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پیتزدارکزهی گَید8

هيتَاى ادػب وشد وِ اًفدبس ثْشٍُسي ،هْنتشيي پيـبهذ اختوبػي يىصذ ػبل گزؿتٍِ ،
هَضَػي اػت وِ دس تبسيخ ّوبًٌذ ًذاؿتِ اػت.
مقذمٍ:
 تزخی اس ًَیسٌدگاى تاریخ آغاس هطالعات هدیزیتی را تِ ً Woodre wilsonسثت هی دٌّد .اٍ علن ادارُ کزدى را در
سال  7665هطزح کزد.
 اس فحَای کالم اًدیشوٌداًی اسقثیل ٍیلسي ،گَدًَ ٍ ،دیگزاى تَضَح هی تَاى استٌثاط کزد کِ ّدف اصلی علن ادارُ ّواًا
تْزُ ٍری است ٍ اس دیدگاُ تسیاری اصل شوارُ یک علن ادارُ تِ حساب هی آید.

اص لشى ثيؼتن التصبدداًبى ثِ ايي ٍاطُ هـخص سػيذًذ:
« سابطٍ قابل سىجص بیه تًلیذ يعًامل آن »
بُشٌ يسی چیست؟
تعشیف لغًی:
ٍاصُ تْزُ ٍری تزجوِ اصطالحی کلوِ التیي ( )PRODUCTIVITYثِ هؼٌي ثبسٍسي ٍ ػَدهٌذي ٍ اػتؼذاد
تَليذي هي ثبؿذ.
اٍلیي تار ایي ٍاصُ در هقالِ ای اس کس ًی ( )QUESNAYدر سال  7544در حدٍد  022سال پیش تكار تزدُ شد ٍ 52
سال تعد اس آى در سال  7611هیالدی فزدی تٌام لیتزُ ( )LITTREتْزُ ٍری را قدرت تَلید تعزیف کزد.
تعثارتی تْزُ ٍری یعٌی 8قدرت تَلیدی ،تارٍری ٍ هَلد تَدى.
تعاسیف کاسبشدی اص بُشٌ يسی :در اٍائل قزى تیستن اس ایي کلوِ تعزیف هٌاسة تزی ارائِ شد 8
 -1ثْشُ ٍسي ثشاثش اػت ثب ًؼجت خشٍخي ثِ يىي اص ػَاهل تَليذ.
 -0در سال  7722فزدی تٌام ارلی ثْشُ ٍسي سا استجبط ثيي ثبصدُ ٍ ٍػبيل ثىبس سفتِ ثشاي تَليذ ايي ثبصدُ عٌَاى کزد .
 1950اسهاى ّوكاری اقتصادی ارٍپایی یا  OEECتعزیف کاهلتزی اس تْزُ ٍری تِ ایي شزح ارایِ داد :
 -3ثْشُ ٍسي خبسج لؼوت ثبصدُ ثِ يىي اص ػَاهل تَليذ اػت.
تدیي تزتیة هی تَاى اس ثْشُ ٍسي ػشهبيِ ،ثْشُ ٍسي ػشهبيِ گزاسي ،ثْشُ ٍسي هَاد خبم ،تستِ تِ ایي کِ تاسدُ در
ارتثاط تا سزهایِ ،سزهایِ گذاری یا هَاد خام ٍ غیزُ هَرد تزرسی قزار گیزد ًام تزد.
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 -4تغييشاتي وِ هيضاى هحصَل ثش اثش هٌبثغ ثىبس سفتِ ايدبد هي ؿَد  ( .دیَسیس ) 1955
ّ -5ويـِ ًؼجت ثيي ثبصدُ ٍ ًْبدُ ثْشُ ٍسي اػت  ( .فاتزیكٌت ) 1962
ً -6ؼجت ثبصدُ هلوَع ثِ ًْبدُ ّبي هلوَع ( سَهاًت ) 7757
آصاًس تْزُ ٍری ارٍپا )EUROPEAN PRODUCTIVITY AGENCY (EPA
تْزُ ٍری را ایٌگًَِ تعزیف هی کٌد:
 -7ثْشُ ٍسي دسخِ اػتفبدُ هؤثش اص ّش يه اص ػَاهل تَليذ اػت .
 -8ثْشُ ٍسي دس دسخِ اٍل يه ديذگبُ فىشي اػت وِ ّوَاسُ ػؼي داسد آًچِ وِ دس حبل حبضش هَخَد اػت
ثْجَد ثخـذ .
ثْشُ ٍسي هجتٌي ثش ايي ػميذُ اػت وِ :
اوسان می تًاوذ کاسَا ي يظایفص سا َش سيص بُتش ي با اخز وتایج بشتش اص سيص پیص بٍ اوجام سساوذ.
هشوض ثْشُ ٍسي طاپي ): (JPC
 -9ثْشُ ٍسي ػجبستؼت اص ثِ حذاوثش سػبًيذى اػتفبدُ اص هٌبثغ ًيشٍي اًؼبًي ،تؼْيالت ٍ غيشُ ثِ عشيمِ
ػلوي ٍ ثب وبّؾ ّضيٌِ ّبي تَليذ ،گؼتشؽ ثبصاسّب ،افضايؾ اؿتغبل ٍ وَؿؾ ثشاي افضايؾ دػتوضدّبي
ٍالؼي ٍ ثْجَد هؼيبسّبي صًذگي آًگًَِ وِ ثِ ًفغ وبسوٌبى ،هذيشاى ٍ هصشف وٌٌذگبى ثبؿذ.
ػبصهبى ثيي الوللي وبس ( : ) ILO
 -10ثْشُ ٍسي ػجبستٌذ اص ساثغِ ثيي ػتبدُ حبصل اص يه ػيؼتن تَليذ ثب دادُ ّبي ثىبس سفتِ ( هبًٌذ :صهيي ,
ػشهبيِ ً ,يشٍي وبس ٍ ) ...ثِ هٌظَس تَليذ آى ػتبدُ .
خالصٍ ای اص تاسیخچٍ ساصمان َای بُشٌ يسی دس جُان ي ساصمان بُشٌ يسی آسیایی
اػتمشاس ػبصهبًْبي هؼتمل هؼئَل هغبلؼبت هشتجظ ثب ثْشُ ٍسي اص پبيبى خٌگ ثيي الوللي دٍمً ،خؼت دساسٍپب
ٍ ػپغ دس آػيب ،آغبص ؿذ .دس اسٍپب ايي خٌجؾ ثب تأػيغ آطاًغ ثْشُ ٍسي اسٍپبيي ؿشٍع ؿذ ٍ دسآػيب ًيض ثب
تأػيغ «ػبصهبى ثْشُ ٍسي آػيبئي».طاپي دس ػبل  1955هشوض ثْشُ ٍسي خَد سا ثِ ٍخَد آٍسد ٍ دس ٌّذ
ؿَساي هلي ثْشُ ٍسي دسػبل  1958ثشپب ؿذ .هتؼبلجبً ثؼيبسي ديگش اص وـَسّبي آػيبيي ًيض ثِ ّويي تشتيت
هشاوض ثْشُ ٍسي خَد سا عي پبًضدُ ػبل گزؿتِ ثشپب وشدًذ.
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 ػبصهبى ّوىبسي التصبدي اسٍپب ) ، (OEECدس دِّ ؿصت هيالدي ثِ ؿذت دسگيش دس تَػؼِ ٍ تشٍيح اًذيـِ
ثْشُ ٍسي ثَد .دس دِّ ؿصت ًيض ثؼيبسي اص وـَسّبي آػيبيي ٍ اسٍپبيي ،هشاوض ٍ ؿَساّبي ثْشُ ٍسي ايدبد
وشدًذ .گشٍّْبي ثؼيبسي دس ايي صهبى اص وـَس آهشيىب ديذى وشدًذ تبدسثبسُ ؿيَُ ّبي اًذاصُ گيشي ٍ
هحبػجبت ثْشُ ٍسي آگبّيْبي الصم سا ثِ دػت آٍسًذ .ثِ ٍيظُ اداسُ وبسدس«دفتش آهبسوبس» دسآهشيىب )(BLSثِ
خبعش آًىِ داساي تدشثيبت صيبدي ثَد ٍ آهبس هشثَط ثِ ثْشُ ٍسي وبس سا ًضديه ثِ  90ػبل هٌتـش هي وشد،
ثؼيبس هَسد تَخِ لشاس هيگشفت .ثْشُ ٍسي دسآهشيىب ػوالً اص ػبل  1970ؿىل گشفت ٍ ،اٍليي وويؼيَى
ثْشٍُسي دس ايي ػبل دس ايي وـَس تـىيل ؿذ .
دس ػبل  ”1995هشوض ثْشُ ٍسي طاپي “ )(JPCثِ ػٌَاى ّؼتِ هشوضي حشوت ثْشٍُسي دس ثخؾ خصَصي دس
طاپي ثب ايي ؿؼبس تأػيغ ؿذ :ديذگبُ ثٌيبديي ثْشُ ٍسي ؿبهل احتشام ثِ هشدم ثِ هٌظَس تشٍيح ٍ پيـجشد سفبُ
اًؼبًي خَاّذ ثَد.
ٌّگبم آغبص خٌجؾ ثْشُ ٍسي دس ػبل  1955دس طاپي ثِ هٌظَس تجلَس اًذيـِ ّب ٍاّـــذاف – ٍ ثـِ ػٌَاى پبيِ
اي ثشاي پيـجشد آى – ػِ اصل ثشاي آى،ثِ ػٌَاى يه ضبثغِ ٍ هؼيبس سفتبسي ،ثٌيبًگزاسي ؿذ.
ایه سٍ اصل جىبص بُشٌ يسی دس طاپه عباستىذ است اص:
الف -ثْجَد ثْشُ ٍسي ،دس ًْبيت هَخت افضايؾ اهىبى اؿتغبل هي ؿَد .دس دٍسُ اًتمبلي ،ثشاي وٌتشل ػغح
ثيىبسي ٍ تمليل آى ثِ پبئيي تشيي حذ هوىي ،وبسگشاى هبصاد ثِ ػبيش ثخـْب اًتمبل دادُ خَاٌّذ ؿذ.

ة -هذيشيت ٍ وبسوٌبى ،سٍؿْبي ػولي ثْجَد ثْشُ ٍسي سا هَسدهغبلؼِ لشاس خَاٌّذ داد ٍدس ايي صهيٌِ ثِ ثحث
ٍ هزاوشُ خَاٌّذ پشداخت.
جً-تبيح حبصل اصثْجَد ثْشُ ٍسي هٌتـش ٍ تَصيغ خَاّذ ؿذ ٍ ّوگبى اصآى هٌتفغ خَاٌّذ گشديذ.
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عي حذٍد  40ػبلي وِ اص آغبص ًْضت ثْشُ ٍسي دس طاپي هي گزسد ػِ اصل هزوَس ّوَاسُ ثِ ػٌَاى يه
دػتَسالؼول هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ ٍ تالؽ طاپي ثش آى اػت وِ ػِ اصل هضثَس سا دسصهبى حبضش ٍ آيٌذُ
ًيضػشلَحِ وبس خَد لشاس دّذ.
ّوچٌبى وِ خٌجؾ ثْشُ ٍسي طاپي ثِ خَثي اداهِ هي يبفت ،ايدبد ٍ تأػيغ ػبصهبًي هـبثِ«آطاًغ ثْشُ ٍسي
اسٍپب » ) (EPAلَيبً هَسد ًيبص ثَد تب تالؿْبي هشدم آػيب سا دس خْت استمبء وبسايي هتحذ ػبصد.
دس ػبلْبي  ،1960 ٍ 1959هشوض ثْشُ ٍسي طاپي ) (JPCاثتىبس ػبصهبًذّي وٌفشاًؼْبي ثيي الوللي سا دس صهيٌِ
ثْشُ ٍسي دس تَويَ ٍ هبًيل ثش ػْذُ گشفت ٍ ثذيي گًَِ صهيٌِ ايدبد يه ػبصهبى خْبًي فشاّن ؿذ  .دس آٍسيل
ً ،1961وبيٌذگبى ّـت وـَس آػيبيي دس هبًيل هاللبت وشدًذ ٍ ثِ هٌظَس تأػيغ« ػبصهبى ثْشُ ٍسي آػيبئي»
)(APOخْت افضايؾ ثْشُ ٍسي دس آػيب  ،اص عشيك ّوىبسيْبي هـتشن،ثِ تَافك سػيذًذّ .ـت وـَس هضثَس
ػجبست ثَدًذ اص :وشُ – خوَْسي چيي – فيليپيي – تبيلٌذ – ٌّذ – پبوؼتبى – ًپبل ٍ طاپي  .اص آى صهبى ثِ ثؼذ
(  JPC ٍAPOػبصهبى ثْشُ ٍسي آػيبيي ٍ هشوض ثْشُ ٍسي طاپي) هتفمبً ٍ صويوبًِ ثِ هٌظَس استمبء ثْشُ ٍسي ٍ
ثْجَد ػغح صًذگي هشدم دس ايي ثخؾ اص خْبى ّوىبسي داؿتِاًذ.
اهشٍصُ تؼذاد وـَسّبي ػضَ  APOثِ  16سػيذُ وِ ػجبستٌذ اص :ثٌگالدؽ – خوَْسي چيي – في خي-
ٌّگ گٌگ – ٌّذ -اًذًٍضي -ايشاى -طاپي – خوَْسي وشُ – هبلضي – ًپبل -پبوؼتبى– فيليپيي – ػٌگبپَس –
ػشيالًىب -تبيلٌذ.
ايي وـَسّب ّوِ داساي ػبصهبى هلي ثْشُ ٍسي هي ثبؿٌذٍ «ػبصهبى هلي ثْشُ ٍسي ايشاى » ًيض دس ػبل 1370
تـىيل ؿذ ٍ فؼبليتْبي هفيذي سا آغبص ًوَدُ اػت.
ػبصهبًْبي ثْشُ ٍسي هتؼذدي دس وـَسّبي صٌؼتي دًيب ثب ّ APOوىبسي داسًذ ٍ ًحَُ ّوىبسي آًْب ثِ
صَست ػضَيت ،اخشاي عشحْبي آهَصؿي هـتشن  ،تجبدل اعالػبت ،اػضام ٍ تجبدل وبسؿٌبع ٍ ووىْبي هبلي
دس عشحْبػت.
ػالٍُ ثش ػبصهبى ثْشُ ٍسي آػيبيي ) ٍ (APOهشوض ثْشُ ٍسي طاپي )(JPCاهشٍصُ هؤػؼبت خْبًي هختلفي
دس ػغح دًيب فؼبليت هي وٌٌذ ٍ خٌجؾ ثْشُ ٍسي سا دًجبل هي ًوبيٌذً ،ظيش :
ٍ ESCAP–ADB-UNEP-OEEC-UNDP- UNICO-ILO-FAOغيشُ.
ايي ػبصهبًْب ثب يىذيگش ًيض اص عشيك اخشاي عشحْبي هـتشن يب ّوىبسي دس عشحْب ٍ تجبدل اعالػبت ّوىبسي
داسًذ .ثِ عَسي وِ اهشٍصُ دس وـَسّبي هختلف دًيب ثب آگبّي ثش اّويت ثْشُ ٍسي ،خٌجـْبي افضايؾ ٍ ثْجَد
ثْشُ ٍسي ٍ ايدبد ػبصهبًْبي هلي ثْشُ ٍسي ًضح گشفتِ اػت ٍ سٍص ثِ سٍص تَػؼِ ٍ سًٍك ثيـتشي هي يبثذ.
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تحلیل اوذیطٍ بُشٌ يسی:
صهبى تمشيجي آغبص سٍيىشد فشاگيش دس ػغح ثيي الولل ثِ همَلِ ثْشُ ٍسي سا هي تَاى پغ اص پبيبى خٌگ خْبًي
دٍم داًؼت  .سًٍذ سٍ ثِ تَػؼِ ٍ گؼتشؽ داًؾ ٍ اًذيـِ ثْشُ ٍسي سا دس ػشصِ ثيي الولل هي تَاى ثِ حذالل
ػِ سدُ گًَبگَى تمؼين وشد.

 .1ؿىل گيشي داًؾ ثْشُ ٍسي
 .2سؿذ ٍ تَػؼِ داًؾ ثْشُ ٍسي
 .3هغشح ؿذى افمْبي خذيذ دس ايي حَصُ
بٍ طًس کلی دس ديسٌ ايل می تًان مًاسد ي دالیل صیش سا اص جملٍ مًاسد مًثش دس صمیىٍ تًجٍ بیطتش بٍ مقًلٍ بُشٌ يسی داوست:

 .1آغبص دٍثبسُ سؿذ التصبد خْبًي
 .2پبيبى خٌگ خْبًي دٍم ٍ ؿشٍع ثِ حشوت التصبد ّبي خٌگ صدُ اي چَى آلوبى ٍ فشاًؼِ ٍ طاپي
ً .3يبص سٍص افضٍى صٌبيغ گًَبگَى ثِ هَاد اٍليِ ٍ ًْبدُ ّبي تَليذ ٍ اص ػَي ديگش هحذٍد ثَدى ػشضِ ػَاهل
 .4التيبم صخوْبي حبصل اص خٌگ دس اوثش وـَس ّب ٍ ثيذاسي التصبدي
 .5سؿذ خوؼيت دس ػشاػش خْبى ٍ ثبال سفتي ػغح صًذگي ٍ دس آهذّب وِ ثبلغجغ ًيبصّبٍ افضايؾ تمبضبي
ثيـتشي سا ثِ دًجبل داؿت.
هي تَاى ايٌگًَِ للوذاد وشد وِ هتي ٍ هٌـب ؿىل گيشي ًگشؽ ثْشُ ٍساًِ ثِ همَلِ تَليذ دس ايبالت هتحذُ
آهشيىب سٍي دادُ اػت
ثِ عَس ولي دس دٍسُ اٍل ثب پيبدُ ػبصي عشحْبي ايبالت هتحذُ ثشاي ثبصػبصي آلوبى ٍ طاپي ٍ اص ػَي ديگش
ػفش ّبي داًـوٌذاًي چَى دوتش دهيٌگ ثِ طاپي ٍ ؿشوت دس وٌفشاًؼْبيي ثِ هحَسيت هَضَع ثْشُ ٍسي ٍ دس
ًْبيت عشح هذل هذيشيت ويفيت فشاگيشي ثب ًبم خَدؽ ثْشُ ٍسي اص هذل ػبدُ ٍ اثتذايي ػتبدُ ÷ ًْبدُوِ ثش
اصل ساّجشدي تَليذ ثيـتش ثب هٌبثغ فؼلي تبويذ داؿت  ،خبسج ؿذُ ٍ ثِ حَصُ ّبي خذيذي ٍ يب ثش اػبع
تمؼين ثٌذيْبي هب ثِ ديسٌ ديم ياسد گشدیذ :بذیه تشتیب می تًان دالیل ي يیظگی َای اصلی آغاص ایه ديسٌ اص
وگشش بٍ بُشٌ يسی سا دس مًاسد صیش جستجً کشد:

.1

سلبثتي ؿذى ّش چِ ثيـتش ثبصاسّب

.2

عشح هؼبئل خذيذ دس حَصُ ثْشُ ٍسي

.3

ٍسٍد وـَس ّبي گًَبگَى ثِ حَصُ تَليذ ٍ ثذيي تشتيت ػَق يبفتي تَليذ وٌٌذگبى اص تَليذ اًجَُ صشف
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ثِ تَليذ اًجَُ ثب ويفيت
ثب گزؿت صهبى ثبصاس ّبي اًحصبسي آهشيىبيي ثب خغَط تَليذ اًجَُ وِ الذام ثِ تَليذ وبالّب ثِ تؼذاد صيبد ٍ
ليوت پبييي دس يه ثبصاس اًحصبسي هي ًوَدًذ ،اص ػَي ؿشوتْبي ًَ پب اهب ّذفوٌذ طاپٌي ثِ چبلؾ وـيذُ
ؿذًذّ .وبيـْب ٍ ػويٌبسّبي دِّ پٌدبُ ٍ ؿصت هيالدي ٍ هيل ٍ ػاللِ راتي طاپٌي ّب ثِ پيـشفت ثبػث آى
گشديذ تب ػيبػتْبي گؼتشؽ داًؾ ثْشُ ٍسي دس ايي وـَس خيلي صٍد ثِ ػٌَاى فشٌّگ ٍ سفتبس غبلت دس
صٌبيغ طاپي تجذيل گشدد .ايي دس حبلي ثَد وِ طاپٌي ّب دس فشايٌذ صٌؼتي ؿذى ّيچگبُ فشٌّگ ثَهي خَد سا
ًبديذُ ًگشفتٌذ ٍ ّوَاسُ ثِ يه الگَي تَػؼِ پبيذاس ثش پبيِ ٍ اػبع فشٌّگ ثَهي خَد تبويذ هي وشدًذ ٍ
ثذيي ػبى دس اداهِ حتي تَاًؼتٌذ ثب الْبم گيشي اص ثشخي اص آهَصُ ّبي ديٌي ٍ اختوبػي خَد هذلْبي ثْجَد
هؼتوشي چَى وبيضى سا اثذاع ٍ ثِ خبي خبي خْبى گؼتشؽ دٌّذ.
بخص سًم دس دگشدیسی داوص بُشٌ يسی سا می تًان ديسان حکًمت مقتذساوٍ بُشٌ يسی ي مذلُای جامع ي فشاگیش
بُشٌ يسی بش رَه مذیشان ي عملکشد ضشکتُا داوست.

دس ايي دٍسُ اص ثْشُ ٍسي ثِ ػٌَاى يىي اص پبيِ ّب ٍ صيش ثٌبّبي تَػؼِ دس ػيبػتْب ٍ ثشًبهِ ّبي والى ػٌَاى
هي ؿَد ٍ اص حبؿيِ ثِ هتي هي آيذ .عشفذاساى ًمؾ اصلي اسلبم ثبالي تَليذّبي ًبخبلص هلي دس التصبدّبي
هغشح خْبى ػبهل ثْشُ ٍسي سا اثضاسي هٌبػت دس ّن افضايي ػيبػتْبي خَد يبفتٌذ .ثذيي تشتيت وِ تَاًؼتٌذ
ثذٍى دغذغِ خْت تبهيي هٌبثغ خذيذ وِ ثِ ٍاػغِ تحَالت ػيبػي ٍ اختوبػي گؼتشدُ دس ػغح خْبى ثب
چبلـْبي خذيذي هَاخِْ ؿذُ ثَد  ،ثب ثِ وبسگيشي ػيبػتْبي ثْشُ ٍساًِ ٍ ثِ خبي افضايؾ لدبم گؼيختِ
ػشضِ هٌبثغ ّذف خَد يؼٌي افضايؾ تَليذ سا خبهغ ػول ثپَؿبًٌذ.اص ػَي ديگش ثْشُ ٍسي ساُ خَد سا اص ًگشؽ
صشف ثِ تَليذ ثِ ديگش ثخـْبي ػبصهبى اص خولِ هٌبثغ اٍليِ ً ،يشٍي اًؼبًي  ،تىٌَلَطي ٍ ثبصاسيبثي ٍ حتي
سؿتِ ّبي ديگش فؼبليتْبي التصبدي چَى خذهبت ّن گـَد.
اص داليل اصلي دس ايي تغييش ًگشؽ سا هي تَاى دس داليل صيش خؼتدَ وشد :
.1

تَخِ ثيـتش ثِ هٌبثغ ثلٌذ هذت ثِ خبي وَتبُ هذت

.2

تَخِ ثيـتش ثِ ثبصاس ّبي داخلي تب خبسخي

.3

توشوض ثش ًگشؽ ٍ الذاهبت اػتشاتظيه ثِ خبي ًگشؽ ػوليبتي ٍ هحذٍد

.4

تَخِ ثيـتش ثِ سضبيت هـتشيبى

.5

تَخِ ثيـتش ثِ هذيشيت خبهغ ثْشُ ٍسي تب تبويذ صشف ثِ ثْجَد ويفيت
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ثْشُ ٍسي اثضاسي اػت وِ اهشٍصُ ثِ آى ثِ ػٌَاى ػالحي لذستوٌذ ٍ ًِ تٌْب ثِ ػٌَاى سٍؿي ثشاي افضايؾ
تَليذ ًگشيؼتِ هي ؿَد  .اهشٍصُ دس ػشاػش خْبى وبسؿٌبػبى اػتمبد داسًذ وِ ثْشُ ٍسي ثْتشيي ٍػيلِ اػت
ثشاي دػتيبثي ثِ اّذاف اص پيؾ تؼييي ؿذُ ٍ ايي گًَِ اػت وِ دس  15ػبلِ اخيش افضايؾ ثْشُ ٍسي دس خْبى
 45ثشاثش ؿذُ اػت.
بایذ تًجٍ داضت کٍ دس بشوامٍ چُاسم تًسعٍ ایشان ایىگًوٍ بشوامٍ سیضی ضذٌ است کٍ 03دسصذ اص سضذ
اقتصادی دس طی سالُای اجشای بشوامٍ بٍ ياسطٍ افضایص بُشٌ يسی صًست گیشد.
سٍ يیظگی اساسی وگشضی‘ بشای بُشٌ يس بًدن عباستىذ اص (تحليل اًذيـِ ثْشُ ٍسي):
الفً :گشؽ هثجت
ة  :خالليت
ج ً :بسضبيتي خالق
جلًٌ َای بُشٌ يسی:

وبسايي ):(Efficiency
ًؼجت ثبصدُ ٍالؼي ثِ دػت آهذُ ثِ ثبصدّي اػتبًذاسد ٍ تؼييي ؿذُ (هَسد اًتظبس) وبسايي يب ساًذهبى اػت ،يب
دس ٍالغ ًؼجت همذاس وبسي وِ اًدبم هي ؿَد ثِ همذاس وبسي وِ ثبيذ اًدبم ؿَد.
ًىتِ ثؼيبس هْن آى اػت وِ عجك لَاًيي فيضيىي دس هبؿيي ( ػيؼتوْبي ثؼتِ ٍ هىبًيىي) ،وبسايي ٍ ساًذهبى
وِ خبسج لؼوت ظشفيت فؼلي ثِ ظشفيت اػوي هي ثبؿذ ،تمشيجبً ّشگض ثِ يه ًوي سػذ ٍ ّوَاسُ وَچىتش اص
يه اػت ،ليىي دسهَسد اًؼــبى (ػيؼتن ثبص) ثش اثش اًگيضؽ ٍ سّجشي صحيح هي تَاًذ اص يه ثضسگتش ؿَد.

اثش ثخـي ):(Effectiveness
اثش ثخـي ،ػجبست اص دسخِ ٍ هيضاى ًيل ثِ اّذاف تؼييي ؿذُ اػت .ثِ ثيبى ديگش اثش ثخـي ًـبى هي دّذ وِ
تب چِ هيضاى اص تالؽ ّبي اًدبم ؿذُ ًتبيح هَسد ًظش حبصل ؿذُ اػت .دس حبلي وِ ًحَُ اػتفبدُ ٍ ثْشُ
ثشداسي اص هٌبثغ ثشاي ًيل ثِ ًتبيح هشثَط ثِ وبسايي هي ؿَد.
دس ٍالغ اثش ثخـي هشتجظ ثب ػولىشد ٍفشاّن آٍسدى سضبيت اًؼبى اص تالؽ ّبي اًدبم ؿذُ ٍ ،وبسايي هشتجظ ثب
ثْشُ ثشداسي صحيح اص هٌبثغ اػت .لزا وبسايي خٌجِ ووي داسد ٍ ،لي اثش ثخـي خٌجِ ويفي داساػت.
الصم اػت تَخِ ؿَد وِ وبسايي ٍ اثش ثخـي لضٍهبً ّن ػَ ًيؼتٌذٍ ،پب ثِ پبي ّن حشوت ًوي وٌٌذ.
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دس وُایت ،بُشٌ يسی سا می تًان بٍ صًست صیش تعشیف کشد:
بُشٌ يسی = اثش ثخـي  +وبسايي
بُشٌ يسی= اخشاي وبسّبي دسػت  +اخشاي دسػت وبسّب
استشاتظی َای بُشٌ يسی:
اص ٍاطُ اػتشاتظي ثغَسولي پٌح هفَْم وِ ثِ پٌح  Pهـَْسّؼتٌذ اػتٌجبط هي ؿَد:
.7
.0
.1
.2
.3

طزح( 8) Planتِ هعٌای ًَعی هسیزیا اقدام آگاّاًِ
ًقشِ(ًَ 8) Ployعی صف آرایی تزای چیزگی تز رقیة
الگَ(8) Patternاقداهی جدید یا ًسثتا اس پیش تعییي شدُ
هَضع)8)Positionجایگاّی کِ اسآى تِ هسالِ ًگاُ هی کٌین (جایگاُ ساسهاى در هحیط تیزًٍی)
دیدگاُ(8) Perspectiveتلقی ّای ها اس استزاتضیْای ساسهاى (هٌظز درٍى ساسهاى)

ّشيه اص اػتشاتظيْبي فَق ثشاػبع هذلْبي اػتشاتظيه ػبصهبى هي تَاًذ ساّجشدي ثشاي فؼبليت ّبي ػوليبتي
ثشاػبع چشخِ هـَْس ادٍاسد دهيٌگ( ) TQMوِ دس ؿىل صيش آٍسدُ ؿذُ اػت هي ثبؿذ.
طرح() Plan

عملیات
اصالحی(Action
)

انجام() Do

بازرسی(Check
)

هٌثع  8ساسهاى هلی تْزُ ٍری ایزاى www.nipo.mp.org.ir
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