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مقذمً
عبًِ وٍيضي ثغاي ؿطخ ػٔضگي ثاب  ٚعاابٖ الاوابصيم ّ٘بْگٔٛاٗ واٗ اثااضا
تٛؿط ِبيىً پٛعتغ صع ؿبي  1990اظٙبع گغصيض .ثٙغٖٚعي اؿت وٗ ثاٗ هاٛع
م
واابعثغص واابعا  ٚاشااغثشق ِٕاابثك ّ٘ناا ْٛوبعوٕاابْم ِبكاايٓم ِااٛاصم تـااٙي
ؿغِبيٗم ػِبْ ثغاي تٌٛيض ِذوٛيم تعغيف ِيكٛص.
الاوبصي لضَ ثٗ صٚعٖاي گظاعصٖ ايُ وٗ عٛاِاً ؿإاي لاضع
صع تذٛ
الاوبصي يعٕي ػِيٓم ِبكايٓآ م ٔياغٚي وابع  ٚصي اغ عٛاِاً تعيايٓوٕٕاضٖ
عٍّىغص الاوبصي ولاٛع٘ب ٔيـاإضم اِاغٚػٖ ِٛاميات ولاٛع٘ب ثـاا ي ثاٗ
ه ديت٘بي عٍّي ِبٕٔض صأاق إايم ِٙبع ٘ابي داً ِـاٌٗ،م س ليات
وبعوٕاابْم لبثٍياات ٔااٛآٚعي صاعصِ .ؼياات علاابثاي ثااٗ سٍااك صأااق اػ ا عااب م
يبصگيغي ٔـجت ثٗ تىٌٕٛٛژيٙبي جضيض ثـا ي صاعص وٗ تّابَ ايآ عٛاِاً صع
ااؼايق ثٙغٖٚعي ِاجٍٛع ِيگغصصِ .بيىً پٛعتغ صع وابة " ِؼيت علبثت پظيغي
ًٍِ" اظٙبع ّٔٛصٖ " تٕٙب اهً ِعٕي صاع صع علبثت پظيغي ؿاطخ ٍِايم ثٙاغٖ
ٚعي ٍِي اؿت"
ٔظغ ثٗ ايٕىٗ ثشق سضِب ثطٛع عبَ  ٚتجبع  ٚثبػعگابٔي ثطاٛع سابم ٔماق
عٚػااؼٔٚي صع الاوبص٘بي ٍِيم ُ٘ اػ ٔظغ اعػف ااؼٚصٖ  ُ٘ ٚاػ ٔظغ اكاغبي
صاعصم ثٕاابثغايٓ صعن  ٚأااضاػٖگيغي ثٙااغٖٚعي ثااغاي چغسااٗ ثٙااغٖ ٚعي اّ٘ياات
عٚػااؼ ْٚيبااٗ اؿات .عكاض ثٙاغٖ ٚعي صع ثشاق ساضِب ٔـاجت ثاٗ ثشاق
هٕعت وّاغ اؿت  ٚاػ ايٕغ ٚيىي اػ عٛاًِ واب٘ق ثٙاغٖٚعي صع الاوابص٘بي
ٍِااي  ٚثااٗ صٔجاابي آْ عوااٛص الاواابصيم تٛؿ اعٗ ثشااق سااضِب ثااب پابٔـاايً
ثٙغٖٚعي پبئيٓ آْ طوغ ِيكٛص.
اعبٌياٙبي ثبػعگبٔيم عؿاٛعاْ ٘ ٚاٍضاعي اػ ػيغثشق٘ابي اهاٍي ساضِب
ثٛصٖ  ٚيف لبثً تٛجٙي اػ اعبٌيت٘بم كبًِ ِٛاعص ػيغ عا صع ثغ ِيگيغص:
اٌااافا ثبػعگااابٔي صاسٍاااي واااٗ اعبٌيااات وبعگب٘ٙااابي ثبػعگااابٔي كااابًِ
عّضٖاغٚكاايم سغصٖاغٚكاايم تعّيااغ ٚؿاابيً ٔمٍيااٗم وب ٘اابي كشوااي ٚ
سبٔ ي  ...ٚعا كبًِ ِيكٛص.
ثبػعگبٔي ثب ؿبيغ ولٛع٘ب  ٚاعبٌيت٘بي
ةا ثبػعگبٔي سبعجي وٗ ِجبص
ِغث ٛثٗ اغآيٕض هبصعا ٚ ٚاعصا وب ٘ب  ٚسضِب عا كبًِ ِيكٛص.
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جا عؿاٛعاْ ٘ ٚاٍضاعي وٗ اِٛع ِغث ٛثٗ ت،ؿيـب البِاي صائُ ِٛ ٚلت
 ٚاعبٌيت٘اابي ِااغتجط ثااب هااغن شااظا ٛٔ ٚكاايضٔي ِ ٚااٛاعص ِلاابثٗ عا صع ثااغ
ِيگيغص.
صع اياآ عاؿاااب ٘ااضن اياآ ِمبٌااٗم ثغعؿااي  ٚاعايااٗ تجغثيااب ؿيبؿاات٘ب ٚ
ثغٔبِااٗ٘بي ولااٛع٘بي ِشاٍااف اؿاات تااب ثااغاي ااااؼايق ثٙااغٖٚعي ثشااق
ثبػعگبٔي ولٛع اػ آْ تجغثيب اؿافبصٖ گغصص .چ ْٛوٗ ِضيغيت هذيخ كابًِ
أاااضاػٖگيغي ثٙاااغٖٚعيم كااإبست ٔاااٛادي شيغٌِٛاااضم گـااااغف  ٚاجاااغاي
سطِلااي٘بي ثٙجااٛص ثٙااغٖٚعي (اؿااافبصٖ اػ تجغثيااب ؿاابيغ ولااٛع٘با ٚ
اعػيبثي ايٓ وٛكق٘ب ِيثبكض.
 -1مفاٌيم َ ضشَست تُجً بً بٍشي َسي
ٚاژٖ ( Productivityا يه وٍّٗ أ ٍيـي اؿت وٗ صع ٌغت ثاٗ ِعٕابي لاضع
تٌٛيضم ثبعٚع ٌِٛ ٚض ثٛصْ اؿت .ثٙغٖ ٚعي اػ صيض ؿيـااّي اعتجاب ثايٓ صاصٖ
٘ب (Inputsا  ٚؿابٔضٖ ٘ب ) Outputsا عا ِلشن ِايؿابػص .ثٕابثغايٓ ثٙاغٖ
ٚعي ٔلبْ صٕ٘ضٖ ِيؼاْ وبعايي تغويت عٛاًِم صع اغآيٕض تٌٛيض اؿات .يعٕاي
اگغ اػ اِىبٔب سٛة اؿافبصٖ كٛص ثٙغٖ ٚعي ٔيؼ ااؼايق ِي يبثض
صع ي ػِبْ اػ ثٙغٖ ٚعي تٛؿط ااغاصم عكاٗ ٘ابي تشوواي صألا ب٘ي ٚ
ؿاابػِبٔٙب تعاابعيف ِشاٍفااي اعايااٗ ك اضٖ اؿاات  ٚيىااي اػ جاابِعاغيٓ تعاابعيف
تٛؿط آژأؾ ثٙغٖ ٚعي اعٚپب ) (EPAاعايٗ كض وٗ عجبع اػ:
 -1ثٙغٖ ٚعي صعجٗ اؿافبصٖ ِٛشغ اػ ٘غ يه اػ عٛاًِ تٌٛيض اؿت.
 -2ثٙغٖ ٚعي صع صعجٗ اٚي ياه صياضگبٖ اىاغي اؿات واٗ ّ٘اٛاعٖ ؿاعي صاعص
آٔنٗ عا وٗ صع دبي دبضغ ِٛجٛص اؿات ثٙجاٛص ثشلاض .ثٙاغٖ ٚعي ِجإاي ثاغ
ايٓ عميضٖ اؿت وٗ أـبْ ِي تٛأض وبع٘بيق عا ٘غ عٚػ ثٙاغ اػ صيغٚػ أجابَ
ص٘ض .ع  ٖٚثغ آْ ثٙغٖ ٚعي ِـاٍؼَ آْ اؿت واٗ ثطاٛع پيٛؿااٗ ت كاٙبيي
صع عاٖ أطجبق اعبٌيت ٘بي الاوبصي ثاب كاغايطي واٗ صائّابدر صع دابي تغيياغ
اؿت ّ٘ ٚنٕيٓ ت كٙبيي ثغاي ثىبعگيغي ٔظغيٗ٘ب  ٚعٚكٙبي جضيض أجابَ
گيغص.
تٕٙب وبعايي ( أاشبة كي ٖٛصعؿاتا ياب اشغثشلاي (أجابَ صاصْ وابع صعؿاتا ثٙاغٖ
ٚعي ثب ٔيـإض ثٍىٗ تٛاِبْ اػ ٘غ ص ٚوبعايي  ٚشّغثشلي (أجبَ صاصْ وابع صعؿات
ثٗ كي ٖٛصعؿتا ثٙغٖ ٚعي ثب دبهً ِيگغصص.

كبسن ٘بي ثٙغٖ ٚعيم اثؼاعي اؿت وٗ ؿبػِبٔٙب ٍِ ٚت٘اب عا لابصع ِيؿابػص واٗ
ثضإٔض صع وجب لغاع صاعٔضم ا٘ضان سٛص عا تعيايٓ واغصٖ ٔ ٚظابع ثاغ پيلاغات صع جٙات
تبِيٓ ا٘ضان ِٛعص ٔظغ صاكاٗ ثبكٕض ثٗ ٛع س هاٗ صع جاضٚي ػياغ ِٕاباك عكاض
ثٙغٖٚعي صع ثشق ثبػعگبٔي ِ دظٗ ِي كٛص.
مىافع سضذ بٍشيَسي بخص باصسگاوي بشاي ريوفعان
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تٌٛيضوٕٕضگب

ولٛع
• اااااااااؼايق
علبثتپاااظيغي
صع ثبػاع٘اااابي
جٙبٔي
• ايجااااااااااابص
اغهااااااااٙبي
كاااااااااااغٍي
ثيلاغ
• اؿااااابٔضاعص
ػٔاضگي ثااب تغ
ثغاي ِغصَ

ْ
• ااااااااااؼايق
تلاااااااااااىيً
ؿغِبيٗ
• اعتماااااااااااب
لبثٍياااااااااااات
وبعثغي إي
•ثٙجااااااااااااٛص
ِٛلعياااااااااات
علبثتپااااظيغي
صع ثبػاع

ِوغنوٕٕض
گبْ
• ليّاٙااااااابي
وّاااغ وب ٘ااب ٚ
سضِب
• ويفياات ثٙاااغ
وب ٘ااااااااااااب ٚ
سضِب

وبعگغاْ
•ااؼايق ِؼص
•كاااااااااغايط
وبعي ثٙاغ
•تاااااااااابِيٓ
كشوي
•ادـااااابؽ
عابٖ ثيلاغ
•گـااااااغف
ِٙبع ٘ب

صٌٚت
•تٛأاااااااابيي
اغاُ٘ واغصْ
سااااااااااضِب
اجاّاااااابعي
ثٙاااااااااااااغ ٚ
ثيلاغ
•تٛأاااااااابيي
تٛؿااااااااااعٗ
ثغٔبِاااااٗ٘بي
واااااااااابعاتغ ٚ
اشغثشقتغ

 -2تجشبً كطُسٌا
اتذبص جّب٘يغ كٛعٚي ؿبثك ٔـجت ؿغِبيٗ ثٗ ٔيغٚي وابع ثـايبع ثاب يي
صاكاٗ  ٚؿاغِبيٗ أـابٔي ثـايبع ػيابصي ٔياؼ صاعص ٌٚاي ؿاطخ ثٙاغٖٚعي آْ
پبييٓ اؿت .صع ِٛعص ولٛع٘بي صع دبي تٛؿعٗ (جضٚي2ام اساا ن ثٙاغٖٚعي
ِّٙاغيٓ عبًِ اسا ن صع ِذوٛي ٘غ وبعگغ اؿات .ثاغاي ِلابي ِذواٛي ٘اغ
وبعگغ صع چيٓ تمغيجب  6صعهض آِغيىبؿت ِ ٚمضاع ػيبصي اػ ايٓ اسا ن ثٗ عٍت
ثٙغٖٚعي پبييٓ اؿت .اگغ اسا ن صع ثٙغٖٚعي چيٓ عا صع ٔظغ ٔ ياغيُ ِذواٛي
٘غ وبعگغ ايٓ ولٛع ثيق اػ  50صعهض ِذوٛي ٘غ وبعگغ آِغيىبؿت .لـاّت
پبييٓ جضٚي ِاٛؿط  ٚأذغان ِعيابع ٔٙبصٖ٘اب  ٚثٙاغٖٚعي عا صع ِاٛعص اساا ن
ِذوٛي ٘غ وبعگغ ٔلبْ ِيص٘ض وٗ ثغدـت ٘غ آِابعٖ اساا ن صع ثٙاغٖٚعي
صع ِياابْ ولااٛع٘ب ثـاايبع ػياابص اؿااتِ .ذوااٛي ٘ااغ واابعگغ صع  5ولااٛع صاعاي
ثااب تغيٓ ؿااطخ ِذوااٛي ٘ااغ واابعگغ  31/7ثغاثااغ ِذوااٛي ِاٛؿااط واابعگغ صع
پبييٓتغيٓ  5ولٛع جضٚي اؿتِ .مضاع وّي اػ ايٓ اسا ن ثٗ عٍات ؿاغِبيٗ
ايؼيىااي  ٚأـاابٔي اؿاات .اسااا ن صع ٔـااجت ؿااغِبيٗ ثااٗ واابع  ٚؿااغِبيٗ
أـبٔي ثغ وبعگغ ثاغتيت ضاغايت  2/2 ٚ 1/8صع اساا ن ِذواٛي ٘اغ وابعگغ عا
صاكاٗ صع هٛعتيىٗ ثٙغٖٚعي يه ضغيت  8/3عا صع ايآ اساا ن صاعا ِيثبكاض.
اگغ اسا ن صع ثٙغٖٚعي عا صع ٔظغ ٔ يغيُ ِذوٛي ٘غ وابعگغ صع شغٚتّٕاضتغيٓ 5
ولٛع تٕٙب  4ثغاثغ اميغتغيٓ  5ولاٛع اؿات .ثاضيٓتغتيت اساا ن صع ؿاغِبيٗ
ايؼيىي  ٚوـت صأق تٕٙب ِيؼاْ وّي اػ اسا ن صع ِذوٛي ٘غ وابعگغ عا صع
ثيٓ ولٛع٘ب تٛضيخ ِيص٘ض.
جذَل ( )1مقايسً بٍشيَسي دس صيشبخصٌاي عمذي خذمات
كطُس
با كطُسٌاي صىعتي جٍان دس سال  2222ميالدي
سدي
ف

كطُس

مستغال
تَ
خذمات

سايش
خذما
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دمم َ
وقم َ
استباطا

باصسگاو
ي،
سستُسا
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ٌتهذاسي

ت

ماني

ت

1/459

2/066

0/952

1/212

ثغيابٔيب

1

1/317

2/111

-

0/958

*ايابٌيب

2

0/957

1/276

1/700

0/992

*ْآٌّب

3

1/203

2/353

0/973

1/490

ٗاغأـ
*

4

2/519

1/679

1/906

1/236

ٓژاپ

5

1/962

1/663

0/614

0/874

آِغيىب

6

1/258

2/03

1/036

0/823

وبٔبصا

7

0/99

1/2

**0/44

0/46

ْايغا

8

. ِيثبكض1999  ثٗ ؿبيٛ* آِبع ِغث
. ِبٌي ِيثبكضٚ ٌيٛپ

ب كبًِ سضِبٕٙ** ت

source: International Comparisons of labor productivity, Japan
Productivty Center For Socio - Economic Development (2003
version)
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جذَل  -2مذاسبات بٍشي َسي وسبت بً مقاديش آمشيكا(سال
)1988
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كطُس
A
k
l
آمشيكا
كاوادا
ايتانيا
آنمان غشبي
فشاوسً
اوگهستان
ٌىگكىگ
سىگاپُس
ژاپه
مكضيك
آسژاوتيه
اتذاديً
جماٌيش ضُسَي
سابق
ٌىذَستان
چيه
كىيا
صئيش
متُسط 127
كطُس
اوذشاف معياس
ٌمبستگي با
y
) (log
l
ٌمبستگي با
)log( A

L

y

10222
2/941
2/834
2/818
2/818
2/727
2/628
2/626
2/587
2/433
2/418

10222
1/222
1/263
1/291
1/118
2/891
2/741
1/231
1/119
2/868
2/953

10222
2/928
2/652
2/666
2/822
2/828
2/735
2/545
2/797
2/538
2/676

10222
1/234
1/227
1/126
2/912
1/211
1/115
1/278
2/658
2/926
2/648

2/417

1/241

2/724

2/468

2/286
2/262
2/256
2/233

2/729
2/891
2/747
2/499

2/454
2/632
2/457
2/428

2/267
2/126
2/165
2/162

2/296

2/853

2/565

2/516

2/268

2/234

2/168

2/325

1

2/624

2/798

2/889

2/889

2/248

2/522

10222

-3كطُس استشانيا
جك ِطبٌعب أجابَ كاضٖ آٔناٗ ِٛجات تغيياغا
كضٖ ثٗ هٛع ػيغ ثيبْ ِيكٛص.
جا ااؼايق صعآِض٘بي ِغصَ
اٌفا پيلغااٙبي تىٌٕٛٛژيىي
ةا ؿيبؿا ظاعي صٌٚاي
صا ؿٍيمٗ  ٚتغجيذب ِغصَ
5

ثشاق تٛػياك اؿااغاٌيب

اٌٚيٓم عبِاً اػ اغن تمبضبؿات .ايآ عٛاِاً ِإعىؾ وٕٕاضٖ تغيياغا صع
ؿٍيمٗ  ٚؿجه ػٔضگي ِوغنوٕٕضٖ ّ٘ ٚنٕيٓ تغييغا اجاّابعي اؿات واٗ
ِٛاعص ػيغ عا كبًِ ِيكٔٛض.
اٌفا ااؼايق ِعٕي صاع صع صعآِض  ٚلضع سغيض ِغصَ
ةا تغييغ صع اٌ ٛي سغيض ِغصَ (ااغاص شغٚتّٕض وب ٘بي ٌاٛکؾ  ٚاااغاص امياغ
وب ٘بي ضغٚعي ثيلاغ ِيسغٔضا
جا ااؼايق ٔغر ِلبعوت ػٔبْ صع ثبػاع وبع (صعآِض سبٔٛاع ااؼايق ِي يبثضا
صا اغاُ٘ ثٛصْ ثيلاغ اعاجبع ِوغنوٕٕضٖ
٘اا ِبكيٓ٘بي ثب هغاٗ  ٚلبثً اتىبم سبٔٗ٘بي ثؼعگ  ٚيشنابي اغيؼع٘ابي
ثؼعگ (ظغايت طسيغٖ ثب ا وٗ ثٗ سغيض ثيلاغ ِوغنوٕٕضگبْ ِيأجبِض.
تغييغا كجىٗ تٛػيك چٕبْ ِطغح كضٖ وٗ گاٛيي «أما ة آعاِاي» هاٛع
گغااٗ اؿت .صع ص٘ٗ  90ثغاي عّضٖ اغٚكي ِذغن٘بي لٛي ثغاي اؿاافبصٖ
اػ تىٌٕٛٛژي٘بي جضيض  ٚاؿافبص ٖ ٚؿيك اػ تىٌٕٛٛژيٙبي لضيّي ِبٕٔاض تجابصي
اٌىاغٔٚيىي صاصٖ٘بEDI( 4ا ٚجاٛص صاكااٗ اؿات .اؿاافبصٖ اػ أجابع ثاٗ عٕاٛاْ
جبيي ثغاي طسيغٖ وب واب٘ق يباااٗ اؿات  ٚثاٗ جابي آْ وب ٘اب ثاٗ هاٛع
اتِٛبتيه صع ِغاوؼ تٛػيك جغيبْ ِييبثٕض  ّ٘ ٚبَ ثب آْ ؿيـاُ٘بي طسيغٖ ثب
سبٌي كضْ لفـٗ٘ب سٛص ثٗ سٛص پغ ِيكٔٛض .أجبعصاعي ٔٛيٓ ثٗ ايٓ ِعٕاي
وااٗ وب ٘اابي تٌٛيااض كااضٖ صع وبعسبٔااٗ ثااب دااضالً صؿاات ثااٗ صؿاات كااضْ
ِـاميّب ثٗ صؿت ِلاغي ِيعؿض 5گـاغف يبااٗ اؿت  ٚطسيغٖ واب صع
أجاابع صع دااضالً ِمااضاع آْ لااغاع گغااااٗ اؿاات .أجاابعصاعي  ٚأجاابعگغصأي اػ آْ
هٛعتي وٗ يه تيُ عٚػ٘بي ػيبص هغن آْ وٕٕاض سابعج كاضٖ  ٚاِاغٚػ يىاي صٚ
ٔفغ صع ي چٕض ؿبعت آْ عا أجبَ ِيصٕ٘ض.
اغٚك بٖ٘بي ثؼعگ كضٖ ؿعي ِيوٕٕض ثاب عغضاٗ جابِك تّابَ ِبيذاابج
ِوغنوٕٕاضٖ صع ياه جاب عغضاٗم  ٚپبؿاش ٛي ػِابْ أاضن سغياضاعاْ  ٚهاغاٗ
جٛيي صع ػِبْ ثبكٕض .اِغٚػٖ سيٍي اػ وب ٘ب ثبػاعي كضٖ ِٛ ٚااك ثب ؿٍيمٗ
ِوغنوٕٕضٖ  ٚػِبْ ا ٚتغييغ كىً يبااٗ اؿتِ .غاوؼ سغيض ؿبٌٓ شظاسٛعيم
اوٛاعيَٛم ػِيٓ گٍفم پبعن تفغيذي ٔ ٚظبيغ آْ عا صع سٛص جبي صاصٖأاض  ٚثاغاي
تـٙيً صع سغيض ِوغن وٕٕضگبْ ِذً٘بيي ٘اُ ثاغاي پابعن اتِٛجياً صع ٔظاغ
گغااٗ ِيكٛص .تغييغا صع ؿاجه ػٔاضگي ؿاجت كاضٖ تاب وب ٘اب ِٛاااك ثاب
طائمٗ ِوغن وٕٕضگبْ غادي  ٚعغضٗ كٔٛض.
خشدي فشَضي

سغصٖاغٚف٘ب ِطبثك ثب صعآِضم ؿٓم جٕؾم ؿجه ػٔاضگيم ٔاداص  ٚاغاشات
ِوغن وٕٕضگبْ ؿعي وغصٖأض ثبػاع٘ب عا اػ ُ٘ تفىيه وٕٕض (تشون صع ػِيٕٗ
چٕض ِبعن تجبعيا
ااؼايق علبثت صع ثبٔه٘بي تجبعي  ٚظٛٙع تىٌٕٛاٛژي٘ابي جضيضواٗ ساٛص عا
ثٗ كىً وبع ٘بي اعاجبعي ٔلبْ صاصٖ ثاٗ عادااي سغياض٘ب  ٚاعاياٗ ساضِب
ثبػعگبٔي وّه وغصٖ اؿت .تجبع اٌىاغٔٚيىي گـاغف يبااٗ ٘ ٚؼيٕاٗ أجابَ
ث اٗ كااض وااب٘ق صاكاااٗ اؿاات .تجٙيااؼا پٛيلاا غ6م شجاات پااٛي
ِجاابص
- Electronic data interchange
- Cross- docking
- Scanning equipment
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اٌىاغٔٚيىي  ٚؿيـاُ وبِپيٛتغ ِغوؼي ثٗ اعتمب ثٙاغٖٚعي أجبِياضٖ  ٚوٕااغي
أجبعم اعايٗ سضِب ثٗ ِلاغيبْم ثبػعؿي ٔ ٚظبع عا ثٙجٛص صاصٖ اؿت .ضآّ
ايٕىٗ ٔيبػ ثٗ ٔيغٚي وبع عا ُ٘ وُ وغصٖ اؿت.
ٔواات ثبعوااض عٚي وب ٘ااب  ٚسٛأااضْ ليّاات ثااب صؿااا بٖ ثبعوااضسٛاْ ِٛجاات
ااؼايق ؿٛص سغصٖاغٚكبْ  ٚوب٘ق ٘ؼيٕٗ٘بي آٔٙب كضٖ اؿت.
٘ؼيٕٗ٘بي دًّ ٔ ٚمً وب٘ق پيضا وغصٖ  ٚاعتجب اب سيٍاي تـاغيك كاضٖ
اؿاات .اياآ پيلااغات٘ااب ؿاابسابع كااجىٗ تٛػيااك عا صگغگاا ْٛؿاابساٗأض .اياآ
تغييغا ُ٘ صع سغصٖ اغٚكاي ٘ ٚاُ صع عّاضٖ اغٚكاي اتفابق ااابصٖأاض .صع
عّضٖ اغٚكي ؿيـاُ وٕاغي ِٛجٛصي أجبع وابِپيٛتغي كاضٖ  ٚؿفبعكاب
ثب ايٕاغٔت  ٚاىؾ ثاٗ ؿاٌٛٙت أجابَ ِيگياغص .ظٙاٛع تجابع اٌىاغٔٚيىاي ٚ
ايٕاغٔاي پابٔـايً٘بي ِلجات ثابٌمٖٛاي عا ثاغاي ثٙجاٛص كاجىٗ تٛػياك ااغاُ٘
صي اغي واٗ ٔبكاي اػ عكاض تىٌٕٛاٛژي  ٚثاٗ
ؿبساٗ اؿت .اػ جٍّاٗ تذاٛ
وااابعگيغي آْ صع لـاااّت٘بي ِشاٍاااف ثاااٛصٖ  ٚاػ جٍّاااٗ ِٛجااات پيلاااغات
ؿيـاُ٘بي أجبعصاعي ثغ اؿبؽ اهً «صعؿت ؿغ ِٛلاك» (""Just in time
ا ِيثبكااض  ٚاياآ ؿيـاااُ٘ب ٘ؼيٕااٗ٘بي أجاابعصاعي عا ثااٗ دااضالً عؿاابٔضٖ
اؿتٔ .مق ٚاؿطٗ٘ب وُ سٛا٘ض كض ٘ ٚؼيٕٗ٘بي ثضٖ ا ثـابْ  ٚؿفبعف
وب ثيلاغ وب٘ق سٛا٘ض يبات.
صع اؿاغاٌيب تبشيغ صٌٚت ٔيؼ اػ غيك ِٛاعص ػيغ ثٛصٖ اؿت.
 تغييغ صع ؿبعب وبع (ااؼايقا ِمغعا ػصايي صع عاؿابي آػاصي ثيلاغ وـت  ٚوبع اه دب صع دًّ ٔ ٚمًم اعتجب ب تغييغا صع تغتيجب ٔٙبصي ِغث ٛثٗ ثبػاع وبع وٗ ٘ؼيٕاٗ٘بي ٔـاجي وابعٔيّٗ ٚلتم ِٛلاي  ٚصائّي عا ِابشغ ؿبساٗ اؿت.
ّ٘نٕيٓ ٔمق صٌٚت صع اغاُ٘ ّٔٛصْ ػيغؿبست٘بم ااؼايق علبثت پاظيغي
الاوبص اػ غيك اه دب سغص الاوبصي  ٚتجبع لبثً تٛجاٗ اؿات  ٚثاب سغٖ
اؿابٔضاعص٘بي ػيـت ِذيطيم ثٙضاكااي  ٚؿا ِايم ثغچـات وب ٘اب ثاغ
٘ؼيٕٗ٘ب ِٛشغ ثٛصٖ اؿت.
عمذي فشَضي

ػيااغ

تعييٓوٕٕااضٖ٘بي اهااٍي ثٙااغٖٚعي صع ثشااق عّااضٖ اغٚكااي ثااٗ هااٛع
صؿاٗثٕضي كضٖ اؿت.
7
1ا ص يً اٛعي (ص يً يب عٛاًِ ثي ٚاؿطٗا
8
2ا عٛاًِ ػِيٕٗاي (عٛاًِ ػيغثٕبيي  ٚاؿبؿيا
9
3ا اشغ وٕٕضٖ٘بي ثٕيبصي ِبٕٔض ِذيط ؿيبؿاي (ؿيبؿا ظاعا ٙٔ ٚبصي
ٔمق تىٌٕٛٛژي صع ِيبْ ص يً اٛعي تبويض كضٖ اؿات .چاغا واٗ تىٌٕٛاٛژي
ثٛصٖ اؿت  ٚاػ عٛاًِ ِ ُٙاعتفبي
كبيكتغيٓ تـٙيًوٕٕضٖ تغييغا  ٚتذٛ
ثٙغٖٚعي ِيثبكض .تىٌٕٛٛژي عٚيٗ٘ب  ٚاٌ ٘ٛبي شبٌت تٛػيك عا ثٗ ٘اُ عيشااٗ
 ٗ ٔ ٚصاعي  ٚطسيغٖ ؿبػي صع أجبع اػ دبٌت ؿٕاي اغٕ٘ا ِاضيغيت عا تغيياغ
7

. Immediate causes
8 . underlying factors
9 . Fundamental influences
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صاصٖ اؿاات .تىٌٕٛٛژيٙاابي جضيااض ِبٕٔااض پٛك اق ثبعوااض صع تٌٛيااضا ثااب اِااٛاج
ؿابساٗ كاضٖ ايآ اِىابْ عا ااغاُ٘
عاصيٛيي 10وٗ ثغاي كاّبعف ِذواٛ
آٚعصٖ اؿت وٗ ا عب  ٚوٕاغي أجبع ثٗ عاداي  ٚثٗ آؿبٔي صع ػِابْ أاضوي
هٛع گيغص .ثٗ ايٓ تغتيت وبع ِٛعص ٔيبػ ثغاي أجبَ ايٓ اِٛع  ٚثغاي تٛػياك ثاٗ
كض وُ كاضٖ اؿات .اػ اكااجب٘ب ِ ٚذبؿاجب وبؿااٗ كاضٖ  ٚاػ دجاُ
وبشظ٘بي ِٛعص اؿافبصٖ صع ِضيغيت ِذبؿاجب م طسياغٖ  ٚاكااجب٘ب ٔياؼ واُ
كضٖ اؿت .علبثت ٔيغٚي ثـيبع ِٛشغ  ٚاشغگظاعي ثاغ ثٙاغٖٚعي ثشاق عّاضٖ
اغٚكي صاكااٗ اؿات .هاغن ٔظاغ اػ ايٕىاٗ علبثات اػ ثٕ ابٖ٘ابي صاسٍاي ياب
ٚاعصا ثغسبؿاٗ ثبكض أ يؼٖ٘بي ػَ عا ثغاي وـات تىٌٕٛاٛژي ياب اثاضا ثاٗ
ٚجٛص ِيآٚعص.
ثٗ ثٕ بٖ٘ابي ثغتاغم ٚعٚص ِبكايٓ٘بي اعػاْ ليّات واغٖايم
اعايٗ تـٙي
گـاغف هٕعت وبِپيٛتغ اػ جٍّٗ ص ياً اااؼايق علبثات  ٚصع ٔايجاٗ اااؼايق
وبعايي  ٚوب٘ق ٘ؼيٕٗ ثٛصٖ اؿت علبثت صع ِجِّٛ ٛجت عم ييتاغ كاضْ
عاابع عابِ ْ ثشاق گلااٗ  ٚواب٘ق ٔياغٚي وابع  ٚع٘اب واغصْ ؿاغِبيٗ٘بي
شيغوبعا عا صع پي صاكاٗ اؿت.
عُامم بىيادي اثش گزاس بش بٍشيَسي عمذيفشَضي

ؿيبؿت٘بي صٌٚت (لٛأيٓ ِغث ٛثٗ دًّ ٔ ٚمً ِ ٚمغعا ِغث ٛثٗ آْم
ػيغؿاابست٘بي دّااً ٔ ٚمااًا ٙٔ ٚبص٘ااب اشااغ لااب ك  ٚتعييٓوٕٕااضٖاي ثااغ عٚي
ثٙغٖٚعي ثشق عّضٖ اغٚكي صاكاٗ اؿت.
عبًِ اهٍي ِٛشغ ثغ ثٙغٖٚعي ساغصٖ اغٚكاي تغيياغا ِياؼاْ ؿابعب وابع
ثٕ بٖ٘ب  ٚوبع٘بي سغصٖاغٚكاي ِيثبكاض .ثطاٛع عّاِٛي اااؼايق ؿابعب
وابعي ثٕ ابٖ  ٚوبع٘اب ثاٗ هاٛع ثيلبعاضٖ صع ؿابي٘بي ص٘اٗ  1980اااؼايق
صاكاٗ اؿت .ؿبعب وبعي وـات  ٚوبع٘اب صع ؿابي  1980اػ  52ؿابعت صع
٘فاٗ ثٗ  56ؿبعت صع ؿبي  1986عؿيضٖ  ٚؿپؾ ثاٗ  61ؿابعت صع ؿابي
 1992ااؼايق يبااٗ اؿت.
اػ ِماغعا ثشاق تٛػياك ولاٛع٘بي ع اِ OECD ٛلاشن
ثغعؿي پاي
كضٖ وٗ ثبػ ثٛصْ ؿبعب وبعي اشغا ِلجاي صاعص ثاٗ اٛعي واٗ ثاب اااؼايق
ٔيغٚي وبع ؿبعب وبعي ِغبػٖ٘ب ٔ ٛي ِيكٛص ٛٔ ٚعب اكاغبي پابعٖ ٚلات
ااؼايق ِييبثض .گغچٗ ِذضٚصياٙبي لبٔٔٛي ثغاي وبعاغِبيابْ اػ ٔظاغ ؿابعب
واابع ػياابصم دااضالً پغصاساات صع كاات  ٚؿاابعب عٚػ٘اابي تعطيٍااي ٚجااٛص صاعص.
ايلبْ ٔايجٗ گغااٗ اؿت وٗ اكاغبي ثيلاغ ثب وّي اغٚف ثيلاغ ِٕجاغ ثاٗ
پيضا وغص وٗ ثابػ ثاٛصْ
وب٘ق وٛچىي صع ثٙغٖٚعي ٔيغٚي وبع ِيكٛص .پي
ؿبعب وبعي ِٛجت لٛي كضْ ٚضاعيت كاغواٙبي ثاؼعگ ِيكاٛص  ٚثاغاي
وـت  ٚوبع٘بي وٛچه ثبعث اػ صؿات صاصْ ؿا ُٙثابػاع ِيكاٛص٘ .غگٔٛاٗ
ِذااضٚصيت ِ ٚمااغعا ثااغاي ؿاابعب واابعي صع اعبٌياات وـاات  ٚوبع٘ااب ِااٛشغ
ِيثبكض.
عُامم مُثش فُسي بش بٍشيَسي
عقالويت

تّغوااؼ ثااغ عم ٔياات صع ااي ؿاابي٘بي ص٘ااٗ  1990عبِااً ِّٙااي ثااغ
هغاٗجٛيي ٔٙبصٖ ٔيغٚي وابع ثاٛصٖ اؿات .عم ٔاي ثاٛصْ ثاٗ ساغصٖ اغٚكابْ
- Radio – frequency scanning of product barcodes
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اجاابػٖ ِيص٘ااض وااٗ اػ ِٕااباك ثاابػص٘ي ِمياابؽ الاواابصي اؿااافبصٖ ّٔبيٕ اض ٚ
ّ٘نٕيٓ تشون ثغاي جظة گغٖ٘ٚبي سبم سغيضاعاْ ثب اعايٗ سضِب ثيلااغ
 ٚعلبثت ليّاي ثٛجٛص آياض .صع ِجّا ٛعم ٔيات صع ثـايبعي اػ لـاّت٘بي
ثشااق سااغصٖ اغٚكااي ثبعااث وااب٘ق تااه اغٚكااي٘ااب  ٚدغواات ثااٗ ؿااّت
اغٚك بٖ٘بي ػٔجيغٖاي ثب تشون ِ ٚؼيت الاوبصي صع عغضاٗ ِاضيغيت كاض.
سغصٖ اغٚكي٘ب ثب عٔٚض ااؼايق ثٙغٖٚعي ؿٗ ِغدٍٗ اغٚك بٖ٘بي أفاغاصي
وٛچه  ٚؿپؾ ثؼعگ شيغ تشووي صع ٔٙبيت اغٚك بٖ٘بي ػٔجيغٖاي عا ي
وغصٖأض.

تكىُنُژي

تغييغ تىٌٕٛٛژي ِبٕٔض وبِپيٛتغي وغصْ  ٚاؿىٕغ٘بم ثٙغٖٚعي عا ِابشغ وغصٖ ٚ
ِٛجاات وااب٘ق ٔيااغٚيواابع  ٚتغييااغ ؿيـاااُ٘بي ِااضيغيت گغصيااضٖ اؿاات.
تىٌٕٛٛژي ثبعث كض ِيؼاْ ػِابْ وبعِٕاضاْ ثاغاي اعاياٗ ساضِب ثاٗ ِلااغيبْ
وب٘ق يبااٗ  ٚدـبثضاعي  ٚوٕاغي أجبع ؿاغيك أجابَ گياغص .اؿاىٕغ٘ب ثبعاث
وٕاااغي عٍّيااب لطعااي ؿااغيك  ٚپؾأااضاػ ػِاابْ ٔيااغٚيواابع ِيكااٛص ثٙجااٛص
تىٌٕٛٛژي ثاب تٛؿاعٗ ٔغَااؼاع٘اب ثبعاث كاض واٗ اعاياٗ ّٔ ٚابيق عٍّىاغص ثاٗ
عاداي هٛع گيغص ِ ٚضيغاْ لبصع ثاٗ تذٍياً كبسواٙبي ثٙاغٖٚعي ااغصي صع
ػِبٔٙبي ِافب ٚثبكٕض.
ٌمگشايي دس صوجيشي عشضً

ثٕ بٖ٘بي سغصٖ اغٚكي اؿاغاٌيب صع ؿبي٘بي ص٘ٗ  1990ثب ػٔجيغٖ عغضٗ
ّ٘ غا گغصيضٔض ّ٘ .غايي آٔٙب ثاب ػٔجياغٖ عغضاٗ  ٚتاٛاَ ثاب علبثات ثاٗ عٕاٛاْ
ٚاواإق  ٚتغييااغا ؿااغيك تىٌٕٛااٛژي ِٕجااغ ثااٗ ثٙجااٛص ثٙااغٖٚعي كااض .سااغصٖ
اغٚكااي٘ب ثااب اؿااافبصٖ اػ ٚؿاابيً ٔمٍيااٗ تىٌٕٛااٛژيثغ جٙاات ػٔجيااغٖ عغضااٗ
ثبعث ثٙجٛص ثٙغٖٚعي صع اغٚف كاض .صع لـاّت پٛكابن عص  ٚثاضي ا عاب
اٌىاغٔٚيىي ِٛجت ٔؼصيىي اغٚكٕضگبْ  ٚتٌٛيضوٕٕضگبْ گغصياضٖ واٗ صع ٔايجاٗ
آْ تغييغا تغجيذب  ٚؿٍيمٗ٘بي ِوغن وٕٕضگبْ ِٕعىؾ ِيكٛص  ٚثاغاي
تٌٛيضوٕٕااضگبْ ثبعااث وااب٘ق أجاابعصاعي  ٚوااب٘ق جـاااجٛي ِوااغنوٕٕضگبْ
ِيكٛص.
سقابت

علبثت لٛي صع ي ؿبي٘بي ص٘ٗ  1990صع ااؼايق ثٙغٖٚعي ثشق ساغصٖ
اغٚكي ٔمق ثـيبع ِّٙي صاكاٗ اؿت  ٚآْ عبِاً اهاٍي ِاٛشغ صع جٙات
عم ٔي ثٛصْ  ٚؿغِبيٗ گظاعي صع تىٌٕٛٛژي  ّ٘ ٚغايي صع ػٔجيغٖ عغضاٗ صع
عاؿابي ِضيغيت ثٙاغ ثٛصٖ اؿت.

تقاضا

عكض سٛة تٌٛيض صع ص٘ٗ ّ٘ 1990بٕ٘ ثب ااؼايق اغٚف ثٛص .اٌجااٗ عكاض
الاوبصي لٛي ثشلي اػ عكض تمبضب ِيثبكض  ٚؿبيغ عٛاًِ ِلً تٛعَ پبييٓ
ٔ ٚغر٘بي ثٙاغٖ پابييٓ صع عكاض ؿاطٛح ا ّيٕابْ ِواغن وٕٕاضگبْ  ٚاااؼايق
اغٚف ِٛشغ ثٛصٖأض.
عكض سٛة  ٚپبيضاع ي ؿبي٘بي ص٘ٗ  1990جٙت ضّبٔت اغٚف ثيلااغ
ثغاي سغصٖ اغٚكبْ ا ّيٕبْ ثٗ توّيُگيغي ثغاي ؿغِبيٗگظاعي ثاغاي عكاض
ثٍٕض ِض ثٙغٖٚعي  ٚااؼايق ظغايت  ٚاؿافبص ٖ اػ اغهات ثابػصٖ ثاٗ ِميابؽ
الاوبصي ايجبص وغص.

سايش عُامم اصهي
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تغييغ ؿيبؿت صٌٚت ٔـجت ثٗ ؿبعب وـت  ٚوبع٘ب اشغ ِعٕاي صاعي ثاغ
ثـيبعي اػ سغصٖ اغٚكي٘بي ِٕب ك ِشاٍف اػ ٔظغ داضٚص اسايابعا صاكااٗ
(pilat 1997ا آْ ِٕجغ ثٗ ااؼايق كابشٍيٓ ِٛلات
اؿتِ .طبثك يبااٗ پي
 ٚپبعٖ ٚلت گغصيضٖ اؿت.
ثٗ ٘غ دبي اها دب لابٔٔٛي صع عٚاثاط وـات  ٚوابع ثبعاث ثٙجاٛص كاغايط
وبعي صع جٙت عٔٚض اكاغبي پبيضاع ثٗ ٚيدٖ صع ؿٛپغ ِبعوت٘بي ثؼعگ گغصياض ٚ
ثٗ ّ٘غاٖ سٛص عٚاثط پبياضاع وابعي ثايٓ كابش ْ  ٚوبعاغِبيابْ ثاٗ ٚجاٛص آٚعصٖ
اؿت .اػ غااي عٛاِاً ِاٛشغ ثاغ ثٙاغٖٚعي كابًِ ِلابعوت٘بي اجاّابعي
وـت  ٚوبع٘اب ِٛجات اااؼايق اعبٌيت٘ابي
اؿت اػ جٍّٗ ااؼايق تعطي
ٚعػكااي  ٚعٚاثااط ساابٔٛاصگي آٔٙااب ِاايكااٛص .ااااؼايق صعآِااض ساابٔٛاع اػ غيااك
اعبٌيت ػٔبْم ِٛجت ااؼايق ِشابعج سبٔٛاع٘اب  ٚجٛأابْ ِلاً ٌجابؽ  ٚوفاق
ٚعػكي ِيكٛص .صع ِجّ ٛأعطبن پظيغي ؿبعب وبعي سغصٖ اغٚكاي٘اب
ِؼيت٘اابيي عا ثااٗ ّ٘ااغاٖ صاكاات وااٗ ِٕجااغ ثااٗ تٛؿااعٗ اكاااغبي پاابعٖٚلاات ٚ
ؿبعب شياغ عؿاّي وابعي ِال ايجابص اغهات اكااغبي ثاغاي صألاجٛيبْ ٚ
كبشٍيٓ وبعِٕض ِيكٛص.
ثٙجٛص وبعايي صع ثشق عّضٖ اغٚكاي صع داضٚص  70صعهاض ثاٗ عٍات عكاض
ثٙغٖٚعي ؿغِبيٗ ثٛصٖ اؿت  ٚصع ثشق سغصٖ اغٚكي ؿ ُٙاهاٍي عا عكاض
ثٙغٖٚعي ٔيغٚي وبع صاكاٗ اؿت.
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-4كطُس مانضي
کلٛع ِبٌؼي يک اػ ِٛاكتغيٓ ؿيـاُ٘بي الاوبصي جٕٛة كغق آؿيب عا
صع سٛص جبي صاصٖ اؿتم ايٓ کلٛع ثب جّعياي دضٚص ِ25يٍئ ْٛفغ ٚ
ِـبداي صعدضٚص ٘ 330ؼاع کيٍِٛاغ ِغثك صاعاي عكض ثيق اػ ٘فت صعهضي
تٌٛيض ٔبسبٌن ٍِي ِي ثبكض .صع آِض ؿغأٗ ايٓ کلٛع صع ؿبي 2004
ِي صي ِعبصي 11 4650ص ع ثٛصٖ ٚ 12صعآِض آْ امط اػ ِذً گغصك غي
صعّ٘بْ ؿبي صع دضٚص ِ13يٍيبعص ص ع ثٛصٖ اؿت.
عكض ثشق سضِب صع ِمبيـٗ ثب عكاض ثشاق هإعت اػ شجاب  ٚپبياضاعي
ثيلاغي ثغسٛعصاع ثٛصٖ اؿات .ثاٛيدٖ ّٔاٛصاع ٔلابْ ِيص٘اض واٗ صع اٛي
ثذغاْ ِبٌي آؿيب  1997-8عكض ثشق هٕعت ثلض ِٕفي كضٖ اؿات.
صع دبٌي وٗ ِيؼاْ  ٚكض ٔٛؿبٔب صع ثشق سضِب أضن ِيثبكض.
عٍيعشُ ااؼايق اكاغبيم ثٙغٖٚعي ٔيغٚي وبع ٔيؼ صع صٚعٖ ِٛعص ٔظغ ؿايغ
اؼايٕضٖاي صاكاٗ اؿت وٗ ٔلابٔٗ ساٛثي ثاغاي تٛؿاعٗ ثٍٕضِاض ثشاق
سضِب صع الاوابص ِابٌؼي اؿاتِ .ذبؿاجب أجابَ كاضٖ ثاغ پبياٗ ؿاغأٗ
ٚالعي تٌٛيض ساضِب ٔلابْ ِيص٘اض واٗ ثٙاغٖٚعي ٔياغٚي وابع صع ثشاق
سضِب اػ ِ 14يٍي RM13 ْٛصع  1980ثٗ ِياؼاْ ِ 26/5يٍيا RM ْٛصع 2005
عؿيضٖ اؿت( .جضٚيا ثطٛع ِاٛؿط ثٙغٖٚعي ٔيغٚي وبع صع ثشق ساضِب
ثب ٔغر ؿبٌيبٔٗ  3صعهض عكض صاكاٗ اؿت وٗ اغاتغ اػ ِياؼاْ ِاٛعص ٔظاغ صع
ثشق هٕعت يعٕي  2/8صعهض اؿت (جضٚيا ي صٚعٖ يبص كضٖ ثٙغٖٚعي
ٔيغٚي وبع صع سضِب سوٛهي  2/5صعهض ثٛصٖ اؿت.

بخص

جذَل سضذ بٍشيَسي ويشَي كاس دس بخطٍاي اقتصادي
وشر سضذ متُسط (دسصذ)
222-2225
1992-1999
1982-1989

صىعت
خذمات
سضِب سوٛهي
سضِب صٌٚاي
سايش بخطٍا

2/4
5/1
5/2
3/1
2/9

3/9
1/3
0/3
2/8
3/7

1/7
1/6
1/6
3
2/5

-2225
1982
2/8
3
2/5
3/1
3/2

جذَل مطاسكت بخصٌاي اقتصادي مانضي دس سضذ بٍشيَسي ويشَي كاس
طي دَسي 1985 -2221
-World Bank Development Indicators 2005.
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13

11

1

ضشح
كطاَسصي
معذن
تُنيذات صىعتي
خذمات عمُمي
ساختمان
عمذي فشَضي َ
خشدي فشَضي
دمم َ وقم َ
استباطات
امُس ماني ،بيمً َ
مستغالت
خذمات ضخصي َ
اجتماعي
خذمات دَنتي
كم
سضذ ساالوً
بٍشيَسي ويشَي كاس

اثشات اوتقاني
-4
6
9
2
-3

كم
-1
15
27
5
-4

2

اثشات داخهي
2
9
18
3
-1

7

-4

11

8

2

5

18

8

12

9

-1

12

17

-1

18

122
4/5

15
2/7

85
3/8

3

*ِّ -ىٓ اؿت ثٗ صٌيً گغص وغصْ اعلبَ ثيٓ علُ وً  ٚجّك اجؼا اسا ن ٚجٛص صاكاٗ
ثبكض.
-Total Contribution 2-Due to Shift Effect Using Equation 3- Due to Intra Sector
Effect1

تٛجٗ :وً ِلبعوت ثشق٘ب صع عكض ثٙغٖ ٚعي ٔيغٚي وبع ثٗ عٍت اشغا
 ٚاشغا تغييغ ثشلي اؿت.

صاسً ثشلي

 -2اشغا أامبٌي ِيؼاْ تبشيغ گظاعي ؿبيغ ثشلٙب ثغ ثٙغٖ ٚعي ثشق صاعص.
 -3اشغا صاسٍي ِيؼاْ تبشيغ گظاعي ِـابيً صع ْٚثشاق ثاغ ثٙاغٖٚعي ساٛص
ثشق ِيثبكض.
ا٘ضان عكض  ٚتٛؿعٗ ولٛع ِبٌؼي اػ غيك ااؼايق ثٙغٖٚعي ؿغاؿغي ٚ
لضع علبثتپظيغي ِيثبكض  ٚثٗ ايٓ صٌيً عكض ثٙغٖٚعي ؿ ُٙلبثً
ِ دظٗاي صع عكض تٌٛيض ٔبسبٌن صاسٍي ايٓ ولٛع صاعص ثغاي ِلبي صع ؿبي
 1997ؿ ُٙثٙغٖٚعي صع عكض تٌٛيض ٔبسبٌن صاسٍي ِبٌؼي  70صعهض ثٛصٖ
اؿت .ايٓ صع ٔايجٗ تبويض ثغٔٛآٚعيم تىٌٕٛٛژي ثب  ٚثٙغٖثغصاعي وبعا اػ ِٕبثك
أـبٔي ِيثبكضم جضاٚي ػيغ تٛػيك ؿ ُٙثشق٘بي ِشاٍف صع عكض
الاوبصي  ٚثٙغٖٚعي وً عا ٔلبْ ِيصٕ٘ض .صع ؿبي  1997ؿ ُٙثشق٘بي
دًّ ٔ ٚمًم تجبع م ثبػعگبٔي  ٚاِٛعِبٌي ثٗ تغتيت اػ تٌٛيض ٔبسبٌن صاسٍي
ولٛع 7/58م  10/8 ٚ 12/01صعهض  ٚاػ ٔظغ ؿ ُٙاػ عكض ثٙغٖٚعي الاوبص
ِبٌؼي 8/42م  5/82 ٚ 6/36صعهض ثٛصٖ اؿت.
جضٚي  -ؿ ُٙثشق صع عكض ثٙغٖٚعي
ثشق٘ب
تٌٛيضا

1996
/00
48
/24
15
/96

هٕعاي

ثبػعگبٔي  /تجبع
دًّ ٔ ٚمً

12

1997
/25
51
/49
11
9/46

12
/20
اِٛعِبٌي
13
5/47
ؿبساّبْ
2/58
ثغق
2/29
صٌٚت
0/65
ؿبيغ سضِب
2/56
ِعضْ
2/92
1/56
ولبٚعػي
Sources: Npc. Productivity Report 19970
/00
14
5/43
2/83
2/10
1/03
0/85

ِطبثك ِطبٌعب أجبَ كضٖ ِٕبثك عكض ثٙغٖٚعي  ٚوبعايي عٛاًِ تٌٛيض صع
14
الاوبص ِبٌؼي عجبع اػ:
-1آِٛػف :آِٛػف ٘بي اثاضاييم ِاٛؿطٗ  ٚتىّيٍي
-2ػيغ ؿبست٘بي الاوبصي
صؿاغؿي ثٗ ِٕبثك  ٚأامبي آؿبْ ٔيغٚي وبع اػ ثشق٘بي ثب ثٙغٖٚعي
پبييٓ ثٗ ثشق٘بيم ثب ثٙغٖٚعي ثب ِٛجت عكض ثٙغٖٚعي ِيكٛص.
-3ولق تمبضب
ٚ ٚؿبيً
ٔٛؿبٔب ثبػعگبٔي صع اؿافبصٖ اػ غايت٘بي ِبكيٓآ
ِٛشغ ِيثبكض .كبسن ولق تمبضب كبسن ثٙغٖثغصاعي اػ ظغاياٙبي
وب٘ق
تٌٛيض ِيثبكض  ٚصع ٔايجٗ عوٛص ثٙغٖثغصاعي اػ ِبكيٓآ
ِييبثض.
-3ؿبسابع ؿغِبيٗ
ٌٛ ٚاػَ صاعص
ِيؼاْ ؿغِبيٗ ثـا ي ثٗ ؿغِبيٗگظاعي صع ِبكيٓآ
وٗ ٔٙبصٖ ؿغِبيٗ تٍمي ِيكض.
-4پيلغات٘بي إي  ٚتىٕيىي
عبًِ ويفي وٗ جضا اػ اشغا آِٛػف  ٚؿغِبيٗ ِيثبكض .عِّٛب
كبسن پيلغات ٘بی إي ٔلبٔ غ ثٙغٖثغصاعي وبعا اػ تىٌٕٛٛژيم ٔٛآٚعي
ِضيغيت  ٚوبعايي ؿبػِبٔي ِيثبكض.
صع ِجّ ٛثغاي ااؼايق ثٙغٖٚعي عٛاًِ تٌٛيض ولٛع ِبٌؼي تٛهيٗ ثٗ
آِٛػف٘بي ٔيغٚي أـبٔيم ؿغِبيٗگظاعي صع تذميمب  ٚتلٛيك وـت
 ٚوبع٘بي وٛچه ِ ٚاٛؿط ثٗ ٔٛآٚعي ِيكٛص.
سياستٍاي كطُس مانضي بشاي افضايص بٍشيَسي کسب َ کاسٌای کُچک َ
متُسط

ِبٌؼي اػ جٍّٗ ولٛع٘بيي اؿت وٗ عوغ ا عب عا ثٗ سٛثي صعن
ّٔٛصٖ  ٚثٗ ِٕظٛع پيلجغص ٘ ٚضايت ؿغيك ٘ ٚضإّض آآٚعي ا عب
»كٛعاي ٍِي آآٚعي ا عب « عا ثب ٘ضن ايجبص جبِعٗ شٕي اػ
ا عب  ٚثب صع ٔظغ گغاآ صٚعّٔبيي اػ ؿبي  2020ت،ؿيؾ ّٔٛصٖ اؿت.
عئيؾ ايٓ كٛعا ثٗ صٌيً اّ٘يت ِٛضٔ ٛشـت ٚػيغ ِبٌؼي اؿت ٚ
14
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اع بي آْ وٗ كبًِ ّٔبيٕضگبٔي اػ ثشق سوٛهي  ٚصٌٚاي ٘ـإض ثٗ
ّ٘غاٖ جّك وليغي اػ ِلبٚعاْ عبٌي عتجٗ صع ايٓ ػِيٕٗ ثغاي صٚعٖ ؿٗ
ؿبٌٗ أاشبة ِيكٔٛض .كٛعا ّ٘نٕيٓ توّيُ گغات يه ؿغكّبعي
اؿبؿي اػ تّبَ وـت  ٚوبع٘ب صع ؿغاؿغ ولٛع أجبَ كٛص .ايٓ اِغ ثٗ
كٛعا صع ثغعؿي اٚضب جبعي وـت  ٚوبع٘بي وٛچه ِ ٚاٛؿطم ٔيبػ٘بي
آٔٙبم تلشين ِٛاعص ِ ُٙصع اعتجب ثب عٍّىغص  ٚتٛؿعٗ آٔٙبم وّه سٛا٘ض
وغص.
ؿيبؿاٙب  ٚثغٔبِٗ٘بي ِٛشغ ااؼايق ثٙغٖٚعي وً اػ جٍّٗ ثشق
ثبػعگبٔي ِبٌؼي عجبع اػ:
 -1جّعيت
الاوبص اِغٚػي ثغ پبيٗ صأق ِيثبكض  ٚصٌٚت ِشبعجي هغن آِٛػف
ثغاي ثٙجٛص ويفيت آِٛػف ِضاعؽ  ٚصأل ب٘ٙب ِيوٕض  ٚصع وٕبع ايٓ
صٌٚت ثب ثغٔبِٗ٘بي عِّٛي ِيؼاْ ؿغِبيٗ أـبٔي عا تٛؿعٗ ِيص٘ض .اػ
جٍّٗ صع ؿبي٘بي  1993-2001ثٗ ِيؼاْ ٔٗ ِيٍي ْٛوبعگغ آِٛػف صاص ٚ
ّ٘نٕيٓ ٚاِٙبيي ثب كغايط آؿبْ ثغاي آِٛػكٙبي دغاٗاي  ٚإي اعايٗ
ِيص٘ض .ثغاي ثٙجٛص ويفيت ػٔضگي صع ِبٌؼي ػٔبْ تلٛيك ثٗ وبع صع سبعج
اػ سبٔٗ ِيكٔٛض
ِ -2ضيغيت ٛٔ ٚآٚعي
صٌٚت تبويض ثغ صأق إي  ٚتذميمب ثغاي تٛؿعٗ الاوبص صأقثغ صاعص.
ثٕبثغايٓ ثٗ اعبٌياٙبي تذميمبتي ِيؼاْ ِٕبثك ِبٌي ػَ اساوبم صاصٖ ٚ
وبعاغِبيبْ وـت  ٚوبع٘ب عا تلٛيك ثٗ آِٛػكٙبي ػَ ِيوٕٕض.
 -3تجبع  ٚؿغِبيٗگظاعي
ِبٌؼي ٕ٘ٛػ ثيلاغيٓ جظاثيت عا ثغاي ؿغِبيٗ گظاعاْ سبعجي ثٗ ٚيدٖ
صع ػِيٕٗ٘بي اٌىاغٔٚيىي (وٗ  60/5صعهض اػ وً ؿغِبيٗگظاعي٘ب
هٕعاي عا ثٗ سٛص اساوبم صاصٖا عا صاعص .ايٓ جغيبْ ؿغِبيٗگظاعي٘ب
ّ٘نٕيٓ ِٛجت أامبي تىٌٕٛٛژي  ٚؿبيغ تشون٘ب ِي كٛص وٗ صع
ااؼايق ثٙغٖٚعي الاوبص ِبٌؼي ِٛشغٔض.
 -4ػيغؿبست٘ب
ِبٌؼي ِيصأض وٗ هبصعا آْ ثغ صأقثغيم تٌٛيضا ؿغِبيٗ ثغ  ٚثب
تىٌٕٛٛژي ثب ثـا ي صاعصِ .بٌؼي صع ِمبيـٗ ثب ولٛع٘بي ِٕطمٗ
 ASSEANصاعاي ػيغ ؿبست٘بي تٛؿعٗ يبااٗاي ِيثبكض ثغاي ِلبي وً
كجىٗ جبصٖاي اػ  63748ويٍِٛاغ صع ؿبي  1997ثٗ  66465ويٍِٛاغ صع
دًّ
ؿبي  2001ااؼايق يبااٗ اؿت .ايٓ كجىٗ جبِك جبصٖاي تـٙي
ٔ ٚمً  ٚااؼايق ثٙغٖٚعي صع دًّ وب ٘ب عا اغاُ٘ ِيؿبػصّ٘ .نٕيٓ
ِبٌؼي ثٗ دًّ ٔ ٚمً عيٍي اّ٘يت سضِب جبِك ثٗ ِـباغاْ ػِيٕي ٚ
٘ٛايي ثب ثغٔبِٗ٘بي ِإ ٛالضاَ ِئّبيض .صع ايٓ عاؿاب سط عيٍي اػ
 2212/2ويٍِٛاغ صع ؿبي  1997ثٗ  2266/9ويٍِٛاغ صع ؿبي  2002ااؼايق
صاكاٗ اؿت.
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 -5آآٚعي ا عب
اّ٘يت آآٚعي ا عب ) (ITيب آآٚعي ا عب  ٚاعتجب ب ) (ICTثٗ
عٕٛاْ اثؼاع ِلجت ثغاي علبثتپظيغي الاوبص ِجإي ثغ صأق كٕبساٗ كضٖ
اؿت  ٚصٌٚت أٛا ٔٛآٚعيٙبيي ثغاي پظيغف  ICTصع ِيبْ ِغصَ أجبَ
ِيص٘ض .سط تٍفٓ اعبي اػ  4223صع ؿبي  1997ثٗ  4902سط اعبي صع
ؿبي  2001ااؼايق صاكاٗ اؿت .سط ِٛثبيً اػ  1957عضص صع ؿبي 1997
ثٗ  5498عضص صع ؿبي  2001ااؼايق يبااٗ اؿت .سط ايٕاغٔت اػ ٔ 50فغ
صع ٔ 1000فغ صع ؿبي  1996ثٗ ٔ 239فغ اػ ٔ 1000فغ صع ؿبي 1999
ااؼايق صاكاٗ اؿت .صاكآ وبِپيٛتغ كشوي صع ٔ 1000فغ اػ ٔ 50فغ صع
ؿبي  1997ثٗ ٔ 96فغ صع ؿبي  2000ااؼايق صاكاٗ اؿت وٗ ثب
ؿيبؿت٘بي دّبياي  ٚتلٛيمي ِبٕٔض ليّت اعػاْ وبِپيٛتغ اػ غيك
پؾأضاػ كبشٍيٓ ثغاي سغيض وبِپيٛتغ ّ٘غاٖ ثٛصٖ اؿت .س هٗ
ؿيبؿت٘ب  ٚثغٔبِٗ٘بي صٌٚت صع ِٛاعص اٛق عجبع اػ:
 -1ثٙغٖثغصاعي اػ آآٚعي ثب
اؿافبصٖ اػ آآٚعي ثب ثغاي ااؼايق ويفيت ٔيغٚي وبع ِيثبكض .ايٓ
ِـئٍٗ صع وّپبٔيٙب ثغاي ثٙجٛص آآٚعيٙبيلبْ ثبيـاي تبويض كٛص .صع
ِٛاعصي چ ْٛاٌف -أامبي آآٚعي ثيٓ وّپبٔيٙبي ِذٍي ثب ٍِي ة-ثٙجٛص
غادي تٌٛيض جِ -ضعٔيؼٖ وغصْ ٚؿبيً  ٚاثؼاع
تلٛيك ثٗ اؿافبصٖ اػ آآٚعي ا عب  ٚاعتجب ب ) (ICTاؿافبصٖ اػ
وبِپيٛتغ صع ااؼايق وبعايي ثشق ثبػعگبٔي ولٛع ِبٌي ٔمق ثـيبع
اؿبؿي صاكاٗ اؿت .وّپبٔيٙب ثبيض اػ  ICTصع جٙت ثٙجٛص توّيُگيغي ٚ
وبعايي عٍّيبتي اػ غيك وبِپيٛتغي وغصْ ٔظبِٙبي دـبثضاعي  ٚاثؼاع
ِضيغياي  ٚثٙاغيٓ كىً الضاَ وٕٕض.
 -2ثغٔبِٗ٘بي پيلغات ثٙغٖٚعي  ٚويفيت
ثغٔبِٗ٘بي عكض تذميمب ثغاي صؿاغؿي  ٚااؼايق وبعايي صع
ثٙغٖثغصاعي اػ ٔٙبصٖ٘ب اػ غيك اغايٕض٘بي ٔٛآٚعي ثغاي ثضؿت آٚعصْ
تٌٛيضا ثب ويفيت الضاَ ِيكٛص .وّپبٔي٘ب ثغٔبِٗ٘بي ػيغ عا صع ثٍٕض
ِض ثٗ عٕ ْٛاؿاغاتدي سٛص لغاع ِيصٕ٘ضِ– .ضيغيت ويفيت جبِك-
اجغاي ٔظبِٙبي وٕاغي ويفيت  – ISO2000 ,ISO9000ثغٔبِٗ٘بي
ؿبػِبٔض٘ي ٘ٛكّٕضأٗ  ٚتٌٛيضا ؿغ ِٛلك
-3تلٛيك ثٗ تجبعي ؿبػي تذميك  ٚتٛؿعٗ
صٌٚت ثغٔبِٗ تذميك  ٚتٛؿعٗ ثغاي ثٙغٖ ٚعي ِٕب ك جٙت وّه ثٗ
ثب
ثيلاغ آٔٙب اجغا ِيوٕض .ؿعي ِي كٛص ايٓ ِذوٛ
ِذوٛ
تجبعي ؿبػي اػ غيك اصشبَ صع وـت  ٚوبع٘بي سوٛهي يب اػ غيك
ثٙغٖثغصاعي أذوبعي ثٗ اغٚكي ثغؿض .ثٗ ع ٖٚم اعبٌياٙبي تذميك ٚ
تٛؿعٗ صع عاؿابي تٛؿعٗ اؿافبصٖ اػ آآٚعيٙبي جضيض ِيثبكض.
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 -4ؿيبؿت٘بي ثشق دًّ ٔ ٚمً
ؿيبؿت٘بي دًّ ٔ ٚمً ٍِي ّ٘ٛاعٖ ِٛعص تٛجٗ صٌٚت ِبٌؼي ثٛصٖ
اؿت  ٚثٗ تغتيت اٌٛٚيت دًّ ثبع ثب وبِي ٚ ْٛؿپؾ اػ غيك عاٖآ٘ٓ صع
اّ٘يت اٚي لغاع صاعٔض ..صٌٚت ِبٌؼي صع ي  25ؿبي صع ثغٔبِٗ٘بي تٛؿعٗ
اٚي اٌي پٕجُ (1966-1990ا يىپبعچٗؿبػي دًّ ٔ ٚمً ٍِي عا ِٛعص ٘ضن
سٛص لغاع صاصٖ اؿت٘ .ضن ثغٔبِٗ كلُ تٛؿعٗ ِبٌؼي (1990-1995ا
تجبعيم تٌٛيضا وبعسبٔٗاي  ٚتجبع اغاٍِياي ثٛصٖ اؿت.
تٛؿعٗ تـٙي
تبويض اعٍي ؿيبؿت٘بي ٍِي دًّ ٔ ٚمً ِبٌؼي ثغ عٚي ؿبسآ
كب٘غاٖ٘ب ِيثبكض  ٚصع ٔايجٗ آْ ثٕبصع ايٓ ولٛع  ٚداي ثٕبصع ؿٕ بپٛع
ؿٛص ثيلاغي ِيثغٔض  ٚثغاي ِلبي ادضاث كب٘غاٖ كّبي ثٗ جٕٛة ايٓ
ولٛع ثغاي وبِيْ٘ٛب ِـبات ثيٓ ؿٕ بپٛع  ٚثٕضع وٍٕج ) (Klangعا 7
ؿبعت ِ ٚـبات ثيٓ ثٕضع پٍٕبٔك ) ٚ (Plnangؿٕ بپٛع عا ثٗ ِيؼاْ 14
ؿبعت وب٘ق صاصٖ اؿت  ٚايٓ ابهٍٗ ٘ؼيٕٗ ِعٕيصاعي عا صع اؿافبصٖ اػ
ثٕبصع ِبٌؼي صع ِمبيـٗ ثب ثٕبصع ؿٕ بپٛع ايجبص ّٔيوٕضِ .يؼاْ اؿافبصٖ اػ
تٛاْ ثبٌم ٖٛالاوبص ِبٌؼي ثـا ي ثٗ ٘غصٚ ٚضعيت ثٙجٛصي الاوبص جٙبٔي ٚ
صاسٍي صاعص .صع الاوبص صاسٍي ثٗ اجغاي ؿيبؿت٘بيي صع عاؿابي
هبصعاتيم ااؼايق ثٙغٖٚعي ٔيغٚي
تٕ ٛؿبػي تٌٛيضا وبعسبٔٗاي ِ ٚذوٛ
وبع  ٚااؼايق تىٌٕٛٛژي تٛجٗ ِيكٛص.
صع الاوبص صاسٍي اػ غيك ؿيبؿت پٌٛيم ِيؼاْ ٔمضيٕ ي ثب عٔٚك
الاوبصي ّ٘بٕ٘ ي ثٗ ٚجٛص ِيآيض ( تٛجٗ ثيلاغي ثٗ تغاػ آٔٙب ِيكٛصا ٚ
ثٗ ٛعي وٗ ٔمضيٕ ي وباي ثب ٔغر٘بي ثٙغٖ پبييٓ ثغاي تبِيٓ ِبٌي ٔيبػ٘بي
ثبػاع اعايٗ ِيكٛصم ِل ثبٔه٘ب ثٗ ثشق ثبػعگبٔي ثٗ ٛع ِـاّغ ٚاَ
ِيصٕ٘ض  ٚصعيباتوٕٕضگبْ ٚاَ كبًِ عّضٖاغٚكبْ  ٚسغصٖاغٚكبْم
تٌٛيضوٕٕضگبْم ؿبساّبْؿبػم ثيّٗگظاعاْ  ٚثبػعگبٔبْ ٘ـإض  ٚوـت ٚ
وبع٘بي وٛچه ِ ٚاٛؿط ثٗ ٛع ِعٕيصاعي اػ ِٕباك ٚاَ٘بي ثبٔىي اؿافبصٖ
وغصٖأض .ثبٔه ثبػعگبٔي ثب ٔغر ثٙغٖ  6/39صعهض ٚاَ اعطب ِئّبيض صع ايٓ
كغايط اعبٌيت ثغاي ثشق سوٛهي اغاُ٘ ِيكٛص تب اػ ِيؼاْ ثبػص٘ي ٚ
ؿٛص ثب يي ثغسٛعصاع كٔٛض .يه عبًِ صي غ صع ِيؼاْ ثبػص٘ي اّ٘يت صاعص
ِبٌيب ٘ب ِيثبكض  ٚثٗ ِٛاعصي چ ْٛوب٘ق ِبٌيب ثغصعآِضم وب٘ق تعغاٗ
ِبٌيبتي وب ٘بي ٚاؿطٗايم تعضيً ِجٛػ٘بي ؿغِبيٗگظاعي  ٚتعضيً ِبٌيب
ثغاي وـتٚوبع٘ب تٛجٗ ِيكٛص.
صع ايبَ تعطي

-5كطُس آنمان
عٛاًِ ِٛشغ ثغ ثٙغٖٚعي عا صع يه تمـيُثٕضي وٍي ِيتاٛاْ ثاٗ ص ٚصؿااٗ
اػ عٛاًِ تمـيُ وغص:
اٌف -عٛاًِ ِٛشغ صع ؿطخ ثٕ بٖ
ة -عٛاِااً جاابٔجي  ٚعااٛاٍِي وااٗ صع ؿااطخ هاإعت ثااغ ثٙااغٖٚعي اشغگااظاع
اؿت.
عٛاًِ صع ؿطخ ثٕ بٖ ثٗ ِٛاعص ػيغ ِغثِ ٛيكٛص.
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 -1ظغايت ثٙغٖ گيغي (Capacity Utilizationا
 -2تغويت تٌٛيض (Output Mixا
 -3ؿبػِبْ ٚظبيف  ٚتىبٌيف (Organization or Functions and Tasks
ثب تٛجٗ ثٗ تغاکُ أضک ِغبػٖ٘ابي سغصٖاغٚكاي ِاٛاص شاظايي صع اغأـاٗ
ٔيغٚي وبع شبثت ِٛعص ٔيبػ صع ثشق سغصٖاغٚكاي اغأـاٗ ٔياؼ صع ِمبيـاٗ ثاب
آٌّبْ  ٚآِغيىب وّاغ سٛا٘ض ثٛص 27 .صع ِمبثً ( 50آِغيىابا ( 54 ٚآٌّابْام ايآ
ِٛض ٛؿجت ِيكٛص واٗ ثاٗ اػاي ياه ِيٍيابعص ص ع ااغٚف صع ؿابي 2000م
ثٙغٖٚعي اغأـٗ ثيلاغ اػ آِغيىب  ٚآٌّبْ ثبكض.
باصبُدن طُالوي فشَضگايٌا

شيغ اػ تغاوُ اغٚك ب٘ٙب تعضاص ؿبعبتي وٗ اغٚك ب٘ٙب ثبػ ٘ـاإض ٔياؼ اػ
عٛاٍِي اؿت کٗ ثغ ثٙغٖٚعي ِٛشغ اؿت .ثبػ ثٛصْ ٔ ٛي ِض اغٚك ب٘ٙب
صاعاي اشغا ِٕفي ثغ ثٙغٖٚعي اؿت .ثٗ ٔذٛي کٗ صع ثشق شاظايي آِغيىاب 2
صعهااض  ٚصع ثشااق پٛكاابن  5-6صعهااض اػ ثٙااغٖٚعي وبؿاااٗ اؿااتم ثاابػ ثااٛصْ
ٔ ٛي اغٚك ب٘ٙب ِٛجت ؿغوبع ثٛصْ وبعگغاْ  ٚوبعوٕبْ دااي صع ؿابعب
وُ ِلاغي كاضٖ  ٚاشاغ آْ چٕابٔي ثاغ تٌٛياض ٔاضاعص .صع آِغيىاب اغٚكا ب٘ٙبي
سغصٖ اغٚكي ِٛاص شظايي صع اٛي ٘فااٗ دااي عٚػ٘ابي يىلإجٗ ثابػثٛصٖ ٚ
ثع ااب صع  24ؿاابعت كااجبٔٗعٚػ ثاابػ ٘ـااإض  ٚثطااٛع ِاٛؿااط صع ٘فاااٗ 130
ؿاابعت اعبٌياات ِيوٕٕااض .اِااب صع آٌّاابْ  ٚاغأـااٗ اغٚك ا ب٘ٙب صع عٚػ٘اابي
تعطيً  ٚيىلٕجٗ ثـاٗ ٘ـإض  ٚصع ايٓ ولٛع٘ب ثٗ تغتيات تاب  8 ٚ 10كات
ثبػ ِيثبكٕض .ثٕبثغايٓ صع ٛي ٘فاٗ ِاٛؿط ؿبعب وبعي وٗ ياه اغٚكا بٖ
سغصٖ اغٚكي صع اغأـٗ  ٚآٌّبْ ثبػ اؿت ثٗ تغتيت  65 ٚ 72ؿابعت اؿات
صع ثشق پٛكبن ؿابعب ثابػ ثاٛصْ ِغبػٖ٘اب صع آِغيىابم آٌّابْ  ٚاغأـاٗ ثاٗ
تغتياات 67م  57 ٚ 59ؿاابعت صع ٘فاااٗ اؿاات وااٗ اػ اياآ جٙاات ِلااب٘ضٖ
ِيكااٛص اياآ عبِااً ثااغ ثٙااغٖٚعي سااغصٖ اغٚكااي آِغيىااب صع ِمبيـااٗ ثااب
ولٛع٘بي آٌّبْ  ٚاغأـٗ اشغ ِٕفي صاكاٗ اؿت.
تشكيب تُنيذ

ايٓ عبًِ ٔيؼ ثاٗ ٔٛثاٗ ساٛص ِالاىً اػ عٛاِاً صي اغ اؿات واٗ عجبعتٕاض اػ
كىً تغويت ) (Format Mixوٗ ثٗ ٔ ٚ ٛؿ ُٙاغٚك ب٘ٙبي ِشاٍف ِغثاٛ
اؿت  ٛٔ ٚوب اػ ديث ايٕىٗ وب ٘بيي وٗ صع ِعاغى ااغٚف لاغاع صاعٔاض ثاٗ
ٔـااجت  ٚاػ ٔظااغ اعػكااي چااٗ تااٛػيعي صاعٔااض .تفبٚتٙاابي ِٛجااٛص ثاايٓ أااٛا
اغٚكا ب٘ٙب ثااٗ ٌذاابظ أااضاػٖ اغٚكا ب٘ٙب ِ ٚغبػٖ٘ااب يىااي اػ عٛاِااً تفاابٚ
ثٙغٖٚعي ثيٓ سغصٖ اغٚكي ثشلٙب  ٚولٛع٘بؿتِ .طبٌعبتي وٗ ِٛؿـاٗ
ِهويٕؼي صاكاٗ اؿت صع ثشق پٛكبن يه كىبن  6صعهاضي اػ ايآ جٙات
ثاايٓ آِغيىااب  ٚاغأـااٗ  14 ٚصعهااض ثاايٓ آٌّاابْ  ٚآِغيىااب صع ثٙااغٖعٚي ثشااق
ِلااب٘ضٖ كااضٖ اؿاات .صع ثشااق ياابص كااضٖ ٔ ٚيااؼ ثشااق سااغصٖ اغٚكااي
ِٛاصشااظايي ؿاا ُٙثااب ي ِغبػٖ٘اابي ؿاإاي ثااب ثٙااغٖٚعي پاابييٓ صع آٌّاابْ ٚ
اغأـٗ عبٍِي صعجٙت وب٘ق ِاٛؿط ثٙغٖٚعي ايٓ ص ٚولٛع ثٛصٖ اؿت.
ثغاؿبؽ ٔابيج ِطبٌعب ِظوٛعم اشغ عغضٗ وب ٘بيي ثب ليّت ثب ثاغ تفابٚ
ثٙغٖٚعي ثيٓ ؿٗ ولٛع ِٛعص ثغعؿيم ثٗ ايٓ هٛع ثٛصٖ اؿت وٗ صع آِغيىب
ايٓ عبًِ ؿجت اااؼايق ثٙاغٖ ٚعي ثاٗ أاضاػٖ  12صعهاض ٔـاجت ثاٗ آٌّابْ ٚ
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اغأـٗ كضٖ اؿت .ثٗ ايٓ ِعٕي وٗ اگغ ثٙغٖٚعي اِغيىب  100صع ٔظغ گغاااٗ
كااٛص اياآ ٔىاااٗ (ٚجٛصوب ٘اابيي ثااب اعػف ثااب صع اغٚكا بٖ٘با ؿااجت كااضٖ
اؿت وٗ ثٙغٖٚعي صع آٌّبْ  ٚاغأـٗ  88ثبكض.
ساصمانَ ،ظايف َ كاسكشد 15

عااٛاٍِي وااٗ عيلااٗ صع ٔاا ٛؿاابػِبْ ٔ ٚذااٚ ٖٛظاابيف  ٚتىاابٌيف ثٕ اابٖ يااب
اغٚك بٖ صاعص .تفبٚتٙبي ِٛجٛص صع ؿطخ ؿغٚيؾ اغٚك ب٘ٙب  ٚاؿاافبصٖ اػ
اغايٕض٘بيي ثب وبعايي ثب صع ايٓ لـّت جبي ِيگيغٔض.
آٔنٗ اػ ٔايجٗ ِطبٌعب ثغ ِيآيض ايٕىٗ سغصٖاغٚكي آِغيىب صع ِمبيـاٗ ثاب
اغأـٗ  ٚآٌّبْ ثٛاؿطٗ ثٙغِٖٕضي اػ ٔٛآٚعي٘ب  ٚاغايٕض٘بيي ثاب وابعايي ثاب
اػ ثٙغٖٚعي ثب يي صع دضٚص  3تب  15صعهض ثغسٛعصاع اؿت.
تفاَتٌاي واضي اص سطخ خذمات

ت ف ثٕ بٖ٘ب ثغاي جظة ِلاغي ؿاجت كاضٖ اؿات کاٗ صع کٕابع ااغٚف
کب ثغسي سضِب ثب اعػف ااؼٚصٖ پبييٓ ٔيؼ اعايٗ كٛص .ايٓ ساضِب صع ثشاق
سغصٖاغٚكي ِٛاص شظايي آِغيکب ؿجت کب٘ق  3صعهضي ثٙغٖٚعي ٔـجت ثٗ
ّ٘ابيبْ اعٚپبيي كاضٖ اؿات .ساغصٖاغٚكابْ آِغيکابيي ّ٘نٕايٓ ثاٗ عٕاٛاْ
ّٔٗٔٛم ِٛلك ساغٚج ِلااغي اػ اغٚكا بٖ کياف آٔٙاب عا کٕااغي ِيکٕٕاض .ايآ
سضِب صع اعٚپب ٚجٛص ٔضاعص ٌ ٚظا اػ ايٓ جٙات ثٙاغٖٚعي سغصٖاغٚكاي آِغيکاب
أضکي پبييٓ ِيآيضٙٔ .بصٖ ِٛعص ٔيبػ ثغاي أجبَ چٕيٓ وبع٘بيي  8صعهض دجُ
ٔيااغٚي واابع عا كاابًِ ِيكااٛص ٌٚااي ثااب ِذبؿااجب  ٚثغآٚعص٘اابي ِٛؿـااٗ
ِهويٕؼي ٔلبْ صٕ٘ضٖ ااؼايق تٕٙب  5صعهض ثٙغٖٚعي اػ ايٓ ِذً اؿت.
استفادي اص فشايىذٌايي با كاسايي باال

اغايٕااض٘بي واابعا صع ؿااٗ دااٛػٖ عر صاصٖ  ٚاتفاابق ااابصٖأااض کااٗ ثااٗ تغتياات
اّ٘يت عجبعتٕض اػ:
 ِضيغيت ِبياٌاجبعٖ Merchandise Management ِضيغيت ػٔجيغٖ تبِيٓ Supply Chain Management ِضيغيت طسبيغ (أجبعا Store Managementكبيبْ طکغ اؿت کٗ اؿافبصٖ اػ اغايٕض٘بي کابعا ؿاجت ايجابص ياک كاکبن
ثٙغٖٚعي ثيٓ کلٛع٘بي اعٚپبيي  ٚآِغيکب كضٖ اؿت .صع ثشق ِاٛاص شاظايي
ايٓ كاکبن صع آِغيکاب  15 ٚ 5صعهاض ثيلااغ اػ اغأـاٗ  ٚآٌّابْ ثاغآٚعص كاضٖ
اؿت  ٚصع ثشق سغصٖاغٚكي پٛكبک ثٗتغتيت  8 ٚ 3صعهض ثٛصٖ اؿت.
اٌفِ-ضيغيت ِبياٌاجبعٖ
ايٓ واٗ چاٗ واب يي  ٚچ ٔٛاٗ  ٚچاٗ ِياؼاْ أاشابة كاٛص ِـاِٙ ٌٗ،اُ ٚ
ِذٛعي سغصٖاغٚكي اؿت .ثٙجٛص٘بيي وٗ صع ايٓ ػِيٕٗ دبهً كضٖ اؿات
ٔايجٗ اعبي ّٔٛصْ عٍّىغص٘بي ِشاٍف ّٔ ٚبيق تهته تٌٛيضا ثاغاي تعيايٓ
تغوياات ثٙيٕااٗم ِىاابْم تلااٛيك  ٚشجاات وااغصْ ٔااابيج اؿاات .ثطٛعيىااٗ ثٙاااغيٓ
سضِت عا ثٗ ٔيبػ٘بي ِواغن وٕٕاضٖ (ِلااغيا اعاياٗ وٕاض (ثاغاي ِلابي تٙياٗ
شظا٘بي آِبصٖ ٔ ٚيّٗ آِبصٖا.
- Organization of Function and Tasks.
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ةِ -ضيغيت ػٔجيغٖ تِ،يٓ
ِضيغيت ػٔجيغٖ تبِيٓ ثوٛع اؼايٕاضٖاي ثاغاي ساغصٖ اغٚكاي ِٙاُ كاضٖ
اؿت  ٚاشٍت ثٙجٛص٘ب عا ثٛاؿطٗ اغايٕض تجّيك ثب عغضٗ وٕٕضگبْ ايجبص واغصٖ
اؿت .ػٔجيغٖ تبِيٓ اػ دـبؿيت ثب يي ثغساٛعصاع اؿات  ٚثاٗ ِـايغ تٌٛياض
ايٓ اجبػٖ عا ِيص٘ضوٗ ثب تمبضبي ثٗ كض اؼايٕضٖ صع صٚعٖ ثٙجٛص (پيلغاتا
ّ٘غاٖ كضٖ  ٚصع ثشلٙبي ِشاٍاف دّبيات ػَ  ٚواباي عا اػ ثغٔاضگبْ  ٚثاٗ
ٔٛعي ابتذبْ ثشق صع ٛي اوً ثٗ عًّ آٚعص( .صع ثشق پٛكابن ايآ ِاٛعص
ثيلاغ صيضٖ ِيكاٛصاّ٘ .نٕايٓ ِاضيغيت ػٔجياغٖ تابِيٓ ؿاجت ِيكاٛص اػ
ِيؼاْ ضبيعب وبؿاٗ كضٖ  ٚضبيعب ثاٗ داضالً ثغؿاض  ٚصع ٔايجاٗ دبكايٗ
ؿٛص ثب وب٘ق تٍفب ثٙجٛص يبثاض .ثعا  ٖٚوابعايي ٔياغٚي وابع عا ثاب وبؿاآ اػ
ِيؼاْ اهطىبوب ثيٓ اغٚكٕضٖ ِ ٚلاغي  ٚوب٘ق ؿطخ طسابيغ ِٛ ٚجاٛصي
ثضؿت ِيآٚعص .اهطىبوب شبٌجب صع ِغدٍٗ تذٛيً اػ عغضٗ وٕٕضٖ  ٚتذٛيً ثٗ
ِلاغي ايجبص ِيكٔٛض .چـجبٔيضْ ثغ چـات٘بيي واٗ ا عاب كافبن ٚ
عٚكٕي اػ ِذاٛيب م ليّتم تبعيز تٌٛيضم أم ب ٔ ٛثـاٗثٕضي  ٚشياغٖ اعاياٗ
ِيص٘ااض صع اياآ عاؿابؿااتٚ .جااٛص ؿيـاااُ٘بي ثـاااٗثٕضي اتِٛبتيااه کااٗ
ّ٘ بَ ثب عكض تىٌٕٛٛژي گـاغف پيضا وغصٖأض.
جِ-ضيغيت طسبيغ
ثٙجٛص٘اابي أجاابَ يبااااٗ صع ِااضيغيت أجاابع ِبٕٔااض پغصاساات  ٚؿيـاااّٙبي
ػِبٔجٕااضي کاابع ثٙااغٖٚعي عٍّکااغص ِغبػٖ٘ااب عا ثااب ااااؼايق ؿااغعت کٕاااغي ٚ
پبؿزص٘ي ثٗ تمبضب صع ػِبْ ِٕبؿت ااؼايق صاصٖ اؿات .آِغيکاب صع ِجّاٛ
ثيلاااغيٓ اؿااافبصٖ عا اػ ِٕاابثك ٔٛآٚعي٘ااب صع اعتمااب ثٙااغٖٚعي ثااغصٖ اؿاات .اػ
جٍّٗ ايٓ ٔٛآٚعي٘ب ِيتٛاْ ثٗ ِٛاعص ػيغ اكبعٖ کغص.
عُامم مُثش بش بٍشيَسي دس سطخ كسب َكاس َ جاوبي

عٛاًِ ِٛشغ ثغ ثٙغٖٚعي وٗ كبًِ عٛاًِ جبٔجي  ٚصع ؿطخ ثٕ ابٖ وـات
 ٚوبع ٘ـإض عا ِي تٛاْ ثٗ هٛع ػيغ صؿاٗثٕضي وغص.
جضٚي 15
عٛاًِ صع ؿطخ هٕعت
عٛاًِ ِٛشغ صع ٘غ گغٖٚ
 ٚجبٔجي
لٛأيٓ ِٕطمٗاي
لبٔ ْٛوبع  ٚلٛأيٓ ِغتجط
ثب ٔيغٚي وبع
لٛأيٓ ِغث ٛثٗ ؿبعب
ِذيط ِمغعاتي
ثبػ ثٛصْ
شغ ٚ ٚصعآِض
عٛاًِ تمبضب
تشوين صعآِض (ٔذٖٛ
تشوين صعآِضا
عاثطٗ سغصٖ اغٚكي ثب
عغضٗ وٕٕضٖ
ِضيغيت ٔٛآٚعي
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ِٛأك ٚعٚص
ِمغعا دبوُ ثغ ِذيط وـات  ٚوابع سغصٖاغٚكاي٘بم تفبٚتٙابي تمبضاب ٚ
ؿاااغعت ٔٛآٚعيٙااابي تجااابعي  ٚثبػعگااابٔي ثيلااااغيٓ تااابشيغ عا صع كاااىًص٘ي
تفبٚتٙااابي ِٛجاااٛص ِيااابْ ثٙاااغٖٚعي ولاااٛع٘بي ِاااٛعص ثغعؿاااي صع ثشاااق
سغصٖاغٚكي صاكاٗ اؿت.
 -1لٛأيٓ ِٕطمٗاي
صع آٌّبْ ثغاي ايجبص اغٚك ب٘ٙبي جضيضم كٙغصاعي لٛأيٓ ٚيادٖاي عا اعّابي
ِيوٕضِ .طبثك ثب ايٓ لٛأيٓ اغٚك ب٘ٙبيي وٗ وّاغ اػ ِ 700اغِغثك ػيغ ثٕاب
صاعٔض اغايٕض ؿبصٖاي عا ثغاي اسظ ِجاٛػ اي ِيوٕٕاض .ثاغاي اغٚكا ب٘ٙبي
ثب ي ِ 1200اغِغثك اػ آٔجب وٗ ثٗ ٔظغ ِيعؿض اشغا ِٕفي ثغ ِذيط كٙغي
اعُ اػ تٛؿعٗ كٙغم ػيغؿبساٙبم ِذيطػيـت  ٚشياغٖ صاكااٗ ثبكإضم (ِ اغ
ايٕىٗ ثٗ اشجب ثغؿض وٗ اشغ ِٕفي ٔضاعٔضا ِمغعا كاضيضي اعّابي ِيكاٛص.
ػَ ثٗ تٛضيخ اؿت وٗ ثغسي اػ اغٚك ب٘ٙب ٔظيغ اغٚكا ب٘ٙبي پٛكابن ثاب
ِمغعا كضيضتغي ِٛاجٗأض .ايٓ صع دبٌي اؿت وٗ ِطبثك ثب لٛأيٓ اغأـٗ
اػ ؿبي  1996ثغاي اغٚك ب٘ٙبي ثب ثيق اػ ِ 300اغ ِغثك ٔيبػ ثٗ اساظ ِجاٛػ
ٚجٛص صاعص.
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 -2پٛكبن سبم
صع ايٓ ثشق لٛأيٓ ِٕطمٗاي ثب دّبيت اػ ساغصٖ اغٚكاي٘بي ؿإاي ثاب
ثٙااغٖٚعي أااضن ِٛججااب جٍااٛگيغي اػ عكااض ثٙااغٖٚعي عا صع اغأـااٗ  ٚآٌّاابْ
اغاُ٘ وغصٖأض ِغبػٖ٘بي ؿٕاي صع آٌّبْ  33صعهض اغٚف ٌجبؽ عا صع اسايابع
صاعٔض  ٚثٗ ٛع ِاٛؿط ثٙغٖٚعي آٔٙب  30صعهض پبييٓ تغ اػ ثٙغٖٚعي ِغبػٖ٘بي
ِلبثٗ صع آِغيىبؿتِ .غبػٖ٘بي ِلبثٗ صع آِغيىب تٕٙاب  8صعهاض اػ ثابػاع عا صع
اساياابع صاعٔااض ٌاايىٓ ثااٗ ٚاؿااطٗ ٚجااٛص علبثاات كااضيض اػ ثٙااغٖٚعي ثااب يي
ثغسٛعصاعٔض.
ِ -3مغعا دبوُ ثغ ِذيط وـت  ٚوبع
ٚجااٛص ِمااغعا ؿاافت  ٚؿااشت صع سوااٛم ٔيااغٚي واابعم ٔذاا ٖٛاعبٌياات ٚ
ؿبعب ثبػ ثٛصْ ِغبػ٘اب ٔ ٚياؼ ِمغعاتاي واٗ گـااغف ياه هإعت عا ِذاضٚص

ِيوٕض .صعولٛع٘بي آٌّبْ  ٚاغأـٗ ؿبعب أضن ثابػ ثاٛصْ ثٕ ب٘ٙاب ٚ
ٔيؼ لٛأيٕي وٗ اػ گـاغف ثٕ ب٘ٙبي سغصٖ اغٚكي ِّبٔعات ثاٗ عّاً
ِيآٚعص ِٛجت كاضٖ اؿات واٗ ِواغنوٕٕضگبْ صع ػِابْ ِعيٕاي ثاغاي
تٙيااٗ ٔيبػ٘اابي سااٛص ثااٗ سااغصٖ اغٚكااي٘ب ِغاجعااٗ وٕٕااض  ٚاػ ؿااٛيي
ثٕ ب٘ٙبي سغصٖ اغٚكي ٔيغٚي وابع ِذاضٚصي عا ثاغاي اعبٌيات صع ػِابْ
گفاٗ كضٖ ثىبع گيغٔض .چٕيٓ اغايٕضي ؿاجت اعتماب  ٚاااؼايق ثٙاغٖٚعي
16 - Specialty apparel
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كضٖ اؿت ثع  ٖٚلٛأيٕي وٗ دضالً صؿاّؼص عا تعييٓ ِيوٕٕض ؿاجت
كااضٖأض وااٗ ثٕ ب٘ٙااب اػ ثىاابعگيغي ااااغاص ِ ٚلاابشٍي وااٗ صاعاي اعػف
ااؼٚصٖ پبييٓ ٘ـإض ِٕوغن كضٖ  ٚثٗ عجبعتي ثٕب ثاٗ اهاً الاوابصي
mp<wعاابع عم ياي ٔلابْ صاصٖ  ٚصع ٔايجاٗ ثاٗ اعتماب ثٙاغٖٚعي وّاه
وٕٕض.
ِ -4مغعا

ِغث ٛثٗ ثبػاع وبع

صع ػِيٕٗ اشغا لبٔ ْٛدضالً صؿاّؼص ثغ ثٙغٖٚعي صع آٌّبْ اتفبق ٔظغ
ٚجااٛص صاعص .ااااؼايق دااضالً صؿاااّؼص ثااٗ وااب٘ق واابعگغاْ  ٚصع ٔايجااٗ
ااؼايق ثٙغٖٚعي ِيأجبِض.
 -5ؿبعب وبع  ٚثبػ ثٛصْ
لااٛأيٓ ِغثاا ٛثااٗ ؿاابعب واابع صع آٌّاابْم واابع كااجبٔٗ ٔ ٚيااؼ ثاابػ ثااٛصْ
اغٚك بٖ٘ب عا صع عٚػ يىلٕجٗ ِّٕ ٛوغصٖ اؿت .ثٕابثغايٓ تٌٛياض  ٚاعبٌيات صع
ؿبعب أضوي ِاّغوؼ كضٖ اؿتِ .طابثك ثاب لاٛأيٓ آٌّابْ واٗ ٔـاجت ثاٗ
اغأـٗ ِذضٚصيت ثيلاغي عا اعّابي ِيوٕاض اغٚكا ب٘ٙب صع اٛي عٚػ٘ابي
وبعي ٘فاٗ ِججٛع ثٗ تعطيً صع ؿبعت  8ثعضاػظٙغ (كتا ٘ـإض .اٌجااٗ صع
عٚػ٘بي كٕجٗ آٔٙب ثبيض ؿبعت  4ثعاضاػظٙغ تعطياً وٕٕاض .چٕايٓ لاٛأيٕي ثاغ
اغٚك ب٘ٙبي ثؼعگ ِٛشغ ثٛصٖ  ٚآٔٙب عا صع ثٙغٖثغصاعي اػ جمٗثٕضيٙبي ٚؿايك
 ٚجظاثلبْ صع جظة ِوغنوٕٕضگبْ عجٛي ثب ِلىً ِٛاجٗ ِيوٕض .ثٕابثغايٓ
آٔٙب ٔيؼ ٔظيغ ؿبيغ اكىبي اغٚك ب٘ٙب اػ ثٙغٖٚعي پبييٓ ثغسٛعصاعٔض.
-6تمبضب
عكض تمبضب  ٚااؼايق لضع سغيض ِوغنوٕٕضٖ وٗ ثٗ تجك صعآِض ؿاغأٗ ثاب
ّ٘ ٚغاٖ ثب عكض الاوبصي ولٛع٘ب دبهاً ِيكاٛص اػ صي اغ عٛاِاً ِاٛشغ ثاغ
ثٙغٖٚعي اؿتّ٘ .ؼِبْ ثب ااؼايق لضع سغياض ِواغنوٕٕضٖ ٔاٗ تٕٙاب ِياؼاْ
سغيض ٚي ػيبص ِيكٛص ثٍىٗ سغيض ٌٛاػَ ٌٛوؾ  ٚثاب اعػف اااؼٚصٖ ثاب ٔياؼ ثاٗ
ِغاتت ااؼايق ِييبثض واٗ ٘اغ ص ٚصع جٙات ثٙجاٛص ثٙاغٖٚعي عّاً ِيوٕٕاض.
ثغاي پبؿش ٛيي ثٗ ٔيبػ٘بي ِلاغيبْ سغصٖ اغٚكبْ ثاٗ ٔياغٚي وابع اضاباي
أضوي ٔيبػ صاعٔض پؾ ثٙغٖٚعيكبْ عا اعتمب ِيص٘ض.
-7شغٚ

ِ ٚوغن ثب

عٛاٍِي ٔظيغ ؿيـاُ ِبٌيبتيم ِمغعا تابِيٓ اجاّابعي ٔ ٚغسٙابي
پؾأضاػ اجاّبعي ثغ ِوغن سوٛهي جٛاِك ِٛشغٔض .آِبع٘بي ِغث ٛثغ
اياآ ص ٌاات صاعص وااٗ ؿااِ ُٙوااغن شااظا  ٚپٛكاابن صع آٌّاابْ اػ ِوااغن
سوٛهي ثٗ تغتيت  4/7 ٚ 15/8اؿت .صع ٚالك ثيق اػ  20صعهض ِواغن
سوٛهااي عا ٔيبػ٘اابي شااظايي  ٚپٛكاابن آٌّبٔي٘ااب تلااىيً ِيص٘ااض.
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ثضيٙي اؿت چٕيٓ ؿّٙي ِوغن ثاب يي عا ايجابة ِيوٕاض واٗ عكاض
ثٙغٖٚعي عا ثٗ صٔجبي صاعص.
 -8تشوين صعآِض
صع وٕاابع ااااؼايق شااغِ ٚ ٚوااغن تغجيذااب ِوااغنوٕٕضگبْ تغييااغ وااغصٖ ٚ
تغويت ؿجض وب يي وٗ آٔٙب أاشبة ِيوٕٕض تغييغ ِيوٕض .ثٗ عجبعتي ّ٘ بَ
ثب ااؼايق صعآِض اػ ياه صعآِاض ِلاشن ثاٗ ثاب ؿاِٛ ُٙاصشاظايي اػ ِواغن
وّاغم ٌيىٓ ؿ ُٙؿبيغ وب ٘ب ااؼايق ِييبثض .چٕيٓ تغييغاتاي صع تغجيذاب
 ٚؿااجض٘بي وااب يي ِااٛعص ٔياابػ ِلاااغيبْم ؿااجت ِيكااٛص وااٗ ثٙااغٖٚعي

گغٙ٘ٚبي ِشاٍف وب يي ثٗ يه ٔـجت ّ٘ؼِبْ ثب ااؼايق صعآِض٘ب اااؼايق
ٔيبثضٌ .ظا يىي اػ عٛاًِ ِٛشغ ثغ ثٙغٖٚعي عا ِيتٛاْ تشوين صعآِاض ٔابَ
گظاعص.
 -9اثضاعب ِضيغياي
اِغٚػٖ ٔٗ تٕٙب صع ثشق تٛػيك ثٍىٗ صع وً الاوبص ٔمق ٔٛآٚعي  ٚس ليت صع
تؼعيك تٛاْ ثيلاغ ثغاي عكض  ٚپيلغات چلّ يغ اؿت .ثب ايٓ ّ٘ٗ آٌّبْ
وٗ يه ولٛع تٛؿعٗ يبااٗ ِذـٛة ِيكٛص  ٚاػ جٕجٗ٘بي ِشاٍف
 -10اعتجب سغصٖ اغٚف – تبِيٓ وٕٕضٖ (عغضٗ وٕٕضٖا
ثٙيٕااٗ ؿاابػي جغياابْ وب ٘ااب وااٗ صع دااضٚص  17صعهااض ليّاات اااغٚف سااغصٖ
اغٚكي ثاغآٚعص ِيكاٛص ػِابٔي ِّىآ اؿات واٗ ساغصٖ اغٚكاي  ٚعغضاٗ
وٕٕضٖ صع وٕبع ُ٘ وبع وٕٕض .ثغاي ّٔٔٛاٗ تذٛياً هاذيخ ِٕ ٚبؿات وب ٘اب ثاٗ
ٚؿيٍٗ عغضٗ وٕٕضٖم ثٗ سغصٖ اغٚف ايٓ اجبػٖ عا ِيص٘ض وٗ ثوٛع ثٙيٕٗ ٚ
ثب دضالً ٘ؼيٕٗ وب ٘ب عا اػ ِغواؼ تٛػياك ثاٗ اغٚكا ب٘ٙب ِٕاماً وٕاضّ٘ .ايٓ
ِٛض ٛثٗ ٔٛثٗ سٛص ٔيبػِٕض ايآ اؿات واٗ عغضاٗ وٕٕاضگبْ ثاٛإٔاض تمبضابي
سااغصٖ اغٚكااي عا پيقثيٕااي ّٔااٛصٖ  ٚاػ تااٛاْ وااباي ثااغاي پبؿااش ٛيي ثااٗ
تمبضبي آٔبْ ثغآيٕض.
-11ضعف اصاعح كغواٙب
صع كغايطي وٗ كغوت٘بي تٛػيعي صع ثبػاع ؿٙبَ د ٛع صاكاٗ ثبكإض ٚ
ؿٙبَ آْ٘ب صع ِعغى سغيض  ٚااغٚف لاغاع گياغص ِاضيغاْ كاغواٙب ّ٘اٛاعٖ صع
ِعااغى الاابع ؿااٙبِضاعاْ ثااغاي ااااؼايق ؿااٛص  ٚاؿااافبصٖ اػ تّاابَ ِٕاابثك ٚ
اِىبٔب ِٛجٛص ثغاي گـاغف  ٚااؼايق ؿٛص اؿت .ضعفٙبي ِٛجٛص صع ثبػاع
ؿغِبيٗ آٌّبْ  ٚعضَ ٚجٛص البع٘بي وباي ايٓ ثابػاع ثاغ ِاضيغاْ عابٌي عتجاٗ
كغواٙب ؿجت كىًگيغي تعضاص وليغي اػ كاغوت٘بي تاٛػيعي كاضٖ واٗ صع
ثبػاع ؿٙبَ د ٛع ٔضاعٔض ِ ٚبٌىبْ آٔٙب صع دبٌي وٗ اػ ضعف كاغواٙب ٔبعاضاي
٘ـإض ثٗ أجبَ اعبٌياٙب ثب دبكيٗ ؿٛص سيٍي ٔبچيؼ ِلغٌٕٛض .تضا َٚچٕيٓ
ٚضااعياي اِىاابْ ؿااغِبيٗگظاعيٙبي ثٍٕضِااض عا صع جٙاات ااااؼايق واابعايي
ِيؿابٔض  ٚؿٛص عا ٔيؼ صع دض ٔبچيؼي ٔ ٗ ِيصاعص.
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ِٛ-12أك ٚعٚص
صع آٌّبْ صؿاغؿي ثٗ ثبػاع ثٗ عٕٛاْ گـاغف صع ِىبٔٙبي جظاةم ؿاشت
 ٚتٛاَ ثب ِٛأك ِاعضصي اؿت گـاغف اػ عاٖ صؿتأضاػي صع ثٕ ب٘ٙبي صي غ
(سغيض  ٚتٍّه كغواٙبي صي غا٭ يب عكض اعگبٔيه ِٛعص ٔظاغ اؿات .اغهااٙبي
ثـيبع ٔبصعي جٙت سغيض ا بي سغصٖ اغٚكي ِٛجٛص صع صؿاغؽ اؿت چاغا
وٗ شبٌجب ِبٌىبْ سوٛهي تّبيٍي ثغاي ااغٚف ٔضاعٔاض .صع دابٌي واٗ ثابػاع ثاب
ظغايت ِبػاص عٚثغٚؿت عكض اعگبٔياه ثاب تٛجاٗ ثاٗ اماضاْ ِىبٔٙاب  ٚا اب٘بي
17
ِٕبؿت ثٗ ؿشاي ِّىٓ اؿت.
ٔ-13مق آآٚعي ا عب ()IT
ٔ ITمق وٍيضي صع ثٙجٛص وبعايي اغايٕض چٕاضيٓ ٘اؼاع ِذواٛيم صع ِغاداً
ػٔجيغٖ تبِيٓ لغاع صاعٔض عا ثبػي ِيوٕض  ٚا عب ثـيبعي عا اػ جؼئياب ايآ
اغايٕض صع اسايبع ِضيغاْ لغاع صاصٖ  ٚاِىبْ ِضيغيت ؿ ٚ ًٙؿابصٖ ايآ اغايٕاضٖ
پينيضٖ عا اغاُ٘ ِيوٕض.
وقص اضكال مختهف آمُصش مستمش دس بٍشيَسي

آِااٛػف ِـاااّغ عبِااً ثـاايبع ِّٙااي ثااغاي ايجاابص  ٚدفااع ثٙااغٖٚعي صع
الاواابص آٌّاابْ اؿاات .آِٛػكااٙبي صاسٍااي ثااغاي ااااؼايق ويفياات وبعوٕاابْ ٚ
أعطبنپظيغي وبع ِذـاٛة ِيگاغصص واٗ تشوواي واغصْ  ٚاااؼايق ِمابصيغ
تٌٛيض عا ثٗ ّ٘اغاٖ صاعص  ٚچاِ ْٛؼياٙابي علابثاي ٔبكاي اػ ؿاغِبيٗ أـابٔي
اؿاات ثٕاابثغايٓ تمبضاابي اغاٚأااي ثااغاي آِااٛػف دغاااٗاي ِـاااّغ ثٛجااٛص
ِيآيض(Roth, s.1997) .
ِضي عگغؿئ ْٛلبْ صاص وٗ وـت  ٚوبع٘ابي آٌّابٔي صع اااؼايق ِٙابع
وبعوٕبْ صع ِٙبعتٙبيي وٗ وّجٛص صاعٔض .ثٗ ساب غ ايٕىاٗ ِٙبعتٙابي ٔياغٚي وابع
ثبػاع وبع تٛأبيي ػَ عا ٔضاعٔض ثٕبثغايٓ أ يؼٖاي ثاٗ تاغن وبعوٕابْ صع وـات ٚ
وبع٘ب آٌّبٔي ايجبص ّٔيكاٛص تاب صع جاظة اااغاص جضياض ِاب٘غ ٚاجاض كاغايط ٚ
آِٛػف لضَ ثٗ لضَ آٔٙب ثب ِلىً ِٛاجٗ كٔٛض.
صع ِضٌي ثاب عٚف صِ ٚغدٍاٗاي تٍفيماي ثاغاي ؿابٌٙبي  1997اٌاي 2000
ثغاي ٔلبْ صاصْ اشغا آِٛػكٙب ثغ ثٙغٖٚعي وـت  ٚوبع٘ابي آٌّابٔي أجابَ
كضٖ اؿت .ضغايت ِاغيغ٘ب ثغاي صٚعٖ٘بي آِٛػف عؿاّي سابعجيمآِٛػف
عؿّي صاسٍيم آِٛػف ضّٓ وابعم ؿاّيٕبع  ٚؿاشٕغأيم چاغسق كاغٍيم
ؿاااغِبيٗگظاعي صع  ITثاااٗ تغتيااات 0/28م 0/04م -0/13م0/02م -0/02 ٚ -0/02
ِيثبكض.
صع ِجِّ ٛلشن گغصيض وٗ آِٛػكٙبي عؿّي وبعوٕبْ ثيلاغيٓ تبشيغ عا
صع ااؼايق ثٙغٖٚعي وـت  ٚوبع٘بي آٌّبٔي صاكاٗأض  ٚايآ آِٛػكاٙب ثطاٛع
ِاٛؿط صع ؿٗ ؿبي ثعض اػ ايآ آِٛػف٘اب صع ثٙاغٖٚعي ساٛص عا ثاغ ثٙاغٖٚعي
ٔلاابْ صاصٖأااض .آِٛػكااٙبي عؿااّي صاسٍااي  ٚآِٛػكااٙبي ِلاابعوت صع
ؿّيٕبع٘ب  ٚؿشٕغأيٙب اشغ ِلجت ٔ ٛي ثغ ثٙغٖٚعي ٔضاكاٗأض.
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٭

-5كطُس ژاپه
ژاپٓ يىي اػ ثؼعگاغيٓ ثغٔبِٗ٘بي ؿيبؿات ِابٌي عا صاكااٗم ضآّ ايٕىاٗ
ثبٔه ِغوؼي ژاپٓ ثطٛع ِىغّع ٔغر ثٙغٖ عا پبئيٓ آٚعصم ثطٛعي وٗ عّا ثاٗ هافغ
عؿاايضٖ اؿاات .اثااضاعب سااط ِلااي وٍيااضي صٌٚاات ِاّغوااؼ ثااغ يااه عاااغَ
ؿبسابعي صٌٚت اػ جٍّاٗ واُ واغصْ ِماغعا م آػاصؿابػيم سوٛهيؿابػي ٚ
اه دب ٔٙبصي ثاغاي اااؼايق تا،شيغ ؿاٙبَصاعاْ  ٚواب٘ق وبعوٕابْ ساضِب
صٌٚاي ثٛصٖ اؿت.
ا ٚصع تعضاص اغٚك ب٘ٙبي وٛچه وب٘ق  ٚصعتعضاص اغٚك ب٘ٙبي ِاٛؿط
 ٚثؼعگااااغ اااااؼايق صياااضٖ ِااايكاااٛص .ثااايٓ ؿااابي٘بي  1994 ٚ 1991تعاااضاص
اغٚك ا ب٘ٙبي سااغصٖ اغٚكااي وااب٘ق يباااتم اِااب اياآ وااب٘ق ِٕذوااغا صع
اغٚك ب٘ٙبيي ثب  4وبعوٓ يب وّاغم ثٛيدٖ ثب واب٘ق ثيلااغ صع اغٚكا ب٘ٙبي
ته ِبٌىي ثٛجٛص آِضٖ اؿت .ثب تٛجاٗ ثاٗ ا ابي پيقساٛاْم ايآ واب٘ق صع
اغٚك ب٘ٙبئي ثب ا ابي وّااغ اػ ِ 50ااغ ِغثاك ِيثبكاض .اػ اغن صي اغم صع
ِٛعص اغٚك ب٘ٙبيي ثب تعضاص  10وبعوٓ يب ثيلاغم يب اغٚك ب٘ٙبي ِاٛؿاط ٚ
ثب تغ ثب ا بي پيلشٛاْ ِ 100اغ ِغثاك اااؼايق ٚجاٛص صاكات .ثاٛيدٖ ثاضٔجبي
دظن اهً تعضيً صع ِاٛعص ا ابي اغٚكا ب٘ٙب صع ٔايجاٗ اها ح لابٔ ْٛساغصٖ
اغٚكي ِميبؽ ثب صع تعضاص اغٚكا ب٘ٙبيي ثاب ؿاطخ ا ابي ثايق اػ 500
ِاغ ِغثك  ٚوّاغ اػ ِ 1000ااغ ِغثاك واٗ صع ِاٛعص آٔٙاب وٕااغي اهاٍي صع ؿابي
 1994ػَ ٔجٛصم ااؼايق يبات .ايٓ اِغ ااؼايق اااابح اغٚك ب٘ٙبيي ثب أضاػٖ
ِاٛؿط  ٚثؼعگاغ ثب وبعايي ثيلااغ عا ٔلابْ ِيص٘اض .اااؼايق ااااابح چٕايٓ
اغٚك ب٘ٙبي ٔيؼ يىي اػ عًٍ وب٘ق صع تعضاص اغٚك ب٘ٙبي وٛچه اؿت.
اغٚك ب٘ٙبي ته ِبٌىي  ٚوٛچه وُ كضٖم ضآّ ايآ واٗ ِؤؿـاب ثاب
أضاػٖ ِاٛؿط  ٚثؼعگاغ گـاغف ِييبثاض .علبثات ثلاض اااؼايق يبااتم ٔاٗ
تٕٙب صع ػِيٕٗ أاضاػٖ اغٚكا بٖ ثٍىاٗ صع ػِيٕاٗ٘بي عٛاِاً ِإاٛعي ايآ اِاغ
أجبَ گغات اػ جٍّٗ سطِلي٘بي ِٕطجك ثب كغايط ِٕطماٗ  ٚليّتگاظاعي
 ٚثضيٓ تغتيت ثشق سغصٖاغٚكي سٛص عا ثغاي يه صٚعٖ تغييغ ؿبسابعي آِبصٖ
ِيوٕض .صع صٚعٖ ايٓ تغييغا م اعبٌيت٘ابي اغٚكا ب٘ٙبي وٛچاه ِ ٚاٛؿاطم
وٗ سضِت ِلاغي ِضاعي أجبَ ِيصٕ٘ضم اّ٘يات ساٛص عا دفاع ِيوٕٕاض ٚ
ِطٍٛة اؿت وٗ چٕيٓ اعبٌياٙبي اغٚك ب٘ٙبي وٛچاه ِ ٚاٛؿاطم صع آيٕاضٖ
ثيلاغ گغصص.
اػ ِطبٌعٗ ثٙغٖٚعي صع ثشق ثبػعگبٔي ژاپٓ ٔىب ػيغ لبثً تٛجٗ ِي
ثبكٕض.
ػَ اؿت .ثاب تٛجاٗ ثاٗ ايآ
1ا عٚف ٔ غف ثٗ ِـبٌٗ ثٙغٖ ٚعي ِ ٚذبؿجب
وٗ اه ٛكبسن ٘بي ثٙغٖ ٚعي صع ِفٙاِ َٛذاضٚص آْ ثشواٛم صع ثٍٕضِاض
ٔبعؿبئيٙبئي صاعٔاض ثبياض اػ تعغياف ِ ٚفٙاٚ َٛؿايك ثٙاغٖ ٚعي اؿاافبصٖ گاغصص.
ثٙغٖ ٚعي صع ِفٚ َٛٙؿيك عا  ٖٚثاغ كبسواٙبي ِاعابعن ثٙاغٖٚعيم ّ٘ؼِابْ
كبسوٙبي ؿٛص آٚعي ٔ ٚمضيٕ ي ٚاداض٘ب عا ِٕظاٛع ِاي صاعص .صع ٚالاك تاضاَٚ
عكض ثٙغٚعي  ٚؿٛص آٚعي ثوٛع تٛاَم پبيبئي آٔٙب عا تبِيٓ ِي وٕض.
2ا صع ٔ غف ثٗ ثٙغٖ ٚعي م تٛجاٗ ثاٗ ثٙاغٖ ٚعي صع اثعابص ِشاٍاف يعٕاي ثٙاغٖ
ٚعي واابعم ثٙااغٖ ٚعي ؿااغِبيٗم ثٙااغٖ ٚعي تجٙيااؼا  ٚعٚاثااط ثاايٓ أٙااب اّ٘ياات
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ػيبصي صاعص ّ٘ .نٕيٓ اػ تجؼيٗ كبسن ٘بي ِشاٍاف ِاي تاٛاْ عبعضاٗ يابثي
ّٔٛصم ٔ ٚمب ضعف  ٚل ٛعٍّىغص٘ب عا تلشين صاص.
ثٙااغٖ ٚعي ژاپاآ ثشوااٛم صع سااغصٖ اغٚكااي ؿاابسابع
3ا يىااي اػ ِلااى
ِميبؿي ٚا دض٘بي ِغث ٗ ٛاؿت .ثضيٓ تغتيت واٗ ٔـاجت ٚاداض٘بي وٛچاه
ػيبص اؿت م ثطٛعي وٗ صع ؿبٌٙبي اسيغ ثّٕظٛع ثٙجٛص ثٙغٖ ٚعي عٔٚض ِؼثٛع صع
دبي تغييغثٗ غن ايجبص ٚادض٘بي ثؼعگاغ اؿت .اگغ چٗ تعضاص ٚاداض٘بي ساغصٖ
اغٚكي صع ؿبٌٙبي اسيغ عٔٚض وب٘لي عا ٔلبْ ِي ص٘اض م اِاب ايآ واب٘ق
ثيلاااغ صع ٚادااض٘بي وٛچااه سااغصٖ اغٚكااي اؿاات ٚ .ادااض٘بي وٛچااه صاعاي
اغٚف ؿغأٗ وُ  ٚثٙغٖ ٚعي پبئيٓ ٘ـإض .
4ا تشووي كضْ ٚادض٘بي سغصٖ اغٚكي  ٚايجبص اغٚك ب٘ٙبي سبم جٙت
پبؿز گٛئي ثٗ ٔيبػ٘بي گغٙ٘ٚبي ِشاٍف ِوغن وٕٕضگبْم
5ا اػ عٛاًِ صي غي وٗ ثغ پبئيٓ ثٛص ْ ثٙغٖ ٚعي ساغصٖ اغٚكايم پابئيٓ ثاٛصْ
ٔـااجت ؿااغِبيٗ ثااٗ ٔيااغٚي واابع اؿااتم وااٗ اياآ اِااغ ٔيااؼ ٔبكااي اػ ؿاابسابع
ِميبؿي سغصٖ اغٚكي  ٚتعضاص ػيبص سغصٖ اغٚكي ٘بي وٛچه اؿت.
6ا ٌؼ َٚثغعؿي آِبعي صٚعٖاي ثّٕظٛع صؿايبثي ثٗ كبسن٘بي ثٙغٖٚعي ثاٗ
كىً جبِكم ثّٕظاٛع ثغٔبِاٗعياؼي جابِك اعتماب ؿاطخ ثٙاغٖ ٚعي اؿات .ػياغا
ػِبٔي ِيتٛاْ اػ تجغثٗ ولٛع٘بي صي غ اؿافبصٖ وغص وٗ ثب كغايط الاوبصي ٚ
اجاّبعي ِىبٔي  ٚػِبٔي تطجيك صاصٖ كٔٛض.
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جمعبىذي َ وتيجً گيشی
عٛاٍِي وٗ صع ػيغ ثٗ ٛع س هٗ طوغ ِيكٛص كبًِ عٛاًِ ِٛشغ ثاغ
ثٙااغٖٚعي ثشااق ثبػعگاابٔي ولااٛع٘بي ِٕاشاات ِااٛعص ثغعؿااي اؿاات.
ثىبعگيغي ِٛشغ ايٓ عٛاًِ ثاغای ولاٛع ِـااٍؼَ ثاِٛز ؿابػی  ٚاعػيابثز
کبعايز آٔٙب صع كغايط ٚالعز کلٛع اؿت.
 -1اعتمبي ؿغِبيٗ أـبٔي اػ آآٚعي ا عب  ٚتىٌٕٛٛژيٙبي جضياض صع
ثشق تٛػيك
 -2أجبَ تذميمب ثٙغٖٚعي صع ثشق ثبػعگبٔي ٌ ٚؼ َٚتضٚاَ ِ ٚطبٌعب
پيٛؿاٗ آْ
 -3گـاااغف  ٚثٙجااٛص ػيغؿاابساٙبي اعتجب ااب م دّااً ٔٚمااًم آِااٛػف ٚ
ظغايت ثٕبصع
 -4وب٘ق ٔغر تٛعَ ٔ ٚغر ثٙاغٖ صع جٙات اااؼايق لاضع سغياض ِاغصَ ٚ
وب٘ق ليّت
 -5ثٗ وبعگيغي عٚكٙبي ٔٛيٓ ِضيغياي
 -6گـاغف علبثتپاظيغي الاوابص اػ عا٘ٙابيي ٔظياغ اااؼايق صعجاٗ ثابػ
ثٛصْ الاوبصم سوٛهي ؿبػي  ٚتِٕ ٛذوٛ
 -7تـٙيً تبِيٓ ِٕبثك ِبٌي وـت  ٚوبع٘ب
 -8دّبيت ( ِلً ِبٌيبتٙبم أعطبنپاظيغي ؿابعب وابع ...ٚا اػ وـات ٚ
وبع٘بي ثغتغ ثب ثٙغٖٚعي ثب
-9اعايااٗ آِٛػكااٙبي ػَ  ٚاغٕ٘ ؿاابػي صع عاؿااابي صعن عّااِٛي اػ
ثٙغٖٚعي ٔ ٚابيج آْ
 -10تٛجٗ ثٗ تٛؿعٗ اػ ظغاياٙبي گغصك غي صع ولٛع
ثغاي ااؼايق ِميابؽ اغٚكا ب٘ٙب  ٚاغاُ٘ؿابػي
 -11اعايٗ تـٙي
ثـاغ ػَ جٙت اؿافبصٖ اػ ٔٛآٚعيٙبم ٔغَ ااؼاع٘بي آ آٚعي ا عب
-12ثٙجاااٛص ابهاااٍٗ  ٚاعتجاااب ثااايٓ عغضاااٗوٕٕضگبْ ( تٌٛيضوٕٕاااضگبْ ٚ
عّضٖاغٚكاابْا ثااب سغصٖاغٚكاابْ صع عاؿااابي ااااؼايق ثٙااغٖ ٚعي  ٚتجااضيً
عاثطٗ ثبست-ثغص ثيٓ ايٓ ص ٚثٗ يه عاثطٗ ثغص-ثغص.
 -13گـاااغف تجاابع اٌىاغٔٚيىااي ِبٕٔااض تجاابصي اٌىاغٔٚيىااي صاصٖ٘ااب ٚ
تجٙيؼا پٛيل غ
ٔ -14وت ثبعوض عٚي ّ٘ٗ وب ٘ب  ٚثغچـت ٘ب ثغاي صعج ِلشوب
-15ثٙجٛص ؿيـاُ ِضيغيت أجبع ( وب٘ق ٔـجت ِٛجٛصي ثاٗ ااغٚفا-
تٛجٗ ثٗ أجبعصاعي  ٚطسيغٖ ؿبػي ٔاٛيٓ ثغاؿابؽ اهاً صعؿات ثاٗ ِٛلاك
(just in timeا
-16اؿاافبصٖ اػ ٔاغَ ااؼاع٘ابيي ّ٘ناenterprise resource ( ERP ْٛ
planningا ثغاي ثٙجٛص اغايٕض ثبػاعيبثي اػ ِغدٍٗ دـابثضاعيم ؿفبعكاب
تب پيقثيٕيٙبي اغٚف عا ثغٔبِٗ عيؼي  ٚؿبِبٔض٘ي ِي وٕض .
-17وااب٘ق ثمبٌيٙااب  ٚدغواات ثااٗ ؿااّت اغٚكاا ب٘ٙبي ػٔجيااغٖاي ثااب
تشون ِ ٚؼيت الاوبصي ثب ( اٌجاٗ ايٓ اشغ ِٕفي ثغ اكاغبي صاعصا
 -18صع ثشاااق سغصٖاغٚكاااي ثاااب جٙاااتگيغي لاااٛأيٓ ِٕطماااٗايم
سغصٖاغٚكي ثٗ سبعج اػ كٙغ ِٕ ٚب ك سٍ ٚ ٛسبعج اػ ِغکؼ كٙغ ؿٛق
27

صاصٖ كٔٛض .ثٕابثغايٓ سابعج واغصْ سغصٖاغٚكاي٘ب اػ ثابػاع کاٗ صع سابعج اػ
كاٙغ٘ب ِٛجات ااااؼايق ثٙاغٖٚعي  ٚکاب٘ق اػصداابَ  ٚكاٍٛشي صع ِغکااؼ
كٙغ اؿت.
ثاغاي آِاٛػف وبعوٕابْ ٚاجاض كاغايط
 -19ايجبص أ يؼٖ  ٚاعايٗ تـٙي
وـاات  ٚوبع٘ااب ثااب ااآ آٚعي ا عااب ِلااً اؿااافبصٖ اػ ٔااغَ ااؼاع٘اابي
وبِپيٛتغي
 -20تٕظيُ ِٕبؿت ؿبعب وـت  ٚوبع
 -21عاك ليٛص  ٚااؼايق أعطبن پظيغي لبٔ ْٛوبع صع دٛػٖ سغصٖ اغٚكي
 -22تٛجٗ ثيلاغ ثٗ آِٛػكٙبي عِّٛي وٗ اشغا ثٙاغٖ ٚعي ِـااّغي
صاعٔض
 -23تٛجٗ ثيلاغ ثٗ آِٛػكٙبي عؿّي سبعجي تاب آِٛػكاٙبي صاسٍاي
ِلً آِٛػف صع ضّٓ وبع م ؿّيٕبع٘ب  ٚؿشٕغأيٙب
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