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ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻣﻌﺮﮐﻪ ای ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ  .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺤﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ در ﺗﺤﺼﯿﻞ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
در اﯾﻦ وادی ﮐﺸﻮری ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺸﯽ درﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﺪ  .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده و راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻬﺮه وری ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ .داﺷﺘﻦ ﺑﻬﺮه وری در ﮐﺎر  ،ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮏ ﮐﺎرﮐﺮدی اﺳﺖ و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎری را از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ.در ﺑﺪو ﻇﻬﻮر ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه وری  ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﺴﯿﺎری از آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ"
ﺑﻬﺮه وری را در ﻣﻔﻬﻮم " ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ" دﯾﺪه و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻼ" ﻣﺮدود اﺳﺖ
 .اﻏﻠﺐ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﮐﻪ "ﺑﻬﺮه وری راﺑﻄﻪ ای ﺑﯿﻦ ﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﯿﺰاﻧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ
ﭼﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن آن ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" ، 1ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ آوری اﺳﺖ .از
ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻬﺮه وری در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﻤﻮس و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻃﺮح و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز داﻣﻨﻪ ﭘﻮﺷﺶ آن
ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﺸﺮی را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺑﻬﺮه وری در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﻬﺮه وری ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻮدن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﻮق و ﺑﯿﺎن وﺟﻮد آﻧﻬﺎ در ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ
اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در راه ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  .ﻟﺬا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﺳﯿﺮ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻬﺮه وری
ﻫﻤﻮاره ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﻘﺎط ﮐﻮر و ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻠﻢ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻟﯽ در اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دارای ﻣﺪارج و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮوع آن ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ در
ﻣﻮرد آن وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻋﻤﻞ و ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻓﺮاد
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ در اﻧﺴﺎن ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺧﺎص اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -1ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه وری در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ:
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﭘﯿﺘﺮ دراﮐﺮ " ﺑﻬﺮه وری ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎزه و ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر  ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت  ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه
ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،وﻟﯽ ﮐﺎر ﺟﺪی در اﯾﻦ راه ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺗﺎزه آﻏﺎز ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ".اﮔﺮ اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ
 -١ﺣﺴﲔ اﺑﻄﺤﻲ و ﺑﺎﺑﻚ آﺎﻇﻤﻲ  " ،ﲠﺮﻩ وري "  ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوهﺸﻬﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ  ،ﺻﻔﺤﻪ .٢٢

١

ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺳﺎﺧﺖ  ،ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﻓﺮآورده ﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و ﺑﻬﺮه وری را در آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد دﻗﺖ
ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﮕﺮﻓﯽ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ  .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮه وری در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﮐﺮدن ) اﻣﻮری ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ  ،ﮐﺸﺎورزی  ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ، .....ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی و ﺗﺮاﺑﺮی ( در 125
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  3ﺗﺎ  4درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن  45ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺑﻬﺮه وری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .2اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻬﺮه وری ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم و درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﻬﺮه وری ﺑﻪ ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ  .اﮐﻨﻮن ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ در راه رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺮدن  ،ﺑﻬﺮه وری اﻣﺘﯿﺎزی واﻗﻌﯽ اﺳﺖ  .ﺑﻬﺮه وری ﻣﻮﺟﺐ
ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺎ  10ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.3
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ در ﭘﺮده ای از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دارد ﻋﺪم
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ.زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ در ﺳﻄﻮر ﺑﻌﺪ ﺑﺪان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ
و ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎز ﺑﻬﺮه وری اﺳﺖ  .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ و ﻋﺎﻣﻠﯽ
اﺳﺎﺳﯽ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه وری از ﮔﺬﺷﺘﻪ ای دور ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد روﺣﯿﻪ و ﺣﺲ ﻫﻤﮑﺎری در اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ رﯾﺸﻪ ای ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﺪارس
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﯾﺎ ورزﺷﻬﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ژاﭘﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎدﯾﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻬﺮه وری ﻣﻮﯾﺪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،
ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ در ﮐﺎرﻫﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺻﻮری اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در اﯾﺮان در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ
 ،ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه وری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﯿﺪ  ،ﻋﺪم
اﻧﺴﺠﺎم و ﻋﺪم وﺟﻮد روﺣﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎری را ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ  .ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻤﻮاره ﻧﻮای ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاﻫﺐ درﯾﺎﻓﺘﯽ از
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ آﻧﭽﻪ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺳﺮ داده و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻌﯽ در ﮐﻢ ﮐﺎری دارﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ
در ﺗﮏ روی و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ را داﺷﺘﻪ و ﯾﮏ ﺗﻨﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ را ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ  .ﺑﻬﺮﺣﺎل اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
داﺷﺘﻪ و ﺧﻮد ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻬﺮه وری  ،ﺑﻬﺮه وری ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﺻﻮری ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و
اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

 -٢دراآﺮ ﭘﻴﱰ " ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻳﻨﺪﻩ "  ،ﺗﺮﲨﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺿﺎﺋﻲ  ،ﺻﻔﺤﻪ .١٣٩
 -٣دراآﺮ ﭘﻴﱰ " ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻳﻨﺪﻩ "  ،ﺗﺮﲨﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺿﺎﺋﻲ  ،ﺻﻔﺤﻪ .١٤٠
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 -2ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺮه وری در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ:
اﻟﻒ -اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ آن ﺿﺮوری اﺳﺖ  ،ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ در
ﺧﺼﻮص ﻣﻔﻬﻮم و ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺮه وری اﺳﺖ  .ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﮔﺮوه ﻓﻮق ﺑﻬﺮه وری را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ دﯾﺪه و
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد آن دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺧﺎص دارد .اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻬﺮه ورﺳﺎز در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ زﯾﺮا
اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد  ،راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﻬﺮه وری
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ  ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده و
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آن را ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻬﺮه وری ﻣﺤﻮر ﻗﺮار داده اﻧﺪ  .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎرب اﻓﮑﺎر دو ﮔﺮوه ﯾﺎد ﺷﺪه
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه وری ﺷﺪ و ﺣﺮﮐﺘﯽ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ را در
ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اول ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ
ﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻮق را در آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ .واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏ واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺤﺚ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻤﺪه در آن ﻃﺮح ﺷﻮد .ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﺨﺸﻬﺎی دﯾﮕﺮ  ،ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در آن ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺷﮑﻞ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﻧﮑﺘﻪ ای دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و داﻧﺶ ﺑﺮ ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮐﺎر ) ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن( ﺷﻮد .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎی ﻧﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻬﺮه وری در ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ را ﻧﺪارد .ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺠﺰ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻬﺮه وری در ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ را
ﻧﺪارد  .در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺠﺰ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺒﺮه و ورزﯾﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺳﻮد
ﺟﺴﺖ .ﭼﻮن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻗﻮه ﺗﻌﻘﻞ ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ب -اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه وری در ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎده ﺳﺘﺎﻧﺪه/داده دﻗﺖ ﺷﻮد ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را در ﺑﻄﻦ ﺧﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﻧﻄﺒﺎق اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ  ،ﭼﺎره ای ﺟﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد دردﺳﺘﺮس ﻧﺪارﯾﻢ .ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻤﺘﺮ و ﻣﺤﺪودﺗﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ از ﺳﺘﺎﻧﺪه ﻗﺒﻞ و ﯾﺎ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﻮد .اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ  .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮏ دوﻧﺪه ﺳﺮﻋﺖ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ زﯾﺎدی
اﻧﺠﺎم داده و در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم آﻣﺎدﮔﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دوﯾﺪن اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻦ از آن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻗﻮه ﺗﻌﻘﻞ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺧﻮد ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﮐﻨﺪ.
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ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﮐﺎرﺳﺎز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺑﺪاع روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ  ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮی از ﺗﻮان دوﻧﺪه ﮐﺮده و او را ﺑﺮای ﺛﺒﺖ
رﮐﻮردی ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎزد  .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺎن "ﮐﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ" ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻬﺮه وری اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ
اﻧﻔﺠﺎر آﻣﯿﺰ ﺑﻬﺮه وری ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای آن ﻗﺮار دارﻧﺪ.اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻌﻠﺖ داﺷﺘﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻠﻤﻮس ﻧﺒﻮدن ﺳﺘﺎﻧﺪه  ،ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ و
 ...ﺟﺪی ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دوﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪان اذﻋﺎن داﺷﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ
ﻓﺮآورده ﻫﺎ ﮐﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری اﺳﺖ  ،اﻣﺎ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و داﻧﺶ ﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﻠﯿﺪ اﺳﺖ.
ج-ﺳﻮدای اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺮه وری در اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه در
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻮق را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ را ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدرﯾﮏ ﺗﯿﻠﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﻫﯿﭽﮕﺎه از ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ و
ﭼﺮا اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ" 50ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺗﯿﻠﻮر ،
اﻟﺘﻮن ﻣﺎﯾﻮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ را ﺳﺴﺖ ﻧﻤﻮد و رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﮐﺮد  ،ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺌﻮاﻟﻬﺎ را
ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﻓﺮآورده ﻫﺎ "وﻇﯿﻔﻪ" ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ در ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎری رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ " ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻇﯿﻔﻪ" ﯾﮑﯽ از
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ روﺷﻬﺎی ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و داﻧﺶ ﺑﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﭘﺮﺳﺶ درﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺎ در ﭘﯽ اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﯿﻢ؟
اﺻﻼ" ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ زده اﯾﻢ؟ آﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ راه اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ از
"ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻣﺎﻫﯿﺖ وﻇﯿﻔﻪ"  ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺣﺬف ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﻻزم اﺳﺖ  ،ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .اﮔﺮ دﻓﺘﺮ
اﻣﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮ اﺳﺎس وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﻮل ﺷﻮد  ،ارﺟﺎع
وﻇﯿﻔﻪ ای ﺧﺎص ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺎص ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
دﯾﮕﺮی دارد  ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردﮔﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ او و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه وری اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن
ﻓﺮآورده ﻫﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و داﻧﺶ ﺑﺮ ﻧﯿﺰ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭼﯿﺰ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺪان ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ  .اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﻮده و در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﯾﺮان  ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و داﻧﺶ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪن رﺷﺘﻪ
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ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﺎر رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺬف و ﯾﺎ ادﻏﺎم ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺪون ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ی اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ
روش اﺟﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ ای از آن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
د -اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﻄﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﺨﺼﻮص در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﺗﺎزه در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮد و
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻬﺮه وری ﻗﺪم ﻧﻬﺎده اﻧﺪ  ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻓﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻼق و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺮه وری ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ در
ﻣﻮرد ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و داﻧﺶ ﺑﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﻓﺮآورده ﻫﺎ
ﺷﺪه و ﺷﻌﺎر ﮐﻬﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﻌﻨﯽ "ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر" را ﺳﺮ دﻫﻨﺪ.اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و داﻧﺶ ﺑﺮ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ "ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر"ﯾﺎ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ ﺻﺮف ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺳﻄﻮر ﻗﺒﻞ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را
ﯾﮏ ﺟﻮر اﻧﮕﺎﺷﺖ  .آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻼ" در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ وﯾﮋه ای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .در ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﻓﺮآورده ﻫﺎ ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺗﻮﺟﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ "ﮐﺎر" ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد وﻟﯽ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و داﻧﺶ ﺑﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ "ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر"
ﭼﺸﻢ داﺷﺖ.
و-ﻧﮑﺘﻪ ﭼﻬﺎرم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و داﻧﺶ ﺑﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر "ﮐﯿﻔﯿﺖ" ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت آن را ﭘﻮﺷﺶ داده و ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری در ﮐﺎرﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﺮ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺮﯾﻒ وﻇﯿﻔﻪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺘﯿﺠﻪ
دﻟﺨﻮاه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ  .ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن راه ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه ﻋﻤﺪﺗﺎ" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ
اﺳﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ  ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﻫﺎﺋﯿﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ  ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎر را ﻗﺪم ﺑﻪ
ﻗﺪم و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ .در ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮدن آﻧﻬﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ  ،اﻣﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وری واﻗﻌﯽ ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎدی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻗﻮاﻋﺪ و
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﻇﯿﻔﻪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎده و ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻗﺎﻟﺐ
" ﮐﻞ ﮐﺎر" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﻪ ﻗﺪم ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی  ،ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺪی ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
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ح -اﻣﺮوزه ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻋﻤﻞ ﺗﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻨﻮز راه درازی اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺗﺌﻮری ﻫﻤﮕﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ ﮐﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وری  ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﺧﻮد
درس دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﯿﻠﻮر و ﻣﺎﯾﻮ ﻧﯿﺰ از آن آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری در اﻣﻮر ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
آﻣﻮﺧﺘﻦ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻃﺮز اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﯿﻠﻮر
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﮔﺎﻣﻬﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﻣﻮر و ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻠﯿﺸﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اداری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از اﺑﺘﺪای ﮐﺎر آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺪون اﯾﺴﺖ ﭘﯿﺶ رود .ﺑﻬﺮه ﺑﺰرگ ﻣﺎ از آﻣﻮزش ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﯿﺰی
ﺗﺎزه ﻧﯿﺴﺖ  ،ﺑﻠﮑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮب را  ،ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم "ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه" ﮐﻪ اوج
ﺗﺤﻮل در آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ اﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد
ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺘﺤﻮل اﻣﺮوز  ،ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ و ﺿﺒﻂ ﮐﺮده و ﺧﻮد را
ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎزد .در ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ،ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺪان
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺷﻮد  .در اﺧﺒﺎر ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  700ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .
ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻋﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺟﺎﻟﺐ
اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﮐﺸﻮری ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ  200ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و در اﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ
 40ﺳﺎﻋﺖ در ﺳﺎل ﺗﻨﺰل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﺿﻊ اﺳﻒ ﺑﺎرﺗﺮ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ درد در ﮐﻤﯿﺖ ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ  .ﺑﻠﮑﻪ آﻣﻮزش و
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ آﯾﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  ، ZENآﻣﻮزش را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﻧﺪZEN .

ﺷﺎﺧﻪ ای از آﯾﯿﻦ

ﺑﻮداﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای درک ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﻘﺪس  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮد در درون
ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد.4
ز -ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻬﺮه وری ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ
اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﻧﻘﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮوع ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ژاﭘﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ
-٤دراآﺮ ﭘﻴﱰ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻳﻨﺪﻩ ،ﺗﺮﲨﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺿﺎﻳﻲ ،ﺻﻔﺤﻪ .١٦٠

٦

ﮔﺮدد .ﭘﺲ از ﺟﻬﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ژاﭘﻦ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ  ،ﭘﺮﺳﺶ از ﻋﻮاﻣﻞ و دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺖ  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ژاﭘﻦ ﻣﺆﯾﺪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ و
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻌﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ روﺣﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮﯾﯽ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ژاﭘﻦ زاﯾﯿﺪه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﻗﻮت ﺑﺨﺶ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ
 ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪروح ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ژاﭘﻨﯽ ﺑﻮده و ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺮه وری اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻓﺮآورده ﻫﺎ ،
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﺆل ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻠﻮر ﻫﻢ از آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﮐﺎرﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﺮ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﺆل ﺗﻨﻬﺎ راه اﺳﺖ و ﺟﺰء آن ﻫﯿﭻ
ﭼﺎره ای ﻧﯿﺴﺖ .
ﻣﺒﺤﺚ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﯿﻢ ﺳﺎزی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم از دو ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺖ .اول ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺑﻌﺎدی ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﻧﺤﻮه اداره و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ ﺗﯿﻢ
اﺳﺖ و ﺟﻨﺒﻪ دوم ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ آن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﯾﮕﺮان
در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﯿﻤﯽ ذﯾﻞ در ﻋﻠﻢ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻧﻮع اول ﺗﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻬﺎ در آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺟﺎی اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮﻟﻪ را ﮐﻪ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﯿﻢ،
ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ  .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎ در ﮔﺮوه ﺟﺮاﺣﯽ ،وﻇﯿﻔﻪ ای ﺧﺎص دارد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دﯾﮕﺮی
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ وﻇﯿﻔﻪ ای دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ او اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻧﻮع دوم ﺗﯿﻢ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺸﻬﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ  ،ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺮار دارﻧﺪ .رﻫﺒﺮ در اﯾﻦ ﺗﯿﻤﻬﺎ وﻇﯿﻔﻪ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را دارد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﯿﻢ  ،ﺗﯿﻤﻬﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل
اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﯾﺎ رﻫﺒﺮ دارد ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن را ﺑﯿﺎن
ﻣﯽ دارد  .ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در زﻣﯿﻦ ،ﻣﺮﺑﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن را ﮐﻪ دارای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .او ﻣﺠﺮی دﺳﺘﻮرات ﻣﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﻣﯿﺪان اﻋﻤﺎل
ﻣﯿﮑﻨﺪ  .ﻧﻮع ﺳﻮم ﺗﯿﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﯿﻤﻬﺎی ﺗﻨﯿﺲ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  .در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﯿﻤﻬﺎ ﻧﻘﺸﻬﺎ
وﺟﺎﯾﮕﺎه اﻓﺮادﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ  .در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﯿﻤﻬﺎ  ،رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﻮع
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دوم ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺗﻮر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد رﻫﺒﺮ ﺑﻮده و ﺷﺨﺺ دوم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ او
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺨﺺ دوم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﭘﻮﺷﺶ را ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺺ اول اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در اﯾﻦ
روش اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮک از رﻫﺒﺮی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘﻮﺷﺶ و ﻧﻘﺸﻬﺎ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .در ﺧﺼﻮص ﺑﻌﺪ دوم در ﺑﺤﺚ ﺗﯿﻢ ﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﻗﺘﻀﺎء ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺗﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮر ﻓﻮق ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ را ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﺎﯾﻞ آﯾﺪ.ﻋﺪم اﺷﺮاف ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﮐﺎری ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﯿﻤﻬﺎی ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺤﺮاف از ﻫﺪف ﺗﻠﻘﯽ
ﺷﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮔﺰاف ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﮑﻪ ﺗﯿﻤﻬﺎی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ﺑﺮای اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻗﺎﻟﺒﻬﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺻﺮﻓﺎ" ﺗﺠﻤﻌﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻫﺪﻓﯽ ﺑﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ
ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻓﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺤﺚ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ
،ﺗﺼﺤﯿﺢ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ارﺳﺎل و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و اﻣﻀﺎ ﯾﮏ ﻗﺮارداد اﺳﺖ  .در ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎ را
ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ  5دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد
 -1اﺟﺎره

-2ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ

 -4ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﺧﺖ

-3اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ

 -5ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﻤﺪﯾﺪی

در ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی در ﺟﺮﯾﺎن دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﯾﮏ اﻗﺪم ﻣﻮازی ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ ﻏﺮف ﺻﻮرت
ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺪان ﻧﯿﺰ اﺷﺎره داﺷﺖ.ﻧﺤﻮه واﮔﺬاری ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻠﻔﻨﻬﺎی ﻏﺮف ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﺟﺎره ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ
و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﻬﺎی آن ﺑﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻏﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻮع ﻗﺮارداد اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ" ﺑﻪ ﻗﺮارداد اﺟﺎره
ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﺷﮑﺎل ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ در دو ﺷﮑﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ روش ﮐﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺳﻌﯽ در ﺑﯿﺎن ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ در ﻣﻮرد
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اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه دارﯾﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه دارای ﺟﻮاب ﻣﺸﺨﺺ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮح ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن راه ﺣﻠﻬﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﺬﺷﺘﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ  ،وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺗﺎزه ﻣﻄﺮح ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﯿﺮی ﺷﺪه و ﺑﺎب ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﺎ راه ﺣﻞ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ.
ﻫﺪف ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺨﺶ ﻗﺮاردادﻫﺎ:
ﺑﺨﺶ ﻗﺮاردادﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ  ،اﺻﻼح و اﻧﻄﺒﺎق ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮازﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد را
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻌﻬﺪه دارد .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن در ارﺗﺒﺎط
ﺑﻮده و ﻣﺴﺘﻠﺰم دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﻮﯾﺪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺎرﯾﮏ و اﺑﻬﺎم آﻣﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی درﮔﯿﺮ در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺤﺪی زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻀﺎﻓﺎ" اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻣﻮر و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﻧﻈﺎﻣﻨﺪ  ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ
ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺖ:
اﻟﻒ -ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه واﻗﻌﯽ ﻗﺮارداد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻣﻮﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ" ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در دﻓﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء
ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﺎﻣﻞ و ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ.ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﻖ اﻣﻀﺎء رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن در اﻣﻮر ﻓﻨﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮدن ﺣﻖ اﻣﻀﺎء و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده و راﻫﯽ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از آن ﺟﺰء ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﯾﮏ
ﮔﺎم اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ و راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی اﺳﺖ زﯾﺮا ﻋﻤﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﮕﺮش
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ ﺑﻮده و ﺧﻮد ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ
داﻧﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺮف ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎز ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪ و اﻋﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺤﻮه اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺳﺎزﻣﺎن ،
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻏﺮﻓﻪ ای ﺧﺎص را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ
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ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺘﺎن ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺮارداد را درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮرﺳﯽ و
ﻧﻈﺮات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آن ﮐﻪ وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪه و ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد ﺑﻮده و
دارای ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎری از آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﺮﺧﻮرد رو در رو ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﯾﺎ آﯾﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻪ روش اﻧﺠﺎم ﮐﺎر روﺷﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮی او ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ.ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﺘﺮم از ﺗﺪوﯾﻦ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻧﯿﺰ
ﺑﻮده اﺳﺖ .زﯾﺮا اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﻤﮕﯽ دارای ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺧﻮد را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺑﺎزﭘﺮوری و آﻣﻮزش ﻣﺠﺪد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ.روش ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر
اﯾﺠﺎد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺗﻼف وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ ﺑﻮده
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻌﮑﺎس ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺮﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺷﺨﺺ رﻓﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺳﺒﮏ اداره اﻣﻮر در
روزﮔﺎری ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ درﺻﺪد ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮم ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﻬﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﻣﻀﺎء اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺪارک در راﯾﺎﻧﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮد.
ب -زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻧﻌﻘﺎد ﻫﺮ ﻗﺮارداد
ﻣﺸﮑﻞ دوم ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺮاد ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ اﻟﻒ اﺳﺖ  ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد
ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد از ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اوﻟﯿﻪ ﺗﺎ اﻣﻀﺎء ﻧﻬﺎﯾﯽ و اﻧﻌﮑﺎس ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻗﺮارداد ﺣﺪودا" دو ﻣﺎه ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزی در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻓﺮاﺻﻨﻌﺘﯽ
اﺳﺖ .از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻋﺼﺮ  ،ﭘﺮدازش و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده و
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎﺻﻠﻪ
زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن
اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎﺳﯽ و اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ.ﺳﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و
ﺧﻮد راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻋﺒﻮر از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰی ﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت
اﺳﺖ ﭼﺮا از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ آن ﻧﭙﺮدازﯾﻢ  .ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن ﻃﺮف ﻗﺮارداد و ﺳﺎزﻣﺎن از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد
ﻗﺮارداد ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ
اﺳﺎس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اداره اﻣﻮر در دو ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎرآﯾﯽ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم درﺳﺖ اﻧﺠﺎم
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دادن ﮐﺎر ﺑﻮده و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺮ اداره ﮐﻨﻨﺪه ای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎرآﯾﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی درﺳﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ج -ﺗﻌﺪد ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد:
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮده و از ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ در ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای
ﻧﺪارد .ﻓﺮﺿﺎ" ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮردی ﺧﺎص ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ وارده ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻬﺎ ﻋﺪم ﺷﻔﺎف
ﺳﺎزی ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر  ،ﺿﻮاﺑﻂ  ،روﺷﻬﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺼﺎر ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﺧﺎص در
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﺎص ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻇﺎﯾﻒ و اﻣﻮر ﮐﺎری ﺑﻪ
ﻗﺪری ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ
اﺳﺘﻔﺎده را از اﻣﮑﺎﻧﺎت در دﺳﺘﺮس ﺑﮑﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ
اداره اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻣﻮر ﺗﻮﺳﻂ دو ﺳﺎزو ﮐﺎر زﻣﺎن ﺳﻨﺠﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮای
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ روﺷﻬﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ذﯾﺮﺑﻂ ﻓﮑﺮ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی روﺷﻬﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ
از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺮﻓﺎ" در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ آن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل از آن و ﮐﺴﺮت ﮐﺎر در دﺳﺘﺮس اﺟﺮا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﻣﺒﻬﻢ  ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آن ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮان از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﮐﻨﺎر اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در
اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺮای روﺷﻤﻨﺪ ﮐﺮدن اﻣﻮر ﺑﻄﻮر ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
اﺷﺨﺎص ﯾﺎد ﺷﺪه و ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻫﺮ ﮐﺎر را ﻃﻮری ﻣﮑﺘﻮب ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ و
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
د -ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮﺑﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻌﻄﻒ :
ﺑﺤﺚ اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ در ﻣﺘﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺘﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﺻﺤﯿﺢ و
درﺳﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ در ﻣﻮرد آن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺟﻤﺎع ﮐﺎﻣﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
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و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﺎده ﺳﺎزی و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ از اﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﺣﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﺳﻄﻮر ﻗﺒﻞ ﺑﺮای روﺷﻤﻨﺪ و ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪ ﮐﺮدن اﻣﻮر
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزی اﺷﮑﺎل ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و
اﺻﻼح اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در اﯾﻦ
ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮﺧﻮرداری از اﺑﺰارﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎزو ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﻌﯽ در
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ دارد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم درک و ﭘﺬﯾﺮش
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل داﺋﻤﯽ اﻣﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی اداری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺸﺪت ﻋﺎدت زده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﯾﺎ از
ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻪ و ﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
درﺻﺪد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎزو ﮐﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪه و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﮔﺬر از آن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪه
ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮزش اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد.
آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر در وﺟﻮد اﻓﺮاد ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﺑﺪ و ﺷﺨﺺ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی درﺟﺎت ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ﻣﻮﺗﻮراﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻠﯽ را ﺑﺮ ﻣﯽ
ﺷﻤﺎرد ﮐﻪ رد ﭘﺎی آﻣﻮزش در ﻧﻬﺎن آن ﮐﺎﻣﻼ" ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد:
 – 1ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ

 – 2ﻧﮕﺮش

 – 3رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی

 – 4ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوﻫﯽ و

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﺠﺎد ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ در ﻣﻮرد اﻣﺮ ﺧﺎص در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻠﻢ وﻗﺘﯽ
ﺑﺎ ﺧﺼﻮﯾﺎت ﻓﺮدی و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺎری ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﮕﺮﺷﯽ را در اﻣﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮔﺮوه و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽ ﺳﺎزد.

١٢

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎ س ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻣﻮر و اﻧﻄﺒﺎق
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ درک و ﭘﺬﯾﺮش ﻋﺎم در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﻞ و
ﻣﺤﺘﻮی آﻣﻮزش اراﯾﻪ ﺷﺪه از دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ زﻣﺎن و ﻧﻮع ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺼﻠﯽ را
ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ درﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﺮﺧﮕﺬاری ﻏﺮف ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ –
رﻓﺎﻫﯽ و ...
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺖ ﺳﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺪاف  ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻈﺮات ارﺷﺎدی ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﮔﺮدد .ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﺪل ﺳﺎده ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺸﺮح
ذﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
داده

ﺳﺘﺎﻧﺪه

ﻓﺮاﯾﻨﺪ

ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﻫﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻪ دارای ورودی اﻃﻼﻋﺎت  ،اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻄﺎﯾﻖ ﺑﺎ
ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮده و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد داده ای
ﺑﺮای ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﺮﺧﮕﺬاری ﺧﻮد ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ داده ﺧﻮد
را از ادارات ﮐﻞ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺘﺎﻧﺪه ای ﺑﻨﺎم ﻧﺮخ ﻏﺮف اﯾﺠﺎد و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اداره ﮐﻞ ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد.ﺑﺮای
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﺮﺧﮕﺬاری اراﺋﻪ ﮔﺮدد .ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﺮﺧﮕﺬاری ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ -رﻓﺎﻫﯽ و ....ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ دو وﺿﻌﯿﺖ
ذﯾﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ دارای راه ﺣﻠﻬﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ای ﺑﺮای واﮔﺬاری ﻏﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -1ﻏﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد -ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ – اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ.
 -2ﻏﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه – اﺟﺎره -ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ.
اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ و
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪی ﮔﺮی ﺑﺮ ﻋﺪم ﺳﺎﺧﺖ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻀﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﯽ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﺮخ ﮔﺬاری:
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت روز ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن دارا ی اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ  .در
ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻫﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺣﯿﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﺑﻮده  ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان از آن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ روز ﺑﻮده و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺮﮔﺸﺖ دﻫﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزو ﮐﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺳﺎزو ﮐﺎر ﺑﺎزار اﺳﺖ.
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﺮخ ﮔﺬاری:
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻧﺮخ ﮔﺬاری ﻏﺮف  ،ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ .ﻣﺸﺘﺮی درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺮف
ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ و  ...ﺑﻪ ادارات ﮐﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن داده و اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎورت دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﻮد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد .ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎن در ﺳﯿﮑﻞ اداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ  ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﯾﺎ ﻣﻌﺎون دﻓﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﮑﻞ ﺟﺮﯾﺎن
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎده ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در اﺑﺘﺪای ﺑﺤﺚ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪ ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﮐﺎری در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ روی داده ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻘﺺ
در اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ و اﻃﻼﻋﺎت از اﺳﺘﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارک ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﺮخ ﮔﺬاری ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.در ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮازی ﻧﯿﺰ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻃﻼع اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺮر ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﻪ اﻋﻀﺎء اﻋﻼم و ﺟﻠﺴﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ ) ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﺘﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪه
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺮخ ﮔﺬاری و ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮرد را دارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل
اﻃﻼﻋﺎت و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺎزدﯾﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء اﻋﻀﺎء و ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ) اﻋﻀﺎء ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﻣﻮر اداری  ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ
دﻓﺘﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ و ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اداره ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮرد را دارد( .ﺻﻮرت
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ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ" ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺿﺮورت در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ رﺳﯿﺪه و ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮرد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺲ از
اﻣﻀﺎء ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه وری و ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرﮐﺮدی در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دارای اﺑﻌﺎد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻏﯿﺮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖ
اﻓﺰاری ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد و ﺑﻌﺪ ﻏﯿﺮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺮم اﻓﺰاری و اﺟﺰاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ.ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺧﻮدروی ﺳﻮاری دارای ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﻞ و
اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل آﻧﯽ اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮدرو دارای اﺑﻌﺎدی ﻫﻤﭽﻮن روش اﺳﺘﻔﺎده  ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ،
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ  ،ﻓﮑﺮ و ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻧﺒﻮده ) ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﯾﺎ ﻟﻤﺲ ﻧﯿﺴﺖ( و رﯾﺸﻪ در اﻋﻤﺎق
وﺟﻮد ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن دارد .اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﻏﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﭘﺪﯾﺪه ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﮑﻢ ﺟﺎن ﯾﺎ روح ﭘﺪﯾﺪه را دارد و ﻣﯽ
ﺗﻮان آن را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺸﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﯿﺎن ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻋﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان در ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرﮐﺮدی اﻗﻼم وارداﺗﯽ از ﺳﺎﯾﺮ
ﺗﻤﺪﻧﻬﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان در زﻣﺎن ﻗﺪم ﻧﻬﺎدن در دﻧﯿﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻣﺎدی و
ﻣﻌﻨﻮی ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺖ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺗﻤﺪﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﺎرﯾﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻇﺎﻫﺮی ﻫﺮ
ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده و ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد اﻓﺰود .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺳﻄﻮر ﻓﻮق ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه ای
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻬﺮه وری ﯾﺎ ﺳﺎزو ﮐﺎر ﺑﻬﺮه ور ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻮدرو ﺳﻮاری دارای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻨﺘﺞ از ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﺗﻀﺎرب اﻓﮑﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪه از آن ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺮﺳﺪ ﮐﻪ
ﺑﻬﺮه وری ﻋﯿﻦ ارزش و ﺿﺮورﺗﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ  ،ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد را
در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد آن ﺻﺮف ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.اﯾﺠﺎد ﺳﺎزو ﮐﺎر ﻗﻮام ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺮه وری ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ای از
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اﻓﮑﺎر  ،ارزﺷﻬﺎ ) ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺎ( و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ) ﻫﺴﺘﻬﺎ و ﻧﯿﺴﺘﻬﺎ( اﺳﺖ .ﺟﺎی ﺗﺎﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮورﺗﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻟﻮﮐﺲ دﯾﺪه ﺷﺪه و در رﺋﻮس ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ در ﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻘﺎﻣﺎت
ارﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﻔﻘﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻬﺮه وری ﺣﯿﻄﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﻣﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﺬب ﺷﻮد .روﯾﮑﺮد ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه وری ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﺎم و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه و از ﺑﻨﺪ ﺣﺮف و
ﺣﺪﯾﺚ ﺧﺎرج و در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎ
اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و اﮔﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﻨﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮات و در ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ اﺧﺘﺮاع و در
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺳﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزی ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود .اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﻬﺎ را ﺑﺪ و ﺑﺪﯾﻬﺎ را ﺧﻮب ﺟﻠﻮه داد و اﺑﺰار ﻣﺆﺛﺮی در
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی اﺳﺖ.
ارﺗﺒﺎط ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز در ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه واژه ﺗﻼﻃﻢ را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ روز ﻣﺮزﻫﺎی
ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ در ﻧﻮر دﯾﺪه ﺷﺪه و ﮔﺴﺘﺮه ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺸﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺶ و وﻇﯿﻔﻪ اداره ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﻣﻮر ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺴﺎس ﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ را ﮐﻪ اﺻﻮل
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﮐﺘﺐ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای اداره اﻣﻮر  ،ﮐﺎرآﯾﯽ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ را داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﺌﻮری ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺸﺎت از اﺻﻞ ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ دارای
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﻨﺪ وﺟﻬﯽ اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﺸﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺎره ای ﺟﺰ
ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪن ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه و ﭘﺮدازش آن ﺑﺮای اراﯾﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد .ﺑﺮﺧﯽ از
اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﻫﻨﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺻﺤﯿﺢ در ذات ﺧﻮد اﺳﺖ .ﮐﻨﮑﺎش در ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺆﯾﺪ
ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﻘﻼﯾﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺠﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ دارای ﮔﺎﻣﻬﺎی ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
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ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺎﻟﻪ – ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮی و ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از راه ﺣﻠﻬﺎ –
اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از راه ﺣﻠﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﯾﻦ راه
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮی و ﻣﺰﯾﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻫﺮ راه ﺣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﮏ راه ﺣﻞ در ﺳﺎﯾﻪ وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻟﺰوم وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻃﻼﻋﺎت در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ دارد .آﻧﭽﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد )ﺑﻬﺮه
وری( ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده و ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دارد.
ﺗﻬﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ
)ﮐﺎرآﯾﯽ( در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ در اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮ و
ﻋﻘﻼﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻧﯿﺰ ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻊ آوری ﭘﺮدازش ﻧﮕﻬﺪاری و ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد
ﺣﺪود دو ﻣﺎه اﺳﺖ .زﯾﺮا ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻗﺮارداد در ادارات ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﻬﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎی ﻻزم و در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻘﺺ ﯾﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎص ﺑﻪ اﻣﻀﺎء و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه و ﻣﺠﺪدا" ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺸﺘﺮی اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﺑﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در
ﺣﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ روﯾﺖ ﺷﻮد ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻋﻮدت داده ﺷﺪه و
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﺠﺪدا" ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ
ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت راﯾﺎﻧﻪ ای در ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﻗﺮارداد ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی در آن ﺑﻮده و ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد آن ﻗﺎﺑﻞ
روﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ اﻟﮕﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ در ﮔﻤﺮک اﯾﺮان در ﺣﺎل
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮده و ﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ادﯾﮑﺎم از ﻃﺮف ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﯾﺮان ﺑﺮای
آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ آن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ) دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ( ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﮔﺮدد .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻮب اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و ﻧﻈﺮات ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی:
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ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ ﻋﻠﻢ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺒﮏ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدن ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﻮان و
ﺗﻤﺎﯾﻞ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را در ﻃﯿﻔﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و
ﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﮐﺎر دﯾﺪه و در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﺎص اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ  .ﻓﺮﺿﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان وﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
دارﻧﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺪرﯾﺖ "دﺳﺘﻮری"ﯾﺎ ﻋﺎﻣﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺣﺪ اﻋﻼ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن
دﯾﺪه ﺷﺪه  ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ "ﺗﻔﻮﯾﻀﯽ" ﺑﺎﺷﺪ  .ﻏﺮض از ﺑﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ واﺿﺤﺎت ﻧﺒﻮده و
ﻗﺼﺪ اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﺟﺪﯾﺪ در واﮔﺬاری اﻣﻮر ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﻌﻒ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در دو
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻮق ﺑﺤﺚ ﺑﻬﺮوری اﻣﺮی ﻣﻀﻤﻮم و ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮان در ﺻﻮرت ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﻠﻞ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺗﻮان ) ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻋﻤﻞ ( و ﺗﻤﺎﯾﻞ را رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮﺧﻮردی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در اﻣﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه وری ﻣﻮﯾﺪ اﯾﺠﺎد دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻬﺮوری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻬﺮه وری اﺳﺖ  .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻫﺰاران دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ
دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻬﺮه وری درﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﺪارد .
در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ آن ،آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻘﺶ
اﺳﺎﺳﯽ آن ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎری ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﻬﺮه وری اﯾﺮاد ﮔﺮدﯾﺪ  .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺤﺚ ﺑﻬﺮه وری
در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺳﻌﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎز و ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ داﺷﺘﯿﻢ  .ﺑﺎ
ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮدن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ،ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه وری در آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ  .در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﺎرﮐﻨﺎن درﮐﻨﺎر اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه وری ﺑﺮای درک ﻋﺪم وﺟﻮد و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺑﻬﺮه وری در ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ  .ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از واﺣﺪی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻬﺮه وری اﻓﺮاد را ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ اﻋﻀﺎ اﻋﻼم
ﮐﻨﺪ و ﻋﻨﻮان ﺷﻮد ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آن ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻓﺮد ﻓﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ
ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺻﻮرت دﻫﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻃﯽ دوره ای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد .روش اول ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﻓﺮادی ﺑﺎﻟﻎ ) ﺗﺤﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ( ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺻﻮری اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﺎص
ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ.
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ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد در ﻃﯿﻔﯽ وﺳﯿﻊ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ دارای ﺗﻘﺪم و ﺗﺎﺧﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺠﺎد
روﺣﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮزش ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺠﺎم درﺳﺖ و درﺳﺖ
اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎر از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی اﻧﺠﺎم داد .اﻣﺎ اﻣﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻣﺜﻼ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﻮر ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺸﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻤﮕﻦ را
در ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎری ﻗﺮار داد.
ﺑﻪ ﺟﺰء ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻠﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﻣﻄﻠﺐ ﺣﻮل ﭼﻬﺎ ﻣﺤﻮر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﺪوﯾﻦ
ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :اﻟﻒ( ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺨﺶ ﻧﺮﺧﮕﺬاری ب( ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺨﺶ ﻗﺮاردادﻫﺎ ج(ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻧﮕﺮش ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺮه وری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و د( ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺮه وری
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر در ﺑﺤﺚ ﻧﺮخ ﮔﺬاری ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺎزار اﺳﺖ .ﺑﺎزار دارای ﺳﺎز و ﮐﺎری اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺳﺎس ﺑﺤﺚ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪی ﮔﺮی ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﮑﺮی اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﮐﻨﺎر اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزی ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدوﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد در
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻮل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ  .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻋﺰم راﺳﺦ و ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺎﻣﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎز را در ﯾﮏ ﻃﺮف ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر و ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر دوﻟﺘﯽ را در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر ﻗﺮار دﻫﯿﻢ در
ﺑﺮﻫﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت زﻣﺎﻧﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻌﺎر
ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎ  ،ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ و اﻓﺮاد  ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪی ﮔﺮی اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی دارای ﺑﯿﻨﺶ و ﻧﮕﺮش ﺧﺎص آن وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻤﺎم آﺣﺎد ﻣﺮدم از ﻣﺴﺆل ﺗﺎ ﻣﺮﺋﻮس ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ آن ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻟﺰوم ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪی ﮔﺮی دوﻟﺖ و ﻟﺰوم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻏﺮف ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻧﺮخ ﮔﺬاری در ﻃﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮر ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺰ دارد از ﻗﺒﻞ
ﺣﺲ ﺷﺪه وﻟﯽ ﻫﺮ ﺑﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺣﺬف ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﺮخ ﮔﺬاری ﺷﮑﻞ اﯾﺪه آل ﻗﻀﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺪاﻗﻞ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
زﯾﺮا ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎء ﻧﻮع و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی در ﻗﺎﻟﺒﻬﺎی
واﺣﺪ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻀﺎﻓﺎ" اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻧﺎﻗﺺ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺰاﯾﺪه
ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزار در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﺮخ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺮای
واﮔﺬاری ﻏﺮف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻌﻤﻮل
ﻧﺒﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ در ﻣﻮارد ﺧﺎص اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﺮخ ﮔﺬاری ﺣﺘﯽ راﺳﺎ" اﻗﺪام
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﮐﺮده و ﺑﺪون ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺮای واﮔﺬاری ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﺮدن روﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ در ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری و روﺷﻬﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آن ﺗﻮﺟﻪ
ﺧﺎص ﻧﻤﻮد.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺻﻨﻔﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد.در ﺑﺎب روﺷﻬﺎی ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺑﺮﮔﺰاری را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎﻫﺶ داد .از
ﻃﺮﻓﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ آن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺗﺪوﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای اﻃﻼع ذﯾﻨﻔﻌﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد وﺣﺪت ﻧﮕﺮش و روﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﺻﻨﺎف و اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی
ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت – رﻓﺎﻫﯽ را ﺳﺎﺧﺘﺎردﻫﯽ ﻣﺠﺪد ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد آن ﺳﻬﻞ ﺗﺮ و ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺘﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻓﺮﺿﺎ" ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎر ﺑﻨﺪر اﻣﺎم اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ" در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻏﺮﻓﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﺮخ ﮔﺬاری ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﻮد .ﺗﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻤﺎم ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی آن ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ آن را از ﻣﺎ اﺟﺎره ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎء ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﺮﺧﮕﺬاری ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ" اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮده و
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻤﺎم ذﯾﻨﻔﻌﺎن را ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻮرد
ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ و ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﯾﺎ ﻟﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻀﺮرﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده و ﯾﺎ آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎز اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب
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را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺻﻨﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻏﺮﻓﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎزو ﮐﺎر
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺚ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺠﺰا در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺿﺎﻓﯽ در
ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺑﻬﺮه وری ﻧﻈﺮات
ارﺷﺎدی ذﯾﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد:
 – 1ﺗﺒﻠﯿﻎ و اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮو وری ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
ادارات و ﻏﯿﺮه در ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ  ،ﻧﺸﺮﯾﺎت و  ...ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪی و اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﺑﺼﻮرت ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وری ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪه و از اﻧﺤﺼﺎر ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎ و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ
ﺧﺎرج ﮔﺮدد.
 – 2ﻟﺤﺎظ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﻬﺮه وری در ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ
روﺷﻨﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﺎرﻣﻨﺪ و اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺴﺐ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه وری ﮐﺎر
در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺼﺪاق داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻬﺮه وری ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و
ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وری ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم اﺛﺮ ﮔﺬاری ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺮ
آن ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺒﻮده و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﻮق و
دﺳﺘﻤﺰد و ﺻﺮﻓﺎ" ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 – 3ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺮه وری و ﯾﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﮑﺎش در
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزو ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎﺷﺪ.
 – 4آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻬﺮه وری و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن و درﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزﺧﻮر ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ.
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 - 5ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻬﺮه وری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت داﺋﻤﯽ اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﯾﺎد
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺧﺎص از اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﻮد  ،اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﻮرا"
وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد و اﻗﺪام اﺻﻼﺣﯽ و ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در اﻣﻮر را ﺻﻮرت دﻫﺪ.
 – 6ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻬﺮه وری در ﺟﺬب و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺸﺎن از درﺟﻪ
اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺖ.
 – 7ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و روﺷﻬﺎی ﮐﺎری ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮای
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﺎر در ﺟﺮﯾﺎن و زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه در آن ﺑﺨﺶ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻬﺮه وری اﺳﺖ.
 – 8ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﺮﻣﺘﻬﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴﺌﻮل راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﻬﯿﯿﺞ ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ
در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﯾﺎ ادارات دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﻟﻮازم و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻮری ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻫﺮ ﮔﺰارش ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در راﯾﺎﻧﻪ را ﺟﺰء وﻇﺎﯾﻒ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻤﺎس ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ.
 – 9راه اﻧﺪازی و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎری ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ آﻣﻮزش اﻣﻮر
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ آﻧﮑﻪ آﻣﻮزش ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻧﺤﺼﺎر اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮک از ﻟﻮازم و روﺷﻬﺎی ﮐﺎرﮐﺮدی اﺳﺖ.
 – 10ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ و ﻣﺒﺴﻮط در ﺧﺼﻮص وﻇﺎﯾﻒ و اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻃﻼﻋﺎت
دﻗﯿﻖ .
 – 11ﺗﻬﯿﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن و درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎ.

٢٢

 – 12آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﻤﻊ آوری  ،ﻧﮕﻬﺪاری  ،ﭘﺮدازش و ﮔﺰارش دﻫﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ
ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و راﯾﺎﻧﻪ.

٢٣

