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بهره وری
بُرٌ يری يچگًوگی افسایش آن درصىًف مختلف:
ريح الٍ زارع کاظمیٍ

چکیذٌ مطلب
"لذست تٛا٘بیی تِٛیذ وشدٖ"و ٝدس اؿتیبق ث ٝتِٛیذ ساثیبٖ ٔیىٙذ.اصاٚایُ لشٖ ثیؼتٓ ایٗ ٚاطٔ ٜف ْٟٛدلیمتشی ثؼٛٙاٖ ساثغٝ
ثبصد( ٜػتب٘ذٚ)ٜػٛأُ ٚٚػبئُ ث ٝوبسسفت ٝثشای تِٛیذ آٖ ثبصدٟ٘( ٜبد ٜیب داد)ٜساثذػت ٔی آٚسد.فشدی ثٙبْ "اسِی"دس ػبَ
0811ثٟشٚ ٜسی سااستجبط ثیٗ ثبصدٚٚ ٜػبیُ ثىبس سفت ٝثشای تِٛیذ ایٗ ثبصد ٜػٛٙاٖ وشد .دسػبَ "0841ػبصٔبٖ ٕٞىبسی
التلبدی اسٚپب تؼشیف وبّٔتشی اصثٟشٚ ٜسی ث ٝایٗ ؿشح اسائ ٝدادOPEK:
ثٔ ٝجٕٛػ ٝای اص ػٛأُ فشٍٙٞی دس ٞش ٔحیظ و ٝثبػج ٔیـٛد دِجؼتٍی ثٚ ٝظبیفٔٛؼئِٛیتٟب ث ٝكٛست ِزت ثخؾ ویفی
ٛٞؿٕٙذا٘ ٝآٌبٞب٘ٔٚ ٝتؼٟذا٘ ٝدسآیذ ٚثب اغٙبی ثشآیٙذتٕبٔی تٕبیالت ا٘ؼب٘ی ػبعفی ٔٙغمی ٚػذاِت خٛاٞب٘ٙٔ ٝتج ث ٝافضایؾ
ثبصدٞی وٕی ٚویفی ث ٝكٛست ٔتٕشوض ٌشدد ٛٔ ٚججبت تؼبِی اجتٕبػی اػتمبدی ٚفشٍٙٞی جٛأغ ا٘ؼب٘ی سافشا ٓٞآٚسد
فش ًٙٞثٟشٚ ٜسی اعالق ٔی ؿٛد.

سٚح اِ ٝصاسع وبظٕی – ٝوبسٔٙذٚوبسؿٙبع ٔـبٚسػبصٔبٖ آٔٛصؽ فٙی ٚحشف ٝای اػتبٖ آرسثبیجب٘ـشلی –-
13023281811-18033010108
www.rooh.rzk@gmail.com

مقدمه:
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ؿبیذ ث ٝعٛس سػٕی ٚجذی ٘خؼتیٗ ثبس ِغت ثٟشٚ ٜسی دس ٔمبِ ٝای تٛػظ فشدی ثٙبْ "وٛئیض٘ی"دسػبَٔ0655یالدی ظبٞش
ٌشدیذ ثیؾ اص یه لشٖ ثؼذ یؼٙی دس ػبَ 0772آٖ عٛس و ٝفشِ ًٙٞغت ؿٙبػی السٚع ثیبٖ ٔی وٙذفشدی ثٙبْ "ِیتش" ثٟشٜ
ٚسی سا ثذیٗ ٌ ٝ٘ٛتؼشیف وشد:
((ثٟشٚ ٜسی خبسج لؼٕت ثبصد ٜث ٝیىی اص ػٛأُ تِٛیذ اػت ثذیٗ تشتیت ٔیتٛاٖ اص ثٟشٚ ٜسی ػشٔبی ٝثٟشٚ ٜسی ػشٔبیٝ
ٌزاسی ثٟشٚ ٜسی ٔٛاد خبْ ثؼت ٝث ٝایٙى ٝثبصد ٜدس استجبط ثب ػشٔبی ٝػشٔبیٌ ٝزاسی یب ٔٛاد خبْ ٚغیشٛٔ ٜسد ثشسػی لشاس
ٌیشد ٘بْ ثشد))

تعریف سازمان کار( ) ILOاز بهره وری:
ٔحلٛالت ٔختّف ثب ادغبْ چٟبس ػبُٔ اكّی تِٛیذ ٔی ؿ٘ٛذ ایٗ چٟبس ػبُٔ ػجبستٙذ اص :صٔیٗ-ػشٔبی-ٝ
وبسٚػبصٔب٘ذٞی٘.ؼجت تشویت ایٗ ػٛأُ ثش ٔحلٛالت ٔؼیبسی ثشای ػٙجؾ ثٟشٚ ٜسی اػت.
تؼشیف آطا٘غ ثٟشٚ ٜسی اسٚپب):(EPA
-0ثٟشٚ ٜسی دسج ٝاػتفبدٛٔ ٜحش اص ٞش یه اص ػٛأُ تِٛیذ
-1ث ٟشٚ ٜسی دس دسج ٝا َٚیه دیذٌب ٜفىشی اػت وٕٛٞ ٝاس ٜػؼیذاسدآ٘چ ٝسا و ٝدس حبَ حبضش ٔٛجٛد اػت ثٟجٛد
ثخـٙذ.ثٟشٚ ٜسی ٔجتٙی ثش ایٗ ػمیذ ٜاػت و ٝا٘ؼبٖ ٔیتٛا٘ذ وبسٞب ٚٚظبیفؾ ساٞش سٚص ثٟتش ٚثب اخز ٔذاسن ثشتش اص سٚص
پیؾ ث ٝا٘جبْ سػب٘ذ.

مرکس بُرٌ يری شاپه):(JPC
دس ػبَ ٔ0844شوض ثٟشٚ ٜسی طاپٗ ث ٝػٛٙاٖ ٞؼتٔ ٝشوضی حشوت ثٟشٚ ٜسی دس ثخؾ خلٛكی دس طاپٗ ثب ایٗ ؿؼبس
تبػیغ ؿذ"دیذٌب ٜثٙبدیٗ ثٟشٚ ٜسی ؿبُٔ احتشاْ ثٔ ٝشدْ ثٙٔ ٝظٛس تشٚیج  ٚپیـجشد سفب ٜا٘ؼب٘ی خٛاٞذ ثٛد"ٍٙٞبْ آغبص
جٙجؾ ثٟشٚ ٜسی ثٙٔ ٝظٛس تجّٛس ا٘ذیـٞ ٝب ٚاٞذاف  ٚثؼٛٙاٖ پبی ٝای ثشای پیـجشد آٖ ػ ٝاكُ ثؼٛٙاٖ یه ضبثغٔٚ ٝؼیبس
سفتبسی ثٙیبٖ ٌزاس ؿذ و ٝػجبستٙذ اص:
-0ثٟجٛد ثٟشٚ ٜسی دس ٟ٘بیت ٔٛجت افضایؾ أىبٖ اؿتغبَ ٔی ؿٛد دس دٚس ٜا٘تمبِی ثشای وٙتشَ ػغح ثیىبسی ٚتمّیُ آٖ ثٝ
پبییٗ تشیٙحذ ٕٔىٗ وبسٌشاٖ ٔبصاد ث ٝػبیش ثخـٟب ا٘تمبَ داد ٜخٛاٙٞذ ؿذ.
ٔ-1ذیشاٖ ٚوبسٌشاٖ سٚؿٟبی ػّٕی ثٟجٛد ثٟشٚ ٜسی سا ٔٛسد ٔغبِؼ ٝلشاس خٛاٙٞذ داد ٚدس ایٗ صٔی ٝٙث ٝثحج ٔٚزاوشٜ
خٛاٙٞذ پشداخت.
٘-2تبیج حبكُ اص ثٟجٛد ثٟشٚ ٜسی ٔٙتـش ٚتٛصیغ خٛاٞذ ؿذ ٍٕٞٚبٖ اص آٖ ٔتفغ خٛاٙٞذ ٌشدیذ.

اثر بخشی يکارآیی:
دس ػّٓ ٔذیشیت  ٚثٛیظٔ ٜم ِٝٛثٟشٚ ٜسی دٚ ٚاط ٜث ٝظبٞش ؿجیٔ ٓٞ ٝغشح اػت و٘ ٝیبص ث ٝتٛضیح  ٚتؼشیف داس٘ذ:
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-1کارآیی
ایٗ ٚاط ٜسأؼبدَ ٚاط efficiency ٜآٚسد ٜا٘ذ ث" ٝا٘جبْ خٛة وبس "یب ا٘جبْ كحیح وبس"اػت.

-2اثر بخشی
ایٗ ٚاط ٜسأؼبدَ  effectivenessآٚسد ٜا٘ذ ٚثٔ ٝؼٙبی” ا٘جبْ وبس خٛة” یب “ا٘جبْ وبسكحیح” اػت دسایٗ ٔؼٙب ث ٝسٚؽ
وبس ٔٚبٞیت ٚویفیت ٚاحش ثخـی آٖ تٛجٔ ٝیـٛد ث ٝایٗ ٘ىت ٝو ٝآیب وبسی و ٝا٘جبْ ٔیـٛد ٚیب سٚؿی و ٝثشای وبس عشاحی
ٚتذٚیٗ ؿذ ٜاػت ٔیتٛا٘ذ احش ثخؾ ٚحٕش ثخؾ ثبؿذ تٛجٚ ٝتبویذ ٔیٍشدد.
آیب وبسی ؤ ٝـغ َٛا٘جبْ آٖ ٞؼتیٓ فؼبِیتی احش ثخؾ اػت؟ ٚآیب احش ثخـی وبس ٔب ثب صٔب٘یى ٝثشای آٖ كشف ٔیىٙیٓ
ٔتٙبػت اػت ؟

راَکار َای ارتقاء بُرٌ يری
 -0آٔٛصؽ  ٚفش ًٙٞػبصی -1تمٛیت فش ًٙٞوبس ٌشٞٚیٔ -2ـبسوت تٕبٔی وبسوٙبٖ -3اٍِ ٛثشداسی اص ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی
ٔٛفك -4تـىیُ وٕیتٞ ٝبی استمبء ویفیت -5ثٟشٚ ٜسی دس ػشاػش ػبصٔبٖ -6تؼییٗ ؿبخلٟبی ویفیت ٚثٟشٚ ٜسی-7
اػتفبدٙٔ ٜبػت ٛٔ ٚحش اص فٙبٚسی اعالػبت -8آٔٛصؽ جٟت ا٘جبْ وبس+دا٘ؾ
٘ىبتی دس خلٛف ثٟشٚ ٜسی:
تغییش دس ٔٙبثغ ٚحشٚت ٕٞیـ ٝثبػج تىبُٔ ٚتحٛالت اػبػی اجتٕبػی ؿذ ٜاػت
أشٚصٙٔ ٜجغ تِٛیذ حشٚت دا٘ؾ ٘ٚیشٚی فشٞیخت ٝاػت ایٗ ػشٔبی ٝصٚد ثبصد ٜػشیغ اِؼُٕ ٚغیش لبثُ پیؾ ثیٙی اػت.
ػٛأُ ػٙتی تِٛیذ ٘ظیش صٔیٗ ٘یشٚی وبس ٚحتی ػشٔبی ٝدیٍش یه أتیبص سلبثتی ٚیظٔ ٜحؼٛة ٕ٘ی ؿٛد .أب تٛإ٘ذیشیت یه
اكُ ا٘ىبس ٘بپزیشدس ٔٛلؼیت ثحؼبة ٔی آیذ.ثٟشٚ ٜسی ٛ٘ٚآٚسی د ٚچشاؽ سإٙٞبی التلبد ٘ٛیٗ اػت .اٌش ثذػت آٚسدٖ
ػٛد دس ػبی ٝوبٞؾ ثٟشٚ ٜسی یب فذا وشدٖ ٘ٛآٚسی ثبؿذ ػٛد ٘یؼت ثّى ٝثش ثبد دادٖ ػشٔبی ٝاػت.
أشٚص ٜدػتٕضد وبسٌشاٖ ٔؼِٕٛی اص یه ٞضیٔ ٝٙؼتمیٓ دسج ٝیه ث ٝػبّٔی دسج ٝد ٚػمٛط وشد ٜاػت دس ػٛم ثٟشٚ ٜسی
سٚص ث ٝسٚص ٕٟٔتش ٔی ؿٛد ٚویفیت ٔحلٛ٘ َٛآٚسی ٚخذٔبت پغ اص فشٚؽ ث ٝػغح ػٛأُ دسج ٝیه ٚتبحیش ٌزاس دس
حبَ استمبء ٞؼتٙذ .ثب٘ه جٟب٘ی ػِٛٔ ٝف ٝاكّی ثٟشٚ ٜسی سا ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔٙبثغ فیضیىی ٙٔ ٚبثغ عجیؼی ٘بْ ثشد ٜو ٝدسكذ
ٔتٛػظ ٞش وذاْ ث ٝتشتیتٔ %11ٚ%05ٚ%53ی ثبؿذ.دس ثشخی اص وـٛسٞب ٔب٘ٙذ طاپٗ ٚإِٓبٖ ػ٘ ٟٓیشٚی ا٘ؼب٘ی 71دسكذ
ٚدس ثشخی اص وـٛسٞب ٔب٘ٙذ ایشاٖ ٘لف ٔیبٍ٘یٗ جٟب٘ی اػت

ريیکرد سیستمی بُبًد بُرٌ يری :
سٚیىشد ػیؼتٕی ثشای ثٟشٚ ٜسی سٚاثظ ثیٗ ػٙبكش ػیؼتٓ ٔٚحیظ آٖ ٘ٚیض چٍٍ٘ٛی ا٘جبْ ثٟی ٝٙفؼبِیتٟب سأـخق ٚثٝ
حفظ تؼبدَ دس ضٕٗ اػٕبَ تغییشات وٕه ٔیىٙذ.

متغیر َای اصلی در ريیکرد سیستمی:
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ٔ-0تغیشٞبی ٚسٚدی (ٔتغیش ٞبی ػّٕی )ؿبُٔ فؼبِیتٟبی ػبصٔب٘ی ا٘ؼب٘ی ٔٛاد اِٚیٙٔٚ ٝبثغ ٔبِی اػتٚ .ؿبُٔ ٔتغیشٞبی
فشدی (اػتؼذاد آٌبٞی ٌشایؾ تجشثٟٔ ٝبست ػجه ٔذیشیتی جٟبٖ ثیٙی ٚاسصؿٟب اػت.
ٔ-1تغیش ٞبی ٔیب٘ذا د (ٔذاخٌّ ٝش یب ٔتغیشٞبی فشآیٙذ)ایٗ ٔتغیشٞب ثؼیبس اسصؿٕٙذ ٛٔٚحش ٔیجبؿٙذ ِٚی تـخیق ٔیب٘ذادٞب
ٚتـخیق آٟ٘ب ٔـىُ اػت .ایٗ ٔتغیشٞب تغییش ٔیىٙٙذ ٚث ٝساحتی لبثُ ٔـبٞذٚ ٜا٘ذاصٌ ٜیشی ٘یؼتٙذ ٚایٗ ٔتغیشٞب ؿبُٔ
اٍ٘یضؽ دسن اػتٕبد ا٘تظبسات استجبعبتتلٕیٓ ٌیشی ػشپشػتی ٔـبٚسٚ ٜثلیشت ٔ ...ٚیجبؿذ.دسیه والْ ایٗ ٔتغیشٞب
فش ًٙٞػبصٔبٖ ج ٛػبصٔبٖ ٚؿشایظ ٕٞىبسی سا٘ـبٖ ٔیذٞذ ٔ.ـبسوت ػبصٔبٖ اص عشیك ػیؼتٓ ٔذیشیت ٔـبسوتی وّیذ
ٌزس اص ایٗ ٔشحّ ٝاػت.
ٔ-2تغیشٞبی خشٚجی :تمشیجب ث ٝعٛس ا٘حلبسی ثؼٛٙاٖ ؿبخلٟب یب ٔؼیبسٞبی ثٟشٚ ٜسی ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔی ٌیش٘ذ .
ٔتغیشٞبی خشٚجی ثشاحتی لبثُ ٔـبٞذٚ ٜػٙجیذٔ ٜیـ٘ٛذ .

ثٟشٚ ٜسی ٔٙجغ اكّی سؿذ التلبدی:
سؿذ التلبدی ػجبست اػت اص افضایؾ ٔجٕٛع وبالٞبی تِٛیذ ؿذٚ ٜخذٔبت ػشض ٝؿذ ٜدس یه التلبد دس ع َٛیه دٚس ٜی
ٔؼیٗ ٔ.جٕٛع ػتب٘ذٞ ٜبی تِٛیذ ؿذ ٜدس دس ٖٚیه وـٛس تِٛیذ ٘بخبِق داخّی ٘بٔیذٔ ٜیـٛد.
افسایش اشتغال در کشًر :ثٟجٛد تِٛیذ ٘بخبِق داخّی ػشا٘ ٝی ٘یشٚی وبس و ٝدس حمیمت ثٔ ٝؼٙبی ثٟجٛد ثٟشٚ ٜسی اػت.
پغ خٛاٞیٓ داؿت :

رشذ تًلیذ واخالص داخلی =رشذ اشتغال +رشذ بُرٌ يری
سؿذ ثٟشٚ ٜسی ثٛ٘ ٝث ٝخٛد ٔتبحشاص ثٟجٛد ثٟشٚ ٜسی ػبُٔ وُ ٚؿذت ػشٔبی ٝاػت  .ثٙبثشایٗ ٔی تٛاٖ سؿذ تِٛیذ ٘بخبِق
داخّی ػشا٘ ٝسا ٔحل َٛسؿذ ثٟشٚ ٜسی ػبُٔ وُ ٕٞٚچٙیٗ تٛػؼٟ٘ ٝبد ٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜدا٘ؼت :
سؿذ تِٛیذ ٘بخبِق داخّی =سؿذ ػشٔبی+ ٝسؿذ ٘یشٚی وبس+سؿذ ثٟشٚ ٜسی ػبُٔ وُ

فرهنگ بهره وری:
هفت Cدر توسعه فرهنگ بهره وری
-0ایٕبٖ ٚاػتمبدConfidene&Tust

ٕٞ -1ىبسی ٚتؼٟذ Cooperation & Comitment

-2استجبعبت Communication

- 4ث ٟٓپیٛػتٍی Coherence

 -4اػتٕشاسCotinuity

-5خاللیت Creativity

-6آٔٛصؽ ٔؼتٕش Continuos Training
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فرَىگ يتعُذ سازماوی يوقش آن در بُرٌ يری:
تؼٟذ ػبصٔب٘ی یه ٘ٛع ٍ٘شؽ احؼبع ٚاثؼتٍی ٚتؼّك خبعش ث ٝیه ػبصٔبٖ اػت  .ایٗ تؼٟذ ثیبٍ٘ش ٘ٛػی تٕبیُ ٘یبص ِٚضْٚ
ثٔ ٝب٘ذٖ ٕٞٚىبسی ثب ػبصٔبٖ ٔیجبؿذ  .ثشای ثشسػی ثیـتش ث ٝتؼبسیف تؼٟذ ٚفش ًٙٞػبصٔب٘ی ٔی پشداصیٓ  .تؼٟذ ػبصٔب٘ی
ٚفش ًٙٞػبصٔب٘ی حذٚد ػ ٝد ٝٞاػت و ٝدس ادثیبت ٔذیشیتی ٔغشح ٔی ؿٛد .ث ٛوب٘بٖ ()0863تؼٟذ سا ایٗ ٌ ٝ٘ٛتؼشیف
وشد ٜا٘ذ تؼٟذ ٘ٛػی ٚاثؼتٍی ػبعفی ٚتؼلت آٔیض ث ٝاسصؿٟب ٚاٞذاف یه ػبصٔبٖ ٔی ثبؿذ ٚ .اثؼتٍی ث٘ ٝمؾ فشد دس
ساثغ ٝاسصؿٟب ٚاٞذاف ػبصٔبٖ ث ٝخبعش خٛد ػبصٔبٖ اػت یشصٚپٛستش تؼٟذ ػبصٔب٘ی سا دسج٘ ٝؼجی تؼییٗ ٛٞیت فشد ثبیه
ػبصٔبٖ ٚدس ٌیشی ٔٚـبسوت ا ٚثبآٖ ػبصٔبٖ تؼشیف وشد ٜاػت  .آِٗ ٔٚی یش :0880تؼٟذ حبِت سٚا٘ی اػت وٛ٘ ٝػی
تٕبیُ ٘یبص ٚاِضاْ جٟت ادأ ٝاؿتغبَ دس یه ػبصٔبٖ سا فشأ ٓٞیؼبصد ٚداسای ػ ٝثؼذ اػت ػبعفی ٔ-ؼتٕش ٙٞ ٚجبسی.
تؼٟذ ٙٞجبسی

تؼٟذ ػٛاعف

تؼٟذ ػبصٔب٘ی

تؼٟذ ٔؼتٕش

بُرٌ يری ياستاوذارد َای زوذگی:
ث ٝساػتی چٍٙٔ ٝ٘ٛبثغ ثذػت آٔذ ٜاص ثٟشٚ ٜسی ٔٙجش ث ٝثبال سفتٗ ػغح اػتب٘ذاسد ص٘ذٌی ٞش ؿٟش٘ٚذ ٚدس ٘تیج ٝیه
جبٔؼٔ ٝیـٛد؟ٔیضاٖ افضایؾ و ٝدس تِٛیذ ٘بخبِق داخّی ٚثٚ ٝاػغ ٝثٟجٛد ثٟشٚ ٜسی دس ػغح ّٔی حبكُ ؿذ ٜاػت ثیٗ
وبسٌشاٖ (٘یشٚی وبس) ٚكبحجبٖ ػشٔبیٔ( ٝمبعؼ ٝوبساٖ ٔبِىیٗ ٚػٟبٔذاساٖ)تؼٟیٓ ٔیـٛد .وبسٌشاٖ ٔمذاسی اص دسآٔذ
خٛدسا پغ ا٘ذاص ٚثبلیٕب٘ذ ٜساكشف خشیذ وبالٞبی ٔٛسد ٘یبص ٚپشداخت ٔبِیبت ٔی وٙٙذ .دسآٔذ كبحجبٖ ػشٔبی٘ ٝیض ثٝ
ػٛد پغ ا٘ذاص ٞٚضیٞ ٝٙبی ػّٕیبتی تمؼیٓ ٔیـٛد .افضایؾ حجٓ پغ ا٘ذاص تٛػظ ٘یشٚی وبس ٚكبحجبٖ ػشٔبیٙٔ ٝجش ثٝ
افضایؾ ٔجٕٛع پغ ا٘ذاص ّٔی ٔی ؿٛدو ٝدساكغالح ػّٓ التلبد ث ٝآٖ(( پغ ا٘ذاص٘بخبِق ّٔی)) ٔیٍٛیٙذ سؿذ پغ ا٘ذاصٞب
دس ػغح التلبد ّٔی عجیؼتبًث ٝافضایؾ ػغح ػشٔبیٌ ٝزاسیٟب دسصٔی ٝٙی احذاث ػبختٕبٖ خشیذ ٔبؿیٗ آالت ٚتجٟیضات
جذیذ ٕٞٚچٙیٗ ثٟجٛد صیش ػبختبسٞب ٔی ا٘جبٔذ .افضایؾ دس ػشٔبیٌ ٝزاسیٟب ٘یضثٛ٘ ٝث ٝخٛد ٔٛجت سؿذ ثٟشٚ ٜسی ٚدس
٘تیج ٝافضایؾ تِٛیذ ٘بخبِق داخّی ٔی ؿٛدٚایٗ چشخ ٝثٕٞ ٝیٗ ؿىُ ادأٔ ٝی یبثذ .افضایؾ ٔلشف وُ ث ٝایٗ ٔؼٙی اػت
و ٝؿٟش٘ٚذاٖ ٔی تٛا٘ٙذ وبال ٞبٚخذٔبت ثیـتشی سا ثبویفیت ثبالتش خشیذاسی وٙٙذ .ایٗ افضایؾ ٔٛجت ثٟجٛد ػبختبسٞب(ؿبُٔ
اكالحبت اجتٕبػی )ٔی ؿٛد ٚث ٝاستمبی ػغح ص٘ذٌی الـبس ٔتٛػظ ٔی ا٘جبٔذ.

عًامل مًثر در بُرٌ يری:
-0ػٛأُ خبسجی :ؿبُٔ ػیؼتٕٟبیی و ٝثشای جبٔؼ ٝعشاحی ٔی ؿ٘ٛذ ٚاسصؿٟبی ّٔی فشٍٙٞی اجتٕبػی ٚجٟت ٌیشیٟبی
ػیبػی جبٔؼ ٝسا ؿبُٔ ٔی ؿ٘ٛذ
 -1ػٛأُ داخّی :ؿبُٔ اثضاسٞب تىِٛٛٙطیٟب ٔبؿیٟٙب ٔٛاد آٔٛصؽ استجبعبت  ...ٚو ٕٝٞ ٝثغٛس ٔضبػف ثش سٚی  ٓٞتبحیش ٔی
ٌزاس٘ذ تب ثٟشٚ ٜسی افضایؾ یبثذ .

بُرٌ يری عًامل تًلیذ:
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ثٟشٚ ٜسی دس تِٛیذ ػجبست اػت اص٘:ؼجت خشٚجی ػیؼتٓ ث ٝتٕبْ ػٛأّی وٚ ٝسٚدی آٖ ٞؼتٙذ  .ؿؾ ػبُٔ ٔختّف دس
تِٛیذ دیذٔ ٜی ؿ٘ٛذ و ٝػجبستٙذ اص٘ -0:یشٚی وبس-1تىِٛٛٙطی (ٔبؿیٗ آالت ٚتجٟیضات)ٛٔ -2اد اِٚی -3 ٝػشٔبی-4 ٝ
ا٘شطیٔ -5ذیشیت ٚػبصٔب٘ذٞی ٔٙبثغ ٚفشآیٙذ ٞبی تِٛیذی.
فشدسیه ٞبسثیؼ ٖٛاصجّٕ ٝدا٘ـٕٙذا٘ی اػت وٙٔ ٝبثغ ا٘ؼب٘ی سا پبی ٝاكّی حشٚت ّٔتٟب ٔیذا٘ذٚ .ی ٔؼتمذ اػت و ٝاٌش
وـٛسی ٘تٛا٘ذ ٟٔبست ٚدا٘ؾ ٔشدٔؾ سا تٛػؼ ٝدٞذ ٚاص آٖ دس التلبد ّٔی ث٘ ٝحٛٔ ٛحش ثٟش ٜثشداسی وٙذ لبدس ٘یؼت ٞیچ
چیض دیٍش سا تٛػؼ ٝدٞذ ٚثبِؼىغ اٌش وـٛسی ث ٝثٟشٚ ٜسی ٘یشٚی وبس دػت یبفت لبدس ثٞ ٝش٘ٛع پیـشفتی خٛاٞذ
ثٛد.ط٘شاَ ٔه آست ٛثٍٙٞ ٝبْ ثشسػی خشاثیٟبی التلبدی طاپٗ پغ اص ج ًٙجٟب٘ی د ْٚعی ٌضاسؿبت خٛد خبعش ٘ـبٖ
ػبخت وٞ ٝـت وبسٌش طاپٙی الصْ اػت تب ثٟشٚ ٜسی فمظ یه وبسٌش آٔشیىبیی ساحبكُ ٕ٘بیذ

ایجاد استراتصی اجرایی برای بُرٌ يری:
فشآیٙذ ثٟشٚ ٜسی سا چٍ ٝ٘ٛثبیذ ث ٝاجشا دسآٚسد؟ٚاضح اػت و ٝایٗ وبس الذأی ثضسي ثٛد٘ ٜیبصٔٙذ آٖ اػت و ٝتغییشی
چـٍٕیش دس ػبصٔبٖ سخ دٞذ دس ایٗ ساثغٕٞ ٝب٘ٙذ ٞش وبس ػظیٕی چٙب٘چ ٝلشاس ثبؿذ و ٝتالؽ ٔب ثب ٔٛفمیت ٕٞشا ٜؿٛد
٘یبصٔٙذ ؿی ٜٛای ٔٙظٓ ٔٚؼمٞ َٛؼتیٓ .ایٗ حمیمت و ٝثٟشٚ ٜسی ٘ـبٍ٘ش تغییش اػت ٘ىت ٝای وّیذی دس ایجبد اػتشاتظی
اجشایی ٔیجبؿذ  .اص آ٘جب و ٝایٗ أش یه فشآیٙذ تغییش اػت ثبیذ صٔی ٝٙای الصْ سا فشإٛ٘ ٓٞد ٜػبصٔبٖ سا آٔبد ٜوٙیٓ .
ٕٞچٙیٗ ثبیذ ٔٛا٘غ تغییش سا ؿٙبػبیی وشد ٜثشای غّج ٝثشآٟ٘ب الذأبت الصْ ساث ٝػُٕ آٚسیٓ .دسٟ٘بیت آ٘چ ٝسا و ٝث ٝد٘جبَ آٖ
ٞؼتیٓ ثبیذ وبٔالً ثـٙبػیٓ ٚلٛیبًث ٝاداسٚ ٜوٙتشَ س٘ٚذ تغییش ثپشداصیٓ .اٌش وبسوٙبٖ دسدسن ٔفبٞیٓ ثٟشٚ ٜسی ٘بتٛاٖ ثبؿٙذ
ٔمبٔٚت ػبصٔب٘ی لبثُ پیؾ ثیٙی ثٛد ٜوبسوٙبٖ ٞشفٗ جذیذی سا ثب ؿه ٚثی ػاللٍی خٛاٙٞذ ٍ٘شیؼت .
استراتژی بهبود براساس اصول تغییر :
*تؼٟذٔذیشیت *ػبصٔب٘ذٞی ثشای تغییش *تـخیق *ثش٘بٔ ٝسیضی *اجشا *اسصؿیبثی ٚا٘تـبس
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