غار و محله هرندی ،همچون
یک باغ امید و یک مزرعه شکوفایی فعالیت میکند.
در ابتدای بازدید از مدرسه وقتی یکی از بچهها سرود مدرسه
را با عنوان «ما بچ هّهای رویش» با همان ملودی «اتلمتل
توتوله»برایمخواند،غرقدرشوروهیجانشدم.حیرتانگیز
بود که در مدرسهای بسیار قدیمی ،و برای کودکان کار ،که
مهاجران
حدودنود درصدازآنهاحاشیهنشینبودندونیمی،
ِ
غیرایرانی ،و تقریبا همــه از خانوادههای محروم ،ایدههایی
بسیار نو ،با موفقیت به کار گرفته شده بود.
    مدیریت پرانگیزه ،عالقهمند و شاد

تیم مدیریت مدرسه جوانانی عالقهمند و شاد بودند .یادمان
باشد که نخستین شرط راه اندازی یک مدرسه توسعهآفرین
این است که کادر آن «پرانگیزه»« ،صبور» و «شاد» باشند.
معلمیومدیریکهنتوانددرحیاطمدرسهبابچههابازیکند
وبرقصد،بهدردتربیتنمیخورد.نخستینچیزیکهدرآغاز
ورود به مدرسه جلب توجه میکرد خطکشیهای مارپیچ
وسط حیاط مدرسه بود .گفتند بچهها در برنامه صبحگاه ،به
صورت مارپیج روی این خطوط میایستند .یعنی بچهها به
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جای آنکه در صبحــگاه ،برای هر کالس یک صف نظامی
بکشــند و «از جلو نظام» بگویند ،به دنبال هم در یک صف
طوالنی مارپیچ ،بدون رعایت قد و کالس ،میایستند و پس
از اجرای یک صبحگاه شاد به کالس میروند؛ این نخستین
گامآموزشهمکاریوهمدلیوهمبستگیدرمدرسهاست.
سپس بچهها با شعار «دوستی ،راستی ،جانم فدای مهین»
وارد کالسهایشان میشوند.
وصف این مدرسه گفتنی نیست ،دیدنی است .بخش زیادی
از کارهای مدرسه توســط خود کودکان اداره میشود .این
مدرسه ناظم ندارد بلکه مشاور دارد که نقش او تسهیلگری
است .مشاور مدرسه ،معاونی داشــت که یکی از دختران
شزیادیازمعرفیمدرسهرادر
مهاجرکالسچهارمبود.بخ 
هنگام بازدید ،خود دانشآموزان بر عهده داشتند .دیوارهای
حیاطبارنگهایشادومناظرواقعیزندگینقاشیشدهبود
وبچههاالبتهاجازهداشتندآننقاشیهارابهسلیقهخودشان
تکمیل کنند .در وسط حیاط مدرسه محوطهای جدا شده
بودبهنام«دهکده»کهدرآنحیواناتاهلینگهداریمیشد
و هر کالس برای خودش قطعه زمینی برای کشــت و کار
سبزیگونها داشت .و پشت این دهکده نیز یک مکتبخانه
بود با متکاهایــی دور دیوار و میزهــای چوبی کوچک که
بچهها پشت آن مینشستند و به سبک مکتبخانهها درس
میخواندند.هرگاهدانشاموزانتمایلداشتند،ازمعلمخود
میخواستند که کالس را در مکتبخانه تشکیل دهد.
    ماجرای دیوارهای پرسروصدا

در راهروی داخلی ساختمان« ،دیوار خشم» ،محلی است
که هرگاه دانشآموزان از چیزی خشمگین میشوند ،روی

آن دیوار    خشم خود را منعکس میکنند؛ یعنی با شعری یا
شکلکی یا جملهای یا حتی چند نقطه در جلوی یک کلمه،
خشــم خود را روی دیوار تخلیه میکننــد .در کنار دیوار
خشم« ،تخته شــفافیت» بود .تمام صورت حساب دخل و
خرج مدرســه روی یک تخته سبز آمده بود و هم معلمان،
هم والدین و هم بچهها میتوانستند وضعیت مالی مدرسه
را به روشنی ببینند« .دیوار آرزوها» جایی بود که بچههای
آرزوهای کوچــک خود را در مورد مدرسهشــان ،در مورد
زندگیشــان و در مورد کشور مینوشتند و پیشنهادهایی
برای آنها میدادند .کوچکی و سادگی آرزوهای آنان دلم را
لرزاند! و «دیوار مسئولیت» جایی بود که در هر هفته بر روی
آن موضوع یک شغل را مشخص میکردند و هر کس دوست
داشتنظرمیداد.اگرشهرداربودی،اگررئیسپلیسبودی،
اگر رئیس مدرسه بودی ،اگر وزیر بهداشت بودی و اگر رئیس
جمهور بودی ،چه کاری را انجام میدادی؟ و بچهها با عمق
معصومیت خودشان انتظاراتشان و گاهی پیشنهادهای
خود را در مورد کارهایی که انتظار داشــتند هر یک از این
مقامات انجام دهند روی برگههایی مینوشتند و روی دیوار
میچســباندند .به نظرم خیلی خوب است مقامات بدانند
بچهها درباره آنها چگونه میاندیشند و چه انتظاری دارند.
    شادمانی و شجاعت بهجای توهم و ترس

منطقه و پارکی که این مدرســه در آن واقع است روزگاری
یکــی از مراکز تجمع معتــادان بود ،بهگونــهای که حتی
بزرگساالن هم جرات تردد از آن پارک را نداشتند .اما امروز
نهتنهاازآنمعتادانخبرینیستبلکهاگرمعتادیدرپارک
پیدا شود بچه میروند و با او ارتباط میگیرند و به گفتوگو

مینشینند و راههای بهبود وضعیت او را بررسی میکنند
و کمک میکنند تا معتاد از آن وضعیت خارج شــود .امروز
پارک اطراف مدرسه زیر پای شادمانیهای کودکان صبح
رویش است .حتی آنها در حال ســاختن سازه گرمایشی
چرخداری بودند که در زمستان به پارک ببرند و معتادان و
افراد بیخانمان حاضر در پارک را به زیر آن سازه فرا بخوانند
و در محیطی امن و گرم با آنها به گفتوگو بپردازند.
به علــت تعطیلی ناشــی از کرونا ،تعداد کمــی از بچهها
در مدرســه بودند .اما بچههایی که در معرض مشــکالت
خانوادگی یا روانی بودنــد در روزهای تعطیل کرونایی هم
به مدرسه دعوت میشــوند برای بازی و گفتوگو .مشاور
روانشــناس مدرسه در حیاط داشــت با چند نفر از همین
بچهها فوتبال بازی میکرد.
    جوانکده و کمک به نانآورهای خانه

تمام بچههایی که به این مدرســه میآینــد میتوانند در
«جوانکده» که مرکز کارآفرینی و مهارتآموزی مدرسه
است یک حرفه نیز بیاموزند .چون تقریبا همه این بچهها،
کودکِکارو ازخانوادههایفقیرهستند.بسیاریازخانوادهها
اجازه نمیدهند که کودکشان به مدرسه بیاید چرا که یک
نانآور را از دست میدهند .مدرسه برای راضی کردن والدین
آنها تعهد کرده است که به هر کودک یک حرفه نیز بیاموزد.
در عین حال بچههایی که خانوادهشان به هیچ وجه اجازه
ندادهاند که به مدرسه بیایند ،این امکان را دارند که به مرکز
کارآفرینی مدرسه بیایند و حرفهای بیاموزند و بهاینوسیله
ارتباط آنها با مدرسه برقرار شود.
در مرکز کارآفرینی مدرســه امکان آمــوزش دهها حرفه
و مهــارت در حوزههای فنیحرفــهای و هنری ،نظیر هنر
چوب و نجاری ،خیاطی ،طراحی لباس ،سرامیک ،آشپزی
وشیرینیپزی،آهنگری،جوشکاری،لولهکشیوتاسیسات،
برقکشی ساختمان ،تعمیرات موبایل ،نرمافزار ،مکانیک
خودرو و غیره وجود دارد .همین جا الزم است دستمریزاد
بگویم به شــهرداری منطقه  ۱۲تهران که یک طبقه کامل
از ســاختمان شــهرداری را (حدود  ۸۰۰مترمربع) برای
راهاندازی مرکز کارآفرینی در اختیار این مدرسه قرار داده
است .در کارگاه خیاطی مدرسه ،بچهها میتوانستند رنگ
و مدل لباس فرم مدرسه خود را انتخاب کنند .این کارگاه با
همکاری والدین بچهها که خیاط بودند کار میکرد .یعنی
والدین هم آموزش میدادند و هم با نظارت آنها لباسهای
فرم بچهها توسط خود بچهها دوخته میشد.
    گردش با «جابزی»

جالبترین بخــش این بازدید ،گردش بــا «جابزی» بود.
جابزی که مخفف عبارت «جایی برای بازی»اســت یک
اتوبوس کوچک خوشگل اســت که قیافه کودکانهای نیز

دارد .این اتوبوس فاقد صندلی مســافری اســت و کف آن
چمن مصنوعی اســت .جابزی هر روز حوالی ظهر با چند
مربی و معلم درخیابانهای منطقه به ســ ِر چهارراههایی
کودکانکار مشغول به کار هستند .کودکانی که
میرود که
ِ
خانوادههایشان یا کارفرمایشان اجازه ندادهاند که به مدرسه
بیایند .این کودکان با دیدن جابزی به سرعت خودشان را به
آن میرسانند .جابزی جای مناسبی کنار یک پارک یا یک
منطقه خلوت خیابان میایستد و به بچهها تغذیه میدهد و
سپس هر یک از مربیها با چند کودک مشغول یک فعالیت
آموزشی و تربیتی میشود .مثال یک تیم کتاب میخوانند،
یک تیم امال مینویسند ،یک تیم نقاشی میکشند ،یک تیم
گفتوگوهایی از جنس فبک (فلسفه برای کودک) دارند ،و
البته بازیهای ورزشی هم پای ثابت فعالیت جابزی است.
کودکانکار در این چهارراهها دیگر میدانند که جابزی چه
ِ
ســاعتی میآید و کجا میایستد و پیشاپیش خود را آماده
میکنند تا وقتی جابزی آمد مانند پرندهای که از قفس پر
میکشد به سوی جابزی پرواز کنند .جابزی دریچهای است
بهسوینوربرایبچههاییکهخانوادهشانهمدنبالآناست
که آینده آنها را پیش فروش کند( .عکس جابزی را در میان
عکسهایمدرسهببینید).
    چتری برای حدود  1000کودک کار

در مجموعه شعبهها و ســاختمانهای مجموعه آموزشی
صبح رویش ،حدود هزار و صد کودکِکار در حال تحصیل و
آموزش حرفه هستند ،آن هم به مدرنترین و نوآورانهترین
شیوههای آموزشی .میز گفتوگو یا چتر گفتوگو یکی از
کارهای جذاب مدرسه است .بچههایی که با هم مشکل پیدا
میکنندیادعوامیکنندموظفندبروندزیراینچتربنشینند
ودربارهعلتمشاجرهباهمگفتوگوکنندتابهنتیجهبرسند
و نتیجه مذاکرات خود را در دفتری بنویســند .درواقع آنها
از این طریق ،مهارت حل مســاله را تمرین میکنند .نقش
مشاور (ناظم) در این کار نیز نه داوری است و نه مداخله؛ او
تنهاتسهیلگریمیکندتابچههابهتفاهمبرسند.اینیعنی
یک تمرین عالی گفتوگو آن هم در حساسترین وضعیت
ش هیجانی یا یک دعوای مفصل.
یعنی پس از یک تن 
در این مدرســه البته هنوز برای نشستن بچهها در برخی
از کالسها از نیمکت اســتفاده میکننــد اما منتظرند تا
نیکوکاریپیداشودونیمکتهارابهصندلیتکنفرهتبدیل
کند تا بچهها بتوانند در کالس به صورت گِرد بنشــینند یا
بتواننددرگروههایچندنفرکا ِرگروهیبکنند.امادرشرایط
کنونی هم ،معلمها و بچهها آزادند تا شیوه چیدمان کالس را
انتخاب کنند .مثال گاهی نیمکتها را کنار میگذارند و دور
هم روی کفپوش کالس مینشینند.
حضوروغیابرویدیوارورودیمدرسهانجاممیشود.یعنی
هر کودک به محض ورود ،داخل مربع مربوط به خودش بر

روی دیوار ،کاغذ نامش را میچسباند که به معنی ورود او به
مدرسه است .در سقف راهروی مدرسه صدها چتر کاغذی
کوچک آویزان بود که تزیین زیبایی به فضا داده بود .اما روی
هر چتر نام یکی از دانش آموزان نوشته شده بود .یعنی هر
دانشآموز در این مدرسه یک چتر حمایتی دارد .این مدرسه
فاقد کیف است .یعنی دانش آموزان با خود کتاب و تکلیف
بهخانهنمیبرند.
    روشهای آموزشی و تربینی نوآورانه و تعاملی

روشهایآموزشیوتربیتیاینمدرسهنیزنوآورانه،گروهی،
تعاملی ،مهارتمحور و مبتنی بر تجربههای خود کودکان
اســت .در واقع یادگیری از طریق عمــل و بازی و توجه به
تواناییهاوداشتههایبچههارخمیدهد.منظورازداشتهها،
همان تجربهها و آوردههای بچهها از محیط زندگی روزمره
و محیط کار اســت؛ مانند حوادث سر چهارراهها و آزارهای
رهگذران ،تجربههای کســبو کار ،فرار از دست ماموران،
ی و سرنوشت دعواهای
جمع و تفریق حسابهای شــغل 
اجتنابناپذیرشان.
تمرین مهارتهای زندگی ،محور اساسی این روش آموزش
اســت ،نه گرفتن نمره و بودجهبندی کتابهای درسی و
رقابت برای رتبه .در واقع کالس درس جایی برای کودکی
کردن بچههای کار اســت؛ چرا که این کودکان بیجهت و
بدون تقصیر ،به دنیای خشــن بزرگسالی پرتاب شدهاند.
مدرسه جایی است برای پیدا کردن خو ِد خودشان ،ساختن
جهانشان؛جاییبرایتمرینهمکاری،نترسیدنازیکدیگر
و تمرین مهارتِ «نه» گفتن بویژه برای دختران است .جایی
براییادگیریمهارتدفاعدرمقابلخشونت،تمریناعتماد،
ارزشگذاری به دســترنج حاصــل از کار ،خالقیت ،یافتن
رویایی برای زندگی ،تعامل گروهی ،کسب مهارتهای پایه
و آشــنایی با حقوق خود است .بهویژه تنوع تجربههایی که
بچهها با خود به کالس میآورند ،کالسهای درس را غنی
میکند و آنرا متفاوت از مدارس عادی میسازد – که بچهها
تجربه الزم از حضور اجتماعی را ندارند.
تدریسها بهطور کالسیک ،موضوعمحور نیستند بلکه با
رویکردتلفیقیوخالقاجرامیشوند،یعنیدروسدرارتباط
با هم آموزش داده میشوند و مفاهیم درسی با مهارتهای
زندگی تلفیق میشــوند .در این مدرســه کتاب به عنوان
دستورالعمل آموزشی نیست بلکه به عنوان منبع مفاهیم
است .این مفاهیم به هر روشی که معلم مناسب میداند یا
بچ هّها دوست دارند آموزش داده میشود .روشهای آموزش
عمدتابازیمحوراست.قصه،نمایشوآموزشهمراهباریتمو
شآموزشاست.خالقیت،نداشتن
موسیقینیزبخشیازرو 
عادتوارگیهای آموزشــی و عشــق به کودک ،از شرایط
استخدام مربیان و معلمان این مدرسه بوده است که از بین
دو هزار داوطلب انتخاب شدهاند .در واقع معلمان و مربیان
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این مدرســه ،مدیر کالس نیستند بلکه عضوی از کال 
س
هستند که در کنار بچهها کالس را راهبری و تسهیلگری
میکنند.
    از عددکده تا عجبکده

این مدرسه برای هر درس یک کالس ،با نامی جذاب دارد.
یعنی برای درس ریاضی بچهها بــه کالس «عددکده»
میروند؛ برای درس فارسی به کالس «ادبکده» میروند؛
و برای درس علوم بــه کالس «عجبکده» .در هرکدام از
این کالسها لوازم کمک آموزشــی مربوط به آن درس
وجود دارد .درسها بازی محور و فعالیت محور هســتند.
فرصتهــای یادگیری به صورت گروهی ســازماندهی
میشــوند تا تک تک بچهها با توجه به تواناییهای خود
دیده شــوند ،حضور داشته باشند و فعال در صحنه عمل
و بازی برای یادگیری ،ظاهر شــوند .مثال بچهها با بازی،
ضرب و تقسیم را یاد میگیرند .یا امال را به صورت گروهی
و با بازی ،با اســتفاده از گچ ،کف راهروها یا حیاط مدرسه
یا روی «دیوار امال» مینویســند .از مســئوالن مدرسه
خواســتم که تمامی تجربههای موفق این مدرسه را به
صورت پروتکلهای آموزشی تدوین کنند تا برای دیگران
نیز قابل استفاده باشد .و همین جا از یک نیکوکار فرهنگ
دوست دعوت میکنم تا حمایت مالی برای تدوین دهها
پروتکل(دستورالعمل)اجراییروشهایتربیتیواجرایی
این مدرســه را بر عهده بگیرد .برخی از خدمات مدرسه
توسط خود بچهها ارایه میشود ،و بچهها بابت آن خدمات
پولهای کاغذی به نام «جیرینــگ» دریافت میکنند
که با این پول میتوانند از فروشــگاه مدرسه خرید کنند.
خیلی از بچههــا با پول جیرینگ ،مواد غذایی مثل برنج و
روغن برای خانوده خود میخرند .مدرسه همچنین یک

اورژانس ســامت روان دارد .تمام بچههای مدرسه تلفن
یکی از مشــاوران مدرســه را دارند و در مواقع حساس و
پرخطربهآنهازنگمیزنند.همینچندهفتهپیشیکیاز
کودکانکار دست به خودکشی میزند که دوستش فورا به
ِ
مشاور مدرسه زنگ میزند و اورژانس مدرسه برای نجات
کودک اقدام میکند و خوشبختانه او را نجات میدهند .در
بسیاری از مواقع ،مدرسه زودتر از خانوادهها از مشکالت
کودک مطلع میشود.
    احترام به عزت نفس بچهها

الزم است سه نکته ارزشــمند دیگر درباره روش کار این
مدرســه بگویم .نخســت این که عزت نفس بچهها در
مدرسه بسیار مورد احترام است و اینکه آنها کار میکنند
ک ِکار) از نظر مدرسه یک ارزش محسوب میشود
(کود 
و مورد تقدیر اســت .در حالیکه در جامعه و سایر مراکز
آموزشــی چنین نگاهی وجود ندارد .دوم ،این مساله که
کودکان تحت حمایت خیرین هستند هرگز پیش چشم
آنها نمود پیدا نمیکند تا اعتماد به نفس آنها خدشه دار
نشــود .یعنی هیچگاه در مدرســه جلوی کودکان نامی
از نیکوکاران یاریدهنده برده نمیشــود .و سوم این که
کودکانبرایرسیدنبهخواستههایشان تالشمیکنندو
مدرسه از تالشهای آنها حمایت میکند اما خواستههای
آنان را به طور مستقیم و بدون تالش برآورده نمیکند.
این مدرسه نه تنها هیچ شهریهای از کودکان کار نمیگیرد
بلکه به آنها صبحانــه و نهار گرم نیز میدهد .تامین مالی
مدرســه عمدتا با کمکهای مردمی انجــام میپذیرد.
و البته مدرســهای با این بزرگی و بــا این خدمات عظیم
نیازمند حمایت بسیار است ،هم برای بهبود وضع کنونی
و هم برای توسعه فعالیتهای آن .بنابراین توصیه میکنم

گرامی مدرسهساز یا هر کس که دوست دارد این
خیران
ِ
مدل آموزشــی توسعه یابد سری به این مدرسه بزنند و از
آن حمایت کنند .هر کس میتواند با پرداخت اندکی در
ماه ،حامی یک یا چند کودکِکار شود .به گمانم ما اکنون،
«خیران بهساز آموزش»
«خیران مدرسهساز» ،به ّ
بیش از ّ
نیازمندیم تا به کمک آنهــا روشهای آموزش و تربیت را
در مدارس خود متحول کنیم .حتی میخواهم ادعا کنم
که اگر اکنون کار ســختافزاری برای مدارس الزم باشد،
نخستین آن،
ضروریترین نیاز مدارس ما دو چیز است:
ِ
تبدیل نیمکتهای چند نفره به صندلیهای اندامدوست
(ارگونومیک) تک نفره و باز کردن پیچهای پایه صندلی
دانشآموزاناززمیناست؛تابچههایمابتوانندصندلیها
رابچرخانندوروبروییکدیگربنشینندوتعاملوگفتوگو
را و حفظ فردیت خود میان جمع را تمرین کنند .و دوم،
نوسازیسرویسهایبهداشتیوساختندستشوییهای
مناســب برای کودکان با اندازههای متفاوت اســت .ما
بچههایی داریم که در طول ساعات مدرسه با تحمل فشار
به دستشــویی نمیروند چون دستشوییها از کثیفی و
زشتی ،غیرقابل تحمل اســت .آموزش و پرورش هم اگر
میخواهد سند تحول آموزش را به اجرا گذارد تا بچهها را
به حیات طیبه برساند ،باید از بهداشت مدارس و نوسازی
دستشوییهاشروعکند.رساندنبچههابهحیاتطیبهدر
شرایطیکهصندلیهابهزمینپیچاستودستشوییهای
مدارس،وحشتناکاست،بهیکشوخی فانتزی میماند...
آری کمکــم باید عقلمان قد بکشــد ،یعنی شــعارها و
خواستههایمان کوتاهتر ،زمینیتر و انسانیتر شود؛ پس:
قدرت اول منطقهای را رها کنیم؛ پیش به سوی ایرانی پر
از کالسهای بدون نیمکت و شــهرهایی پر از توالتهای
تمیز!!

مراکز صبح رویش در حال حاضر
عنوان مرکز

محلاستقرار

تعداد دانشآموزان

دبستانپسرانه

شهید هرندی (دروازه غار)

168

دبستاندخترانه

شهید هرندی (دروازه غار)

159

مدرسه متوسط دوره اول (راهنمایی) پسرانه

میدان محمدیه (اعدام)

72

مدرسه متوسط دوره اول (راهنمایی) دخترانه

شهید هرندی (دروازه غار)

58

پرتو صبح رویش (دبستان دخترانه و پسرانه)

خیابان خاوران

167

جوانکده (مرکز مهارتآموزی)

شهید هرندی (دروازه غار)

77

جابزی (مدرسه سیار کودکان کار)

155

پیشگام(نهضت)

114

مجموعا  970تعداد کل دانش آموزان است 678 .دانشآموز مورد حمایت قرار گرفته و  292نیازمند حمایت هستند.
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اسم صفحه

پروندهویژه
بررسی
بهرهوری آب
در «اندیشه بهرهوری»
نزدیک شدن به فصل گرما همواره با اخطار دستگاههای ذیربط درباره مصرف آب همراه
اســت .به همین بهانه و با توجه به اهمیت موضوع ،در نخستین شماره نشریه «اندیشه
بهرهوری» نگاهی کامل و چندبُعدی به مساله بهرهوری آب در کشور داشتهایم که در قالب
گزارشی توســط انجمن بهرهوری ایران بهصورت یک پروژه با مسئولیت مهندس صادق
نوابی ،پژوهشگر و مشاور انجمن بهرهوری ایران تهیه و حاصل آن در یکی از عصرانه های
بهرهوری انجمن بهرهوری ایران به صورت مبسوط ارائه شده است و صاحبنظران حوزههای
مربوطه آن را نقد کردهاند که این نقدها نیز در ادامه گزارش آمده است.
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پروندهویژه
«اندیشه بهرهوری » بحران آب و بهرهوری آن را بررسی میکند

کفراننعمتبزرگ

بررسی بهرهوری آب در تصویر بزرگتر بحران

مهندس صادق نوابی   پژوهشگر و مشاور انجمن بهرهوری ایران

بهرهوری یک عامل تولید ،نظیر آب ،یک نسبت است که نشان
میدهد چقدر ستانده به ازای واحد آن نهاده تولید شده است.
انتظار این است که وقتی یک نهاده کمیاب است ،خودبهخود
تولیدکنندگان با بهکارگیری تکنولوژی پیشــرفتهتر و بهکار
گرفتن سایر نهادهها مصرف آن نهاده کمیاب را کاهش دهند
و بهرهوری آن عامل تولید افزایش یابد .طی تاریخ ،بشر برای
پیشرفتپیاپیخودنیازمندتصویبطرحهایجامعوآمایشی
و قوانین و برنامههای توســعه نبوده است .انقالب صنعتی با
برنامهریزی استراتژیک به دست نیامده است .پس چرا اکنون
باید بهرهوری آب را تحلیل کرد و برای بهبود آن هماندیشــی
کرد؟
شاهین پرنده زیبایی است که بهعنوان سریعترین جاندار روی
زمین شناخته میشود .در برخی کشورها برای شکار از شاهین
استفاده میشود و هنگامی که قصد شکار ندارند ،چشمبندی
به پرنده میزنند تا پرنده از جای خود تکان نخورد .شاهین برای
پرواز نیاز به تشــویق ،راهنمایی و به باال پرت کردن صاحبش
ندارد .اگر شاهین پرواز نمیکند ،احتماال دلیلش آن است که
چشمهایشبستهاستوبرایپروازکافیاستکهچشمبندش
را برداشت .حرف آخر این گزارش را در ابتدا بگویم :بهرهوری
آب هم مانند دیگر انواع بهرهوری و مانند شاهین نیازی به هل
دادن ندارد .بلکه باید چشمبندی که بر چشمش قرار داده شده
را شناسایی کرد و برداشت...
این گزارش در بخش اول نگاهی به بحران آب در ایران خواهد
داشت .چنانکه خواهیم دید ،کشور ایران جزو مناطق خشک
جهان اســت و برای تأمین غذای ســاکنان خــود ،آب قابل
برنامهریزی کافی در اختیار ندارد .وضعیت برداشت از آبهای
زیرزمینی نیز به وضعیت ناگواری رسیده که اساسا امکان ادامه
وضعیت فعلی را ناممکن ســاخته است ،ضمن اینکه تبعاتی
نظیر شور شدن خاک و فرونشست زمین میتواند مشکالت
جدی دیگری را ایجاد کند.
از آنجا که واردات محصوالت غذایــی و آب مجازی میتواند
بخشی از راهحل برای این مشکل باشد ،این گزارش در بخش
دومبهبررسیپایداریوقابلاتکابودنوضعیتتجارتخارجی
غذا در فراتر از مرزهای ایران میپردازد .در این راستا خواهیم
دید که گرمایش زمین با آشوبناکتر کردن اقلیم ،پیشبینی
را دشوارتر کرده اســت و میتواند جریان تولید مواد غذایی و
تجارت جهانی محصوالت کشاورزی را با اخالل مواجه کند.
همچنین وضعیت امنیــت غذایی در آســیا میتواند نقش
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تعیینکننده در معادالت جهانی غذا داشته باشد.
این گزارش در بخش سوم تصویری کلی از بخش کشاورزی در
ایران ارائه خواهد داد .چنانکه خواهیم دید ،با توسعه باغداری،
پنج استان کشــور که سهم  62درصدی در تولید محصوالت
باغی دارند وضعیت نامناسبی در برداشت از منابع زیرزمینی
آب دارنــد .طبیعی اســت که انتظار رود در شــرایط کمبود
آب ،افزایش بهرهوری به کمک بیاید (اساســا دلیل بررســی
بهرهوری آب همین است) و چاره مشــکل باشد .از اینرو در
بخش چهارم این گزارش در ابتدا مروری خواهد شد بر مفاهیم
مختلف کارایی و بهرهوری آب .خواهیم دید که رفتار بهرهور
و اقتصادی کشــاورز لزوما منجر به بهبود وضعیت در حوضه
آبریز و در ســطح ملی نخواهد شد و خواهیم دید که در سطح
برنامهریزی ملی چالشهای فراوانی برای آشتی دادن اهداف با
یکدیگر وجود دارد .در ادامه این بخش مروری بر اعداد و ارقام
عملکرد بهرهوری آب در ایران خواهد شــد .چنانکه در این
بخش خواهیم دید ،احتماال بهرهوری آب در ایران در مقایسه
با متوسط جهانی چندان بد نیست ،اما همچنان جای بهبود
وجود دارد .اما آنچه که تاکنون مرور شد ،این نکته را به ذهن
متبادر میسازد که اگر بهرهوری چاره کار است و اگر عملکرد
بهرهوری آب تاکنون مناسب بوده است ،پس چرا بحران آب در
کشور به وجود آمده است؟ و اگر بهرهوری به قدر کافی مناسب
نیست ،چه چیزی مانع از بهبود خودبهخودی آن شده است؟
ازاینرواینگزارشدربخشپنجمبهآسیبشناسیحکمرانی
آب در ایران میپردازد .حکمرانی آب در ایران ،به جای تمرکز
بر شناسایی و حل مشــکل ،به دنبال ابربرنامههایی است که
چشمانداز حل مشکل در آینده دور را میدهند .تصمیماتی
کهحاصلازچانهزنیهاهستند،مقبولیتعمومیکافیندارند
و از اینرو در مواجهه با اعتراضات ،بهدنبال به تعویق انداختن
مشکل هستند تا جایی که دیگر طبیعت اجازه فرار از مشکل
را ندهد .در پایان این گزارش سیاســتهایی سهل و ممتنع
را پیشنهاد میکند :سیاســتهایی که در ظاهر ساده به نظر
میرسند ،اما اجرای آنها نیاز به تصمیمات سخت دارد.
این گزارش ادعای جامعیت ندارد :مصارف آب شهری را بررسی
نمیکند و به بحث بهــرهوری آب در صنایع نمیپردازد .این
موضوعات حتما برای نهادهایی که بر آنها تمرکز دارند ،مهم
است .اما این گزارش از بررسی این موضوعات صرفنظر کرده
است تا به مهمترین مسائل و آنها که در وضعیت آب در کشور
تعیینکنندهنهاییهستند،بپردازد.

بخش اول
اقلیم و بارش در ایران
بخش عمده سرزمین زیبای ایران ،در مقایسه با متوسط جهان
منابع آب کمتری دارد .خاورمیانه و شمال آفریقا از مهمترین
مناطق خشــک جهان هســتند (شــکل  .)1در کل منطقه
خاورمیانه و همچنان در ایران و بخشهای زیادی از آســیای
میانه و هند کمبود فیزیکی آب مشهود است (شکل  )2که به
معنای آن است که این کشورها حتی با باالترین میزان کارایی
نیز آب کافی برای برآوردن نیازهای خود در اختیار ندارد.
اغلب مســاحت ایران (بهجز مناطقی در شمال و غرب و نقاط
محدود پراکنده) دارای اقلیم خشــک و نیمهخشــک است
(شکل .)3ایران با 228میلیمتر بارش ساالنه نوزدهمین کشور
کمبارش جهان است و میزان بارش در کشور معموال یک سوم
تا یک چهارم متوسط بارش جهانی است (.)7

عالوه بر کم بودن کل میزان بارش در کشــور دو مشکل دیگر
نیز وجود دارد :اول آنکه نیمی از بارندگیها تنها در 25درصد از
مساحت کشور انجام میشود و بهعبارت دیگر جغرافیای بارش
با جغرافیای مصرف همخوانی ندارد .دوم آنکه اغلب بارشها در
فصل پاییز و زمستان صورت میگیرد که دوران حداقل نیاز آبی
محصوالت اســت و بنابراین نیاز است که به نحوی این بارش
برای فصول بعد ذخیره شود.
  منابع و مصارف آب در ایران

منابع آب تجدیدشــونده در ایران حــدود  130میلیارد متر
مکعب اســت .این حجم از منابع تجدیدپذیر در ســالهای
خشکسالی حدود  20درصد کاهش مییابد و به حدود 100
میلیارد مترمکعب یا حتی  90میلیارد مترمکعب میرســد
( .)15منابع تجدیدپذیر در سالهای گذشته از  105میلیارد

مترمکعب فراتر نرفته است.
اما قرار نیست همه منابع تجدیدپذیر آب توسط انسان مصرف
شود :حفظ پوشش گیاهی و سایر نیازهای محیط زیستی نیز
باید در نظر گرفته شــود .در کشورهای دارای منابع کافی آب
حداکثــر  25درصد از این آب مصرف میشــود و  40درصد
نیز مرز بحران به شــمار میرود .در ایران حدود  92میلیارد
مترمکعب یــا  80 – 70درصد منابع تجدیدپذیر برداشــت
میشود.
بنا بر ماهیت دشوار بودن اندازهگیری مصارف آب و ضعف نظام
حسابداری آب در ایران ،اینکه چه میزان از این آب به مصرف
بخش کشاورزی میرســد ،مورد اختالف است که ریشه این
اختالف نیز عمدتا به بحث انتقال آب برمیگردد .در حالیکه
وزارت نیرو رقــم  81میلیارد مترمکعب (حدود  90درصد) را
برای بخش کشاورزی در نظر میگیرد ،وزارت جهاد کشاورزی
این رقم را حدود 60تا 65میلیارد مترمکعب میداند .در نهایت
نکتهمهمایناستبخشکشاورزیمصرفکنندهبخشعمده
آب در کشور است (این رقم در خاورمیانه هم  85درصد است)
و اضافه برداشت ســاالنه حدود  6میلیارد مترمکعب از منابع
زیرزمینی نیز انجام میشود.
در جهان  36درصد از مصرف آب شرب و  42درصد از مصرف
آب کشــاورزی از آبهــای زیرزمینی تأمین میشــود ،در
ایران اما  62درصد از مصــارف آبی از منابع زیرزمینی تأمین
میشود .برای مقایسه میتوان تفاوت رویکرد ایران را با رویکرد
کشورهای همسایه مقایسه کرد .چنانکه در شکل 4مشخص
است در مرز میان ایران با ارمنستان ،آذربایجان و عراق شیوه
برخورد ایران با منابع زیرزمینی آب میتواند مرزهای سیاسی
راروینقشهنمایشدهد!بهعبارتدیگرحتیدرمناطقشمال
غرب و غرب که میزان بارش نیز به نسبت بهتر است ،همچنان
ایران ،در مقایسه با کشورهای همسایه ،برداشت بیشتری از
آبهای زیرزمینی انجام میدهد.
مطالعهای که به تازگی در مجله نیچر منتشــر شــده است و
دادههای ســالهای  2002تا  2015میــادی در ایران را در
بر میگیرد ،دارای نکات بسیار مهم و نگرانکننده از وضعیت
آبهای زیرزمینی در ایران است ( .)1چنانکه در شکل  5دیده
میشــود وضعیت در برخی از حوضههای آبریز از نظر حجم
اضافه برداشت و در برخی دیگر از منظر درصد کاهش حجم
منابع آب زیرزمینی جدی و نگران کننده است.
اگر چه اضافه برداشت توسط انسانها از منابع زیرزمینی نقش
اصلی در کاهش سطح آبهای زیرزمینی دارد ،خشکسالی و
شارژ نشدن مجدد سفرههای آب ،حتی در یک سال ،میتواند
تأثیر جدی در تشــدید وضعیت و پایین رفتن سطح آبهای
زیرزمینی بگذارد .این مطالعه ،نشــان میدهد که در ایران با
وجود افزایش تعداد چاهها ،بهدلیل پایین رفتن سطح آبهای
زیرزمینی ،برداشت از منابع زیرزمینی نیز در  25حوضه از 30
حوضه کاهش یافته اســت .البته همچنان نسبت برداشت از
منابع زیرزمینی به میزان شارژ مجدد این منابع افزایش یافته

است .بهعبارت دیگر به دلیل شرایط اقلیمی منابع زیرزمینی با
سرعت کمتری شارژ مجدد میشوند و انسان با فشار بیشتری
تالش در برداشت از این منابع دارد ،اما با این حال آب کمتری
میتواند برداشت کند.
بر اساس یافتهها ،طی دوره مطالعه در  3حوضه آبریز ،از جمله
حوضــه دریاچه نمک ،که تهران نیز در آن قــرار دارد ،میزان
برداشــت  2تا  7/4برابر میزان آب وارد شده به آبخوانها بوده
است.
چنانکه این گزارش تاکید میکند اولین قربانی اضافه برداشت
از منابــع زیرزمینی آب به خطر افتــادن امنیت غذایی ایران
است .اضافه برداشــت از منابع آب زیرزمینی تبعات دیگری
برای محیط زیســت دارد که از جمله آنها شــور شدن آب
و خاک اســت که باروری خاک را تحــت تاثیر قرار میدهد و
توانایی بلندمدت کشور در تولید غذا را به مخاطره میاندازد.
این مطالعه بیان میکند که این موضوع در برخی مناطق مهم
کشــاورزی (نظیر حوضه کرخه و حوضه کارون که در تأمین
آب شــرب نیز دارای اهمیت است) به مرز خطر رسیده است
و نیاز به اقدام فوری دارد .خطر مهم دیگر فرونشســت زمین
اســت ،حداقل  25درصد جمعیت ایران در مناطقی زندگی
میکنند (از جمله حوضه آبریز کویر نمک که استان تهران در
آنواقعشدهاست)کهبهدلیلخالیشدنسفرههایزیرزمینی
پتانسیل حداقل یک متر فرونشست طی سالهای آتی را دارد.
چنین فرونشستی میتواند تأثیر بسیار مهم و برگشتناپذیری
درتخریبآبخوانهاداشتهباشد.ضمناینکهتخلیهسفرههای
زیرزمینی میتواند تبعات یک زلزله در تهران را بسیار شدیدتر
و فاجعهآمیز کند.
  حساب و کتاب سرانگشتی مصارف آبی
جمعیت ایران
بهطور متوسط هر انســان روزانه  2تا  5هزار لیتر آب مجازی
لحاظ شده در تولید غذا را مصرف میکند .یک لیتر شیر هزار
لیتر آب ،یک بشــقاب برنج  500لیتر آب و یک عدد همبرگر
 2400لیتر ردپای آب دارد .یک آمریکایی ،روزانه  6800لیتر
رد پای آب بهجا میگذارد ،در حالی این رقم برای یک چینی
حدود یک سوم بوده است.
بنابراین با فرض خودکفایی کامل غذایی ،اگر هر ایرانی روزانه
 3هزار لیتر آب مصرف کند ،ایران تنها برای تأمین غذای 83
میلیون نفر جمعیت ،ساالنه نیاز به  91میلیارد مترمکعب آب
تنها برای مصرف در بخش کشاورزی دارد که فراتر از ظرفیت
منابع تجدیدپذیر اســت .بدیهی اســت که با بهبود وضعیت
اقتصادی مصرف لبنیات و گوشت نیز در جیره غذایی ایرانیان
باالتر میرود و با سرانه مصرف 5هزار لیتری ایران نیاز به ساالنه
 151میلیارد مترمکعب آب در کشــاورزی خواهد داشت که
تأمین آن از منابع تجدیدپذیر غیرممکن است .بهعبارت دیگر
به طرز طنزآمیزی ،در تصویر یک آینده روشن برای ایرانیان،
این آینده احتماال با کمبود بسیار شدید آب همراه خواهد بود.
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پروندهویژه
ش دوم
بخ 
نااطمینانیها و تجارت جهانی غذا
  تغییر اقلیم و تواتر رویدادهای حدی

تصوری عمومی در ذهن انســانها وجود دارد که رخدادهای
خیلی بد یا خیلی خوب رخ نخواهند داد .این دیدگاه بر اساس
درکی از جهان اســت که به عنوان «گرایــش به میانگین»
شناخته میشود :به احتمال زیاد در آینده هم اوضاع همانطور
خواهد بود که بهطور متوسط در گذشته بوده است.
این دیدگاه بهطور کلی درســت است ،اگر پدیده مورد نظر از
احتماالت نرمال دنبالهروی کند .اما در بسیاری از پدیدههای
امروزی قانون گرایش بهمیانگین عمل نمیکند ،بلکه قانون
گرایش به کناره در آنها برقرار است و پدیدههای حدی (پاندمی،
آتشسوزیهای بزرگ ،سیلها ،خشکسالیها ،جنگها و )...
نرمال جدید هســتند ( .)3فروم اقتصــاد جهانی که گزارش
ســاالنهای با عنوان «گزارش ریســکهای جهانی» منتشر
میکند در تازهترین گزارش خود که ریســکهای جهانی را
برای سال  2021میالدی بررسی کرده است ،مانند سالهای
گذشتهریسکهایمحیطزیستیراازنظراحتمالوقوعبسیار
محتمل و از نظر اثرات باالتر از متوســط ارزیابی میکند .این
ریسکها شــامل حوادث طبیعی نظیر سیل و آتشسوزی،
کمبود منابع نظیر آب و غذا هســتند که میتوانند به صورت
جدی جریان کشاورزی و تولید غذا را مختل کنند.
امروز در جهان از  2/3میلیارد نفری که در مناطق روســتایی
زندگی میکنند 2/1 ،میلیارد نفر دچار محدودیتهای شدید
آبی هستند .کمبود زمین نیز در بسیاری از مناطق چین و هند
مسالهای دیگر است .در بســیاری از مناطق این دو کشور ،با
وجود بارش نسبتا مناسب و رودخانههای زیاد ،بهدلیل افزایش
تقاضای آب فشار زیادی بر منابع آب وارد شده است و زمین نیز
منبع کمیابی بهشمار میرود.
  امنیت غذایی

هنگامیکه بحــث آب و غذا مطرح باشــد ،نمیتوان تنها به
بررسی وضعیت ایران اکتفا کرد .تجارت غذا در دنیا نه تنها رایج
و گسترده اســت ،بلکه بنا به اظهار سازمانهای جهانی برای
تأمین غذا ضروری اســت .کشور هند که یک پنجم جمعیت
زمین را در خود جای داده اســت ،تنها  4درصد سهم از منابع
آب شیرین جهان دارد .از سوی دیگر کشورهایی که در زمینه
محصوالت کشاورزی مازاد تجاری دارند ،نیز برای کسب درآمد
وابســته به صادرات مواد غذایی هستند .اقتصادهای نوظهور
نظیر چین و هند ،در دو دهه گذشته با افزایش تقاضا در انواع
کامودیتیهانقشمهمدربازارجهانیاینمحصوالتداشتهاند
و رشد تقاضای این کشــورها موجب چند برابر شدن قیمت
برخی کامودیتیها شده است.
از جمله شــاخصهایی که برای پایش هدف ریشهکن کردن
گرسنگی از ســوی ســازمان ملل متحد تعیین شده است،
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شــاخصهای »جمعیت دچــار ســوءتغذیه« و همچنین
»جمعیت دچار ناامنی غذایی« است .سازمان غذا و کشاورزی
ملل متحد (فائو) در گزارشهای خود وضعیت این شاخصها
را گزارش میکند ( .)2در سال  2019میالدی 688 ،میلیون
نفر از جمعیت جهان ( 9/8درصد) دچار ســوتغذیه بودهاند و
پیشبینی میشود که تا سال  2030تعداد آنان بیشتر شود.
پیشبینی میشود طی سالهای آتی این نرخ در آفریقا افزایش
یافته و به  26درصد برسد .در آســیا این نرخ از  3/8درصد در
ســال  2019به  6/6درصد در  2030کاهش خواهد یافت .در
ایران  9/3میلیون نفر از سوتغذیه رنج میبردهاند که این رقم
معادل  7/4درصد از جمعیت بوده است.
ناامنی غذایی شاخص دیگر اســت .در تعریف این شاخص،
امنیت غذایی دسترسی کافی به غذای سالم تعریف شده است.
ناامنی غذایی متوسط عبارت است از وضعیتی است که افراد
درباره اینکه میتوانند غذا به دست بیاورند دچار نااطمینانی
هستند و یا ناچارند از کیفیت یا کمیت تغذیه خود کوتاه بیایند.
یک چهارم جمعیت جهان درگیر ناامنی غذایی متوســط یا
شدید هســتند و این عدد در شش سال گذشته رو به افزایش
بوده اســت .بیش از نیمــی از جمعیت در آفریقا ،یک ســوم
جمعیت در آمریکای التین و کارائیــب و بیش از یک پنجم
جمعیت در آسیا دچار ناامنی غذایی هستند .این رقم در ایران
 4/32میلیون نفر معادل  7/39درصد از جمعیت است.
  پیش بینی مشترک  OECDو  FAOاز وضعیت
غذا تا سال 2029
بر اساس پیشبینی مشــترک  OECDو  FAOاز وضعیت غذا
در سطح جهان تا سال  2029مصرف سرانه کیلوکالری در روز
بهخصوص در میان فقرا افزایش خواهد یافت .از تغییرات مهم
طی این دوره تغییر افزایش تقاضا در مصرف گوشت است که
منجر به افزایش تقاضای خوراک دام بــرای ذرت و دانههای
روغنی هم میشود (.)5
در قاره آسیا فشار بر منابع طبیعی زیاد است و اگرچه تولید و
مصرف محصوالت کشاورزی در این قاره افزایش خواهد یافت
اما سطح زمین زیر کشت زیاد نخواهد شد و این رشد از طریق
افزایش بهرهوری محقق خواهد شــد .آسیا بزرگترین حجم
کسری تجاری را در محصوالت کشاورزی دارد و طی سالهای
پیش رو این کسری بیشتر نیز خواهد شد.
ایران نیز بخشــی از نیازهای خــود را از طریق واردات تأمین
میکند و بخشــی از محصوالت کشــاورزی خود را نیز صادر
میکند .ذرت ،جو ،کنجاله سویا ،سویا ،برنج ،شکر خام ،روغن
آفتابگردان،روغنپالموشکرتصفیهشدهمهمترینمحصوالت
وارداتی به ایران هستند .از ابتدای هزاره سوم بعضی سالها با
خودکفایی گندم ،آمار واردات گندم ایران به صفر و در برخی
ســالها نیز دوباره به محدوده  5میلیون تن رســیده است.
واردات ذرت ایران نیز در سال  2019طبق گزارش فائو بیش
از  7میلیون تن بوده اســت .تناژ و ارزش صادرات محصوالت

کشاورزی ایران از سطح واردات ایران بسیار کمتر است.
ش 
سوم
بخ 
چهره کلی کشاورزی و دامداری کشور
در ســال  1397مجموع اراضی زراعی کشور  5/15میلیون
هکتار بوده اســت که از این میــزان  4/11میلیون هکتار زیر
کشــت بوده اســت و حدود  4میلیون هکتار نیز تحت آیش
بوده است (شکل  .)6طی  30ســال گذشته مساحت اراضی
زراعی کشور تغییر چندانی نداشته است و با کمی کاهش نیز
روبرو بوده است .مســاحت باغ و قلمستانها در این  30سال
اما افزایش یافته و به حدود  9/1میلیون هکتار رســیده است.
کل اراضی قابــل زرع در ایران  36تا  37میلیون هکتار برآورد
میشود .این مساله که فاصله زیادی میان اراضی زیر کشت با
اراضی قابل زرع وجود دارد نشاندهنده آن است که در صورتی
که حکمرانی مناسبی بر منابع آب وجود نداشته باشد ،حتی در
صورت بهبود بهرهوری آب ،منابع آزاد شده ،صرف بهرهبرداری
از اراضی زراعی جدید خواهند شــد و گرهای از کار بحران آب
در ایران باز نمیشود .این پدیده (اینکه بهبود بهرهوری منجر
به کاهش نیافتن شود) بهعنوان اثر ارتجاعی شناخته میشود.
در ســال  1398از  9/1میلیون هکتار باغ و قلمستان9/12 ،

 1397به ترتیب  20متر و  13متر پایین رفته است (.)9
بخشچهارم
مفاهیم و عملکرد بهرهوری آب
  مفاهیم مختلف بهرهوری و کارایی آب

بهــرهوری آب ( )Water Productivityبهطور کلی بهصورت
نسبت ستانده (محصول) به آب مصرف شده تعریف میشود.
که میتواند ارزش بازاری یا مقدار فیزیکی ستانده و مصرف ،یا
ترکیبی از این دو در این تعریف به کار رود.
• بهرهوری فیزیکی آب :مقدار محصول تولید شده (کیلوگرم)
تقسیم بر آب مصرفی (متر مکعب)
• بهرهوری اقتصادی :ارزش بازاری ســتانده تقسیم بر ارزش
بازاری آب مصرف شــده (یا مقدار فیزیکی آب مصرف شده)
توسط گیاه
دســتیابی به بهرهوری باال برای آب کشاورزی نیازمند تحقق
زنجیرهای از فعالیتهای کارا اســت و نیاز است که اتالف آب
در مخازن و در مرحله نگهداری ،در انتقال و توزیع و در داخل
مزرعه تا مصرف آب توسط گیاه به حداقل برسد.
  بهرهوری اجتماعی آب

میلیون تن محصول باغی تولید شده است 62.درصد تولیدات
باغی کشور در  5اســتان مازندران ،کرمان ،آذربایجان غربی،
فارس و آذربایجان شــرقی تولید میشــود (شکل .)14( )7
وضعیت آب در هیچ یک از این پنج استان مناسب نیست .در
 20سال گذشته ساالنه حدود  6میلیارد مترمکعب به کسری
مخازن زیرزمینی اضافه شــده است ،چنانکه این کسری در
سال  1398به  134میلیارد متر مکعب رسیده است .بسیاری
از دشتهای کشــور از شدت برداشــت از منابع زیرزمینی
ممنوعه یا ممنوعه بحرانی هســتند .در استانهای کرمان و
فارس که دومیــن و چهارمین تولیدکننده بزرگ محصوالت
باغیدرکشورهستند،اکثردشتهاممنوعهیاممنوعهبحرانی
هستند (شکل  )8و سطح آبهای زیرزمینی از سال  1364تا

مفهوم دیگری که در بهرهوری آب مورد توجه قرار میگیرد،
بهرهوری اجتماعی آب اســت .این مفهــوم بهطور کلی بیان
میکندکهبهازایمقدارمشخصیازمنابعآبچهدستاوردهای
اجتماعیایحاصلمیشود.بااحداثیکگلخانهمدرنممکن
است که با مقدار مشخصی آب بتوان ارزش افزوده چند برابری
خلق کرد ،اما در نهایت سود بیشتر به صاحبان سرمایه برسد
و سهم کارگران کشــاورزی ،و روستاییان فرودست از درآمد
کمتر از همان کشاورزی سنتی باشد .یعنی بهرهوری فیزیکی
و اقتصادی آب بهبود یابد اما بهــرهوری اجتماعی آب کمتر
شود .بخش کشــاورزی اوال با ســرمایهگذاری اندک ایجاد
اشتغال میکند ،ثانیا اکثر شاغلین این بخش جزو دهکهای
کمدرآمد هستند .بنابراین اثر هر سیاستی بر فعاالن این بخش
باید ارزیابی شود.
  نمونه موردی :بهرهوری بیشتر و خشک شدن
دریاچه ارومیه
در فاصله ســالهای  1386تا  1398تناژ محصوالت باغی در
استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی به ترتیب 97
و  76درصد رشد داشــته است .این تغییر کشت از کشاورزی
(عمدتاگندم)بهمحصوالتباغی(عمدتاسیبوانگور)ازجمله
دالیل افزایش مصــرف آب در این محدوده و ایجاد معضالتی
نظیر خشک شــدن دریاچه ارومیه بوده است ،چرا که برای
بهرهبرداری از یک هکتار باغ ،آب بیشتری از کشت یک هکتار
گندم نیاز است .اما کشت سیب و انگور تناژ بیشتری محصول
در یک هکتار نیز تولید میکنند .همچنین این دو میوه به ازای

هر مترمکعب آب تناژ بیشتری محصول نیز به وجود میآورند.
از نظر قیمت محصول نیز تفــاوت چندانی میان آنها وجود
نداشته است .بنابراین کشــت محصوالت باغی هم بهرهوری
فیزیکی آب ،هم بهرهوری اقتصادی آب و هم بهرهوری زمین
را افزایش داده است .چه زمین را کاالی کمیاب فرض کنیم و
چه آب را ،کشاورز با هدف کسب سود بیشتر به سمت تغییر
کشت از گندم به سمت سیب و انگور حرکت خواهد کرد و رفتار
بهرهور همین است .اما چنانکه گفته شد با این تغییر مصرف
آب اراضی بیشتر شــده و به منابع آب فشار بیشتری میآید.
مشکل از کجاست؟ باالخره کشــاورز باید به دنبال بهرهوری
باشد یا نباشد؟
  نمونه موردی :نگاهی به اقتصاد آب در استان
کرمان
در ماههای گذشــته پروژه شیرینسازی و انتقال آب از خلیج
فارس به صنایع مناطق مرکزی کشور ،از جمله استان کرمان
افتتاح شد .هزینه شیرینسازی آب اکنون در دنیا به  50سنت
و در برخی کشورها به  40سنت در هر مترمکعب رسیده است.
این هزینه هنگامی که با هزینه انتقال آب همراه شــود ،قابل
توجه خواهد بود و تنها در شــرایط اضطــرار میتواند از نظر
اقتصادی موجه باشد .نکته این است که استان کرمان ،دومین
استان بزرگ تولیدکننده محصوالت باغی کشور به این اضطرار
رسیده است .پیش از اجرای این پروژه ،برخی صنایع این استان
در سال  1398آب را به قیمت  35هزار تومان ( 2دالر) بر متر
مکعب از کشاورزان خریداری میکردند .فروختن آب به صنایع
برای کشاورزان هم سودده بوده است :تولیدکنندگان خرما و
پسته میتوانستند با فروختن آب مورد نیاز تولید محصول به
ترتیب  2و  3برابر قیمت محصول خود به دست بیاورند (بدون
زحمت باغداری و انجام سایر هزینهها).
معدنکاران و فوالدسازان بزرگ این استان و استانهای همجوار
توان مالی مواجهه با این بحران را داشتهاند (با سرمایهگذاری
سنگین در تاسیسات شیرینسازی و انتقال) اما سوال این است
که آیا این راه حل از نظر اقتصادی موجهترین گزینه بوده است؟
و آیا همیشه برای حل بحران آب میتوان به سراغ سمت عرضه
(از هر طریقی و به هر قیمتی) رفت؟
  بهرهوری آب در سطوح مختلف

در ادبیات بهرهوری آب ،بررسی بهرهوری در سه سطح گیاه،
مزرعه و حوضه آبریز رایج است .بررسی بهرهوری در سطح گیاه
عمدتا به ویژگیهای ژنتیکی گیاه میپردازد .در سطح مزرعه
کارگزار اقتصادی (کشاورز) مانند همه صاحبان کسبوکار به
دنبال بهحداکثر رساندن سود خود است .این کارگزار اقتصادی
بر اســاس نهادههای تولیدی که در اختیار دارد و قیمت این
نهادهها و قیمت محصوالت تصمیم میگیرد که چه محصولی
را تولید کند و در این تولید کــدام نهادهها را به چه میزان به
کار گیرد .اگر قیمت هر واحد آب برای این کارگزار اقتصادی
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پروندهویژه
باالتر رود و یا محدودیتی بر روی مصرف آب وی وضع شــود،
کشاورز به سمت جایگزین کردن سایر نهادهها با آب خواهد
رفت (کمآبیاری ،روشهای مــدرن آبیاری ،احداث گلخانه،
خرید بذر اصالح شده و  .)...کارگزار اقتصادی یا از هزینههای
اجتماعی فعالیت خود (اکسترنالیتیها) ناآگاه است و اگر آگاه
شود نیز بهطور کلی ،اهمیت کمی برای آن قائل است چرا که
به دنبال سود شخصی خود اســت .در سطح حوضه آبریز اما
نهادهای عموما حاکمیتی بهطــور کلی بهدنبال ایجاد توازن
میان منابع و مصارف آب و کاهش هزینههای اجتماعی نظیر
آسیببهمحیطزیستوآبخوانهاهستند.بنابرایندرحالیکه
کشــاورزی در نزدیکی دریاچه ارومیه ،بهطور طبیعی باید به
دنبال آن باشد که سود شخصی خود را با استفاده از نهادههایی
که در اختیار دارد به حداکثر برســاند ،در سطح حوضه آبریز
نهادهای عموما حاکمیتی باید از اینکه مصرف آب حوضه در
قآبه محیطزیست صرف
مجموع از حد مجاز بیشتر نشود (و ح 
سودسازی شخصی نشود) مراقبت کنند.
اما مسأله آب جوانب اقتصادی و اجتماعی دیگری نیز دارد که در
شکل  9و برای شفافیت بهتر بهصورت جداگانه و بهعنوان نگاه
نهاد برنامهریزی ذکر شده است .نهاد برنامهریزی چه در سطح
منطقهای (نظیر اســتانداریها) و چه در سطح ملی بهدنبال
آن اســت که آب را بهعنوان یک نهاده تولید در خدمت رشد
اقتصادی بهکار گیرد .این نهاد همچنین بهدنبال آن است که
امنیت غذایی تأمین شــود و غذا با قیمت مناسب در دسترس
افراد جامعه قرار بگیرد و از اینرو به ترکیب محصوالت تولیدی
نیز باید اهمیت بدهد .همچنین این نهاد بهدنبال آن باید باشد
که عدالت اجتماعی تأمین شــود و تنشهــای اجتماعی نیز
کنترل شود و کاهش یابد .اهمیت این مقولهها اغلب تحت تأثیر
ارزشهای هر جامعه است و در طی زمان میتواند اهمیت آنها
تغییر کند .اغلب دولتها به دنبال آن هستند که با زمینههای
ایجاد اشتغال نرخ بیکاری را کنترل کنند .ولی در مورد توزیع
منصفانه درآمد بحث میتواند پیچیدهتر شود .بهعنوان مثال
در نمونه استان کرمان ،صنایع بزرگ این استان اغلب سهامی
عام هستند و بنابراین مالکان آن صنایع فراتر از استان هستند
و بههمین دلیل دشوار است که بتوان کشاورزان را قانع کرد که
این صنایع نیز در آب محدود این استان سهمی دارند .عدالت
بین نسلی و اهمیت دادن به آیندگان نیز از ارزشهایی است که
در جهان جاافتاده و مقبول اســت ،اما در ایران تاکنون چندان
مورد بحث نبوده اســت .البته ایجاد تعادل میان این اهداف را
نمیتوان و نباید بهخالقیت و مهارتهای دولتمردان موکول
کرد و قرار نیست که سیاستمداران با شعبدهبازی منافع همه را
راضیکنند.بلکهچنینمباحثیبایددرفرایندهایدموکراتیک
لوفصل شوند و در چارچوب »حقوق آب« جلوه پیدا کنند که
ح
در ادامه و در بحث حکمرانی آب مورد بحث قرار خواهد گرفت.
  عملکرد بهرهوری آب در ایران و جهان

بهدلیل ماهیت مصرف آب در فعالیتهای بخش کشاورزی،
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دادههــای تفصیلی مصرف و تولید در ایــن بخش ،چنانکه
بهعنوان مثال در کارگاههای صنعتی کشور وجود دارد ،موجود
نیست و بنابراین تحلیل دقیقی از وضعیت موجود و روند این
متغیر نمیتوان داشــت .اما تاکنون تالشهایی در راستای
بررسی این موضوع و اندازهگیری بهرهوری آب در ایران انجام
شده اســت .از جمله این تالشها گزارشی است که در سال
 1394مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی منتشر
کرده و به جمعبندی  135مطالعه پیشــین میپردازد .این
مطالعات از سالهای  1370تا  1394انجام شدهاند و بههمین
دلیل برخی از آنان مربوط به حدود  30سال پیش هستند.
بر اســاس یافتههای این مطالعات ،بیش از  85درصد اراضی
بـه روش آبیاری سطحی و  15درصد اراضی به روش آبیاری
تحت فشار (شامل آبیاری بارانی و قطرهای) آبیاری میشدهاند.
البته این عدد تاکنون افزایش قابل توجهی یافته اســت و در
حال حاضر  28تا  29درصد از اراضی زیرکشــت کشور دارای
سیستمهای مدرن آبیاری هستند .چنانکه این مطالعه نشان
میدهد ،راندمان کاربرد آبیاری در روشهای مختلف میتواند
تا بیش از  20درصد متفاوت باشــد .گپ راندمان وجود دارد:
اعداد به دست آمده از اعداد قابل حصول فاصله زیادی دارند.
راندمانهای انتقال و توزیع در دوره  24ساله ()1394-1370
بهبود قابل توجه داشته است .راندمان کاربرد آبیاری نیز از 52
به  59درصد رســیده که در مقیاس ملی بهبود قابل توجهی
است .اما همچنان قابل افزایش تا بیش از 70درصد است (.)10
بر اســاس آنچه در این گزارش دیده میشود ،میتوان اظهار
داشت که تمرکز بر محصوالتی نظیر گندم ،جو و نخود که هم
حجم تولید آنها زیاد است و هم راندمان کمتری دارند ،برای
بهبود وضعیت در سطح ملی میتواند موثر باشد.
  بهرهوری در کشاورزی ایران (باغی و زراعی)،
کیلوگرم بر متر مکعب
چنانکه گفته شــد از آنجا که توافقی بــر میزان مصرف آب
کشاورزی وجود ندارد ،بهرهوری آب در کشاورزی نیز چندان
مورد اجماع نیست .بر اساس گزارشهای وزارت امور اقتصاد
و دارایی ،بهرهوری آب کشــور که در سال  1380حدود 68/0
کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آب بوده است ،در سال 1390
به  92/0کیلوگرم رسیده است ( .)15مسئوالن وزارت جهاد
کشــاورزی این عدد را در حال حاضر حدود  45/1کیلوگرم
برآورد میکنند .بر اساس برنامهریزیهای بلندمدت تا سال
 1404باید سطح تولیدات کشاورزی در کشور به 190میلیون
تن برســد ،که برای تحقق آن الزم است که بهرهوری آب در
کشور به  1/6تا  2کیلوگرم بر مترمکعب برسد.
  نمونه موردی گنــدم :بهرهوری آب در ایران و
جهان
منابع مختلف متوسط بهرهوری آب در کشت گندم در جهان
را ارقام متفاوتی اعالم کردهاند .بهعنوان مثال یونســکو در

گزارشی این رقم را  55/0کیلوگرم محصول به ازای هر متر
مکعب آب اعالم کرده است .فائو ،رقم  8/0تا یک کیلوگرم بر
متر مکعب را تخمین میزند و یک تحقیق شناخته شده دیگر
 6/0تا  7/1کیلوگرم در مترمکعب را بیان میدارد .تحقیقات
مختلف در ســالهای مختلف در ایــران در مناطقی نظیر
مشهد ،ارومیه ،و کرج دامنه بهرهوری را از 4/0تا 7/1کیلوگرم
برمترمکعببیانمیکنند.اینتفاوت(چهدرمناطقمختلف
ایران و چه در مقایسه ایران و جهان) میتواند ناشی از شیوه
آبیاری ،مدیریت و اقلیم باشد .اما بهطور کلی بهنظر نمیرسد
که وضعیت بهرهوری آب در کشت گندم در ایران چندان از
وضعیت جهانی بدتر باشــد ( ،)11هرچند این بهمعنای این
نیســت که وضعیت خوب است .اول آنکه در برخی کشورها
ممکن است که آب منبعی کمیاب نباشد و اساسا نیاز چندانی
به بهرهوری باالی آب نداشــته باشند .دوم اینکه در شاخص
متوسط جهانی عملکرد کشــورهای توسعهنیافته با سطح
پایین فناوری و ســرمایه انسانی نیز لحاظ شده است .سوال
اصلی این اســت که آیا جای بهبود قابل توجه در بهرهوری
آب در ایران وجود دارد؟ احتماال بله .اغلب آب منتقل شده،
متناسب با نیاز آبی گیاه نیست ،شــدت و زمان آبیاری نیز
مناسب نیســت .بســیاری از اراضی مرغوب تغییر کاربری
دادهاند و اراضیای که شیب مناسبی ندارند یا ضخامت خاک
کافی ندارند ،به زیر کشت رفتهاند که بهرهوری آب را کاهش
میدهد .آبیاری تحت فشار میتواند تبخیر و تعرق را کاهش
دهد و بهرهوری را نه تنها از دیدگاه مزرعه ،بلکه از دید حوضه
آبریز نیز بهبود دهد.

ســرعت در تصویب طرحهای بزرگ صنعتی ،بدون ارزیابی
کافی از دســترس بودن آب ،با اشتیاق زیاد نسبت به «جذب
سرمایهگذار» به استان از مصادیق آن است .بیتوجه به اینکه
این تصمیمات اثرات فرااســتانی ،دستکم در حد حوضههای
آبریــز دارد .گزارشهــای ارزیابی اثرات زیســتمحیطی
پروژههای مهم بوسیله مشاور طرف ثالث انجام نمیشود و ....
  مکانیســم چانهزنی غیرشــفاف :حکایت
زورمندان و بینوایان

  کم آبیاری برای بهبود بهرهوری گندم

کمآبیاری یکی از روشهای موثر در بهبود بهرهوری آب است.
بهعنوان مثال کاربــرد  75و  50درصد نیاز آبی گندم ممکن
است موجب کاهش تنها  12و  20درصد عملکرد شود .نتایج
تحقیق در لرستان نشان میدهد که با آگاهی کافی از شرایط
خاك و گیاه ،قطع اولین آبیاري بهاره بـا 22درصد صرفهجویی
در مصرف آب ،ســبب افـــزایش  3/3درصدی عملکرد نیز
میشــود ( .)12در حال حاضر نیز کمآبیاری در کشور مورد
استفاده قرار میگیرد .بر اساس اظهارات کارشناسان در کل
کشــور در  25تا  30درصد از اراضــی و در  50درصد از باغات
پسته این روش مورد استفاده قرار میگیرد.
در کمآبیاری اغلب سایر نهادهها جایگزین آب میشوند ،پس
کشــاورز غیر از دانش کافی برای انجام کمآبیاری باید انگیزه
کافی را نیز داشته باشــد .مقایسه حساب و کتاب هزینههای
کشت گندم با قیمتهای خرید تضمینی نشان میدهد که
کشــت گندم حاشیه سود بســیار اندکی دارد و کوچکترین
مشوقهایاجریمههایمرتبطباآب،میتواندسوددهیکاشت
آن را به کلی دگرگون کند.
بخشپنجم
حکمرانی معیوب آب در ایران
  در آرزوی ابربرنامهها

اخیرا شــورای عالی آمایش ســرزمین «ســند ملی آمایش
ســرزمین» (با افق  )1424را بهتصویب رســاند .این ســند

چنانکه از آن انتظار میرود ،متنی وزین دارد که بهســختی
میتوان به کلمه یا جملهای از آن ایرادی وارد کرد .اسناد ملی و
استانی آمایش سرزمین به اضافه انواع طرحهای جامع ،از جمله
ابربرنامههایی هستند که قرار است معضل بحران آب در ایران را
حل کنند .این ابربرنامهها اغلب سالها طول میکشد تا تهیه و
تصویب شوند و بهسرعت هم در سایه نااطمینانیهای محیطی
به کتابخانهها سپرده میشوند .بهموقع بهروز نمیشوند .به آنها
زیاد استناد میشود ،اما کمتر کســی عمیقا به آنها باور دارد.
البته هر سندی را باید در جایگاه آن بررسی کرد و نمیتوان از
سندی که ماهیت استراتژیک و افق 25ساله دارد انتظار داشت
که موضوعات جزئی را حل کند .اما هنگامی که پس از چندین
برنامه آمایش ملی و استانی ،کشور در وضعیت بحران آب قرار
دارد ،وضعیتی که آینده آبادانی این سرزمین را زیر سوال برده
است ،پس حتما در سطح استراتژیک هم دچار خطای اساسی
بودهایم.
جالباستکهآمایشسرزمین،بهعنوانیکسنتبرنامهریزی
فرانسوی ،در اکثر کشورهای موفق در اداره سرزمین سابقهای
ندارد .ایرانیان راهحل را به ابربرنامههای استراتژیک بلندمدت
گره میزنند ،در حالیکه مشــکل (اضافه برداشــت از منابع
زیرزمینی) و راهحل آن (کاهــش مصرف و احترام به حقآبه
محیطزیست) ساده و عریان در پیش چشمشان است.
  تصمیمگیریهاینسنجیدهدرموضوعاتمهم

افراط در رسیدن به ابربرنامهها ،با تفریط در تصمیمگیریهای
نسنجیدهوعجوالنهدرتصمیمگیریهایمهمجبرانمیشود.

در فقــدان نظام بــازار بــرای آب ،و با شکســت کامل نظام
برنامهریزی ،مهمترین مکانیســم تخصیــص آب ،چانهزنی
غیرموجه است .چانهزنی به خودی خود از ضروریات هر فرایند
دموکراتیک است .اما خصوصیت یک چانهزنی دموکراتیک
این است که همه گروههای ذینفع دارای نمایندهای با قدرت
متناسب باشند و باور داشته باشند که آن نماینده واقعا منافع
آنها را پیگیری میکند .چالش آب در ایران یک چالش جدی
اســت که میتواند یک تمدن کهن را زمینگیر کند .چالشی
است که ممکن است بهصورت جدی به معیشت میلیونها نفر
آسیب وارد کند .چانهزنی در چنین چالشی باالترین سطح از
شفافیت ،انصاف و توازن میان گروهها را نیاز دارد ،اگر نه نتیجه
آن چانهزنی مقبولیت اجتماعــی نخواهد یافت .هنگامیکه
مکانیسم چانهزنی بهقدر کافی شفاف و منصفانه نباشد ،یک
نتیجه محتوم اســت و آن اینکه به زورمندان آب بیشــتری
میرسد و گروههای ضعیف آسیب میبینند:
• مهمترین جلوه این اتفاق خرج کردن از جیب آیندگان است:
نسلهای آینده که نمایندهای برای احقاق حق خود ندارند.
• در میان جوامع روستایی حاشــیهایترین آنها ،که توانایی
چانهزنیواعتراضندارند،بیشترینآسیباقتصادیرامتحمل
خواهند شد .بدون اینکه حتی خبر تعطیل شدن کسبوکار
آنان به مرکزنشینان ،اعم از مسئوالن و مردم برسد.
• تخصیص منابع میان اســتانهای کشور تابع عواملی نظیر
دوری و نزدیکی نمایندگان این شــهرها و استانها از قدرت
خواهد شد.
  پرهیز از ناراضیتراشی

نظام چانهزنی اگر نتوانسته باشــد طی یک فرایند چانهزنی
شــفاف ،اجماع ملی روی «حقوق آب» و سپس مکانیزمهای
تخصیص آب ایجاد کند ،پیشاپیش شکست خورده است .این
نظام از آنجا که تصمیماتش نســنجیده است ،غیرمشارکتی
اســت و مطابق با ارزشهــای جامعه نیســت ،نمیتواند از
تصمیمات خود دفاع کند.
تصمیماتش با اعتراض مواجه میشوند و مهمترین پاسخش
به اعتراضها ،بهتعویق انداختن مشکل از طریق دادن امتیاز
جدید است .این نظام تنها به دنبال افزایش عرضه است :انتقال
آب از محلی که هنوز دچار بحران نشده ،به محلی که با بحران
مواجه شده است.
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پروندهویژه
اگر امروز یک مدیر جوان به سر کار بیاید و شما او را موظف
کنید که پنجاه سال در این ســمت باقی بماند ،اطمینان
داشته باشــید که در همان روز اول به سراغ حل مساله آب
خواهد رفت .دلیل آنکه برخــی از مدیران به جای مواجه
شدن با مساله واقعی و نهایی ،به سراغ مشاور برای تدوین
برنامههای  25ســاله میروند این اســت که میخواهند
مشکل را به زمانی موکول کنند که خودشان در جایی دیگر
در حال خدمت به خلق هستند.
  ضعــف در حکمرانــی آب :محتــوم بودن
ورشکستگیآبی
در کشوری که با کمبود فیزیکی آب مواجه است ،بیتصمیمی
و تصمیمات بد در حوضه آب دیر یا زود تبعات خود را نشــان
میدهنــد :دریاچه و رودخانهها خشــک میشــوند و آبی
برای پاییندســت باقی نمیماند .در این وضعیت اســت که
سازوکارهایی که همیشه بهدنبال پرهیز از ناراضیتراشی بودند
با انبوه ناراضیان مواجه میشوند :صاحبان کسبوکارهایی که
زندگیشان مختل شــده ،مدافعان محیط زیست که نگران
خشک شدن تاالبها هســتند ،مردمی که ناراحتند که چرا
رودخانهای که نماد شهرشان است خشک شده است .طبیعت
با کسی تعارف ندارد.
بخشششم
سیاستهای پیشنهادی  و جمعبندی

  حل مساله را از قسمت بدیهی آن شروع کنیم:
تضمین جریان آب مورد نیاز محیط زیست
صورت مسأله ساده اســت و جواب آن نیز ساده است :خرج
کردن از جیب آیندگان باید متوقف شده و آب مورد نیاز محیط
زیست تضمین شود .فائو نیز توصیه میکند که با بهبود کارایی
مصرف آب و کاهش برداشــت آب مورد نیاز محیطزیســت
تضمینشود.
اماتضمینجریانآبموردنیازمحیطزیست،معانیضمنیای
دارد (شکل  )10که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.
  حسابداری شفاف آب

برداشت غیرقانونی آب (شاید 400هزار حلقه چاه غیرمجاز
درایران)هربرنامهایرابهشکستمیکشاند.مطابقتوصیه
فائو قدم اول مهم در بهبود بهرهوری آب ،حسابداری شفاف و
آگاهی از منابع و مصارف آب است .بر اساس آگاهی بهدست
آمده از حسابداری آب باید استراتژی مناسبی برای مواجهه
با چالش کمبود آب در هر منطقه و بهخصوص برای بخش
کشــاورزی تنظیم شــود .طراحی و اجرای استراتژیها و
سیاستها بدون آگاهی و کنترل منابع و برداشتها ممکن
نیست.
  واردات آب مجازی :آیا ضریب خودکفایی باالتر
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به معنای امنیت غذایی است؟
طبق آمار یونسکو ســاالنه بیش از  1600میلیارد مترمکعب
آب مجازی که  40درصد مصرف کل آب بهشــمار میرود از
طریق کامودیتیها در جهان تجارت میشود 80 .درصد این
آب مجازی مربوط به محصوالت کشاورزی است .اگر ما چند
سالپیاپیضریبخودکفاییمحصوالتکشاورزیرادرسطح
مثال  95درصد نگهداریم معنای آن این است که در آن سالها
توانستهایم منابع تولید را برای تامین بخش عمده مصرف خود
تجهیز کنیم .اما اگر این مانور در سالهای آسان (که تجارت
خارجی میسر و آسان بوده) به منابع زیرزمینی آب ما آسیب
بزند ،در واقــع توانایی بلندمدت خود را برای مقابله با حوادث
حدی و روزهای مبادا (خشکسالی و قحطی جهانی ،تحریم،
جنگ یا هر شــرایطی که تجارت خارجی غذا را برای کشور
سخت کند) تحلیل بردهایم .منابع زیرزمینی آب یک ذخیره
مهم ،مثل ســیلو برای ذخیره گندم ،ضربهگیر نااطمینانیها
هستند .از دست رفتن این منابع آسیبپذیری کشور در برابر
خشکسالی را بیشتر و ریســکهای متوجه امنیت غذایی را
تشدیدمیکند.
  کاهش ضایعات غذایی

در جهان پس از برداشــت محصول  14درصد آن قبل از وارد
شدن به خردهفروشــی تلف میشــود .این عدد در استرالیا
 6درصد و در برخی مناطق آســیا  21درصد است .مهمترین
دالیل ضایعات عبارتند از شــرایط جوی نامناســب قبل از
برداشــت ،برداشــت بدموقع محصول ،برداشت و نگهداری
نامناسب محصول ،بازاریابی نامناسب ،شرایط نامناسب حمل
ونقلوانبارش(بخصوصدردسترسبودنسردخانه)،طوالنی
بودن زنجیره تأمین ،فرآوری و بستهبندی .در خردهفروشی هم
فاکتورهایی نظیر متغیر بودن مصرف ،باال رفتن توجه به قیافه
و رنگ محصول در ضایعات مهم است.
در ایران نیز اتالف غذا تا  35میلیون تن برآورد شده است .البته
در حالیکه در کشورهای توسعهیافته اتالف غذا در خانوار سهم

زیــادی دارد ،در ایران بخش عمده تلفات قبل از رســیدن به
دست خانوار رخ میدهد و اتالف غذا در خانوار شاید  5میلیون
تن باشد.
  بهبود بهرهوری آب

در این گزارش عامدانه ســعی شده اســت که از بحث زیاد بر
راهحلهای فنــی در حوزه آب و بهرهوری آب پرهیز شــود.
راهحلهای فنــی متعددی در دنیا وجــود دارد که میتواند
بهکاهش تبخیر آب در پشت سدهای موجود در کشور بهکار
رود .بازچرخانــی آب و نمکزدایی از آب نیــز از نظر فنی در
دسترس هستند و میتوانند به مرور زمان کمهزینهتر شده و
توجیه اقتصادی بیشتری بیابند .بهعنوان مثال در کنار مراکز
نمکزدایی آب در ســواحل جنوبی میتوان استحصال مواد
معدنی ارزشمند از نمک باقیمانده در دستور کار قرار بگیرد.
کاهش تلفات آب در انتقال و توزیع نیز در دسترس است.
در سمت تقاضا نیز بهبود بهرهوری آب در بخشهای مختلف
ممکن است .در بخش کشاورزی ،اصالح بذر (و بهبود بهرهوری
در ســطح گیاه) ،اســتفاده از زمینهای مرغوب ،اســتفاده
از روشها و تجهیزات مناســب آبیاری و در نهایت کشــت
گلخانهای با لحاظ کردن صرفه اقتصادی میتواند مسیر پرثمر
بهبود بهرهوری آب در بخش کشاورزی ایران باشد .در مصارف
غیرکشاورزینیزاعمالاستانداردهادرصنایعبرایمصرفآب،
بازچرخانی پساب کانونهای جمعیتی و مواردی از این دست،
نه تنها به بهبود بهرهآوری آب کمک میکند ،بلکه اثرات مثبت

زیستمحیطی دیگری نیز دارد .در این میان افزایش آگاهی
زیستمحیطی میتواند شهروندان و کارگزاران اقتصادی را
ترغیب کند که حتی فراتر از منطق اقتصادی در مصرف بهرهور
و صرفهجویانه آب تالش کنند.
بهخصوص در مورد بازیگران خرد ،نظیر کشــاورزان ،صنایع
کوچک و خانوارها ،نمیتوان انتظار داشت که آنان خودشان
به دنبال واردات فناوریهای جدید باشند ،بلکه در دسترس
گذاشــتن این نوآوریها بــرای بازیگران خــرد و ترویج این
نوآوریها و فناوریها حتما موثر و ضروری اســت .همچنین
کاربریهای غیرمصرفی آب از جمله در آبزیپروری میتواند
ضمن افزایش تولیدات غذایی کشــور ،از افزایش مصرف آب
جلوگیریکند.
اما،نکته بسیار مهم آناست که تاکنون مشکل اصلیدر کفایت
و گستردگی استفاده از راه¬حلهای فنی نبوده است و پس از
این نیز راهحل تنها در این راهحلهای فنی خالصه نخواهد شد.
در ساختار مدیریت آب فناوری در پایینترین سطح قرار دارد
و پیش از آن باید ســاختار حکمرانی آب و همچنین ساختار
مدیریت آب اصالح شود .چنانکه پیشتر ذکر شد ،حتی اگر
راهحل فنی منجر به بهبود بهرهوری شــود ،اگر حکمرانی و
مدیریت آب مناسب نباشد ،با وقوع اثر ارتجاعی ،مصرف آب
در نهایت بهاندازه قبل خواهد ماند.
آب شیرین در ایران منبعی کمیاب است ،طبیعی است که در
تمام فعالیتها ،مقدار بیشتری از سایر نهادهها (سرمایه ،زمین،
نیروی کار) ،همراه با دانش و نوآوری بیشتر بهکار گرفته شوند
تا بهــرهوری آب باالتر رود .اگر تاکنون بهــرهوری آب به قدر
کافی باال نرفته است ،حتما سیگنال کمیابی آب به کارگزاران
اقتصادی نرسیده است .پس کلید حل مشکل در فرستادن این
سیگنال ،پولی ( )Monetizeکردن کمبود آب است .قطعا ابزار
قیمت تنها راه برای بهبود بهرهوری نیست ،اما ابزاری بسیار کارا
است .به این ترتیب این گزارش حلقه مفقوده نهایی برای بهبود
بهرهوری را ایجاد بازار و طراحی بازار ( )Market Designبرای

منابع آب میداند .ایجاد بازار برای منابع طبیعی در دهههای
گذشته در حوزههای مختلف (از جمله کربن و امتیاز انتشار
کربن) مورد بحث بوده و نمونههــای موفق زیادی نیز وجود
دارد و در ایران میتواند بهصورت یک پایلوت آغاز شــود .اما
نکته کلیدی در طراحی بازار باکیفیت است .طراحی بازار یکی
از موضوعات روز علم اقتصاد است .در بسیاری کشورها از جمله
آمریکا ،شیلی ،استرالیا ،چین و اسپانیا بازارهایی برای مبادله
حق برداشت از منابع زیرزمینی و سطحی آب وجود دارد .این
بازارها البته همراه با مقررات تکمیلی هستند .بهعنوان مثال در
آمریکا حقوق برداشت آب نمیتواند به باال دست منتقل شود
و یا از برخی محدودهها خارج شود و خیلی از معامالت نیاز به
تایید اولیه دارند .در جنوب استرالیا ،از هر پنج صاحب زمین
چهار نفر ساالنه حداقل یک بار در این بازار معامله میکنند و
قیمتها بهخوبی تغییرات فصلی و خشکسالیها را منعکس
میکند .شــمال عمان نیز از جمله مناطقی است که توانسته
یک بازار موفق را پیادهسازی کند (.)6
  جمعبندی

بسیاری از مطالب و حتی راهحلهای طرح شده در این گزارش
تازگی چندانی ندارند .بهعنوان مثال در برنامه راهبردی1404
وزارت نیرو نیز چنانکه هر عقل سلیمی میداند بر ایجاد تعادل
و پایداری بین منابع و مصارف آب تاکید شده است ،استقرار
نظام قیمتگذاری بر اســاس بهای تمام شده پیشنهاد شده
اســت ،استقرار و ارتقای نظام ســنجش بهرهوری آب ،ایجاد
حسابداری ملی آب ،ایجاد سامانه جامع پایش و ارزیابی منابع
و مصارف همگی مورد اشــاره قــرار گرفتهاند .همینطور در
برنامههای دکتر اردکانیان برای وزارت نیرو استقرار حکمرانی
خوب در راستای مدیریت تقاضا ،پایش دقیق منابع و مصارف
آب ،صیانت از ذخایر آب کشــور وجبران تــراز منفی منابع
زیرزمینی (کاهش  8میلیاردی برداشت از منابع زیرزمینی)
و بازنگری ساختار مدیریت آب کشور مورد تاکید قرار گرفته

است .در سند ملی آمایش سرزمین نیز کاهش بیالن منفی از
منابع زیرزمینی ،برخط کردن آمــار و اطالعات ،افزایش تراز
مثبتآبمجازیدرتجارتکاال،ظرفیتسازیوتوسعهبازارها
و بانک آب و موارد دیگر مورد ذکر قرار گرفته است (.)8
تازگی گزارشــی که در پیش روی شماســت ،در رسمی
نبودن و جامع نبودن آن است .این عدم رسمیت و این عدم
جامعیت میتواند به سیاستگذاران کمک کند که حواشی
را به کنار بگذارند و از خود بپرســند که چرا دستاورد نظام
برنامهریزی کشــور در زمینه آب طی سالیان طوالنی در
نهایت بحران جدی آب بوده است؟ این گزارش که عنوان
بهرهوری آب بر آن نهاده شده است ،به جای آنکه بهدنبال
شناســایی فرصتهای کوچک برای بهبود بهرهوری آب
باشد ،بهدنبال شناســایی موانع بزرگی بوده که بر سر راه
بهبود بهرهوری (که مســیر طبیعی هر جامعه است) قرار
دارد و این موانع را در حکمرانی معیوب آب یافته اســت .از
آنجاکهاینگزارشمسئولیتیدربرابرکشاورزانخشمگین
بیل به دست ندارد ،خود را نیازمند گم کردن صورت مساله
بدیهی در تصویر بزرگ پیچیده ندیده است و این معجزه
عدم رسمیت اســت .گمان این است که چنین رویکردی
باید در میان تصمیمگیران و سیاستگذاران نیز دنبال شود:
مسأله شفاف است و راهحل آن نیز دردناک ،اما ساده است.
راهحل آن اتفاقا در «اقتدار» بیشــتر دولت ،برای مقابله با
ناراضیان خشــمگین ،یا مقابله با بهرهبــرداران چاههای
غیرمجاز نیست .اعمال اقتدار زمانی که مقبولیت عمومی
برای تصمیمها وجود داشــته باشد کاری آسان است .این
مقبولیت با بهرسمیت شناختن معضل بحران آب ،اجماع
ملی بر سر لزوم حل آن ،چانهزنیهای شفاف و دموکراتیک
برای روشــن شــدن چارچوب حقوق آب و مکانیزمهای
مدیریت آب بهدست میآید .حتما تصمیمات نهایی برای
همه خشــنودکننده نخواهند بود ،اما ناراضی بودن همه
طرفین اغلب از ویژگیهای یک توافق خوب است!
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اهمیت توجه به بهرهوری آب و خاک در کنار هم
مهندس علیمراد اکبری

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی

بهنظر میرسد نخستین گام در بررسی یک گزارش بررسی
صحت اعداد و ارقام ارایه شده در آن است .بر همین اساس
در بخش اول بخشی از آمارها در این زمینه را اعالم میکنم.
نزدیک بــه دو و نیم میلیون هکتــار از زمینهای زراعی
کشــور (حدود  28تا  29درصد) دارای آبیاری تحت فشار
و سیستمهای نوین آبیاری هستند .یک کار عملیاتی در
مزرعه برای  35محصول با سطح پوشش حدود  75درصد
بهمنظور بررســی میزان آب مصرفی در دو سال گذشته
انجام شده و برای  23محصول تحقیقات به اتمام رسیده
است که نتایج کامل منتشر خواهد شد .اما بهطور خالصه
میتوان گفت که میزان آب مصرفی کشــور حدود  60تا
 65میلیارد مکعب بیشــتر نیست و بهطور متوسط  25تا
 30درصد کمآبیاری در کشور داریم که تقریبا منطبق با
سند ملی آب است ،البته در برخی محصوالت مانند پسته
در استان کرمان ،تا  50درصد کمآبیاری داریم .بر اساس
آخرین آمار اعالم شــده از سوی موسسه تحقیقات فنی و
مهندسی کشاورزی ،بهرهوری در بخش کشاورزی 1.45
درصد به ازای مصرف هر یک متر مکعب آب است که این
رقم در ابتدای دهه  ،90حدود  900تا  920گرم بوده که در
حال حاضر به  1450گرم رسیده است.
الزم اســت در ادامه دو موضوع از هم تفکیک شود .یکی
موضوع بهــرهوری آب و موضوع دیگر ،بهرهوری در بخش
کشاورزی است .نقش بهرهوری آب یعنی نقش خود عنصر
و پارامتر آب در بخش کشاورزی ،حدود  34درصد است که
بررسیهای جهانی نیز موید این میزان است .در کنار آن
موضوعاتی از قبیل خاک ،ماشینآالت ،پی زمین ،مبارزه با
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آفات و بیماریها ،سرمایه ،مدیریت و سایر عوامل که به 18
عامل نیز میرسد در بهرهوری بخش کشاورزی موثر است.
درباره سیاســتهایی که در حال حاضر در کشور برای
ارتقای بهرهوری در وزارت جهاد کشــاورزی پیگیری
میشود ،یکی توسعه ســامانههای مدرن آبیاری است
که ارزیابیها نشان میدهد تا حداقل  30درصد راندمان
آبیاری را با استفاده از این سامانهها میتوان ارتقا بخشید.
راندمان آبیاری در ابتدای دهــه  ،90حدود  39درصد
بوده که در حال حاضر به  45درصد افزایش یافته است.
توسعه کشــتهای متراکم یا گلخانهای ،یکی دیگر از
سیاســتهای وزارت جهاد کشــاورزی در این زمینه
است .استفاده از نشاکاری ،استفاده از مالچ و کشاورزی
حفاظتی در دستور کار قرار دارد .یکی از موضوعاتی که
نسبت به آن غفلت شــده ،موضوع افزایش کربن عالی
خاک است که اگر یک درصد افزایش یابد ،حدودا  30تا
 35درصد در مصرف آب صرفهجویی خواهد شد .به این
معنا که بتوان ظرفیت نگهداری آب در خاک را افزایش
داد تا در محل رشــد ریشه ،آب ذخیره شــود تا گیاه
بهراحتی بتوانــد از آب موردنیاز دریافت کند .بههمین
منظور برنامه نقشههای کربن عالی خاک در کشور در
حال تهیه است .برنامه دیگر ،نقشههای مدیریتپذیر
خاک است.
الزم است تاکید کنم هر گونه برنامهریزی برای آب کشور
بدوندرنظرگرفتنمسالهخاک،آبدرهاونکوبیدناست
و اثربخش نخواهد بود .خاک ،مخزن آب است و اگر خاک
مدیریت نشــود ،قطعا مدیریت آب معنا و مفهومی ندارد.

یکی دیگر از سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی ،موضوع
آب مجازی است که در کشور حدود  30تا  35میلیارد متر
مکعب واردات و حدود  5میلیارد متر مکعب صادرات آب
مجازی داریم.
باید به این نکته توجه داشت که بهرهوری در سه سطح
در دنیا مورد توجه قرار میگیرد .یکی ،بهرهوری در سطح
حوزه مربوطه اســت که کاری فرابخشی است و تمام
بخشهای نظام باید در آن دخالت داشته باشند که بر
ایناساسهمهسیاستگذاران،تصمیمسازان،ذینفعانو
بهرهبرداران و سایرین در کنار هم در این موضوع دخالت
داشته باشند تا بتوانند بهرهوری را در این سطح افزایش
دهند .موضوع دیگر بهرهوری در سطح مزرعه است که به
عملیات زراعی ،کاشت ،داشت و برداشت و مواردی از این
دست باز میگردد .سطح سوم ،بهرهوری در سطح گیاه
است که این موضوع ،مساله بسیار مهمی است .مسائل
ژنتیکی ،استفاده از ارقام مقاوم به خشکی شوری یا ارقام
زودرس بخشــی از این موارد است که نیازمند یک کار
علمیوتحقیقاتیاستکهدرقالببرنامهسندبهرهوری
وزارت جهاد کشاورزی با همکاری بخش کشاورزی اتاق
بازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیموردبحثوبررسی
قرار گرفته اســت .یک سند بهرهوری در حال حاضر به
امضای وزیر ســابق جهاد کشــاورزی با همراهی اتاق
بازرگانی رســیده و وزارت نیرو هم به این موضوع ورود
پیدا کرده و این سند در حال بررسی و تکمیل است که
امید میرود بتوان آن را در اختیار مراجع علمی قرار داد
و در بخش کشاورزی در استانها عملیاتی کرد.

بحرانیترین وضعیت آب
در کشور طی چند دهه اخیر

    مهندس سید محمد حسین شریعتمدار
  سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران

گزارش ارائه شــده ،گزارش جامعی بود .البته
بهمنظور تکمیل موضوع ،بــه مواردی در این
زمینه اشــاره میکنم .در زمینه کشت گندم،
مطالعهای در دهــه  50در قالب تفاهمنامهای
میان اداره کل مهندســی زراعی و وزارت نیرو
صورت گرفت ،مبنــی بر اینکه هر هکتار از هر
محصولی تا چه میزان آب مصرف میکند .بر
اساس گزارش حاصله ،آب مصرفی برای کشت
گندم باالی هفت هزار متر مکعب بوده و میزان
برداشت گندم آبی حداکثر به  1600تا 1700
تُن در هکتار میرســیده است .این میزان آب
مصرفی در حــال حاضر ،حدودا به پنجم و نیم
هزار متر مکعب و عملکرد نیز به حدود 4200
تُن رسیده که نشــان میدهد ،قطعا بهرهوری
افزایش یافته است.
به طور کلی یک مشــکل جدی در زمینه آمار
وجــود دارد .بهعنــوان مثال در گــزارش ،به
130میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر اشاره
شد ،در حالیکه آمار وزارت نیرو در این زمینه
از  105میلیارد باالتر نرفته اســت .آمار وزارت
نیرو همچنین نشــان میدهد که  81میلیارد
متر مکعب آب مصرف میشود و 90درصد از آن

در بخش کشاورزی مصرف میشود .هر چند در
جلسهای که با حضور مسئوالن مربوطه برگزار
شد ،این مساله مورد بحث و بررسی قرار گرفت
که بر اســاس آن میزان آب مورد استفاده در
بخش کشاورزی  72هزار میلیارد متر مکعب
آب است .موضوع مهم در این زمینه این است
که کشور در بحرانیترین وضعیت خود از نظر
آب قرار دارد .با توجه بــه تغییراتی که از دهه
 40هم در زمینه عرصه زمینهای کشاورزی
و هم در مدیریت منابع آبی صورت گرفت و از
سوی دیگر مداخالتی که از سوی دولت در این
زمینه انجام پذیرفت ،در منابع دچار مشکالت
متعددی شــدیم .پیش از آن عمده مشکالت
کشور در خشکســالی بود اما از دهه  40منابع
آب مورد تهدید قرار گرفت .همانطور که گفتم
یکی خرد شدن زمینها و مهمتر از آن دولتی
شدن مدیریت منابع آب در این زمینه موثر بود.
پایین رفتن سطح سفرههای آب زیرزمینی و
موضوع دشتهای ممنوعه از این دوره آغاز شد.
در دهه  50با برقراری یارانه بسیار زیاد در انرژی
و خرید ادوات کشاورزی این وضعیت تشدید
شد .در سالهای بعدی نیز همین روشها ادامه

پیدا کرد و حتی پیشگیریها برای مصرف آب
زیرزمینــی بیش از گذشــته کاهــش یافت.
بهطوری که حدود  400هزار حلقه چاه آب از
 800هزار حلقه چاه موجود غیرمجاز اســت و
عمال کاری در این زمینه نمیتوان انجام داد.
اگــر ما ظرف  5ســال آینــده بحــران آب را
ســاماندهی نکنیم با چالشهای جدید روبرو
خواهیم شد .یعنی در واقع  5سال فرصت داریم
که به وضعیت صفر برسیم و بعد از آن به سمت
احیای منابع آبی برویم .تنها راههایی که برای ما
وجود دارد یکی بازچرخانی و دیگری بهرهوری
آب است .بر همین اساس تفاهمنامهای میان
اتاق و وزارت جهاد کشاورزی بهمنظور ارتقای
بهرهوری آب به شرط حفظ تولید منعقد شده و
جلسات آن نیز در حال برگزاری است که وزارت
نیرو نیــز اعالم آمادگی کرده بــه این موضوع
بپیوندد .بر این اســاس توافق شــده است که
میزان  81میلیارد متــر مکعب به  61میلیارد
مکعب طی  10سال برسد و محصول از  120به
 175میلیون تن افزایش یابد و بهرهوری از1.43
به  3.03برسد که جداول ملی آن تدوین شده و
جداول استانی نیز در حال تهیه است.
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بحران 
آب
بهصورت یک بسته ویژه
مدنظر قرار گیرد

   دکتر سید حسن کاظمی
رییس سابق موسسه پژوهشهای
برنامهریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

دربــاره این گزارش ابتدا باید ایــن نکته را بیان کنم که
متدلوژی این گزارش دارای اشــکاالتی اســت .هم در
طرح مســاله بدون اینکه ابعاد مختلف موضوع و شفاف
کردن آن در نظر گرفته شود مشــکل وجود دارد و هم
در خروجی این گزارش .بهعنوان مثال در گزارش هیچ
مستنداتی مالحظه نمیشود که بحث و بررسی بر اساس
آنصورتگرفتهباشدتامنتجبهارایهسیاستهاینهایی
این گزارش شــود .مثال در انتهای گــزارش بر ضرورت
ســرمایهگذاری بخش غیردولتی در این زمینه تاکید
شده و ناگهان موضوع سند  25ساله آمایش و همچنین
برخی سیاســتهای کلی که مرتبط با مدیریت مزرعه
بوده ،مطرح شــده است .بنابراین بهنظرم متدلوژی این
گزارش اساسا مشکل دارد .بنابراین الزم است که صورت
مساله کامال روشن شده ،مدل بررسی دادهها مورد توجه
قرار گرفته و بر اساس یک رویکرد علمی به سیاستهای
مورد نظر این گزارش رسید .هر چند این گزارش از نظر
متدلوژیدارایاشکاالتیاستکهبهتراستاصالحشود،
ولی در ادامه برخی نظرات خود را درباره بهرهوری آب و
مطالب مطرح شده در گزارش ارایه می کنم.
کشور باید بپذیرد که چالش و تهدید در آب وجود دارد،
اما بحران اصلی در مدیریت منابع و مصارف آب اســت.
بر همین اســاس باید یک ســرفصل جدیــد در حوزه
سیاستگذاری کشور در زمینه آب با عنوان بحران مدیریت
در تامین ،عرضه و مصرف آب کشــور مدنظر قرار گیرد.
این بحران در چهار یا پنج دهه اخیر کامال مشهود است،
بنابراین اگر این موضوع بهعنوان یک ســرفصل مستقل
مورد توجه قرار نگیرد ،هر گامی هم که برداشــته شود،
دوباره به نقطه اول خواهیم رسید .بر همین اساس موضوع
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بحران مدیریت آب باید بهعنوان یک مساله ملی مدنظر
قرار گیرد که راهکارهای خاص خود را نیز دارد.
برخی از این مســایل در دریاچه ارومیه از جمله در مورد
حقابه این دریاچه و مواردی از قبیل سدهای ساخته شده
در آب ورودی این دریاچه مشــهود بوده است .در کشور
حدود  800سد ساخته شــده که به نام کشاورزی بوده،
ولی شبکههای موردنیاز برای انتقال آب ایجاد نشده است.
موضوع آبخوانداری مساله بسیار مهمی است که مورد
توجه قرار نگرفته اســت .در کشــور آب زیرزمینی را به
پشت سدها منتقل کردهایم در حالیکه با توجه به شرایط
اقلیمی و جغرافیایی ساالنه بین  4تا  5میلیون متر مکعب
تبخیر آب در کشــور وجود دارد .موضوع بازچرخانی آب
بســیار کم مورد توجه قرار گرفته و حدود  50درصد آب
کشاورزی از آبهای زیرزمینی تامین میشود و اقدامات
صورت گرفته برای اصالح این رویه نیز بسیار ناچیز است.
متاسفانه این مسایل مورد توجه قرار نگرفته و همانطور
که گفتم موضوع مدیریت بحران آب باید بهعنوان یک سر
فصل جدید در کشور مورد اهتمام باشد.
موضوع دیگری که در این گزارش لحاظ شــده موضوع
امنیت غذایی است که البته تعریف آن به درستی نیامده
اســت .امنیت غذایی ســه بعد مشــخص دارد :عرضه،
دسترســی و امکان خرید و بُعد ســوم مرتبط با مسایل
اقتصادی و اجتماعی است .بنابراین الزم است این مساله،
در جای خودش مطرح شــده و بحث و بررسی مستقلی
را میطلبد که ارتباط آن بــا آب را نیز میتوان در همین
چارچوب بررسی کرد.
نکته سوم موضوع بهرهوری آب در بخش کشاورزی است.
مدیریت بهرهوری آب در منبع انتقال و عرضه هر کدام

در بستههای مستقل باید مورد توجه قرار گیرد .بهعنوان
مثال موضوع بهرهوری آب در مســایل مربوط به پایاب
سدها باید به صورت یک موضوع جدی مورد توجه باشد.
در همین زمینه همانطور که اشاره شد موضوع چاههای
آب بسیار جدی اســت .چاههای غیرمجاز یک معضل
اقتصادی و اجتماعی اســت که هم در تغییر کاربریها
و هم در بخش کشاورزی عیان است .مساله دیگر در این
زمینه رویکرد وزارت نیرو به موضوع آب است .آب صرفا
یک کاالی اقتصادی نیست ،بلکه باید بهعنوان یک کاالی
عمومی به آن نگاه شود و وقتی از این بعد مساله آب مورد
توجه قرار گیرد ،مساله جدی و متفاوتی در کشور خواهد
بود .از همین رو ،مســایلی مثل بازار آب و نتایج آن که
در این گزارش مطرح شده همچنان در بعد بینالمللی
مورد بحث و بررسی است .در مجموع میتوان گفت اگر
به امنیت غذایی بهعنوان یکی از حلقههای امنیت ملی
نگریسته شود ،باید به نهاده های مورد نیاز آن نیز توجه
شود.
بهرهوری آب در بخش کشاورزی مستلزم مجموعهای
از اقدامات است و باید به صورت یک بسته کامل مدنظر
قرار گیرد .بنابراین درســت است که آب نقشی بیش از
 30درصد در کشــاورزی دارد ،ولی اگر به موضوعاتی
مثل کوددهی ،سمپاشــی ،خاکورزی و اســتفاده از
ماشینآالت پیشرفته و سامانههای نوین آبیاری توجه
نشود ،مســاله بهرهوری آب نمیتواند به صورت جامع
مدنظر قرار گیردو لذا عــاوه بر دانش فنی ،آموزشها،
ابزار و نهادهها نیز باید در کنار تولید ،این موضوع را مدنظر
قرار دهند که به ازای یک واحد آب چند واحد محصول
خشک تولید میشود.

لزوم بررسی بهرهوری آب
بر اساس شاخصهای معین
دکتر رسول زرگرپور    معاون اسبق امور آب وزارت نیرو

آنچه باید درباره این گزارش ذکر شود این است که این گزارش که عنوان بهرهوری آب را دارد ،کمتر
به موضوع بهرهوری آب پرداخته است ،هر چند به موضوعاتی پرداخته که بسیار حیاتی و مهم است.
اگر عنوان این گزارش به موضوع بحران آب اشاره میکرد ،قطعا با محتوای آن همخوانی داشت .به
هر ترتیب با وجود این مسایل درباره گزارش بهصورت مختصر ب ه موضوع آب اشاره میکنم .در زمینه
آب چهار مصرف کننده وجود دارد :حوزههای شرب و بهداشت ،محیط زیست کشاورزی و صنعت.
هر چند درباره ســهم مصارف آنها آمارها و ارقام متعددی مطرح میشود ،ولی اگر قرار است درباره
بهرهوری آب صحبت کنیم ،باید درباره این چهار محور صحبت شود .در موضوع آب شرب متاسفانه
چیزی به اسم بهرهوری وجود ندارد ،بلکه مصرف بهینه در قالب استانداردها به این معنا وجود دارد
که گفته میشود هر نفر در شبانهروز  150یا  180لیتر بر اساس اقلیم ،درجه حرارت و فرهنگ باید
مصرف کند .اگر کمتر از این میزان مصرف کند ،بهینه مصرف کرده است .در مقوله صنعت ،بهرهوری
در هر محصول یا هر رشته محصول تعریف میشود که گفته شده در  10ساله گذشته برای هر تن
محصول ،مصرف آب  85درصد کاهش یافته و میتوان تا  5درصد دیگر نیز کاهش داد .در این مقوله
نیز استانداردهایی وجود دارد .در مقوله دیگر یعنی محیط زیست بهدلیل چارچوبها و موانعی که
وجود دارد ،نمیتوان بهسهولت درباره آن ورود کرد .در موضوع بهرهوری آب در بخش کشاورزی باید
میزان تولید محصول خشک لحاظ شود که اگر همین موضوع مبنا قرار گیرد ،بهرهوری آب در بخش
کشاورزی با موضوع الگوی کشت با توجه به تعرق ،نوع محصول و بذر و با فرهنگ کشاورزی ارتباط
دارد .بر اســاس یک تحقیق آکادمیک ،موضوع بهرهوری در  6حوزه از جمله علم و فناوری ،اقتصاد،
اقلیم و شرایط زیست محیطی ،اجتماع و فرهنگ و زیرساختهای کشاورزی و در قالب 26مولفه باید
بررسی شود .بر اساس این 26مولفه 162شاخص در یک فرآیند علمی احصا شده که میتوانند مبنای
سنجش بهرهوری آب در بخش کشاورزی باشند و بر اساس همین شاخصها میتوان راهکارهای
رسیدن به ارتقای بهرهوری بررسی و ارایه شود.

ضرورت هماهنگی در حکمرانی

مدیریت و فناوری آب

    دکتر محمدحسین عمادی    نماینده سابق ایران در فائو

وضعیتآب کشوروضعیتیبحرانی است .اگرباحسابداریودقتعلمی
به مساله نگاه کنیم واقعا در حوزه آب ورشکسته شدهایم .اگر موضوع
ورودی و برداشت آب مدنظر قرار گیرد ،بیش از ظرفیت اکولوژیکی آب
کشوربرداشتشدهاست.بنابرایندرصورتمسالهاختالفنظریوجود
ندارد ،اما در زمینه راهحلها باید چارچوب تحلیل حل این مسایل را یک
چارچوبعلمیمنطقیوجهانیدرنظربگیریمتامسالهدرمقیاسخود
مورد بررســی قرار گرفته و برای آن راهحلهای مناسب در نظر گرفته
شود .این مقوله ،سه سطح تحلیل حکمرانی ،مدیریت و فناوری دارد و
در حوزه حکمرانی بیشترین مشکل وجود دارد .در کالن مساله آب ،ما
از سهم خود و نسل آینده ،سهم تولید و صنعت و سهم محیط زیست را
که از همه مهمتر است غافل شدهایم و در تعادل استفاده از منابع آبی به
دالیل مختلف بهویژه در  40سال گذشته ،مداخله غیرمنطقی با اهداف
کوتاهمدتی داشتهایم که شاهد این وضعیت هستیم .بنابراین باید در
سطح حکمرانی در مساله آب بازنگری شده و تغییر رویه ایجاد شود زیرا
بر موضوعات کالن ملی اشــراف دارد .این حکمرانی خود هم در سطح
مرکزی است و هم در سطح محلی که متاسفانه جوامع محلی را از مدار
تصمیمســازی خارج کردهایم .جوامعی که بیش از  4هزار سال منابع
محدود آبی ایران را مدیریت میکردند و کشاورزی ،تغذیه و زندگی خود
را پیش میبردند که من در گفتاری به صورت مبسوط به آن پرداختهام.
سطح دوم موضوع که از دوره پهلوی آغاز و در دوره اخیر تشدید شده،
ضعف مدیریت منابع آب است .این به جز موضوع حکمرانی در آب بوده
که مشتمل بر تصمیمسازی و سیاستگذاری در سطح کالن ملی است
و به مدیریت هماهنگی میان دستگاهها باز میگردد که متولی آب در
کشــور هستند .در اینجا آب به سه معنا مدنظر اســت :آب برای غذا و
اقتصاد ،آب برای صنعت و آب برای محیط زیســت و آب شــرب .این
ناهماهنگی و متاسفانه این رقابت اثرات منفی داشته است .این سطح در
واقع مبین مدیریت هماهنگی در مدیریت منابع آب بهویژه در بخش
دولتی است که امروز ،شامل عدم هماهنگی میان دستگاههای دولتی
و عدم هماهنگی این دستگاهها با جوامع محلی میشود که علت آن به
نبود یک گفتمان متوازن باز میگردد که این منبع مشــترک چگونه
اداره و از آن چگونه استفاده شود .در حوزه تکنولوژی نیز باید این سوال
مطرح شود که چه تکنولوژیهایی و تا چه حد به کار بسته شده است؟
فائو گزارش داده اســت که اگر همین تکنولوژی آبیاری تحت فشــار
بهصورت منظم اعمال نشود ،ممکن نیست تاثیر مثبتی داشته باشد.
این به آن معناست که به این موضوع بسنده نکنیم که چندین هکتار
اراضی کشاورزی با آبیاری تحت فشار در کشور وجود دارد ،چرا که اگر
حکمرانیومدیریتمناسبنباشد،همینهمتاثیرگذارنیست.بهعالوه
باید در نظر داشت تکنولوژیهای متعددی وجود دارد که میتواند سطح
بهرهوری آب را افزایش دهد که همانطور که گفتم همه این موارد باید با
حمکرانی و مدیریت هماهنگ باشد.
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حامیان بهرهوری

بیمهتجارتنو
نماد بهرهوری در صنعت بیمه
دکتر نیما نوراللهی مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت نو

همهگیریویروسکرونا،قریببهتمامبخشهایاقتصادیرانهتنها
درکشورمابلکهدرجهانتحتتأثیرقراردادهاست.شرکتهایبیمه
نیز از این امر مستثنی نبودهاند و با اختالل جدی در عملکرد و فشار
فزاینده بر سودآوری مواجه هستند .با این حال ،پیش از همهگیری
نیزتعداداندکیازشرکتهایبیم هدرجهانسودآوریرادرکارنامه
خودثبتکردهاند.دراینشرایطعالوهبراینکهشرکتهایبیمهبرای
حفظ روند رشد خود تالش میکنند ،فشار برای افزایش عملکرد به
یک اولویت جدی بدل شده است .این امر تا حدی است که برخالف
دیگر صنایع در دنیا ،این صنعت موفق به بهبود بهرهوری به معنای
واقعینشدهومنجربهبازماندنشرکتهاازحرکتدرمسیرصحیحو
دستیابیبهاهدافغاییآنهاشدهاست(.وبسایتمکنزی2019،
و)2021
درکشورمانیزعالوهبرشرایطبحرانیحاکمحاصلازشیوعویروس
کرونا ،وجود تحریمهای ظالمانه ،نرخ تورم باال در کشــور و کاهش
تمایل عامه مردم به کاالهای غیراساسی به سرگردانی شرکتها در
امورروزمرهوافزایشرقابتتهاجمیوجنگقیمتهادرمیانآنها
انجامیدهاست.
مطالعاتدرسطحشرکتهایجهانحاکیازآناستکهشرکتهای
پیشروباپیادهسازیچهاراهرمتعالیعملکرد،سادهسازیفعالیتها،
تحول در مدل کسب و کار و پیادهســازی توانمندسازها در سطح
سازمان به افزایش بهرهوری دست یافتهاند .در این شرایط اهمیت
دستيابیبهبهرهوریازآنجاناشیمیشودکهبهسادهترينبيان،با
افزايشبهرهوری،بدونافزودنبرمقدارعواملدرتوليديادرفعاليت،
حاصل و دستاورد توليد يا فعاليت افزوده میشود .به اين ترتيب ،با
اصالح چيدمان عوامل توليد ،بهدليل بهبود فنی يا انجام اصالحات
درزنجيرهتجهيزياافزايشمهارتوبازدهیعواملتوليد،میتوانبه
مقداربيشتری حاصل يا دستاورد رسيد.درهمين راستا،بسياری از
اقتصاددانان،بهرهوریراکليدرشددرازمدتاقتصادمعرفیمیکنند.
به بیان ساده ،بهرهوری بهصورت نسبت حجم ستانده به حجم داده
تعریف میشود .همچنین با تعریفی دقیقتر ،بهرهوری ترکیبی از
کارایی و اثربخشی اســت و میتوان گفت که بهرهوری آمیزهای از
«درست انجام دادن کار» و «کار درست را انجام دادن» بوده که مورد
پذیرشبسیاریازسازمانهایبینالمللیازجملهسازمانبهرهوری
آسیاییاست.
ازبعداجتماعینیز«بهرهورییکحالتذهنیاست،رویکردیاست
که بهصورت مداوم به دنبال بهبود آنچه که هست ،است .بهرهوری
اعتقاد راسخ است به این که هر فرد میتواند بهتر از دیروز کار کند و
فردانیزازامروزبهترکارخواهدکرد».
در اکثر برنامههای توسعه کشــور از جمله در مواد ( )4و ( )5قانون
برنامهششمتوسعهمقررشدهاستیکسومازرشدبهرهوریکشور
ازمحلارتقایبهرهوریصورتگیرد.باتوجهبهوضعیتفضایرقابتی
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شدیدیکه درصنعتبیمهکشوروجوددارد،لزومبرنامهریزیجدی
جهتنهادینهشدنموضوعبهرهوریدراینصنعتدوچنداناست.
الزمبهذکراستکهبخشصنعتبیمهکشوردارایبیشترینارتباط
پسینیباسایربخشهایاقتصادیاستوهرعاملیکهبتواندقیمت
تمام شده خدمات در این بخش را کاهش دهد ،قطعا اثرات زیادی بر
هزینههایتولیدسایربخشهایاقتصادیدارد.
شرکتبیمهتجارتنودرسال،1395درحالیدرادارهثبتشرکتها
ومؤسساتغیرتجاریبهثبترسیدکهشرکتهایباقدمتچندین
دهه در این صنعت فعالیت میکردند .این شــرکت در مدت کوتاه
فعالیتخود،مسیریراطیکردکهدیگرشرکتهادردورهفعالیت
چندین ساله خود هنوز موفق به کسب آن نشدهاند .حتی با وجود
شرایطهمهگیریکرونا،اینشرکتبابرنامهریزیصحیحتوانستبه
اهدافباالیخوددرزمانیکوتاهترازپیشبینیهادستیابدونمونه
بارزیازسازمانچابکباشد.بهعبارتیاینشرکتیکیازپیشتازان
واژه خودبــاوری و مثالی برای پیادهســازی بهرهوری بوده اســت،
بهطوریکهبارهاموردتقدیربیمهمرکزیجمهوریاسالمیایرانقرار
گرفته است.با توجهبه تعریفبهرهوریکهرابطهبینحجم یا ارزش
تولید به امکانات و منابع مورد استفاده است ،این شرکت بر آن بوده
استتادرتمامفعالیتهایزنجیرهارزشخودبهاینمهمدستیابد.
ازآنجاییکهرکناصلیارائهخدمتدرصنعتبیمهسرمایهانسانی
اســت ،پس از تغییر در مدیریت عامل شرکت و با تصویب در اولین
جلسات هیئت مدیره ،شرکت در گام نخست نسبت به پیادهسازی
طبقهبندیمشاغلمبادرتکرد،همچنینباایجادچیدمانفضای
بازدرسازمانوپیادهسازیفرهنگ،5Sجوصمیمیهمراهبانظمی
ساختارمندبرایکارکنانفراهمآوردهاست.
اینشرکتسهمحورشناختفردی،سازمانیومحیطیرابهعنوان
میداند.
خورشیدسازماندرمسیرفعالیتخود 
بعد شــناخت فردی به دو منظر شناخت دانش و شخصیت فرد
میپردازد کــه آیا دانش نحوه فعالیت ،دانش بیمهای و تســلط بر
آییننامههایبیمهمرکزیدرفردنهادینهشدهاستوازمنظردیگر
آیا فرد از ویژگیهای شــخصیتی خود چون روابط عمومی ،اعتماد
به نفس و میزان امید آگاهی دارد و بهمنظور بهبود آنها چه اقدامی
میتواندانجامدهد.
محورشناختسازمانمباحثیچونساختار،فرآیندهایداخلی
سازمان ،استراتژیها و رویکردهای سازمان را مورد تدقیق قرار می
دهد.
شناخت محیطی به شــناخت بازار و مشتریان بالفعل و بالقوه و
همچنین رقبا و نحوه فعالیت آنهــا در هر منطقه میپردازد .در این
راستا در سال 1396که شرکت در چرخه دوره عمر خود در مرحله
معرفی به رشد سریع قرار داشت ،جهت شناخته شدن در بازار نیاز
به معرفی در سطح کالن احســاس میشد ،بنابراین شرکت با ارائه

خدماتوقیمتگذاریاثربخشتوانستدربازارهای B2Bنفوذکند
وافتخارجذببیمهگذارنبزرگیدرصنایعچونخودرووفوالد،نفت
وانرژی،جامعهدانشگاهیان،حوزهبانکیوسایرحوزههاراداشتهباشد.
این شرکت در حالی رشد بالغ بر  8برابری در مدت  18ماه (منتهی
به اسفند ماه  )1399در کارنامه خود ثبت کرد و وارد باشگاه 1000
میلیاردیهایصنعتشدوسهممناسبیازبازارکسبکردکهنسبت
سرانهحقبیمهوخسارتمطلوبیرادرمقایسهبادیگرشرکتهای
دردورهسنیمشابهبهدستآورد،بهعبارتی،بهرهورینیرویانسانی
خود را به منصه ظهور گذاشت .پیادهسازی مدیریت ریسک و اخذ
پوششهایاتکاییمتناسبباریسکهایپذیرششدهدرسازمان
اثرخودرادرسودعملیاتیشرکتنشانداد،بهطوریکهاینشرکت
در سال ( 1398بر اساس آمار موجود از دیگر شرکتها در سالنامه
آماریاینصنعت)،یکیازمعدودشرکتهاییبودکهسودعملیات

بیمهگریمثبترا ثبتکرد،ازطرفیدیگرحفظرتبهیک توانگری
مالیاینمهمراتأییدکند .شرکتبیمهتجارتنوبهعالوهتوانستدر
مدتزماندوسالشبکهارائهخدماتخودراازطریقتأسیسشعب،
جذبنمایندگان،همکاریباکارگزارانزبده،تحقیقاتمیدانیوعقد
قرارداد با مراکز تشخیصی و درمانی و برونسپاری ارزیابی خسارت
از طریق همکاری با شــرکتهای ارزیاب مورد تایید بیمه مرکزی
جمهوریاسالمیایرانوپیادهسازیکنترلمتمرکزبرآنهادرسطح
کشورگسترشدهد،بهطوریکهدردورتریننقاطازمراکزهراستان
امکاندریافتخدماتبهصورتحضوریوآنالینوجوددارد .شرکت
بااجرایپروژههایمهندسیمجددفرآیندها،گلوگاههاراشناساییو
بارفعآنهاتوانستسرعتخدماتخودراازلحظهدرخواستمشتری
تا پرداخت خســارت به زیاندیدگان کاهش دهد و سفر و همراهی
جذاببرایآنهافراهمکند .شرکتدرارائهخدماتآنچنانفعالیت

کردکهباتوجهبهحادثهمناطقسیلزدهدرنوروز،1398پرویزفتاح
رئیسوقتکمیتهامدادامامخمینی(ره)ازعملکردبهموقعشرکت
درارزیابیوارائهخدماتبیمهایبرایمددجویانتقدیرکرد .ارتقای
فرهنگمشتریمحوری،بهحداقلرساندنتعارضاتحقوقیوتوجه
به مســئولیت اجتماعی از اهداف اصلی شرکت است که تا به امروز
مصادیق متنوعی را در کارنامه خود دارد .بر اساس گزارش مکنزی از
آینده این صنعت تا سال( 2030وب سایت مکنزی )2020،و تأثیر
ویروسکرونابرآنوتحوالتآتیپیشبینیشده،اینشرکتنسبت
بهبازنگریسندبرنامهاستراتژیخودوتدوینسندتحولدیجیتالو
پیادهسازیوتوسعهبیمهگریباز،هوشمندسازیوپیادهسازیبیمه
نامههای رفتارمحور اقدام کرده است .از این میان میتوان به پروژه
بنوشاپواپلیکیشنشرکتاشارهکردکهبهحضورگستردهشرکت
دربازارخردهفروشیبهصورتآنالینمیانجامد.درحالیکهباتوجه
بهشرایطاقتصادیحاکمبرکشورروندرشدتعدادبیمهنامهنسبتبه
حقبیمهتولیدیدرصنعتکاهشیبودهاست،اینشرکتتوانست
دراینشاخصنیزدرصدرشدمثبتبهثبترساند.
ارزشمندی این شرکت از چشم فعاالن بازار سرمایه نیز دور نمانده
استورشدقیمتسهامآندرسال 1399مبینآناست.درحالیکه
بسیاریازشرکتهادرسالگذشتهافزایشسرمایهازطریقتجدید
ارزیابی در داراییهای خود داشتهاند ،این شرکت نسبت به افزایش
ســرمایه 91درصدی از محل سود انباشــته و اندوخته سرمایهای
مبادرت کرده اســت .نرخ بازده دارایی شرکت با 14درصد در سال
 ،1398باالترین نرخ در صنعت بوده است .شرکت در سود حاصل از
عملیاتسرمایهگذارینیزفراترازمیانگینصنعتعملکردهاست
و در نهایت برآیند درآمدی شــرکت به ارائه EPSو DPSقابل توجه
به ســهامداران در کارنامه شرکت انجامید .فعالیت در حوزه قبولی
اتکایی برای بسیاری از شرکتهای صنعت دور از دسترس قلمداد
میشود،ایندرحالیاستکهشرکتپسازفراهمآوردنشرایطدر
زمانمقررپتانسیلقبولیاتکاییرادارد .اینمهمبدونپیادهسازی
فرهنگ سازمانی یادگیرنده ومحور میسر نبود .پیادهسازی سامانه

مدیریت پروژه ( )EPMدر شــرکت بایکپارچگی فعالیتها همراه
با تســهیل در مدیریت منابع در ســطوح پروژه همراه بوده است و
با پیادهسازی سیســتم مدیریت دانش و ثبت اطالعات پروژهها و
درسآموختهها،دانشانباشتهشدهقابلاستفادهبرایتماماعضای
شرکتاست.مواردذکرشدهبدونپشتوانهسیستمآموزشمستمر
وتوسعهدانش،مهارتواستعدادکارکنانوشبکهفروشامکانپذیر
نیست،لذااهمیتآموزشهیچوقتمغفولنماندهوهموارهحتیدر
شرایطهمهگیریکروناموردتاکیدبودهاستوبسترآنالینآموزش
بهصورت جدی فراهم و فعال بوده است .مطالعه مستمر بهمنظور
شناسایی خدمات با قابلیت بومیسازی یکی از ویژگیهای حاکم
بر شرکت است ،بهصورتیکه کمیته ویژهای گزارشات پیوسته در
این حوزه را ارائه میدهد .به عالوه شــرکت بیمه تجارت نو با تغییر
روشهای ســنتی بایگانی به روشهای بدون کاغذ توانسته است
صرفهجویی چشــمگیری در این منبع ارزشمند داشته باشد و در
حوزه بهرهوری سبز نیز فعال باشــد .در نهایت بدون همدلی همه
جانبه همکاران شــرکت و بدون تالشهای بیشائبه ایشان صرف
فعل«ارزشآفرینترینشرکتبیمهدرصنعت»میسرنبودهاست.
منابع:
•امامی میبدی ،علی و همــکاران( ،) 1390کارایی و بهرهوری از
دیدگاه اقتصادی ،انتشارت دانشگاه عالمه طباطبایی.
•ســازمان ملی بهرهوری ایران( ،)1397راهنمــای اجرایی بند
الف(ماده )5قانون برنامه ششم توسعه
•سالنامه آماری صنعت بیمه سال 1398
•قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران ()1396- 1400
•Kotanko.B, et al., The productivity impretive in
insurance, McKinsey & Company, August 2019
•Erk, A. et al., Insurance productivity 2030:
& Remaining the insurer for the future, McKinsey
Company, October 2020
•Han. V., et al., Product innovation: The imperative
for insurers in Asia, McKinsey & Company, March
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تکنیکهای بهرهوری

بهرهوریسبز
بخش اول

   آیدا شریعت مداری   دکترای مدیریت محیط زیست

در راستای توسعه پایدار ،بهرهوری سبز در صدد ایجاد
تعادل بین ابعاد اقتصادي ،اجتماعی و زیست محیطی
است .ســبز بودن اقتصاد بهمعنای تولید فرآوردههای
سازگار با طبیعت و محیط زیســت و بازسازی تجارت
و زیرســاختهای اجتماعی است ،بهگونهای که عالوه
بر سودآوری بیشــتر ،میزان تولید گازهای گلخانهای و
استخراج منابع کاهش یابد.
بهرهوری سبز که از برنامه سوم توسعه به بعد با عناوینی
نظیر دولت ســبز و مدیریت سبز در برنامههای توسعه
کشور لحاظ شده است ،استراتژی انتخاب شدهای برای
توسعه پایدار با هدف اصلی افزایش بهرهوری و توسعه
اقتصادی و اجتماعی است به نحوی که موجب حفاظت
و ایمنی محیطی شود.
دامنه بهرهوری ســبز به نوعــي در بــر گیرنده همه
فعالیتهــای تولیدی یا خدماتی اســت كــه از نظر
محيط زيســت پايدار بوده و فرایندهای تولید براساس
اســتفاده کمتر از منابع طبیعی و زیست محیطی و لذا
انتشار كمتر آالیندهها صورت میپذیرد .در این رابطه
ســه اصل کاهش ،استفاده مجدد و بازیافت در راستای
توســعه پایدار بهعنوان يك فرصت اقتصــادي برای
استفاده کارآمدتر ازمنابع تولیدی مدنظر قرار میگیرد.
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سياســتها و فعاليتهايي که به رشد اقتصادي پايدار
منتهی میشوند ،صرفا از طریق ارتقای بهرهوری سبز
ميتوانند جامعهاي پايداری را بهوجود آورند .متدولوژی
بهرهوری ســبز بــر مبنای چرخه دمینــگ ()PDCA
استوار بوده و شامل مراحل مختلف آمادهسازی اولیه،
طرحریزی ،خلق و ارزیابی گزینههای بهرهوری ســبز،
اجرای گزینههای بهرهوری ســبز ،پایــش و بازنگری،
مراقبت و حفظ بهرهوری سبز است.
رونــد توســعه ،افزایش جمعیــت ،ارتقای ســطح
اســتانداردهای زندگی و نظایر آن همگــی از عواملی
هستند که ســبب ایجاد آلودگی بیشتر محیطزیست
انســانی میشــوند .بهــرهوری ســبز ،بهکارگیری
تکنولوژیهای مناسب و تکنیکهای مدیریتی صحیح
در راســتای تولید کاالها و خدمات ســازگار با محیط
زیست و در جهت افزایش بهرهوری و سوددهی است .
متدولوژی بهرهوری ســبز که بــه ابزارها ،تکنیکها و
اصول راهبری بهرهوری استوار است ،در برگیرنده اصول
و ارزشهای (اجتماعی ،اقتصادی ،زیســت محیطی و
فرهنگی) است.
ابزارهــا و تکنیکهــای شناســایی مشــکالت و
محدودیتهای مرتبط بهمسائل زیست محیطی شامل

نمودار جریانی فرآیند ،نقشه سازگار با محیط زیست،
توان مواد و انرژی ،طوفان مغزی ،نمودار کنترل ،نمودار
ایشــیکاوا (اســتخوان ماهی) ،تجزیه و تحلیل علت و
معلولی ،تجزیه و تحلیل مســیر بحرانی است .نمودار
ایشیکاوا (استخوان ماهی) شامل شناسایی علل توسط
دیاگرام ایشیکاوا (دیاگرام استخوان ماهی ،دیاگرام علل
و اثرات) بوده که برای هر رویداد انجام میگیرد .در مورد
هرمسئلهدوسئوالاصلیچراوچگونهمیبایستمدنظر
قرار گیرد .در عین حال هر مساله میتواند بهدلیل علل
مختلف ایجاد شود .همچنین هر علت میتواند مسائل
متفاوتی ایجــاد کند .برای هر مســاله میتوان از یک
دیاگرام استخوان ماهی اســتفاده کرد که در آن علل و
اثرات بهراحتی قابل رویت باشــد .برای شناسایی علل
باید به مردم ،متد ،ماشــین ،مواد ،اندازهگیری و محیط
توجه داشت.
فعالیتهای عمده محیط زیستی شامل موارد مقابله با
بالیای طبیعی و کنترل فعالیتهای آالینده ساز ،مد نظر
قراردادن استفاده پایدار از منابع طبیعی ،ایجاد ارتباط
با کمیتهها ،نهادها و ســازمانهای بینالمللی ،مد نظر
قراردادن تغییرات اقلیم و اهمیت دادن به بهرهبرداری
مناسب از انرژی ،مدیریت ضایعات ،رشد سبز در حمل

تکنیکهای بهرهوری

و نقل ،کشــاورزی و سایر موارد اســت .بهرهوری سطوح
مختلفی دارد و همه افراد در همه ســطوح نقش دارند ،به
این مفهوم که افراد میتوانند با تفکر ،ابداعات و نوآوریهای
خود عمال در چند سطح گوناگون موثر واقع شوند .سطوح
مختلف بهرهوری ســطح فرد ،گروه کاری ،ســازمانی،
رشــتههای تجاری ،خدماتی ،صنعتی و یا کشــاورزی،
بخشهای اقتصادی ،ملی و کشــوری و جهانی را شامل
میشود .امروزه بهدلیل کاهش منابع و افزایش جمعیت
و نیازها ،بهرهوری بهعنوان یــک اهرم مؤثر در مدیریت،
توجه دانشــمندان علوم گوناگون را به خود جلب کرده
است .بازبینی و ارزیابی مجدد فرایند کار و محصول ،اثرات
زیستمحیطی را کاهش داده و موجب بهبود بهرهوری و
کیفیت بهتر کاالی تولید شده میشود .در بخش صنایع،
بهبود در بهرهوری سبز اثرات مثبت بسیاری را از کاهش
مصرف سوخت و مصرف مواد خام تا کاهش مخارج موجب
شده اســت .اثرگذاری در هزینهها ،ســودآوری،رقابت و
بهبود در کار محیطزیست از اهداف اساسی هر راهبردی
بهرهوری سبز است .براین اســاس ،بهرهوری سبز ،یک
راهبرد چند بعدی است که عملکرد تجارت و از همه مهمتر
کیفیت زندگی را بهبود میبخشد .بهرهوری سبز ،منافع
بسیاری برای تولیدکننده و مصرفکننده در پی دارد که

نتیجه آن منجر به عملکرد تولید پایدار و عملکرد مصرف
پایدار میشــود .بهحداقل رساندن ضایعات و آلودگی در
چرخه عمر یک محصول یــا خدمات ،با رویکرد جدیدی
از تولید که طی آن ،باید به حداقل رساندن آلودگی را در
هر مرحله از چرخه عمر محصــول ،از طراحی تا مصرف
مدنظر باشــد .بهرهوری سبز بهعنوان یک فلسفه توسعه
از ائتالف دو راهبرد مهم «بهبود بهرهوری» و «حمایت از
محیطزیست» شکل گرفته است« .بهرهوری» چارچوبی
برای بهبــود مداوم و «حمایت از محیطزیســت» پایه و
اساس حفظ و تداوم بهبود را ارائه میدهد.
بهرهوری سبز ،راهبردی برای افزایش بهرهوری و عملکرد
ت محیطی بهمنظور توسعه فراگیر و جامع اقتصادی
زیس 
و اجتماعی است .کاهش تعداد مواد و انرژی مورد استفاده
برایتولیدکاالهاوخدماتیاعرضهآنها،میتواندمستقیما
از هزینه کســب و کار کاســته و بهموجب آن سوددهی
تضمین میشــود .صرفهجوییها ممکن است ناشی از
تولید کمتر باشد بنابراین GPدر جهت دستیابی به سطح
بهرهوری باالتر برای برآوردن نیازهای جامعه و حفاظت و
توسعهمحیطزیست،همدرمنطقهوهمدرجهانباتمرکز
بر کیفیت ،محیط و بهرهوری تالش میکند .هزینههای
زباله کمتر و یا تعهدات زیست محیطی بالقوه باشد .اعمال

سياستهايمصرفبهينهمنابعپايهومحيطزيستبراي
اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي،
آب ،مواد اوليه و تجهيزات،كاهش مواد زايد جامد و بازيافت
از دیگر اعمال مهم در این زمینه است .رویکردهای مختلف
مدیریت جامع هماهنگ بر پایداری زیســتبوم همراه با
مشارکت مردمی ،ایجاد نظام یکپارچ ه ملی محیط زیست،
برخوردار ساختنجامعه از محیط زیست سالم،پیشگیری
و ممانعت از انتشار انواع آلودگیها ،پایش و کنترل منابع،
توسعهمنابعطبیعیتجدیدپذیر،مدیریتاکوسیستمهای
حساس و ارزشمند (از قبیل پارکهای ملی و آثار طبیعی
ت محیطی
ملی) و حفاظت از آنها ،مقابله با تهدیدات زیس 
نظیر بیابانزایی ،توسع ه آیندهنگری و شناخت پدیدههای
نوظهور زیستمحیطی و مدیریت آن ،گسترش اقتصاد
سبز ،استفاده از انرژیهای پاک ،مدیریت پسماندها ،مواد
سوختی سازگار با محیط زیست ،حمل و نقل سبز ،کاهش
بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود
آالیندهها ،مالیات سبز ،پیشــگیری از آلودگی و تخریب
محیط زیست ،فرهنگسازی و گسترش آگاهی عمومی
در زمینه بهرهوری سبز و محیط زیست از سیاستهایی
اســت که همواره باید مدنظر قرار بگیرد( .منبع سازمان
بهرهوری آسیایی ،کتاب بهرهوری سبز)2015 ،
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کتاب

مدیریت دانش برای بهرهوری بخش عمومی

دکتر آیدا شریعتمداری

در دنیای امروز ،جوامع بهطور فزاینده و روز افزون در حال
حرکت برای دانشبنیان شدن هستند .بنابراین شرکتها
و افراد باید راههایی برای سازماندهی ایدهها و اطالعات پیدا
کنند تابتوانند آنها را مدیریتکنند .هدف غایی و مشترک
در این بین «مدیریت دانش» اســت که سبب میشود تا
نوآوریهای جدیدی در زمینه کاری ایجاد شده ،افراد در
شرکتها خالقانه فکر کنند ،به فعالیت بیشتر بپردازند
و با پیشــرفت در دراز مدت به بهبود مستمر دسترسی
پیدا کنند .همانطور که پیتر دراکر اشــاره میکند« :راز
موفقیت ســازمانها در قرن  21همــان مدیریت دانش
است».
دانش مفهومی فراتر از داده و اطالعات اســت .ســازمان
بهرهوری آســیایی بیــش از یک دهه اســت که توجه
به موضوع مدیریت دانش را ارتقا داده و از ســال 2010
میالدی فعالیتهای رســمی خود را در این زمینه آغاز
کرده است .این سازمان قبال با عنوان «نوآوری در بخش
عمومی»  5جلد کتاب منتشر کرده بود ،ولی همچنان در
بخش دولتی به فعالیت خود ادامه خواهد داد و مدیریت
دانش را به عنوان موضوعی مهم در این زمینه مدنظر دارد.
سازمان بهرهوری آسیایی از این کتاب بهعنوان «ابزاری
کارآمد برای بهبود بهــرهوری» نام میبرد و همچنان در
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تالش برای ارائه خدمات با کیفیت بهتر و با بودجه کمتر
بوده تا بتواند بهرهوری در بخش عمومی را افزایش دهد.
این کتاب حاوی نتایج تحقیقات گســتردهای در زمینه
مدیریت دانش اســت که توســط متخصصان سازمان
بهرهوری آســیایی در بخش عمومی و گروهی گسترده
از متخصصان این امر تهیه شده است .این متخصصان از
کشورهای ژاپن ،کره جنوبی ،مالزی ،فیلیپین ،سنگاپور،
تایلند و انگلیس بودند و به بررسی این مفهوم در زندگی
مردم ،سپس به بیان مفاهیم اساسی و در چارچوب «بهبود
بهرهوری و ارائه خدمات و راهحلهای بهتر به شهروندان»
پرداختند.
در سال  2011میالدی ،جلسهای با حضور متخصصان
و نویســندگان در این زمینه برای بحــث و برنامهریزی
برای تهیه ایــن کتاب به میزبانی مرکــز بهره وری کره
جنوبی ( )KPCبرگزار شــد .در معرفی این کتاب آمده
اســت که کتاب مدیریت دانش بــرای بهرهوری بخش
عمومی همانند تمام محصوالت دانشمحور در نتیجه
همکاریهــای مختلف افراد چه بهصــورت حضوری و
چه بهصورت مجازی و غیر حضــوری ،برای یادگیری و
بهاشتراک رساندن دانش و پشتیبانی از بسیاری از مردم
در کشورهای مختلف بوده است .در مورد چرایی توجه به

این موضوع کتــاب میتوان اینگونه بیان کرد که از نظر
ما ،هیچ کتابی بهطور خاص در مورد دانش و مدیریت آن
در بخش دولتی در منطقه آسیا با وجود اهمیت باالی آن
هنوز منتشر نشده است .از آنجایی که در شرایط اقتصادی
جهانی امروز ،ســازمانها بهدنبال رشد باالی اقتصادی
هستند تا سریعتر به اهداف خود برسند و ایدههای خود را
عملیاتی سازند تا از این طریق به بهبود ،بهرهوری ،کیفیت
و کارایی باالتر دسترسی پیدا کنند .با توجه به ضرورت
کاهش هزینهها در زمینههای مختلف ،مدیریت دانش
بهترین گزینه برای این هــدف و بهعنوان ابتکاری برای
رسیدن به رشد است.
این کتاب توسط دکتر ســرافین تالیسایون از فیلیپین
ویراستاری شده و در سال  2013میالدی برای نخستین
بار از سوی سازمان بهرهوری آسیایی در ژاپن با  6فصل و
دو پیوست در حدود  80صفحه منتشر شده است 6 .فصل
این کتاب شامل مفهوم اساسی و برنامه عملیاتی مدیریت
دانش است .برای انتشار این کتاب از موسسه تحقیقات و
توسعه کشاورزی مالزی ،آژانس علوم ،تحقیقات و فناوری
در کشــور کره جنوبی و خدمات بینالمللی در کشــور
سنگاپور و خدمات گمرکی کشور کره نیز کمک گرفته
شده است.
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