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 مقدمه

 شده مطرح اقتصاد شرفتیپ و رشد، لهمسا حل دیکل عنوانبه ،ریاخ یهادهه در آن شیافزا که است یراهبرد یوربهره

 دادن قرار محور با هاکشور از یاریبس .ردیگ قرار موردتوجه ،یاقتصاد رشد مهم منابع از یکی عنوانبه دیبا و است

 یورهرهب سازمان. آورند دستبه قیطر نیا از را یاقتصاد رشد عملکرد از یتوجهقابل بخش اندتوانسته یوربهره

 و هوش فکر، از استفاده نیشتریب آن حاصل که داندیم یزندگ به نانهیبواقع ینگرش ،را یوربهره (APO) ییایآس

 معتقد و دانسته دیتول عوامل از کی هر از موثر استفاده درجه را یوربهره (EPA) اروپا یوربهره آژانس و است منابع

 توانیم مذکور فیتعار به توجه با .کندیم یریگیپ را مستمر بهبود همواره که است یفکر یدگاهید یوربهره که است

 میتقس رشد دسته دو به یوربهره رشد. است اقتصاد یدرون عوامل به مربوط یوربهره مستمر رشد که کرد استنباط

 :شودیم

 یفناور ،(R&D)هتوسع و قیتحق ،یانسان هیسرما چون یعوامل ریثتا شدنمطرح باعث زا،درون رشد هینظر پیدایش

 .شدند زادرون صورتبه رشد ماندهیباق جزء بر (FDI) یخارج میمستق یگذارهیسرما و  (ICT)ارتباطات و اطالعات

 داریاپ بلندمدت رشد کهاست  یانانس هیسرما بر یمبتن یکی که شوندیم میتقس شاخه دو به عمدتا زا،درون رشد هینظر

 توسعه و قیتحق. است هاشهیاند اقتصاد ای R&D بر یمبتن یگرید و داندیم یانسان هیسرما انباشت از یناش را

 یبرا ها،شرکت تیظرف شیفزاا قیطر از میرمستقیغ صورتبه و ینوآور قیطر از را یفناور سطح میمستق صورتبه

 .شودیم یوربهره شیافزا باعث و داده قرار ریثتاتحت یفناور زیسرر اثرات شتریب جذب

 شورک پنج جزو رانیا ،یبررس مورد کشور 27 انیم از دکر انیب ،ییایآس یوربهره سازمان 2000 -2019 هدور گزارش

 رشد در دیتول عوامل کل یوربهره سهم درصد 7 اکثرحد با و است یاقتصاد رشد در یوربهره سهم نیترنییپا با

  رد.دا APO عضو یهاکشور انیم در را گاهیجا نیترنییپا بنگالدش و تنامیو نپال، یکشورها از پس یاقتصاد

 وجود نامناسب، وکارکسب یضاف ،معدن و صنعت بخش در نییپا یوربهره یهاچالش نیترمهم از یکی مثال عنوانبه

 ،یالمللنیب یهامیتحر و یفناور نبودن روزبه زات،یتجه و آالتنیماش یفرسودگ مانند یلیدال به کاریب یهاتیظرف

 متیق ای محصوالت نییپا تیفیک آن جهینت کهبوده  هابنگاه در ینوآور و وتوسعهقیتحق یهاتیفعال به یتوجهکم

 یتوجهکم کارکنان، یاحرفه آموزش به یتوجهکم م،یتحر لیدلبه داخل بازار به حد از شیب یاتکا است. باال شدهتمام

 فروش و دیلتو یندهایفرآ در هاتالفا زانیم بودن باال فروش، از پس خدمات و باال افزودهارزش با محصوالت دیتول به

 هاست.بخش دیگری از این چالش یمهندس و یفن خدمات فروش به یتوجهکم و

 اقتصاد سازانمیتصم و رانیگمیتصم نزد یوربهره تیاهم به باور و تعهد کشور، اقتصاد در یوربهره رشد ازینشیپ

. است نشده پرداخته بوده، ستهیشا که طورآن مهم نیا به کشور، توسعه ریاخ امهبرن 5 یط حداقل سفانهمتا است، کشور

. است اقتصاد طیشرا از نانیاطم عدم از یناش یوربهره موضوع به یاقتصاد فعاالن شیگرا و توجه عدم گرید عامل
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 عامل، بوده یاسیس صاداقت از ثرمتا عمدتا که کشور اقتصاد کالن یهاشاخص و نیقوان بر مؤثر یرهایمتغ شیافزا

 .است کشور اقتصاد در یوربهره شاخص تیاولو کاهش یبرا یگرید

 یاقتصاد و یاسیس ختارسا نیهمچن و ییایآس یوربهره سازمان یهاتیفعال و ساختار تا است شده تالش کتاب نیا در

 اشدب. رندیبگ قرار یاسهیامق لیلتح و نقد مورد و یبررس سازمان نیا عضو یکشورها از یتعداد در یوربهره گاهیجا و

جوان  و خوب همکار از است زمال نجایا در. دیآ عملبه الزم یبرداربهره کشور در یوربهره بهبود یبرا آن جینتا از که

 یکارشناس و یفیک تنظار نیهمچن و شدند دارعهده را کتاب نیتدو و ترجمه زحمت که اریشهر محمد یآقا انجمن،

 .دیآ عملبه یسپاسگزار مانهیصم یبیناضا حمیدر دکتر یآقا

 

 یکالنتر دیحم دیس

 رانیا یوربهره انجمن رعاملیمد

1400ماه نیفرورد
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 ییایآس یوربهره سازمان

 یهمکار قیطر از تا شده سیتاس 1961 سال در که است یدولت نیب یسازمان( APO)یی ایآس یوربهره ازمانس

 اتاق ،یگذاراستیس ،یاهمشاور خدمات قیطر از APO. دهد شیافزا هیانوسیاق و ایآس منطقه در را یوربهره ،متقابل

 یاقتصاد و یتصاداق توسعه به یعموم یهابخش و خدمات ،یکشاورز صنعت، در هوشمندانه اقدامات انجام و فکر

 .کندیم کمک منطقه داریپا

APO تالش از ایردهگست طیف و وریهرهب افزایش برای ملی هایاستراتژی تدوین به عضو کشورهای به کمک با

 ضیعتب بدون و یانتفاعریغ ،یاسیرسیغ سازمان نیا. است پرداخته عضو کشورهای در تحقیقات جمله از نهادساز های

 .است

 توسعه به توانیم یورهبهر شیافزا با که کرد اشاره موضوع نیا به توانیم سازماناین  یهاتیمامور نیترمهم از

 تیتقو ،سازمان نیا کیاستراتژ یهادستورالعمل جمله از. کرد کمک آرام انوسیاق و ایآس داریپا صاداقت و یاقتصاد

NPOفرهنگ یارتقا نیهمچن و متوسط کوچک، یهاشرکت توسعه و ارتقا ،وری(های ملی بهره)سازمان ها 

 ،شودیم سبز یوربهره جیروت به نجرم که ینوآور همراه به یوربهره رشد در عیتسر به انیپا در و جوامع در یوربهره

 .کرد اشاره

 

 :ییایآس یوربهره سازمان یدیکل نقش پنج

 نییتع و یریگیپ یراب ،سازمان یاعضا ظهور حال در یازهاین با رابطه در را یاگسترده قاتیتحق APO: فکر اتاق

 .دهدیم انجام ،آنها به کمک

 یبرا منطقه از خارج یکشورها ریسا ای و سازمان یاعضا نیب را ایچندجانبه ای دو یهاهیاتحاد APO: زوریکاتال

 کند.می جادیا ،متقابل منافع یبرا یوربهره به مربوط یهاتیفعال در یهمکار

 در و داده رارق یبررس مورد را اعضا از کی هر عملکرد و توسعه ،یاقتصاد یهااستیس APO: یامنطقه مشاور

 .کندیم کمک رقابت و یوربهره شیافزا یبرا کیاستراتژ راتییتغ میتنظ

 و آموزش ،یوربهره یارتقا یبرا را موسسات ریسا و یوربهره یمل یهاسازمان ییتوانا APO: موسسه جادیا

 .کندیم تیتقو یخصوص و یدولت یهابخش به یامشاوره خدمات

 نذینفعا ریسا و خود یاعضا انیم در را یوربهره مورد در اطالعات تبادل و انتشار ییتوانا APO: اطالعات بانک

  سازد.می لیتسه
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 :یمالز کشور یاقتصاد و یاسیس ساختار 1

 در یمالز کشوراست.  ایآس یشرق جنوب در فدرال کشور تنها و یاساس قانون یدارا ،یسلطنت کشور کی یمالز

 التیا 9  حکام 9 انیم از سالهپنج دوره کی یبرا بوده پادشاه همان که دولت سیرئ است، التیا 13 یدارا مجموع

 زمان از پادشاه نقش. کنندینم شرکت انتخاب در و هستند فرمانداران یدارا گرید التیا چهار. شودیم انتخاب ایماال

 یقانونگذار قدرت. است بوده یفاتیتشر عمدتا مجلس یاعضا و وزرا انتخاب با ،1994 سال در یاساس قانون در رییتغ

 3اعال مجلس ،2نمایندگان مجلس ،1عوام مجلس از فدرال پارلمان ،شده میتقس التیا و فدرال یونگذارقان مجلس نیب

 . است شده تشکیل  4سنا و

 مجلس. شودیم ابانتخ یعضو تک منتخب یهاحوزه از ،سال پنج حداکثر مدت یبرا عضو 222 با ندگانینما مجلس

 و شده انتخاب یالتیا سمجل 13 توسط نفر 26. دارند حضور نشست نیا در سال سه مدت یبرا که دارد سناتور 70 سنا

 و کندیم یرویپ یندحزبچ ستمیس کی از پارلمان. شوندیم منصوب ریوز نخست هیتوص به شاه توسط ماندهیباق نفر 44

در  و دهبرگزار ش بارکی الس پنج هر حداقل، یپارلمان انتخابات. شودمی انتخاب فدرال یپست ستمیس قیطر از دولت

 سوم چهل رتبه به بلق سال به نسبتی دمیال 2019 یدموکراس شاخص در یمالز رتبه. ستین یاجبار دادن یرأ آنجا

 ستایر که شده محول نهیبکا به یمالز در ییاجرا قدرت .شودمی یبندطبقه «وبیمع یدموکراس» عنوانتحت  و دیرس

 یاعضا از نهیکاب. شدبا ندگانینما مجلس یاعضا از یکی دیبا یمالز در ریوز نخست. است ریوز نخست عهده بر آن

 یدارا یمالز. دارد عهده بر را دولت استیر هم و نهیکاب استیر هم ریوزنخست ،کندمی انتخابرا  ندگانینما ،مجلس

 در ار یمهم نقش یاقتصاد کالن یهابرنامه قیطر از دولت. است شده یصنعت تازه و گرادولت باز نسبتا اقتصاد کی

 اخالصن دیتولست. دارا ایآس در را یاقتصاد سوابق نیبهتر از یکی یمالز. داردبرعهده  یمالز کشور اقتصاد تیهدا

 سال در یمالز اداقتص است. داشته رشد درصد 5/6 ساالنه متوسط طوربهمیالدی  2005 تا 1957 سال از یداخل

 دمانن ییکشورها از باالتر 20 رتبه با زین جهان در و بوده 6 بهرت با ایآس در اقتصادها نیتریرقابت از یکی 2014-2015

 .است گرفته قرار یجنوب کره و فرانسه ا،یاسترال

 

 :یمالز یوربهره شرکت

 شرکت عنوانبه گذشته در کهMalaysia Productivity Corporation (MPC )ای یمالز یوربهره شرکت

 عنوانبهمیالدی  1962 سال در شد،یم شناخته National Productivity Corporation  یوربهره یمل

 سازمان عنوانبه کار یالمللنیب سازمان و شد سیتاس فدرال دولت و ملل سازمان ژهیو صندوق نیب مشترک پروژه کی
                                                           

1lower house  
2House of Representatives  

3upper house  
4Senate  
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 خود نهاد کی عنوانبه یقانون بیتصو یط یوربهره یمل یشورامیالدی  1966 سال در. آن منصوب شد یمجر

. کند دایپ ده تریگستر نقش مرکز نیا تا شد اصالح یوربهره یمل یشورا عنوان به آن از بعد. کرد کاربه شروع مختار

 یشورا 1991 دسامبریکم  از قانون نیا ، که با طرحشد طرح یوربهره یمل قانون تحت عنوان متعاقبا یقانون همچنین

 به رسما( NPC) یوربهره یمل شرکت ،2008 هیفور 21 خیتار از. ارتقاء یافت یوربهره یمل شرکت به ،یوربهره یمل

 . پردازدمی خود تیفعالبه ادامه  نام نیا با نیز اکنون و هداد نام رییتغ( MPC) یمالز یوربهره شرکت

 در فدرال قلمرو دو و التیا ازدهی .است شده میتقس منطقه دو نیب که است فدرال محدوده سه و التیا 13 یدارا یمالز

 . است شده واقع یشرق یمالز در فدرال قلمرو کی و گرید التیا دو و یمالز رهیجزشبه

 گرفته نظر در آنها از کی ره یبرا یمختلف اراتیاخت و شده میتقس تاالیادولت  و فدرال دولت نیب هاالتیا یحکمران

 از آن یاعضا که دارد یارونگذقان مجلس کی التیا هر .کندیم اداره را فدرال مناطق مایمستق فدرال دولت. است شده

 یاعضا )این وزرا شوندیم تیهدا ارشد رانیوز توسط یالتیا یهادولت. شوندیم دهیبرگز عضو تک منتخب یهاحوزه

 و کمحا توسط ریوز معمول طوربه .است یموروث حاکم یدارا هاالتیا از کی هر .(هستند تیاکثر حزب از یالتیا مجمع

 .شودیم صوبمن ریوز نخست هیتوص به

 یشوراها و منطقه یشوراها شهر، یشوراها شامل که شودیم اداره یمحل مقامات توسط ترنییپا ات در سطوحادار

 جادیا یمستقل یقانون یهادستگاه فیوظا یبرخ انجام یبرا توانندمی یالتیا و فدرال یهادولت اگرچه .است یشهردار

 .دهدیم قرار یالتیا دولت یانحصار یهاتیصالح تحت فدرال مناطق از جخار در را یمحل مقامات یاساس قانون. دکنن

 13 نیا .است یامنطقه یشورا 97 و یشهردار یشورا 38 شهر، یشورا 14 از متشکل که دارد وجود یمحل مقام 154

 معروف ایماال یهاالتیا به که رهیجزشبه التیا 11 از التیا 9 و شده بنا ایماال یخیتار یهایپادشاه اساس بر التیا

 نیا. شودیم انتخاب سالهپنج دوره کی یبرا حاکم 9 توسط پادشاه. کنندیم حفظ را خود یسلطنت اندانخ هستند،

 سلطنت بدون یهاالتیا یبرا سال چهار مدت یبرا را یاستانداران الت،یا آن ارشد ریوز با مشورت از پس پادشاه

 از شیب یامالحظه قابل استقالل 2ساراواک و 1صباح. دارد را خود توبمک یاساس قانون التیا هر. کندمی منصوب

. برخوردارند فردبه منحصر اقامت تیوضع و جداگانه کنترل و مهاجرت یهااستیس از ژهیوبه دارند، هاالتیا ریسا

 از ییجدا مورد در یاظهارات به گاه ،ینفت ازاتیامت حق سر بر اختالفات و توسعه عدم ،یالتیا امور در فدرال مداخله

 یریگیپ موارد نیا اگرچه است، شده منجر ساراواک و صباح کالنتان، جوهر، پنانگ، مانند التیا نیچند در رهبران

 .ندارد وجود یجد استقالل و نشده

                                                           
1 Sabah  

2 Sarawak  
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 : یمالز یوربهره یمل شرکت فیوظا

 :ام بردن را د زیررمواتوان می پردازد،میبه آن  وری مالزیشرکت ملی بهره ی کهاز وظایف

 وریبهره با مرتبط موضوعات و اطالعات انتشار و جیترو .1

 کشور وریبهره یهاشاخص یبرا مرجع و اطالعات مرکز کی جادیا .2

 یمورد مطالعات و یتیریمد یهاستمیس .3

 وریبهره نهیزم در تخصص جادیا .4

 ینیکارآفر و تیریمد ت،یفیک .5

 کشور در یتیریمد و ینظارت سطح در یانسان منابع توسعه یارتقا .6

 تیفیک و وریبهره به مربوط یهاتیفعال و هابرنامه یاجرا در یهماهنگ و مشاوره .7

 یآموزش یهابرنامه دییتأ و یابیارز .8

 یتیریمد و ینظارت .9

 شودیم انجام معمو یبرا یخصوص بخش توسط که تیفیک و وریبهره تیریمد و  ینیکارآفر یهابرنامه .10

 تیفیکو وریبهره به مربوط یهابرنامه ریسا ای آموزش انجام .11

 ینیکارآفر و تیریمد .12

 وریبهره به مربوط مشاوره خدمات ارائه .13

 وریبهره به مربوط اطالعات انتشار و دیتول ،یآورجمع .14

 مرتبط موارد ریسا و ینیکارآفر و تیریمد ت،یفیک .15

 یتجار تعهدات انجام .16

  هاشرفتیپ مورد در ریوز به ساالنه گزارش .17

  صنعت و تجارت در وریبهره شیافزا مشکالت .18

 مشکالت نیا با برخورد نحوه مورد در ییهاهیتوص ارائه .19



ییایآس یکشورها در وریبهره گاهیجا به نگاهی  

  6 
 

 :یمالز وریبهره شرکت یسازمان ساختار

 حال در که است یلزما فدرال دولت و ملل سازمان ژهیو صندوق نیب مشترک پروژه کی ،یمالز وریبهره شرکت

 .کندیم عمل آن یمجر سازمان عنوانبه کار یالمللنیب سازمان حاضر

 یرسحساب ،یحقوق امور ،شرکت رخانهیدب بر نظارت آنها یاصل تیمسئول که شده اداره رهیمد هیات توسط سازمان نیا

 توسط که ستنده ییواحدها جمله از تیفیک توسعه و یانسان منابع توسعه بخش است. شرکت یسرپرست و یداخل

 وریرهبه ،شرکت توسعه و یزیربرنامه ،یمال ،یتیریمد خدمات ارائه آنها یاصل فهیوظ و شودیم اداره شرکت سرپرست

 .است رقابت توسعه و

 

 مالزی وریبهرهازمانی شرکت سساختار  -1نمودار شماره 

 

 

 :ربطیذ یهاشرکت یهمکار با یمالز وریبهره یمل شرکت یهاهپروژ از یتعداد

  یمجاز مشاوره خدمات .1

 کینیکل لتفرمپ کی یسازمانده حال در( MPC) یمالز وریبهره شرکت از کامل یبانیپشت با نکسوس شرکت

 رائها T-VAC هدف. شوندیم استفاده عیصنا یابیارز یبرا یمجاز کینیکل نیا ،است( T-VAC) یمجاز مشاوره

 یبرا عیصنا ییتوانا و تیرفظ یبازساز نیهمچن و مسائل و هاچالش مورد در صنعت فعاالن به مشاوره و راهکارها

 .می باشد زین COVID19 از گذار دوران
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 :شامل مشاوره یاصل نهیزم سه

 یمال تیریمد. 1

 یتجار اتیعمل. 2

 صنعت ساختار. 3

 کمک یبرا ،یمجاز همشاور کینیکل در نام ثبت از پس را MPC خدمات وریبهره نکسوس یمجاز مشاوره کینیکل

 گانیرا همه یبرا برنامه نیا. کنند ایاح را خود وکارکسب مجدد یاستراتژ تا دهدیم ئهارا خدمات ،دهندگانارائه به

 :است ریز هاینهیزم در خدمات نیا ارائه یبرا مجموعه نیا تمرکزبوده و 

 یمال مشاوره •

 روبرو نآ با یارذگهیسرما و یمال امور با رابطه در خدمات صنعت فعاالن که یمسائل و هاچالش مورد در مشاوره

 و تداوم یبرا COVID-19 وعیش یط هاآژانس و یدولت یهاوزارتخانه ها،بانک از نهیهز نیتأم جمله از ،هستند

 .کنندمی یرسانخدمات، نهیهز حداقل با کار ادامه

  تجارت در ینوآور •

 مانند یفعل طیارش با متناسب وکارکسب مدل مجدد یطراح و ینوآور تجارت، یاصل عناصر با رابطه در مشاوره

 .کنندیم عمل یتجار یهمکار و مشارکت ،یانسان منابع و ثروت میتقس مدل سمت به یتجار یهاتیفعال
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 :پاکستان کشور یاقتصاد و یاسیس ساختار 2

 رد اول یساسا انونق. دین رسمی است پاکستان در اسالم و است یپارلمان کیدموکرات فدرال یجمهور کی پاکستان

 آن نیگزیجا 1962 الس در دوم یاساس قانون و درآمد قیتعل حالت به 1958 سال در اما ،دیرس بیتصوبه 1956 سال

 ،درآمد قیتعل حالت هب 1977 سال در زین قانون نیا شد، بیتصو 1973 سال در جامع و کامل یاساس قانون کی. شد

. گذاردیم را یفعل دولت یهاهیپا که است کشور سند نیترمهم یاساس قانون نیا. شد ایاح دوباره 1985 سال در و اما

 در. است کرده فایا استیس یاصل انیجر در یمهم نقش پاکستان یاسیس خیتار طول در پاکستان ینظام التیتشک

 لیتحم به جرمن که است داده رخ متعددی ینظام یکودتاها 2008–1999 و 1988–1977 ، 1971–1958 یهادوره

 کی یدارا تانپاکس امروز. کردندیم حکومت جمهور رئیس عنوانبه که شد ینظام فرماندهان و ینظام ومتحک

 انتقال نخستین. است یدولت مختلف یهاشاخه نیب توازن و کنترل و قدرت میتقس با یچندحزب یپارلمان ستمیس

 شامل که است یاخلد فلسفه کی سلطهتتح پاکستان در استیس. افتاد اتفاق 2013 سال در کیدموکرات زیآمتیموفق

 برگزار 2013 سال در که یمعمو انتخابات زمان از. است انهیگراسنت و کارانهمحافظه سم،یالیسوس یهادهیا از یبیترک

 پاکستان خواهانهتعدال جنبش و انهیم ستیالیسوس ،یگراچپ ستیالیسوس، کشور نیا در یاصل یاسیس حزب سه شد،

 هستند.

 کل فرمانده و است ولتد یفاتیتشر سیرئ ،شودمی تعیین یانتخابات کالج کی توسط که جمهور سیرئ: تدول سیرئ

 پس ریوز نخست توسط لحمس یروهاین در یاساس یدهاییات و ینظام انتصابات اما پاکستان، مسلح یروهاین یرنظامیغ

 ،دادرسی در منصوب نافسرا همه تقریبا. شودیم انجام نامزدها عملکرد و یستگیشا به مربوط گزارشات یبررس از

 هاآن با قانون طبق ایدب جمهور رئیس که دارند نیاز وزیر نخست اجرایی تأیید به مقننه قوه و مشترک ستاد ارتش،

 .کند مشورت

 مجمع و( اعال جلسم) عضو 104 شامل کهبوده  سنا مجلس عهده بر پاکستان در یقانونگذار فهیوظ: یقانونگذار

 یهاتیاقل و زنان هب افتهی اختصاص یمل مجمع از یکرس 70 ،یاساس قانون طبق. است( عوام مجلس) وعض 342 یمل

 نقانونگذارا توسط ناس یاعضا. است شده داده اختصاص یاسیس احزاب به آنها متناسب یندگینمابه توجه با یمذهب

 .هستند برابر یندگینما یدارا هااستان تمام و شوندیم انتخاب یاستان

 ریوز نخست. است یمل یشورا مجلس در یائتالف ای تیاکثر ای حاکم حزب رهبر معموال ریوز نخست: هیمجر قوه

 نییتع به وظفم ریوز نخست. شودیم منصوب ،کشور ییاجرا سیرئ عنوانبه و کندیم خدمت دولت سیرئ عنوانبه

 و اتانتصاب ،ییاجرا اتمیتصم دییتأ و اتخاذ دولت، اتیعمل یاجرا نیهمچن و مشاوران ،وزرا از متشکل، یانهیکاب

 .دارند ریوز نخست ییاجرا دییتأ به ازین که است دولت ارشد کارمندان یهاهیتوص
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 یداخل ناخالص دیتول رنظ از و جهان در بزرگ اقتصاد نیسوم و ستیب، دیخر قدرت یبرابر نظر از پاکستان اقتصاد

 طول در جهان نطقهم نیثروتمندتر از یبخش پاکستان که زنندیم نیتخم اقتصاددانان. است اقتصاد نیدوم و چهل

 رایز ،رفت دست از جدهمه قرن در تیمز نیا. است بوده یداخل ناخالص دیتول اقتصاد نیشتریب با یالدیم اول هزاره

 . بودند جلو به رو یغرب یاروپا و نیچ مانند گرید مناطق

 لیتبد یبرا ییاالب لیپتانس از که است کشور ازدهی از یگروه. شودیم محسوب توسعه حال در کشور کی پاکستان

 سال از ،یاجتماع یثباتیب هادهه از پس ر،یاخ یهاسال در. است برخوردار 21 قرن در جهان اقتصاد نیبزرگتر به شدن

 دیتول و یلیر نقل و حمل مانند یاساس خدمات در نامتعادل کالن اقتصاد و کالن تیریمد در یجد یهاخأل ،2013

 بزرگ قتصادا نیهفتم و شصت پاکستان ،یاقتصاد یدگیچیپ شاخص براساس. است شده جادیا یکیالکتر یانرژ

 .است دهیچیپ اقتصاد نیششم و صد و جهان در یصادرات

 جوانان روزافزون شیافزا. دهبو کایآمر دالر اردیلیم 284.2 پاکستان یاسم یداخل ناخالص دیتول برآورد ،2019 سال از

 مفراه کشور یبرا را یفکا اشتغال و خدمات ارائه یبرا چالش کی هم و یتیجمع بالقوه سود میتقس کی هم اکستان،پ

 اما وده،ب کند کیدموکرات انتقال یهادوره در. است بوده متنوع تاکنون سیتأس بدو از ،پاکستان یاقتصاد رشد. کندیم

 یعیطب یکاالها ندکنندگایتول نیتربزرگ از یکی ستانپاک. است کردهعمل  یقو ینظام حکومت دوره سه یط در

 . است جهان در بزرگ کشور نیدهم کشور نیا کار بازار و است

 

 :پاکستان وریبهره یمل سازمان

 قیطر از آرام انوسیاق و ایآس یکشورها در تیفیک و وریبهره شیافزا هدف با APO ییایآس وریبهره سازمان

 APO انگذارینب عضو هشت از یکی پاکستان که شد سیتأس یونیکنوانس اساس بر 1961 سال در متقابل یهمکار

 آباد اسالم رد 2001 ژوئن سال در National Productivity Organization Pakistan جداگانه دفتر. بود

 .شد سیتأس

. دهد یم مانجا پاکستان در را تیفیک ابتکارات یدارا محصوالت دیتول که است یدولت نهاد تنها ،وریبهره یمل سازمان

NPO یارتقا ت،یصالح نامهیهگوا صدور شاخص، یهاینظرسنج انتشار مشاوره، ،هاکارگاه نارها،یسم آموزش، ارائه با 

 هایسازمان در وریبهره فرهنگ یارتقا موجب ،وریبهره مورد در قیتحق ست،یز طیمح و یانرژ جامع درک

  .شودیم یخصوص و یدولت یهابخش

 جادیا با پاکستان دولت. کندیم تیفعال دیتول و صنعت وزارت نظر ریز حاضر حال در پاکستان وریبهره یمل انسازم

 و تیحما از سازمان نیا نیهمچن و کندیم تیحما آن از سازمان نیا یبرا منابع دادن قرار و یقاتیتحق نهاد کی

 .برخوردار است زین ییایآس وریبهره سازمان یبانیپشت
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 :پاکستان وریبهره یمل سازمان یسازمان رساختا

 یمل نسازما نیهمچن ،است نپاکستا دیتول و صنعت وزارت نظر ریزبا حمایت دولت و  پاکستان وریبهره یمل سازمان

 پاکستان وریبهره انجمناز  ،یوخصوص یدولت بخش یهاسازمان با خود شبکه تیتقو منظوربه ،وریبهره

Productivity Association of Pakistan(PAP )یاندازراه بادآ اسالم در 2009 لیآور 25 خیتار درکه  را 

 جادیا و انجمن یاعضا نیب مداوم و محکم یوندهایپ جادیا و موثر یبانیپشت ارائه PAP تیمأمور. گیردمی بهره ،کرده

 تیاهم از هک است یموضوعات درک و هاروش نیبهتر یگذاراشتراک به دانش، اطالعات، تبادل یبرا یبستر

 .هستند برخوردار توسعه و قیتحق کیاستراتژ

 

 :NPO یهاپروژه از یتعداد

 به که بود یآموزش جموعهم چهار ضبط و نیتدو ه،یته پاکستان( NPO) وریبهره یمل سازمان یهاپروژه از یکی .1

 و یبازرگان اتاق در محصول نیا. شد انجام 2016 سال در Business Edge عنوان تحت IFC شرکت درخواست

 یمحصول Business Edge. است شده هیته( SCCI) صنعت و تجارت اتاق و (MCCI) مولتان عیصنا

 مختلف یهارشته رد را یآموزش برنامه 53 مجموعه نیا کمک بهاست که  (IFC) یالمللنیب شرکت یبرا یانحصار

 وریبهره یهامهارت ،یاتیملع و یعموم تیریمد ،یابدارحس و یمال ،یانسان منابع تیریمد ،یابیبازار تیریمد جمله از

 و هاSME یبرا خاص طوربه هاآموزش نیا. است کرده جادیا یاقامت خدمات بخش تیریمد و یگردشگر و یشخص

MSME40 حدود نینهمچ و هستند یبرداربهره قابل و شده ترجمه اردو زبان به آنها همه و شده یطراح ها 

 .است شده ترجمه پشتو زبان به زین آنها از مجموعه

 تجارت بخش یبرا ،نیرآفرکا زنان توسعه یبرا یآموزش برنامه 11 ،2017 سال در( NPO) وریبهره یمل سازمان .2

آموزش نیا. است دهکر هیته پختونخوا بریخ یاقتصاد یایاح پروژه تحت( WCCIPD) زنان شاوریپ اتاق و صنعت و

 یاشنق و شهیش ینقاش ،ییآراگل ،یسازشمع پز،وپخت قارچ، پرورش ،یباغبان ،ییغذا مواد یفرآور موضوعات با ها

 .شودیم برگزار...  و پارچه

 و( NPO) وریبهره یمل سازمان: صنعت بخش در ترپاک دیتول لیتحل و هیتجز یمطالعات پروژه .3

. اندکرده آغاز را کستانپا یصنعت بخش در ترپاک دیتول لیتحل و هیتجز جهت یمطالعات پروژه ،IFC یالمللنیب شرکت

 ییشناسا موارد به توانیم طالعهم نیا اهداف از. پردازدیم یانرژ وریبهره پارامتر 200 از شیب یبررس به مطالعه نیا

 بر هغلب یکردهایرو و هاشرو ییشناسا اشاره کرد. شود،یم منابع وریبهره در اختالل موجب که یهاچالش و موانع

 منابع وریبهره نینو یهایفنآور  از شتریب چه هر استفاده به دنیبخش سرعت و یبانیپشت جهت مداخالت و وانعم نیا

 . هستند Earnest & Young و NPO، IFC پروژه نیا ندگانینما. از دیگر اهداف آن است
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 پارامتر 150 از شیب ،ینساج بخش یبرا یانرژ وریبهره پروژه در: ینساج بخش در یانرژ ییکارآ پروژه .4

 واحدها در یانرژ در ییجوصرفه لیپتانس درصد 15 تا و شده انجام NPO یانرژ یهامیت از سوی یانرژ وریبهره

 .ه استشد ییشناسا

 را یفوالد احدو 37 یانرژ یزیمم( NPO) وریبهره یمل سازمان: فوالد بخش در یانرژ ییکارآ پروژه .5

 .بود هاواحد نیا در یانرژ ییجوصرفه لیپتانس درصد 25 افتنی پروژه نیا جهینت. است داده انجام

 پاکستان، سراسر از تصنع 101 در دیتول و یانرژ مصرف یهاداده یآورجمع با( NPO) وریبهره یمل سازمان .6

 صنعت جمله از یتلفمخ یهابخش از عیصنا نیا. است کرده جادیا یصنعت بخش در یتیریمد و یاطالعات ستمیس کی

 شده مصرف یانرژ ستم،یس نیا. اندشده انتخاب ییایمیش مواد و کودها ،هاشگاهیپاال ،یدنیآشام و ییغذا مواد ک،یرامس

 و یمحل عیصنا یفمصر یانرژ ییشناسا به نیهمچن ستمیس نیا. کندیم محاسبه را صنعت کی یدیتول یواحدها در

 .کندیم کمک یالمللنیب یکشورها با آن زدن محک

 داده انجام یانرژ مصرف در ییجوصرفه جهت ییهاآموزش پاکستان شهر 10 در( NPO) وریبهره یمل انسازم .7

 شیافزا موجب ژهپرو نیا. است مردم عموم نیب در یانرژ مصرف از یآگاه شیافزا هدف با هاآموزش نیا. است

 .ستا شده مردم در یانرژ از استفاده کارآمد تیریمد و ییجوصرفه مورد در یآگاه

 بهبود یبرا را ییاجرا یهااستیس پاکستان دولت: (PQI) پاکستان در ینوآور و تیفیک ،وریبهره پروژه .8

 پروژه. است گرفته شیپ در ریپذامکان و مناسب بستر کی جادیا قیطر از کشور در( PQI) ینوآور و تیفیک ،وریبهره

PQI  دیتول یمل سازمان و شودیم تیهدا اصالحات و توسعه ،یزیربرنامه وزارت توسط (NPO) یشرکا از یکی 

 و یعلم قاتیتحق یاشور ،یمهندس توسعه یشورا شامل پروژه نیا یمجر یشرکا ریسا. بود خواهدن آ پروژه یاجرا

 .هستند یعال آموزش ونیسیکم و پاکستان یمل یاعتباربخش یشورا پاکستان، یصنعت

 :است ریز شرح به پروژه یاصل اهداف

 PQI استیس و PQI چارچوب نیتدو .1

 (PQI) ینوآور و تیفیک ،وریبهره درباره گسترده یآگاه نیکمپ .2

 وریبهره بهبود به منجر یشیآزما آموزش یهابرنامه .3

  یتعال زهیجا یاعطا .4

 یاداقتص توسعه و رشد مهم عوامل از یکی پس ،کندیم فراهم دیجد مشاغل یبرا را نهیزم ینوآور و تیفیک ،وریبهره

 جمله از ،یجهان و یاجتماع یهاچالش رفع به تواندیم ،ینوآور و تیفیک ،وریبهره بر تمرکز. شودیم محسوب

 نهیهز نیکمتر با را هاچالش نیا تواندیم ینوآور نیا بر عالوه. کند کمک اوضاع رییتغ و منابع کمبود ت،یجمع راتییتغ

 از بهتر یبانیپشت ییتوانا و هستند سازگارتر و رتریپذانعطاف تر،یدیتول ،تیفیک بر یمبتن و مبتکر یاقتصادها. کند رفع
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 ینقش یفایا جهت خود یعموم یهااستیس یاصل اهداف از را PQI پاکستان دولت .دارند را یزندگ یاستانداردها

 خواهد قادر عمل ابتکار نیا قیطر از. است داده قرار ینوآور و تیفیک ،وریبهره یبرا سالم یطیمح پرورش در یاساس

 و رقابت PQI نیهمچن. کند جادیا را دارتریپا و سبزتر تر،بزرگ رشد نوع کی و کرده خارج بحران از را خود کشور بود

 .کندمی تیتقو کشور در را رشد
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 :هندوستان کشور یاقتصاد و یاسیس ساختار 3

 به یمل حزب 8 یدارا ،یچندحزب ستمیس با یرلمانپا یجمهوراین کشور . است جهان یدموکراس نیترتیپرجمع هند

. ایهمنطق حزب 40 از شیب و( BJP)1 جاناتا ایبهارات حزب و هند یمل کنگره جمله از است، شده شناخته تیرسم

  شود.می  راست  جناح  BJP و انهیم چپ هند یاسیس فرهنگ در یمل کنگره

 و مشروطه یجمهور کی هند. است کشور نیا یحقوق سند نیتریعال ،یاساس قانون تحت یپارلمان ستمیس یدارا هند

 سمیفدرال. شودیم لیتعد ،قانون توسط و شده حفظ هاتیاقل حقوق توسط تیاکثر تیحاکم آن در که است کیدموکرات

 رآمد،د اجرا به 1950 هیژانو 26 از که هند، یاساس قانون. کندیم فیتعر را االتیا و هیاتحاد نیب قدرت عیتوز هند در

 ،یستیالیسوس ل،مستق یجمهور به هند 1971 سال در. کرد اعالم کیدموکرات و مستقل یجمهور را هند اصل در

 فیضع االتیا و یوق تیمرکز کی با فدرال شبه یسنت طوربه که هند، دولت شکل. شد لیتبد کیدموکرات و سکوالر

 . است کرده رشد یاندهیفزا طوربه یاجتماع و یقتصادا ،یاسیس راتییتغ لیدل به 1990 دهه اواخر از ،شودمی فیتوص

 : است یاصل حوزه سه شامل هند دولت

 توسط سالهپنج رهدو کی یبرا میرمستقیغ طوربه که است، کشور یفاتیتشر سیرئ ،هند جمهور سیرئ: هیمجر قوه

 ولتد سیرئ هند ریوز نخست. شودمی انتخاب یالتیا و یمل یقانونگذار مجلس یاعضا از متشکل یانتخابات کالج کی

 موجب به ریوز نخست. شودیم منصوب جمهور سیرئ توسط و دارد هند در را ییاجرا قدرت نیشتریب و است

 هند دولت انیمجر. اردد  عوام مجلس در را هایکرس تیاکثر که است یاسیس اتحاد ای حزب تیحما مورد یونیکنوانس

 رد. است ریوز نخست استیر به ییاجرا تهیکم نهیکاب و رانیوز یشورا و جمهور سیرئ معاون جمهور، سیرئ از متشکل

. ستنده عوام مجلس مسئول مایمستق آنها یشورا و ریوز نخست. است مقننه قوه تابع هیمجر قوه هند، یپارلمان ستمیس

 .شودمی اجرا نهاآ سطتو ییاجرا یهادستگاه ماتیتصم هیکل و کنندیم عمل یدائم انیمجر عنوانبه دولت کارمندان

 سبک به یپارلمان ستمیس تحت که اتاق نیا. است مجلس دو یدارا یپارلمان هند یقانونگذار مجلس: مقننه قوه

  3مردم خانه نام به عوام مجلس کی و 2یالتیا یشورا نام به یفوقان مجلس کی شامل کند،یم تیفعال نستریم وست

 و التیا هر یفدرال قانونگذاران توسط میرمستقیغ طوربه آنها کثرا. است عضو 245 از متشکل یالتیا یشورا. است

 نفر دو بجز مردم خانه عضو 545 همه. شوندیم انتخاب ،یمل تیجمع از خود التیا سهم با متناسب تعداد به هیاتحاد

 یمعرف هند یسیانگل جامعه انیم از جمهور سیرئ توسط ماندهیباق عضو دو. شوندیم انتخاب مردم یرا با مایمستق

 .شوندیم

                                                           
1(BJP) Bharatiya Janata Party  

2abhaRajya S  
3Lok Sabha  
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 سیرئ استیر به ، 1یعال دادگاه از متشکل است هیال سه واحد مستقل هییقضا قوه کی یدارا هند: هیقضائ قوه

 مربوط یهاپرونده یاصل تیصالح یعال دادگاه. است 3یبدو دادگاه یادیز تعداد و 2 یعال دادگاه 25 هند، یدادگستر

 .دارد را یعال یهادادگاه در نظر دیتجد تیصالح و یمرکز دولت و اهالتیا نیب اختالفات و یاساس حقوق به

. داشت ارزش دالر ونیلیتر 2.9 یاسم طوربه 2019 سال در هند اقتصاد 4پول یالمللنیب صندوق گزارشات براساس

 رشد متوسط با هند. است 5دیخر قدرت یبرابر نظر از بزرگ اقتصاد نیسوم و ارز نرخ نظر از بزرگ اقتصاد نیپنجم هند

 یاقتصادها نیترعیسر از یکی درصد 6.1 به آن دنیرس و گذشته دهه دو یطدرصد  5.8 یداخل ناخالص دیتول ساالنه

 یهادولت همه ،1991 سال تا. دارد قرار جهان 118 رتبه یداخل ناخالص دیتول در کشور نیا حال، نیا با. است جهان

 گسترده مقررات و مداخالت. کردندیم دنبال یستیالیسوس اقتصاد ریثتأ تحت را یاانهیگرا تیحما یهااستیس هند

 یآزادساز به مجبور را کشور ،1991 سال در یاقتصاد بحران کی. کرد جدا کامال خارج یایدن از را اقتصاد دولت،

 . است درآمده 6WTO  تیعضو به 1995 هیژانو اول از هند. کرد خود اقتصاد

 دیتول از درصد 55.6 خدمات بخش. است جهان در کار یروین نظر از کشور نیدوم کار یروین ونیلیم 513.7 با هند

 اردیلیم 70. دهدیم لیتشک را دیتول بخش از درصد 18.1 یکشاورز بخش و درصد 26.3 عیصنا بخش ،یداخل ناخالص

 کمک آن اقتصاد به که شودمنظور می کنند،یم کار یخارج یکشورها در که یهند ونیلیم 25 توسط هاحواله دالر

 و رشکین ،یچا جوت، ،پنبه ،یروغن یهادانه گندم، برنج، از عبارتند یکشاورز محصوالت عمده. است کرده یانیشا

 مواد یفرآور ،یوتکنولوژیب ،ییودار ،ییایمیش مواد دور، راه از ارتباطات منسوجات، از عبارتند عمده عیصنا. ینیزم بیس

 جارتت سهم ،2006 سال رد. هستند افزار نرم و آالتنیماش نفت، معدن، مان،یس نقل، و حمل زاتیتجه فوالد، ،ییغذا

 سال در. بود درصد 9 ، تنها1985 سال در رقم نیا کهیحال در بود، درصد 24 هند یداخل ناخالص دیتول از یخارج

 نینوزدهم و جهان گربز واردکننده نیدهم هند ،2011 سال در. بود درصد 1.68 یجهان تجارت از هند سهم ،2008

 یاالهاک افزار، نرم ت،جواهرا ،ینساج یکاالها ،ینفت یهافرآورده شامل صادرات عمده. بود جهان بزرگ صادرکننده

 یهاسنگ آالت،نیماش خام، نفت شامل عمده واردات. است شده دیتول یچرم یکاالها و ییایمیش مواد ،یمهندس

 صادرات کل در یهندسم و یمیپتروش یکاالها سهم ،2011 تا 2001 یهالسا نیب. است ییایمیش مواد و کود ،یمتیق

 .است بوده نیچ زا پس جهان ینساج بزرگ صادرکننده نیدوم هند. است افتهی شیافزا درصد 42 به درصد 14 از

                                                           
1supreme court  

2high courts  
3trial courts  

4International Monetary Fund  
5purchasing power parity  

6World Trade Organization  
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 :هندوستان وریبهره یشورا

 یبرا یمل حسط در یسازمانNational Productivity Council  (NPC ) ای هندوستان وریبهره یشورا

 است، شده سیتاس 1958 سال در هند دولت صنعت وزارت توسط سازمان نیا. است هند در وریبهره فرهنگ یارتقا

 .است دولت و کارگران و انیکارفرما یهاسازمان از برابر یندگینما با یرانتفاعیغ چندجانبه، خودمختار، سازمان کی

 هند دولت و است یدولت نیب نهاد کی که است ییایآس وریبهره سازمان یاعضا از یکی هند وریبهره یمل یشورا

 13 یدارا NPC. است رالفد دولت صنعت ریوز ،هند وریبهره یمل یشورا سییر .است آن انگذاریبن یاعضا از یکی

 ورمشا 120 حدود یدارا و نو یدهل در شورا یمرکز دفتر و شده واقع یالتیا عمده مراکز در که بوده یا منطقه دفتر

 ،شده ثبت پروژه بر ینمبت الزامات اساس بر زین خارج دیاسات و متخصصان خدمات از ن،یا بر عالوه. است یاحرفه

 .شودیم استفاده

 

 :هندوستان وریبهره یمل یشورا فیوظا

 و یآگاه یرتقاا یبرا وریهرهب در تجربه و دانش از استفاده و انتشار توسعه، هندوستان وریبهره یمل یشورا فیوظا

 .است یزندگ تیفیک و کار طیشرا بهبود نیهمچن و یاقتصاد رقابت و عملکرد تیتقو هدف با ،وریبهره بهبود

 

 :هندوستان وریبهره یشورا یسازمان ساختار

 قرار تجارت و صنعت ریوز نآ راس در و کندفعالیت می تجارت و صنعت وزارت نظر ریز هندوستان وریبهره یشورا

 و نعتص ریوز و است ارتباط در ریوز با میمستق رهیمد تایه سییر که بوده رهیمد تایه یدارا شورا نیا نیهمچن دارد.

 .دهدیم الانتق ییاجرا ارشد ریمد به را خود تمایتصم رهیمد تایهآید. شمار میبه رهیمد تایه کار بر ناظر تجارت

بخش مسئول یگرید و هبود منطقه 13 رانیمد بر نظارت ولمسئ آنها از یکی که است معاون دو یدارا ییاجرا ریمد

 ،یالمللنیب خدمات ست،یز طیمح تیریمد ،یانرژ تیریمد ،یاقتصاد خدمات کار، و کسب شامل مختلف یها

 .است آموزش و یفناور تیریمد ،یانسان منابع تیریمد اطالعات، یفناور ع،یصنا یمهندس

 

 :NPC یها پروژه از یتعداد

NPC یعنی خود یصلا هدف تحقق دنبالبه سازمان نیا. است یاحرفه تیصالح و کردیرو با یغاتیتبل دنها کی 

 :است ریز موارد شامل ابزارها نیا از یتعداد. است مختلف یابزارها قیطر از وریبهره ایارتق

 عمده یاهبخش که شودیم ارائه  NPC توسط مشاوره نهیزم در یاحرفه و یتخصص خدمات یسر کی: مشاوره

 تخدما NPC. دهدیم پوشش یسازمان سطح در رشد و یسودآور ت،یفیک وری،بهره بهبود بر دیتأک با را هند اقتصاد

 نابعم تیریمد ،یانرژ تیریمد ،یفناور تیریمد ک،یاستراتژ وریبهره ند،یفرآ تیریمد یهانهیزم در را یامشاوره

 .دهدیم ارائه تیفیک تیریمد ی واقتصاد خدمات اطالعات، یرفناو ،یآلودگ کنترل ست،یز طیمح تیریمد ،یانسان
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 هندوستان وریبهرهساختار سازمانی شورای  -2نمودار شماره 

 
 

 یبرا را هاکنفرانس و هاکارگاه نارها،یسم ،یآموزش یهابرنامه از یاگسترده فیط NPC: آموزش و یسازتیظرف

 موسسات و یالم موسسات ،یعموم بخش یواحدها تا گرفته یمرکز و یالتیا یهادولت از سطوح همه در مقامات

 . دهدیم ارائه یفن و یتیریمد ،یرفتار یهایستگیشا بهبود یبرا را یآموزش

 مسائل دمور در یراهبرد یشورا کی ای و یمل فکر اتاق کی عنوانبه NPC: شواهد بر یمبتن قاتیتحق

 وریبهره با مرتبط وعاتموض به مربوط یهاداده لیتحل و هیتجز و یآورجمع جهت را یاگسترده قاتیتحق وریبهره

 یبخشها وظهورن یازهاین و موجود یهاچالش شامل قاتیتحق نیا. دهدیم انجام یاقتصاد مختلف یهابخش در

 کالن و خرد سطح دشواه بر یمبتن یقاتیتحق یمطالعات دهدیم انجام NPC که یقاتیتحق یکل طوربه. است مختلف

 .شودیم استیس نیتدو یهایورود به منجر که است

 یصخصو ای یدولت بخش از اعم هاسازمان وریبهره شیافزا یبرا طیشرا واجد و ستهیشا یانسان منابع :استخدام

 منابع وریبهره تیریمد یابر سازمان کی اقدامات نیترمهم از یکی ستهیشا افراد استخدام و جذب. است یاتیح اریبس

 یشورا. دبو نخواهند موفق خوب یتجار برنامه و یاستراتژ داشتن با وجود موثر استخدام بدون هاسازمان. است یانسان

 استخدام در یاحرفه یهامصاحبه انجام آن دنبال به و نیآفال و نیآنال صورتهب ییهاآزمون یبرگزار با وریبهره یمل

 یخصوص و یدولت فمختل یهاسازمان به اقدام نیا. کندیم کمک یخصوص و یدولت بخش ینهادها و هاسازمان به

 وارد دیگرم و هند فرودگاه ع،یصنا و یبازرگان وزارت ،یتجار عالئم و هاطرح سازمان اختراعات، ثبت کنترل دفتر مانند

 و نیآفال یهایابیارز انجام ها،مهرزو میتنظ پرداخت، درگاه ارائه ها،درخواست پردازش NPC فهیوظ. است شده ارائه

 سال در را نفر 82000 و 2018 سال در را نفر 63000 بایتقر NPC گذشته در. ... است و هامصاحبه انجام ن،یآنال

 .است درآورده یدولت و یخصوص مختلف یهاسازمان استخدام به کشور سراسر در 2015
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 :NPC خدمات و یهاپروژه از یتعداد

 ،یکشاورز یهابخش در وریبهره شیافزا جهت یسازیآگاه و مشاوره نهیزم در گروه نیا: Agri یبازرگان گروه

 نیا. کندیم تیعالف کالن و خرد سطح دو هر در آن به وابسته یهابخش و ییغذا مواد یفرآور ،ییروستا توسعه

 :است ریز شرح به گروه نیا یهاتیفعال از یبخش و بوده NPC تابع یهاشرکت از شرکت

 . توسعه یهاطرح و هابرنامه بر نظارت و یابیارز .1

 .کیاستراتژ توسعه و استیس نیتدو یهابرنامه .2

 .تیفیک یبازرس و یحسابرس .3

 .یآموزش یهابرنامه و نارهایسم قیطر از یکشاورز تجارت و غذا صنعت در وریبهره یارتقا .4

 .یرزکشاو و ییغذا عیصنا در ارزش رهیزنج تیریمد .5

 هدف با ردخ و کالن سطح در یریپذرقابت و وریبهره مطالعات در متخصص گروه نیا: یاقتصاد خدمات

 طتوس گروه نیا. است شده جادیا ،آن عملکرد لیتحل و هیتجز و مربوطه یاجتماع و یاقتصاد ،یفن عوامل ییشناسا

NPC و خدمات جمله زا. است یفناور و تیریمد آمار، اقتصاد، متخصصان از متشکل یاصل میت کی و شده لیتشک 

 یهابرنامه یابیارز و نظارت. 3 ،یاجتماع و یاقتصاد راتیتأث یرو مطالعه. 2 ،بازار بالقوه یابیارز. 1 آن یهاتیفعال

 است. آن یارتقا و محصوالت یابیبازار یبررس. 4و  یدولت

 تیریمد بخش. دهدیم ارائه را ودخ خدمات 1964 سال از NPC ( EM) یانرژ تیریمد بخش: یانرژ تیریمد

 . هستند BEE یانرژ حوزه در حسابرس آنها نفر 20 حدود که بوده متخصص 30 یدارا NPC یانرژ

 یهاساختمان ع،یاصن انواع در یانرژ یحسابرس و تیریمد مانند یتخصص خدمات حوزه از یاخالصه به ادامه در

 در یعموم یآگاه شیافزا و یگذاراستیس یهاجنبه تیتقو ،عیوزت ستمیس و برق دیتول یهاروگاهین سیتاس ،یتجار

 یروزرسانبه ،باال طحس رانیمد یبرا یآموزش یهابرنامه قیطر از یانرژ مصرف در ییجوصرفه به مربوط مسائل مورد

 .شودیم پرداخته بخش نینو یکردهایرو قیطر از هاSME در منابع در ییجوصرفه و یآورفن

 

 :NPC پروژه چند

 .2010 سال در یمرکز دولت نظر ریز NTPC-Farakka شرکت یهمکار با آب تعادل مطالعه پروژه .1

 2011 سال دری(خصوص بخش به متعلق ) Poniex Yule شرکت یبرا نقاله تسمه یانرژ یسازنهیبه پروژه .2

 وسعهت آژانس یبرا آنها یمصرف یانرژ اتیجزئ با گجرات در شده نییتع کنندگانمصرف یاطالعات بانک هیته پروژه .3

 .2008 سال در یالتیا دولت نظر ریز گجرات یانرژ

 یانرژ توسعه انسآژ درخواست به گجرات التیا در یخانگ لوازم یرو بر BEE برچسب یبررس و کنترل پروژه .4

 .2009 سال در یالتیا دولت نظر ریز گجرات

 .2011 لسا در ومینیآلوم یمل شرکت درخواست به تیبوکس معادن یکیالکتر یانرژ یحسابرس پروژه .5
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 .2014 سال در آنگول ومینیآلوم یمل شرکت درخواست به کننده خنک برج عملکرد تست پروژه .6

 سال در یاگلخانه یازهاگ انتشار کاهش یبرا کاغذ ریخم و کاغذ بخش در هاروش نیبهتر یتعامل کارگاه یبرگزار .7

2017. 

 ریز DPE ، KARNATAKA شرکت یبرا یکیالکتر یانرژ یهاستمیس در یسابرسح و یانرژ حفظ پروژه .8

 .2018 سال در یالتیا دولت نظر

 سال در بنگالدش در یانرژ مجاز حسابرسان و یانرژ رانیمد نامهیگواه صدور یمل طرح جادیا در یفن مساعدت .9

2019. 
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 :یاندونز کشور یاقتصاد و یاسیس ساختار 4 

 کل فرمانده دولت، سیرئ یاندونز جمهور سیرئ. است یجمهور استیر ستمیس کی با یهورجم کی یاندونز

 جمهور سیرئ. است خارجه امور و یگذاراستیس ،یداخل تیحاکم ریمد و 1(TNI)  یاندونز یمل مسلح یروهاین

 مجلس ،یمل سطح در مردم یندگینما نهاد نیباالتر .کند خدمت یمتوال سالهپنج دوره دو یبرا حداکثر است ممکن

. است جمهور سیرئ ضاحیاست و فیتحل ،یاساس قانون اصالح و تیحما آن یاصل فیوظا. است( MPR)خلق یمشورت

MPR یشورا. وعض 136 با 3منطقه ندگانینما یشورا و عضو، 575 با 2مردم ندگانینما یشورا ؛است شورا دو شامل 

 تیریمد امور منطقه ندگانینما یشورا و کندیم نظارت هیمجر قوه بر و کرده بیتصو را قانون مردم ندگانینما

 چیه 2019 سال تا انتخابات تمام در. است یچندحزب ستمیس یدارا یاندونز ،1999 سال از. دارند عهده بر را یامنطقه

 در را آرا نیشتریب که یاندونز کیدموکرات مبارزه حزب. است نشده هایکرس تیاکثر کسب به موفق یاسیس حزب

 حزب به توانیم برجسته احزاب گرید از. است یاندونز یفعل جمهور سیرئ حزب و آورد دستهب 2019 تخاباتان

 انتخابات نیاول. کرد اشاره موفق عدالت حزب و دموکرات حزب ،یاندونز بزرگ جنبش حزب ،یعملکرد یهاگروه

 . شد برگزار یاساس انونق مجمع و مردم ندگانینما یشورا یاعضا انتخاب یبرا 1955 سال در یعموم

 

 :یاندونز یها استان و شهرها در یادار ماتیتقس

 کی آنها از کی هر که است هااستان به مربوط اول سطح. است سطح نیچند یدارا یاندونز در یامنطقه یحکمران

 و پادشاهان طتوس بیترت به که بوده شهرها به مربوط دوم سطح. دارند منتخب استاندار کی و( DPRD)   قانونگذار

 به مربوط چهارم سطح و مناطق به مربوط سوم سطح. شوندیم یرهبر (DPRD) مقننه قوه کی و شهرداران

 سال در یامنطقه استقالل اقدامات یاجرا دنبالبه. هستند یدولت تیریمد سطح نیترنییپا روستاها .است روستاها

 تیریمد سطح. هستند یدولت خدمات نیشتریب ارائه مسئول که اندشده لیتبد یادار یاصل یواحدها به شهرها ،2001

 یاریده قیطر از را محله ای روستا کی به مربوط امور و دارد شهروندان روزمره یزندگ در را ریتأث نیشتریب روستا

 و هستند برخوردار یشتریب یقانون ازاتیامت از یغرب یپاپوا و پاپوآ اکارتا،یوگی جاکارتا، آچه، .کندیم اداره منتخب

 و است یاسالم کار محافظه قلمرو کی یدارا آچه. دارند هااستان ریسا به نسبت یمرکز دولت از را یشتریب استقالل

 قبل یپادشاه تنها اکارتایوگی. کندیم اجرا را شرع که دارد را مستقل یحقوق ستمیس کی یهاجنبه از یبرخ جادیا حق

 یبرا فرماندار معاون و فرماندار یهاسمت .است شده شناخته تیرسم به یاندونز در یقانون طوربه که است استعمار از

                                                           
1Tentara Nasional Indonesia  

2Dewan Perwakilan Rakyat  
3Dewan Perwakilan Daerah  
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 تختیپا عنوان به خود تیموقع لیدل به که است یشهر تنها جاکارتا. دارند قرار تیاولو در اکارتایوگی سلطان اوالد

 .است شده اعطا یاستان دولت کی به یاندونز

 

 :یاندونز اقتصاد

 عضو کشور تنها عنوانبه. دارند یاتیح نقش دولت و یخصوص بخش آن در که است یختلطم اقتصاد یدارا یاندونز

20G  1یصنعت تازه کشور کی عنوانبه و است منطقه در اقتصاد نیبزرگتر یدارا کشور نیا ا،یآس یشرق جنوب در 

 نظر از هفتم و یداخل ناخالص دیتول با جهان بزرگ اقتصاد نیشانزدهم یاندونز ،2019 سال از. شودیم یبندطبقه

 در است، کایآمر دالر 14202 دیخر قدرت در یداخل ناخالص دیتول سرانه. است دیخر قدرت در یداخل ناخالص دیتول

 درصد 29.2 یداخل ناخالص دیتول به یبده نسبت. است کایآمر دالر 4120 یاسم سرانه یداخل ناخالص دیتول کهیحال

 یکشاورز و( درصد 39.7) صنعت آن از پس دهند،یم لیتشک را یداخل خالصنا دیتول از درصد 43.4 خدمات. است

  .دارند قرار( درصد 12.8)

 توجه موردبسیار  یکشاورز ،یخیتار نظر از. است کرده رییتغ یتوجه قابل زانیم به نیز اقتصاد ساختار زمان، گذشت با

 ییخودکفا ارتقا یبرا 1960 و 1950 دهه در دولت یهااستیس و یاقتصاد توسعه دهندهنشان که گرفته قرار

 سرعت گرفت، 1980 دهه در و شد آغاز 1960 دهه اواخر از ینیشهرنش و شدن یصنعت یجیتدر روند. است یکشاورز

 نیا. بگذاردنیز  یدیتول صادرات بر نفت صادرات عالوه بر را خود تمرکز دولت ،شد موجب نفت متیق کاهش رایز

 دیتول آن یط و داشت ادامههمچنان  1990سال در، نفت متیق شوکبا وجود  بعد دهه و 1980 دهه تمام در تحول

 کاهش درصد 15 به درصد 60 از فقر یرسم نرخ جه،ینت در. افتی شیافزا درصد 7.1 متوسط نرخ با یداخل ناخالص

 در ایآس یمال بحران با رشد نیا. کرد ادغام یجهان سطح در را اقتصاد 1980 دهه اواسط از یتجار موانع کاهش. افتی

 دیتول رشد درصد 0.8 با ، 1999 سال اواسط در اقتصاد. داشت اقتصاد بر یدیشد ریتأث که همراه بود 1997 سال

 و یداخل ناخالص دیتول نرخ شیافزا و تورمثابت بودن میزان . دیرس خود و میزان حد نیکمتر به ،یداخل ناخالص

 در ،2019 تا 2007 سال از. ستا کرده شایانی کمک در اندونزی یتصاداق باالی رشد به ،کنندهمصرف متیق شاخص

 کمک یاندونزکشور  به و است گرفته شتاب درصد 6 تا 4 نیب ساالنه رشد ،یداخل مصرف و یبانک بخش بهبود جهینت

 سال در که یگذارهیسرما یبنددرجه به دوباره 2011 سال در و کند جبران را 2009-2008 بزرگ رکود تا کندیم

 مس، قلع، سنگ، زغال ،یعیطب گاز و نفت مانند یفراوان یعیطب منابع یدارا یاندونز .برسد ،بود داده دست از 1997

. است جاتهیادو و ییدارو اهانیگ کاکائو، قهوه، ،یچا نخل، روغن برنج، دکنندهیتول یکشاورز صنعت در و کلین و طال

 عنوانبه را سنگ ذغال یهاکتیبر و نخل روغن که دهندیم لیتشک را کشور صادرات از یاعمده قسمت کاالها نیا

 واردات، نیترعمده عنوانبه خام و شده هیتصف نفت بر عالوه. کرد یمعرف توانیم کشور یصادرات یکاالها نیترعمده

                                                           
 است اتحادیه اروپاکشور و  19های مرکزی از ها و روسای بانکگروه بیست یک مجمع بین المللی برای دولت 1
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 ،یمالز هند، سنگاپور، ژاپن، متحده، االتیا نیچ. شودیم شامل را یاضاف واردات شتریب ،گندم و خودرو قطعات ها،تلفن

 . هستند یاندونز یواردات یشرکا و صادرات یاصل یبازارها لندیتا و یجنوبکره

 

 :یاندونز وریبهره یمل یشورا

 به یاندونز جمهور سییر یسو از ،یدستورالعمل صدور با ،1968 سال از یاندونز کشور در ،وریبهره فعالیت در حوزه

 National Productivityوریبهره یمل یشورا جادیا یبرا تعاون ریوز و مهاجرت ریوز ،یانسان یروین ریوز

Council)NPO) حال در .شد آغاز کشور سطح در وریبهره و تیریمد توسعه مرکز جادیا ،مورد در یهمکار جهت 

 بر. ستا یاندونز یجمهور مهاجرت و یانسان یروین وزارت در ،یدولت نهاد کی ،ینیکارآفر و وریبهره اداره حاضر

 یهااستیس نیتدو ،ینیکارآفر و وریبهره تیریمد یاصل فیوظا ،مهاجرت و یانسان یروین وزارت نامهنییآ اساس

 یارتقا ،ینوآور ،ینهاد توسعه ،یتیریمد یاستانداردها نیتدو نیهمچن و است کشور در ینیکارآفر و وریبهره با مرتبط

 . دارد عهده بر را جامعه در دیتول فرهنگ به کمک و یانسان منابع تیفیک

 

 :یاندونز کشور در وریبهره بخش فیوظا

 در تخصص و یستگیشا توسعه ،وریبهره بهبود یمعنا انتشارشامل  یاندونز کشور در وریبهره بخش فیوظا

 یکارهم یهاشبکه توسعه ع وامجو و یاقتصاد یهابخش تمام در وربهره ینهادها در زهیانگ جادیا و توسعه ،وریبهره

 .است یالمللنیب و یمل سطح در وریبهره نهیزم در

 

 :یاندونز وریبهره یشورا یسازمان ساختار

 هادام در که است یمختلف یهاشبخ بر نظارت آن فهیوظ و است وریبهره یشورا سییر نظر ریز وریبهره اداره ریمد

 .خواهد شد یمعرف آنها از کدام هر

 .  ینیکارآفر یارتقا و وریبهره توسعه یبرا یبخش :شرکت توسعه بخش .1

 .هاسازمان در وریبهره مطالعات و یریگاندازه یبرا یبخش: یریگاندازه و وریبهره مطالعات بخش .2

 یهاروش و هامستیس نیهمچن و وریبهره یهاکیتکن و ابزارها یبرا یبخش :دیتول ستمیس بهبود بخش .3

 .وریبهره

 .ینیکارآفر تیریمد آموزش و مشاوره یبرا یبخش: ینیکارآفر توسعه بخش .4
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 :NPO یهاپروژه از یتعداد

 در NPO یهمکار با وژهپر نیا. هستند کاریب ،یاندونز جوانان درصد 60 به کینزد که داد نشان یجهان مطالعه کی

( VTC) یاحرفه آموزش مرکز کی NPO. است شده اجرا Cipanas در Yayasan Usaha Mulia منطقه

 نیا آموختگاننشدا درصد 75 اکنونت. ابدی شیافزا آنها زاییمیزان اشتغال تا ابندیب را ییهامهارت جوانان تا کرده جادیا

 . اندمشغول به کار شده منطقه

 

 NPOژه پرو از فلوچارت اینمونه -3نمودار شماره 

 

 

VTC مهارت یهااهکارگ و یاطیخ یهاکالس ،یاانهیرا یهامهارت ،یسیانگل زبان آموزش شامل جامع یادوره 

 VTC از که یانیدانشجو نیبنابرا. اندشده شناخته تیرسم به 2011 سال در هاآموزش نیا. است شغل یجستجو

شروع  کار بازار در ،خود دیجد یهامهارت کمک با توانندمی و کرده افتیدر را یمعتبر یگواه شوند،یم لیالتحص فارغ

 .کنندبه فعالیت 
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 :ژاپن کشور یاقتصاد و یاسیس ساختار 5

 آن، نهیکاب و ژاپن ریوز نخست عوض در ،بوده محدود یفاتیتشر نقش کی یدارا امپراطور ،ژاپن یسلطنت کشوردر 

 ندگانیانم املش اول مجلس. است مجلس دو با پارلمان کی ،ژاپن یقانونگذار ارگان .دارند اریاخت در را ییاجرا قدرت

 با یعال یشورا جلسمدوم شامل  مجلس و شودیم انتخاب مردم یرا با بارکی سال چهار هر که یکرس 465 با عوام

 اریاخت دولت سیرئ عنوانبه ریوز نخست. شوندیم انتخاب مردم تیاکثر یرا با بار کی سال 6 هر که بوده یکرس 245

 .دارد را دولت رانیوز یبرکنار و انتصاب

 قانون» .است هانج در نشده اصالح یاساس قانون نیتریمیقد ،شد بیتصو 1947 سال درکه  ،ژاپن یاساس قانون

 رتقد او به نکهیا ونبد را مجلس توسط شده بیتصو قانون ،ژاپن امپراطور. «ردیگیم منشأ قانونگذار از یقانون

 .کند اعالم بدهد، را قانون با مخالفت

 دیخر تقدر نظر از و بوده نجها در اقتصاد رتبه سوم ،نیچ و متحده االتیا از پس ،یداخل الصناخ دیتول نظر از ژاپن

 نفر ونیلیم 67 دودح ،ژاپن کار یروین. است جهان در بزرگ اقتصاد نیچهارم هند و نیچ متحده، االتیا از پس

 فقر خط ریز 2017 الس در تیعجم از درصد 16 حدود بوده و درصد 2.4 حدود در ژاپن یکاریب نرخ. است شده لیتشک

 . بود یداخل ناخالص دیتول از درصد 18.5 معادل ،2018 سال در ژاپن صادرات .هستند

 آن یاصل صادرات. بود( درصد 19.1) نیچ و( درصد 19.8) متحده االتیا ،ژاپن صادرات یاصل یبازارها 2019 سال از

 واردات یاصل یزارهابا. است خودرو قطعات و فوالد و آهن محصوالت ،یموتور هینقل لیوسا نقل، و حمل زاتیتجه

شامل  ژاپن واردات عمده. ودب( درصد 6.3) ایاسترال و( درصد 11) متحده االتیا ،(درصد 23.5) نیچ 2019 سال از ژاپن

 . است کشور نیا عیصنا هیاول مواد و ییایمیش مواد ،ییغذا مواد ،یلیفس یهاسوخت زات،یتجه و آالتنیماش

 بخش کی یدارا اپنژ. دارد قرار کشور 190 انیم در 29 رتبه در 2019 سال در کار انجام سهولت شاخص در ژاپن

بزرگ و کنندگانصرفم یتعاون نیتربزرگ جمله از ؛است جهان در بزرگ یتعاون سه از یکی که است بزرگ یتعاون

 رتبه در 2016-2015 یجهان بترقا گزارش درده و دارا بو ییباال رتبه یریپذرقابت نظر از ژاپن .یکشاورز یتعاون نیتر

 . است گرفته قرار ششم

 

 :التیش و یکشاورز

 از درصد 11.5 فقط) دهدیم لیتشک را کشور نیا یداخل ناخالص دیتول کل از درصد 1.2 حدود ژاپن یکشاورز بخش

 در یکشاورز یبرا 1تراس ستمیس از کشت، قابل نیزم کمبود نیا لیدل به(. است مناسب کشت یبرا ژاپن یاراض

                                                           
طور ای هستند، بههدار است که برای اهداف موثرتر در یک سطح از سطوح مسطح یا سکوهایی که شبیه پلهای از زمین شیبدر کشاورزی  تراس قطعه 1

 شود.بندی گفته میسازی تراسبنابراین به این نوع محوطه شده،متوالی استفاده 
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 شده سطح واحد هر در جهان در محصوالت سطح نیباالتر از یکی به منجر جینتا نیا. شودمی استفاده کوچک مناطق

 ژاپن کشاورزی کوچک بخش. است شده ژاپن یبرا درصد 50 حدود در یکشاورز ییخودکفا نرخ به منجر نیهمچن و

 . شودمی حمایت بسیارنیز  دولت طرف از

 خشب در ینگران است، دشوار بس یکار ی برای آنهانیجانش افتنی و هستند فرسودگی حال در کشاورزان که آنجا از

 نیترگبزر از یکی ژاپن. رددا قرار جهان هفتم رتبه در شده دیص یهایماه تناژ در ژاپن. است افتهی شیافزا یکشاورز

 آمار نیا دهد،یم اختصاص دخو به را یجهان یدهایص از درصد 15 بایتقر و دارد اریاخت در را جهان یریگیماه ناوگان

 ریذخا کاهش موجب ،کشور نیا یباال دیص که مضمون نیا با شده ژاپن به نسبت یدیشد یانتقادات به منجر باال

 .شودیم تن یماه مانند هایماه یبرخ

 

 :صنعت

 ،یموتور هینقل لیوسا ندکنندگایتول نیترفتهشریپ و نیتربزرگ از و است برخوردار ییباال یصنعت تیظرف از ژاپن

 اپنژ یصنعت بخش. است دهش یفرآور یغذاها و ییایمیش مواد ها، یکشت ،یآهن ریغ فلزات و فوالد ،یصنعت ابزارآالت

 شامل ژاپن یصنعت بزرگ یهاشرکت از یبرخ. دهدیم لیتشک را آن یداخل ناخالص دیتول از درصد 5/27 بایتقر

 جهان یصنعت کشور نیسوم به را ژاپن امر نیا. هستند Nippon Steel و Canon ، Toshiba یهاشرکت

 . است کرده لیتبد

 شرکت نیتربزرگ و اوتیتو و است جهان در خودرو یهادکنندهیتول نیتربزرگ از یکی و دکنندهیتول نیسوم ژاپن

 اب بوده و روبرو نیچ و یجنوبکره با ابترق با ژاپن یسازیکشت صنعت. است داده یجا خود در را جهان یسازخودرو

 .دش شناخته صادرات شیافزا یامنبعی بر عنوان بهسازی کشتی بخش نیا ،2020 دولت عمل ابتکار

 

 :یجهانگرد و خدمات

 ییهاشرکت مانند عیاصن همه دور راه از ارتباطات و نقل و حمل ،یفروشخرده ،یبانکدار)شامل  ژاپن خدمات بخش

 دیتول کل از درصد 70 حدودکه در مجموع  بوده (توچویا و یتاچیه ،UFJ، NTT ، ÆON ،یشیتسوبیم وتا،یتو مثل

 نظر از. است کرده جذب یالمللنیب گردشگر ونیلیم 31.9 ژاپن، 2019 سال در .دهدیم لیتشک راکشور   آن یاقتصاد

 نیب از ژاپن 2017 لسا در نیهمچن .است گرفته قرار جهان ازدهمی رتبه در 2019 سال در ژاپن ،یورود یگردشگر

 .کرد دایپ دست ،بود ایآس در رتبه نیباالتر که 4 رتبه به کشور 141
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 :ژاپن وریبهره مرکز

 در که است یاعرانتفیغ و یردولتیغ سازمان کی Japan Productivity Center(JPC)ژاپن وریبهره مرکز

 :هدد ارتقا اصل سه تیمحور با ژاپن در را وریبهره ربوط بههای مفعالیت دارد فهیوظ و است شده سیتاس 1955 سال

 .اشتغال گسترش و یاندازراه ،ییراهنما .1

 . تیریمد و کار یروین نیب یهمکار .2

 .کنندگان مصرف و رانیمد کار، یروین نیب وریبهره اثرات عادالنه عیتوز .3

 شرفتیپ به یدانشگاه متخصصان و رانیمد کار، یورین از یندگینما به طرفیب سازمان کی عنوانبه سازمان نیا

 Social and Economic ژاپن یاقتصاد و یاجتماع کنگره .کندیم یادیز کمک مردم یزندگ بهبود و ژاپن اقتصاد

Congress of Japan (SECJ) سازمان نام اب 1973 سال در JPC یبرا فکر اتاق کی عنوانبه تا شد سیتاس 

عالیت به ف یمل توافق جادیا هدف با ،یاجتماع و یاقتصاد مهم موضوعات مورد در ،یادشنهیپ یهااستیس ارائه

 ابعاد در مشارکت ،یرفاه و یاقتصاد ،یاجتماع یهااستیس جمله از یمختلف یهاحوزه SECJ یهاتیفعال. بپردازد

 ،سال 20 از شیب. دوشیم شامل را کننده مصرف یهاگروه و دانشگاه کار، ،یتیریمد یهابخش مانند جامعه متفاوت

SECJ نیا بر عالوه. کردفعالیت  هااستیس نیا یاجرا یبرا مربوطه یهاسازمان ریسا و یدولت یهاسازمان با، 

 .داد نشان خود از را یانرژ به مربوط مسائل و ستیز طیمح یبرا خاص یهااستیس جیترو در ییباال ییتوانا

 اتاق نیجانش JPC و شدند ادغام گریدکی با ژاپن یاقتصاد و یاجتماع رهکنگ و ژاپن وریبهره مرکز 1994 سال در

. کرد دنبال یگرید زمان هر از تررا به صورت گسترده یاجتماع منظر از را وریبهره فعالیت و شد SECJ فکر

 JPC به 2009 سال در که داد لیتشک را JPC-SED ادیبن سازمان دو نیا ادغام از پس شده حاصل یهاتیموفق

 . داد نام رییتغ

 وثر،م تیریمد یبازساز یهاکیتکن یمعرف ،یتیریمد یهاستمیس نیآخر یاجرا یبرا دارد فهیوظ ژاپن وریبهره مرکز

 تالش کرده تا ژاپن وریهرهب مرکز. کندفعالیت  ن،ژاپ در یاقتصاد اصالح یبرا شنهادیپ ارائه و یانسان منابع آموزش

 .باشد داشته جهان سراسر و ژاپن اجتماعی اقتصادی توسعه در بسزایی سهم

 

 : ژاپن وریبهره مرکز یاصل یهاتیفعال

 یهابرنامه له،سام حل یبرا قیتحق و ینظرسنج ژهیو یهاتهیکم جادیا شامل ژاپن وریبهره مرکز یاصل یهاتیفعال

 و تیریمد مورد در ییهنمارا و مشاوره عملکردها، همه در و یشرکت سطوح تمام در کارمندان یبرا یآموزش متنوع

 در آموزش ارائه و وریبهره امیپ انتشار یبرا اتینشر و هارسانه ،یالمللنیب سطح در یفناور انتقال کارشناسان، آموزش

 یارتقا کار، یاجتماع دیجد یهااستیس جادیا به کمک ،یاطالعات یهاستمیس توسعه از یبانیپشت ،وریبهره مورد
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 در یروح و یجسم یستیبهز یارتقا ،یرقابت تیریمد به یابیدست یبرا یبانیپشت ست،یز طیمح و یانرژ از جامع درک

 .است اعضا با گانیرا مشاوره و ماهانه یهاکارگاه شاغل، تیجمع

 

 :ژاپن وریبهره مرکز یسازمان ساختار

 و ژاپن وریبهره مرکز مانازس دو ادغام جهینت در که بوده یردولتیغ و یرانتفاعیغ سازمان کی ژاپن وریبهره مرکز

 اقشار مهه در مردم ندگانینما ژاپن وریبهره مرکز یاصل نفعانیذ است،تشکیل شده  ژاپن یاقتصاد و یاجتماع کنگره

 کنندهمصرف یهاگروه یروسا و یدانشگاه کارشناسان ،یکارگر یهاهیاتحاد رهبران ها،شرکت رانیمد از جمله جامعه

 یهاسازمان و یکارگر یهاهیاتحاد ها،شرکت جمله از عضو، 10000 از شیب توسط( JPC) وریبهره مرکز. هستند

 قادر را JPC ،یا منطقه وریبهره مرکز هفت با JPC یقو یهمکار و آنها یبانیپشت. شودیم یبانیپشت مختلف

 .بپردازد وریبهره فعالیت هب کشور سراسر در قدرتمند شبکه کی عنوانبه تا سازدیم

 

 ژاپن وریبهرهانی مرکز ساختار سازم -4ار شماره نمود
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 :مختلف یهادرحوزه ژاپن وریبهره مرکز با همکار ینهادها یمعرف

 یعموم یهااستیس حوزه .1

 ژاپن یآکادم 

 ژاپن یاستگذاریس یشورا 

 یاقتصاد رشد مجمع 

 

 وریبهره اصالح حوزه .2

 نژاپ تیفیک یاعطا یشورا 

 ژاپن عیصنا یمهندس موسسه 

 یالمللنیب یهمکار 

 

 یانسان منابع توسعه حوزه .3

 تیریمد و یانسان منابع مجمع 

 یانسان منابع تیریمد آموزش مرکز 

 تیریمد فرهنگستان 

 

 یزندگ و کار روابط تیریمد حوزه .4

 یزندگ و کار تعادل یبرا یغاتیتبل تهیکم 

 کار تیریمد روابط مرکز 

 کشور یاستخدام ستمیس قاتیتحق مرکز 
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 یصنعت و یبهداشت یهامراقبت تیریمد حوزه .5

 روان سالمت یارتقا مرکز 

 یدرمان خدمات مهیب یاطالعات ستمیس 

 

 

 وریای بهرهمراکز منطقه -1 شماره شکل

 

 :مختلف یهاحوزه در ژاپن وریبهره سازمان یهاتیفعال از یاگوشه

 در ینوآور قیطر از حلراه ارائه دولت، به یشنهادیپ یهااستیس اعالم همچون ییهاتیفعال ژاپن وریبهره مرکز

 :است ریز شرح به هحوز نیا در فعال یهاحوزه جمله از. دارد عهده بر را یجهان رقابت تیتقو و وریبهره

 یعموم یهااستیس حوزه •

 وریبهره اصالح حوزه  •

 روابط تیریمد و یزندگ ،یکار طهیح در تیریمد حوزه •

  یانسان منابع توسعه حوزه •

 آن لیتحل هیتجز و وریبهره حوزه در قاتیتحق •

تبیین  ک از آنهااف و وظایف هر یو بخشی از اهدبه اختصار تشریح ها حوزهاین  هایزیرمجموعه در ادامه هر یک از

 شود.می
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 :یعموم استیس حوزه .1

 ژاپن یآکادم •

 جادیا یبرا مرکز کی جادیا با امر نیا ،است یدولت یهابخش در یانسان منابع یرهبر و تیحما یکادمآ نیا هدف

 .شد خواهد محقق مختلف یهانهیزم در آنها تجربه و دانش از استفاده و شهروندان و استمدارانیس نیب ارتباط

 :یآکادم نیا خاص یهاتیفعال

 از برجسته فرادا و یاسیس یهاتیشخص حزب، رهبران ر،یوز نخست حضور با گفتگو جلسه 50 از شیب یبرگزار -

 .تاکنون 2012 مارس

 .آبه نزویش ریوز نخست با یگفتگو جلسات یبرگزار -

 .تاکنون 2013 مارس از ژاپن مدت بلند برنامه یبررس ا هدفب «بلندمدت اندازچشم نشست» یبرگزار -

 

 ژاپن یاقتصاد رشد مجمع •

 شدن ریپ و شدن یهانج با مواجهه در یاقتصاد رشد به یابیدست یبرا یاستیس یهاطرح نیتدو مجمع نیا یاصل هدف

 .است ژاپن در دیجد عیصنا جادیا و رشد یبرا یطیمح جادیا نیهمچن ،تیجمع

 :مجمع نیا اقدامات جمله از

 .2012 سال در برق مصرف در ینوآور یبرا دیجد مشاغل جادیا •

 . 2013 سال در یکشاورز بخش به یردولتیغ یهاشرکت ورود درباره نامهپرسش جهینت گزارش ارائه •

 .2014 سال در «تجارت کی عنوانبه یکشاورز تیموفق» ومیسمپوز لیتشک •

 

 :وریبهره اصالح حوزه .2

 (SPRING) خدمات و صنعت وریبهره یشورا •

SPRING بستر کی عنوانهب، وقت ریوز نخست ،آبه نزویش ابتکار به ،ژاپن یاقتصاد رشد جهت در 2006 سال در 

، 2013 سال در. شد سیتاس خدمات و صنعت وریبهره و ینوآور یارتقا یبرا، دولت و دانشگاه صنعت، جانبه سه

 جیترو و انشد گذاشتن اشتراک به یبرا و ردیگ شکل یمل جنبش کی عنوانبه SPRING  که شد نیا بر میتصم

 .کند تیفعال خدمات و صنعت یایپو و رشد زا تیحما یبرا آن یاعضا نیب گفتگو
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 : SPRING یهاتیفعال

SPRING و ییشناسا از پس .دهدیم ارتقا و کندیم ییشناسا را حوزه هر در شرویپ یخدمات و یصنعت یهاشرکت 

 به خود حوزه سردمداران عنوانبه آنها یمعرف و شودمی اعطا 1ژاپن یعال خدمات زهیجا ها آن به ،هاشرکت نیا یبررس

 .باشند هاحوزه نیا در فعال یهاشرکت یبرا ییالگو که ردیپذیم صورت یاگونه

SPRING نیهمچن. کندیم برگزار موفق تجار حضور با گفتگو و بحث جلسات و مختلف موضوعات با یینارهایسم 

 .شودیم تیریمد و یدهسازمان هاروش نیبهتر ترویج سبب که دهدیم بیترت را ییدهایبازد و جلسات رانیمد یبرا

SPRING 2  درموردJCSI(ژاپن یمشتر یابیارز شاخص )، دهدیم ارائه را یاسیس شنهاداتیپ و قیتحق. 

SPRING تیرضا و افزوده ارزش شیافزا به منجر، یمشتر یابیارز شاخص بر یمبتن عیصنا نیب رقابت ایجاد با 

 .کندیم کمک آنها یالمللنیب رقابت افزایش و شرکت رشد به و شده یمشتر

 

 ژاپن تیفیک و JQA زهیجا •

 Malcolm تیفیک یمل زهیجا. شد سیتاس Malcolm Baldrige تیفیک یمل زهیجا از پس ژاپن تیفیک زهیجا

Baldrige، به ژاپن تیفیک لوح یاعطا رود بامی انتظار .کرد کمک 1980 دهه در متحده االتیا اقتصاد بهبود به 

  نیز افزایش یابد. ژاپن یاقتصاد رشد ،یبانیپشت و تیریمد تیفیک بر کزمتمر چارچوب با هاشرکت

 تیفیک لوح نهاد نیا از سهموس چهار و یس و است تیفعال مشغول به که تاکنون 1995 سال از ژاپن تیفیک زهیجا اداره

 ودبهب از تیحماو  تیفیک کالس نامهیگواه صدور به توانیم ،اداره نیا اقدامات گرید از نیهمچن. اندکرده افتیدر

 .کرداشاره  یبهداشت یهامراقبت موسسات در تیریمد تیفیک

 

 :روابط تیریمد و یزندگ و یکار طهیح در تیریمد حوزه .3

 شاغل زنان یتوانمندساز مجمع با تعامل یارتقا •

 یراب رانیمد قیشوت و نزنا نیب در یآگاه سطح افزایش یبرا یبستر جادیا شاغل زنان یتوانمندساز یارتقا از هدف

 .است زنان اشتغال یبرا سازگارتر یفرهنگ از تیحما نیهمچن و زنان یشغل یارتقا

                                                           
1 Japan High-Service Award 
2 Japanese Customer Satisfaction Index 
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 : کرد اشاره ریز موارد به توانیم شده انجام حوزه نیا در که یاسازنده اقدامات جمله از

 .2016 هیژانو در یلاص پرسنل عنوانبه زنان یانسان منابع توسعه مورد در نامهپرسش نیهفتم جهینت اعالم  -

 .2016 هیفور در موسسات یبرا کارگر زنان یتوانمندساز زهیجا نخستین اعالم  -

 .2016 هیفور در زنان یتوانمندساز مجمع لیتشک  -

 

 یزندگ و کار تعادل یارتقا یشورا •

 ،اشور نیا هدف. تاس یگزند و کار نحوه درات کلی در رییتغ یسر کی ازمندینبوده و  شدن ریپ حال در ژاپن تیجمع

 .است «متعادل یدگزن سبک» تحقق یبرا هاشرکت و عیصنا وریبهره بهبود یبرا ،راتییتغ نوع نیا سارتقا

 :از عبارتند شورا نیا یاقدامات جمله از

 .یزندگ و کار تعادل هفته و( نوامبر 23) یزندگ و کار تعادل روز یسازفرهنگ جهت غیتبل -

 .شد اهدا 2016 نوامبر در زهیجا نینهم که یزندگ و کار تعادل زهیجا یسازمانده -

 .2016 نوامبر در یزندگ و کار تعادل کنفرانس یسازمانده -

 ،Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd رعاملیمد و سیرئ ،Kunio Ishizuka یآقا شامل شورا یاعضا

 کونو، کویارم خانم و ژاپن یسازخودرو کارگران یهاهیاتحاد ونیکنفدراس سیرئ ،Yasunobu Aihara یآقا

 هستند.  Carian Inc شرکت سیرئ

 

  :یانسان منابع توسعه حوزه. 4

  تیریمد و مردم انجمن .1

 تیفیک دیبا دارند، نگه ردایپا را توسعه و کنند تیتقو یجهان بازار در را خود حضور بخواهند یژاپن یهاشرکت اگر

 با مردم به مربوط مسائل یبرا حلراه ارائه با هدف نیا به یابیدست یبرا مجمع نیا. دهند ارتقا شتریب را خود تیریمد

 یراب دستورالعمل کی نیتدو اب و یانسان منابع بر ژهیو تمرکز با تیریمد و وریبهره بهبود یاستراتژباره در بحث

 . است شده جادیا است، صنعت فقرات ستون که «یانسان منابع توسعه»
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 :وریبهره لیتحل و هیتجز و قیتحق. 5

 .منتشر شده است آن جینتا و هشد انجام وریبهرهدر زمینه  یمختلف قاتیتحق .2

 

 :مختلف عیصنا در ینوآور نمونه چند

 یفضا لیتبد به توانیم گرفته شکل آن فعال یاعضا و JCP یراهبرد یهااستیس رد که ییهاینوآور جمله از •

office شرکت طتوس گردشگران یبرا یاقامت مکان به  Sankei Building Co پرداخت یجا هب که کرد اشاره 

 اقامت ،اقامتگاه نیا یهااتاق در توانندیم دالر 30 از کمتر با تنها ،یمعمول یهتل در اقامت شب کی یبرا دالر صدها

 .باشند داشته

 به ازین عدم ساخت، نهیهز و زمان کاهش موجب که است وسازساختمربوط به  حوزه ،سازنده یهاینوآورگر ید از •

 گذار. دشویم دیجد یهایتکنولوژ از استفاده واسطهبه ساخت ندیآفر لیتسه و ماهر کار یروین ای خاص زاتیتجه

 به مقرون اریبس ،مدرن ساخت یهایتکنولوژ به مالت و آجر یسنت ستمیس از یسازساختمان صنعت محسوس

 . استبوده  ترمنیا و باتریز یمعمار با همراه و ترصرفه

 

 

 مدرن یمعمار -2 شماره شکل

 دجایا یبرا یمحل شرکت یتعداد از یبانیپشت ،به انجام رسانده ینوآور زمینه در JPC که یاقدامات از گرید یکی •

 یبانیپشت و کارخانه یازاندراه یبرا را هاشرکت سطح کیاستراتژ یهابرنامه JPC. است ایآس یشرق جنوب در کارخانه

 قرار یبررس مورد ار یواقع اتیعمل و کندیم تیریمد فروش و دیتول یاساس یهااستیس نیتدو و هابرنامه نیا از

 کمک هاشرکت نیا به ،سکیر تیریمد یهاستمیس جادیا و مختلف یقراردادها انعقاد نهیزم در نیهمچن و دهدیم

 .کندیم شایانی
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 :یجنوب کره یجمهور یاقتصاد و یاسیس ساختار 6

 املش کشور اداره ارساخت آن موجب به بوده که کیدموکرات یجمهور چارچوب در ،(کره یجمهورکره جنوبی ) استیس

 یقانونگذار قدرت و کندیم اعمال را ییاجرا قدرت ،دولت. است یحزب چند ستمیس کی و ریوز نخست ،جمهور سیرئ

 دادگاه شاملو  کرده ملع مقننه و هیمجر قوه از مستقل ،هیقضائ قوه. دارد قتعل یمل یشورا به هم و دولت به هم

 یبازنگر مورد مرحله جنپ، طی یاساس قانون ،1948 سال از. است یاساس قانون دادگاه و دنظریتجد یهادادگاه ،یعال

 انونق در یاساس ینگرازب نیآخر با( یکنون) ششم یجمهور. است دیجد یجمهور ایجاد یمعنا به که گرفته قرار عمده

 .شد آغاز 1987 سال در یاساس

 سیرئ. شودیم انتخاب ،سالهپنج دوره کی یبرا ،مردم میمستق یرا با که بوده جمهور سیرئ همان ،دولت سیرئ

 ،مهورج سیرئ .است خورداربر یتوجه قابل ییاجرا اراتیاخت از و بوده کره یجمهور مسلح یروهاین کل فرمانده جمهور

 ،یجنوب کره یدادگستر .کندمی نییتع ،یمل یشورا بیتصو با را ریوز نخست و دارد عهده بر را رانیوز یوراش استیر

 کره .شوندیم وبمنص یمل یشورا موافقت با جمهور سیرئ توسط ،ییقضا نهاد قضات. کندیم عمل مستقل صورتبه

 هک دارد عضو 300 یمل یشورا. کندیم نتخابا را یقانونگذار نهاد و ریوز نخست جمهور، سیرئ یمل سطح در یجنوب

. شوندیم انتخاب تناسبم یندگینما با ندهینما 47 و یانتخاب یهاحوزه در عضو 253 با ساله، چهار دوره کی یبرا

 ندهیآ اتحاد حزب و مردم قدرت کارمحافظه حزب ،کره دموکرات برالیل حزب ،یجنوب کره در یاسیس یاصل یهاحزب

 .هستند لبرایل اردوگاه

 

 :یجنوب کره اقتصاد

 نیدهم و ایآس یداخل ناخالص دیتول نیچهارم ،یجنوب کره. است شرفتهیپ اریبس مختلط اقتصاد کی، یجنوب کره اقتصاد

 یکشورها نیرتریفق از یکی از ،نسل چند یط که است یکشور ،جنوبی کره. دارد را جهان در یداخل ناخالص دیتول

 1هان رودخانه یرو معجزه عنوان به ،یاقتصاد رشد نیا. است دهیرس باال درآمد با افتهی توسعه یکشور به جهان

 از یکی هم هنوز یجنوب کره. است رسانده G20 و OECD یکشورها صفوف به را یجنوب کره و شده فیتوص

 . است بزرگ رکود از پس جهان در باال رشد سرعت با یکشورها

 یفناور رونق و رشد عامل عمدتا، لکردهیتحص و زهیباانگ یتیجمع استقرار و یجنوب کره پرورش و آموزش قیدق ستمیس

 و است یعیطب منابع بدون بایتقرکشوری  یجنوب کره. آیدبه شمار می آن یاقتصاد عیسر توسعه و کشور نیا شرفتهیپ و

 یاگسترده یداخل رفمص بازار یریگشکل و تیجمع رشد ادامه از مانع موضوع نیا که بوده تیجمع یباال تراکم یدارا

                                                           
1 the Miracle on the Han River 
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 موجب امر نیهم و کرد استفاده خود یانرژ نیمات یبرا ،محورصادرات یاقتصاد یاستراتژ از یجنوب کره یول شود،یم

 . شود انتخاب جهان در بزرگ واردکننده نیهشتم و بزرگ صادرکننده نیهشتم یجنوب کره 2019 سال در که شد

 یبده به داستنا با مختلف یاقتصاد یهابحران برابر در را یجنوب کره صاداقت باالی مقاومت پول، یالمللنیب صندوق

 ار و اندونزی کره ،یجهان بانک. است داده قرار نیتحس مورد یمال یاضطرار طیشرا هرگونه رفع یبرا، یدولت کم

 یکشورها ودمعد زا یکی یجنوب کره. داندمی یاقتصاد رشدکشورها در ارتقای  نیترعیسر دو کشور از عنوانبه

 سال در آن یاقتصاد درش نرخ و کند یریجلوگ یاقتصاد رکود از توانست یجهان یمال بحران یط که بود یاشرفتهیپ

 .بود 2008 سال در 2.3 یاقتصاد رشد نرخ از عیسر بهبود کی که د،یرس 6.2 به 2010

 

 :یسازیکشت

 یسکوها و ینفت یاتانکره ابر جمله از هایشتک یاصل دکنندهیتول به یجنوب کره 1980 و 1970 یهادهه طول در

 صنعت به 1980 سال در دوو. بود یوندایه شرکت کشور نیا سازیکشت نیتربزرگ. شد لیتبد نفت یحفار

 سازیکشت عنوانبه 2008 سال از ،یسازیکشت یجهان بازار از درصد 50.6 دیتول با ،یجنوب کره. وستیپ یسازیکشت

 نیسنگ عیصنا و یداونیه نیسنگ عیصنا به توانیم یاکره برجسته سازندگان جمله از. ودشیم شناخته جهان غالب

 .کرد اشاره سامسونگ

 

 :کیالکترون

 و سامسونگ مانندی یهاشرکت ،2000 تا 1980 دهه یط. استک یالکترونصنعت  ،یجنوب کره یاصل عیصنا از یکی

 حدود 2017 سال در. دندچشمگیری روبرو ش رشد با داشتند،فعالیت  یجنوب کره در کیالکترون نهیزم در که.یج. ال

 .ال و سامسونگ .است بوده SK Hynix و کیالکترون سامسونگ داتیتول از، یجنوب کره صادرات از درصد 17.1

 انهیار و شگرینما هوشمند، یهاتلفن ون،یزیتلو مانند یکیالکترون یهادستگاه عمده دکنندگانیتول نیهمچن .یج

 .هستند

 

 :خودرو

 کره صادراتبیشترین  1980 دهه در .بود یسازخودرو صنعت، کردیکی از صنایع بزرگ که در کره جنوبی رشد زیادی 

 شده برابر 5 از شیب ،یجنوب کره موتور صنعت تیظرف، 1980 دهه اواخر در. بود سازی، مربوط به صنعت خودرویجنوب

 در آالتنیماش ساخت در یگذارهیسرما کل. بود واحد ونیلیم یک از شیب دیتول 1988 سال درکه این میزان  است

 شیافزا جهینتدر  یجنوب کره یخودرو صنعت رشد شتریب ،1980 دهه اواخر در. بود دالر اردیلیم 3 از شیب 1989 سال
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 روهگ. است شده لیتبد جهان در خودرو دکنندگانیتول نیتربزرگ از یکی به امروز یجنوب کره. بود صادراتدر میزان 

 .هستند یجهان حضور و یدیتول یواحدها درآمد، نظر از یجنوب کره خودروساز نیتربزرگ ایک و یوندایه یخودروساز

 

 :جنوبی کره وریبهره مرکز

 اطالعات دهندهارائه نیشروتریپ که بوده اقتصاد وزارت نظر ریز ،یدولت دفتر کی (1KPC) جنوبی کره وریبهره مرکز

 لیتحل و هیتجزو  روندها یابیرد فهیوظ KPC. است کره یجمهور در ینیکارآفر و وریهرهبدر زمینه  خدمات و

 ،کره وریبهره مرکز. دهدیم ارائهرا  هاشرکت به یامشاوره و یآموزش خدمات نیهمچن و داردبر عهده  را هایاستراتژ

 .است داشته یمل اقتصاد عیسر رشد و صنعت وریبهره شیافزا درمهمی  نقش

 

 :مدرن تیریدم

 در دیتول تیظرف وسعهت استیس با مطابق ،KPC هیاول یروزها در. شد سیتاس 1957 سال در کره وریبهره مرکز

 ساالنه و داشت وریرهبه بهبود یارتقا یبرا بلندمدت برنامه کی KPC .کردیم عمل اقتصاد یایاح منظوربه صنعت،

 یتیریمد مشاوره یهاتیفعال جنوبی کره در بار نخستین یبرا KPC س،یتاس از بعد سال در. دادیم گسترش راآن

 .باشد داشته کره در شگامیپ نقش کیتا  دهدیم اجازه فرد هر به که کردآغاز  را خود

 

 :ییایآس وریبهره سازمان به وستنیپ

 و هاشرکت صیتشخ ،یصنعت یهاآموزش گسترده انجام به وابسته 1960 دهه در ،وریبهره بهبود جنبش

 با ،1961 سال در. کند استفاده یتیریمد دیجد یهاکیتکن از بتواند شرکت هر تا بود یتیریمد و یفن یهاییراهنما

 مبادلهدر زمینه  فمختل یهاتیفعال و وستیپ موسس عضو یکشورها به KPC ،ییایآس وریبهره سازمان سیتأس

 .است داده انجام فعال طوربه را یالمللنیب

 

 :یاقتصاد رشد در فعال

نشان  را وریبهره بر متمرکز تیریمد تیاهم که بود صادرات از یناش یاقتصاد رشد در فعال دوره کی 1970 دهه

 که یانسان یروین تیریمد ستمیس یراستا در. کرد آماده یسازیجهان دوره یبرا را خود KPC دوره، نیا در. دهدمی

 قبل از تیریمد یرو بر که کرد اجرا را وریبهره بهبود جنبش کی KPC شد،یم یابیارز شتریب افراد تیصالح آن در

                                                           
1 The Korea Productivity Center 
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 بهبود جنبش در عطف نقطه کی، 1980 دهه. داشت تمرکز کارکنان یهاییتوانا از استفاده و توسعه شده، یزیربرنامه

 از یناش یصاداقت دشوار یفضا کی در یالمللنیب رقابت از نانیاطم و داریپا رشد هیپا کی جادیا یبرا. بود وریبهره

 بهبود مختلف یهاشرکت در وریبهره که است نیا مهم اصل که دادند صیتشخ دولت هم و مردم هم ،ینفت شوک

 نقش که شد یاندازراه یصنعت توسعه قانون بر یمبتن خاص یشرکت نهاد کی عنوانهب KPC ،1986 سال در .ابدی

 تیتقو را یهمکار یهاستمیس و وریبهره با مرتبط یهاسازمان عملکرد کند، مشخص وریبهره بهبود در را دولت

 .کند

 

 :1990 یارز بحران

 در حال، نیا با. فتای تداوم 1990 سال اواسط تا آن گسترش و هشد گسترش مرحله وارد کره اقتصاد 1990دهه در

 بحران از بعد. ذاشتگ یگذارهیسرما و مصرف جمله از یداخل یتقاضا بر یادیز ریتأث یارز بحران ،1997 سال انیپا

 از را رقابت و وریبهره بتواند تا شد متمرکز یصیتشخ تیهدا و یآموزش یهابرنامه یرو بر وریبهره جنبش ،ارز

 .کند رعبو یمل اقتصاد بحران از تا دهد شیافزا هاکارخانه تیفیک بهبود و یاستانداردساز قیطر

 

  وریبهره بهبود جهت رییتغ

. رکردییتغ زین وریبهره بهبود حرکت جهت بود، باال یفناور توسعه از یناش که دانش بر یمبتن صاداقت به عیسر رییتغ با

KPC دیجد یهاکیتکن و ردهک آغاز را کشور سراسر در وریبهره بهبود جنبش کی کم،ی و ستیب قرن تیهدا یبرا 

 .کند تیتقو را متوسط و کوچک یهاشرکت رقابت و یصنعت توسعه تا داد گسترش و توسعه را یتیریمد ینوآور

KPC و یانرژ وریبهره ل،یموبا وریبهره هوشمند، کار مانند مختلف یهازمان در ازین مورد وریبهره بهبود موارد 

 ارزش هریزنج سراسر در وریبهره بهبود منظوربه. است کرده تیهدا را مرتبط مشاغل و کرده مشاهده را داریپا تیریمد

 KPC رایاخ. کند جادیا یوبجن کره یبرا را یدیجد ندهیآ وریبهره بهبود قیطر از تا است الشت در KPC ،یسازمان

 .است یصنعت انقالب چهارم دوره یبرا یسازآماده حال در

 

 :وریبهره دیجد یالگو

 نشان را دخو ،زین روزمره یزندگ در جیتدر به است، شده جادیا چهارم یصنعت انقالب توسط که ندهیآ جامعه در راتییتغ

 ریتأث( تالیجید انقالب و یانرژ انقالب ،یکیمکان انقالب) ریاخ یصنعت انقالب سه نکهیا به توجه با ،نیهمچن. دهدیم

 زین یصنعت چهارم انقالب که رودیم انتظار داشتند، یاقتصاد و یصنعت ،یتکنولوژ رییتغ روزمره، یزندگ بر یقیعم

 سال 60 یط کره اقتصاد در وریبهره بهبود نهیزم در اتیتجرب اساس بر. دده رییتغ را جامعه یتوجه قابل طوربه
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 و هاشرکت تا است کرده فراهم را وریبهره دیجد یالگو با همراه مختلف مشاغل یسازمانده با KPC گذشته،

 .باشند یصنعت انقالب نیچهارم یپاسخگو و آماده بتوانند یاکره کارگران

 

 :جنوبی کره وریبهره مرکز یسازمان ساختار

 سئول شهر در وریبهره رکزم یمرکز دفتر است. اقتصاد وزارت نظر ریز ،یدولت دفتر کیجنوبی،  کره وریبهره مرکز

 ن،بوسا یشهرها در ادهاست نیا .دارد زین را یامنطقه یستادها بر نظارت فهیوظ ،خدمات ارائه بر عالوه که بوده

 تخدما در آنها فیظاو شرح و هستند مستقر چونگچئونگ و داژئون ،هونام بوک، ونگیگ، داگو ونگنام،یگ ،اولسان

 زین یاقتصاد توسعه آموزش مرکز کی یدارا کره وریبهره مرکز نیهمچنارائه شده است،  یمرکز دفتر همانند

 .تسا کره در ینیآفر کار و وریبهره فرهنگ اشاعه و آموزش بهاشتغال  آن وظیفه که( چئونیا یآموزش مرکز)است

 

 

 

 وریبهره فرهنگ اشاعه روند -3 شماره شکل
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 به شرح ذیل است: وریبهره بهبود جهت در جنوبی کره وریبهره مرکز یاصل یهاتیفعال

 یصنعت چهارم انقالب گسترشالف. 

 اشتغال جادیا ب.

 متوسط و کوچک یهاشرکت وریبهره بهبودج. 

 یاجتماع یهاتیمسئول یاجرا د.

 شود.می های اصلی این مرکز تشریحدر ادامه هر یک از فعالیت

 

 :چهارم یصنعت انقالب گسترشالف. 

 دیجد وریبهره شاخص توسعه •

 حال در و ردیپذیم را چهارم ینعتص انقالب دیجد موج ،یمل وریبهره یبرا فکر اتاق کی عنوانبه کره وریبهره مرکز

 شدر به بتواندجنوبی  کره اقتصاد تا است اقتصاد دیجد یالگو به ییپاسخگو یبرا دیجد وریبهره یهاشاخص توسعه

 .دهد ادامه خود

 

 یجهان وریبهره شاخص .1

Global Productivity Index)GPI) 

GPI و یاقتصاد راتییغت از کامل بازتاب عدم از یناش یهاتیمحدود بر غلبه یبرا دیجد افتهی توسعه شاخص کی 

 یپارامترها، همه وریبهره خصشا نیا. است هیسرما و کار وریبهره با تالیجید انقالب و یسازیجهان مانند یعاجتما

 .کندیم یریگاندازه را یطیمح ستیز و یفرهنگ عوامل جمله از جامعه یاقتصاد

 

 یاجتماع هیسرما شاخص .2

 سهیمقا قابل مختلف یهاکشور در که داده عهتوس را یاجتماع هیسرما یریگاندازه مدل کی کره وریبهره سازمان

 یرهایمتغ نیب رابطه فیتعر وجنوبی  کره در یاجتماع هیسرما انباشت سطح ییشناسا اساس KPC ،کار نیا با. است

 .کرد جادیا را کار یروین وریبهره و یداخل ناخالص دیتول ،یاجتماع هیسرما انباشت ریمس مانند یاجتماع -یاقتصاد
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 یصنعت انقالب نیچهارم یبرا  شرویپ یانسان یروین آموزش •

 مواجهه ییتوانا که شرفتهیپ و باال دانش با یانسان منابع پرورش اطالعات، یفناور یفناور عیسر رییتغ دیجد یالگو در

 دیجد یهاشغل جادیا امکان و است هاشرکت یصنعت رقابت شیافزا در یدیکل عامل دارند، را چهارم یصنعت انقالب با

 تیمامور کار ارتوز طرف از یصنعت انقالب نیچهارم یبرا برجسته یآموزش موسسه کی عنوانبه KPC. دهدیم را

 Big Data، IOT، VR/AR یهانهیزم در یدولت ریغ و یدولت هامجموعه و هاشرکت پرسنل آموزش به که دارد

 .بپردازد

 

 چهارم یصنعت انقالب روند بازتاب آموزش •

 دهندهنشان که یاصل یهایورافن. است ریناپذاجتناب کار روش و شغل در رییتغ چهارم، یصنعت انقالب عصر در

  KPC .دهندمی رییتغ را بشر کار نحوه Big Data و IOT ،یمصنوع هوش مانند هستند یصنعت انقالب نیچهارم

 عیناص به مربوط یآموزش یهانامهبر و دهدیم ارائه را چهارم یصنعت انقالب توسط شده جادیا یالگو رییتغ ینیبشیپ

 عصر در یزندگ یبرا هاشرکت و افراد یبرا ازین مورد یاصل یهاییتوانا تیتقو منظوربه را مختلف مشاغل و خاص

 .کندیم فراهم چهارم یصنعت انقالب

 

 هوشمند کارخانه آموزش •

 را ارمچه یصنعت انقالب اندور به مربوط ائلمس عمده که دهدیم ارائه را هاشرکت یسفارش یابیارز آموزش برنامه نیا

 .است هوشمند یهاکارخانه از ییهانمونه و هوش ون،یاتوماس اطالعات، درک شامل و کندیم منعکس

 

 اشتغال جادیا ب.

 سالمندان یبرا مجدد استخدام •

 جامعه وارد 2026 سال رد که رودیم انتظار و است جهان در شتاب نیترعیسر با شدن ریپ حال در حاضر حال در کره

 یگبازنشست از پس یزندگ جهت یزیربرنامه یبرا یتهاجم یاستراتژ کی ،یزندگ به دیام شیافزا با. شود ریپ فوق

 را یاجتماع اترییتغ نیا KPC .است ازین موردی بازنشستگ از پس سال 30 از پس یاقتصاد یزندگ حفظ یبرا

 حرفه توسعه جهت ندانسالم به کمک یبرا را ییهابرنامه و داده صیتشخ یمل وریبهره مهم فهیوظ کی عنوانبه

 حرفه مجدد یاندازاهر ای مجدد اشتغال قیطر از دیجد مشاغل در خود یهاییتوانا اعمال و یبازنشستگ از پس خود

 .دهدیم توسعه قبل
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 یاحرفه یمرب یآموزش دوره ارائه .1

 لیتبد وجبم ،یتخصص یسخنران یهامهارت تیتقو با که ددهیم ارائه را یآموزش مطالب KPC دوره نیا در

 .شود موفق یمرب کی به شخص

 

 تیریمد مشاور آموزش دوره .2

 یساختگ مشاوره یسازهیشب و مشاوره یهاروش ،یاساس یهاهینظر یریادگی جهت مشاوران یبرا یآموزش دوره نیا

 .است شده یطراح ویسنار بر یمبتن

 

 ندانسالم استخدام یآکادم .3

 قیالع و مشاغل تا کندیم ککم آنها به و دهدیم قرار هدف کنند، دایپ یشغل خواهندیم که را یمسن افراد برنامه نیا

 .کنند کسب مجدد استخدام یبرا را الزم یهامهارت و کنند درک را خود

 

  ها استارتاپ از یبانیپشت •

KPC، مستیس در یاندازراه تیلقاب تیتقو یبرا خروج مرحله تا ایده کشف مرحله از را گام به گام آموزش و مشاوره 

 را خود تیوفقم احتمال تا کندیم کمک گذارهیسرما یهاشرکت ای متوسط و کوچک یهاشرکت به و دهدیم ارائه

 .دهند شیافزا

KPC القخ اقتصاد زمرک کره، تیخالق آژانس به مربوط یمحتوا و نوپا یهاتیفعال نهیزم در ییهابرنامه به توجه با 

 و مشارکت ،یبانیپشت جهت یهابرنامه ،خود ایهدهندشتاب روش طبق هاآپاستارت غاتیتبل آژانس و ینوآور و

 . دهدیم ارائه یاندازراه

KPC، و ازین به توجه با را نوپا یهاشرکت و کندیم دایپ را وکارکسب یسازیتجار در متخصص و باتجربه افراد 

 و بهبود یبرا را یامشاوره و یحقوق ،یابیبازار خدمات و کندیم یمعرف خود مشاوران به شرکت هر یتجار تیشخص

 تیتقو یبرا را یضرور یبانیپشت و آموزش KPC ن،یا بر عالوه. دهدیم ارائه هیاول وکارکسب مدل یسازیتجار

 شیافزا را خود یتجار تیموفق احتمال جهینت در دهد،یم ارائه خود یامشاوره مراحل طول در یاندازراه و ییتوانا

 .دهدیم
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 (کار وزارت مشارکت با) جوانان استخدام یآکادم •

 همفرا هاشرکت ازین هب ییپاسخگو یبرا را یانسان علوم یکارشناس مقطع در یشغل تیصالح برنامه کی برنامه نیا

 جوانان به و دهدیم شیافزا خود شغل زودهنگام انتخاب ای شغل انتخاب جهت جوانان یبرا را فرصت نیاو  کندیم

 .شوند کار بازار وارد یلیالتحصفارغ از پس وقفه بدون تا کندیم کمک

 

 جوانان یبرا نشیآفر یآکادم .1

 قیطر از خود یشغل یهامهارت بهبود یبرا محتوا و هنر فرهنگ، نهیزم در جوانان به کمک یبرا برنامه نیا

 .است شده یطراح، دیجد مشاغل جادیا در جامعه به کمک و خالق و زیبرانگچالش یهاتیفعال

 

 اشتغال اردوگاه .2

 از را یاستخدام روند توانندیم آنها و دهدیم شیافزا ،را یدانشگاه النیالتحص فارغ یبرا ،اشتغال ییتوانا برنامه نیا

 ها،شغل لیتحل و هیتجز ل،شغ یجستجو روندها یریکارگبه شامل ،برنامه نیا. کنند تجربه برنامه نیا در قبل

. ستا یانسان منابع پرسنل با یواقع یهامصاحبه و یساختگ مصاحبه یسازهیشب مصاحبه، آموزش رزومه، یسازآماده

 خدمات KPC شند،با داشته را یشغل مصاحبه افتیدر فرصت ،برنامه نیا در کنندگانشرکت کهیصورت در ژهیوبه

 را یصلا مصاحبه در آنها یهمراه و مصاحبه یسازهیشب ارائه تا کنندگانشرکت به تشرک اطالعات ارائه از را یمتفاوت

 .دهدیم ارائه

 

 یفناور و علم یبرا یتخصص یفن آموزش .3

 زشآمو مانند ،یشغل آموزش یهافرصت آوردن فراهم با تا شده یطراح ،کاریب النیالتحصفارغ یبرا ،برنامه نیا

 .کندحل  نهاآ یعمل ییتوانا به با توجه ،کار یروین یتقاضا و عرضه در تعادل جادیا با ار جوانان یکاریب مشکل ،یدانیم

 

 متوسط و کوچک یهاشرکت از دیبازد .4

 منظوربه و نندیبب را گونگونا یصنعت یهاتیسا و مختلف مشاغل تا کندیم فراهم جوانان یبرا را یفرصت برنامه نیا

 .شوند کار بازار ردوا زودتر که شوند قیتشو متخصص، کار یروین لیتکم یابر متوسط و کوچک یهابنگاه به کمک
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 متوسط و کوچک یها شرکت وریبهره بهبودج. 

 (PMS) وریبهره تیریمد ستمیس •

 وریبهره تیریدم ستمیس ،KPC. است یضرور تیریمد ستمیس یارتقا ،فروش مانند یخارج رشد به یابیدست یبرا

(PMS )بر یمبتن ینوآور مداوم یهاتیفعال ستمیس نیا. دهدیم ارائه را نامهیصدورگواه مستیس کیعنوان به 

 کره صنعت در ،وریبهره بهبود یبرا یانهیزم تا کندیم یبانیپشت را شرکت وریبهره تیریمد ستمیس سطح ،صیتشخ

 در. است PMS عیوزت و توسعه حال در یانرژ و صنعت تجارت، وزارت با 2004 سال از KPC. کند جادیا را جنوبی

 PMS با بزرگ یاهشرکت تا گرفته متوسط و کوچک یهاشرکت از کره در شرویپ یهاشرکت از یاریبس حاضر حال

 .هستند ریدرگ

 

 نامهیگواه صدور PMS 

 شود:می یبندطبقه ،دستهچهار  به تیریمد سطح

 1 مرحله

 سطح نیا. رندیگیم قرار وریبهره تیریمد ستمیس سطح یابیارز یبرا متخصص 7 تا 2 از متشکل میت کی ابتدا در

 هر به توجه با را ینوآور فیوظا و اهداف ادامه در و دهندیم ارائه شرکت به یابیارز یارهایمع به توجه با را نامهیگواه

 .کنندیم میترس شرکت یبرا یابیارز

 2 مرحله

 ینوآور یارتقا یبرا ییجراا یکارها مورد در شرکت ندگانینما و کارشناسان ،1 مرحله از آمده دستهب جینتا اساس بر

 .کنندیم بحث ندهیآ یبرا یزیربرنامه و

 3 مرحله

 با شرکت محل در ،یسفارش مشاوره انجام و شده مشخص تیمامور انجام یبرا 2 مرحله در کارشناسان آموزش

 .ردیپذیم صورت کارشناسان

 4 مرحله

 سال سه مدت به ،ردعملک یابیارز جهت و شده انجام ،صیتشخ از پس سالکی ،شرکت عملکرد و هاتیفعال بر نظارت

 .ابدییم شیافزا شرکت وریبهره ،وریبهره تیریمد ستمیس مستمر، بهبود قیطر از و بوده دیتمد قابل
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 یصنعت ینوآور جنبش •

 کنندگاننیتأم و گبزر یهاشرکت نیب موجود یهمکار و رشد دارد انتظار که است ینیکمپ ،یصنعت ینوآور جنبش

 روش. ابدی سترشگ متوسط، و کوچک شرکت هزار ده از تیحما هدف با سوم و دوم کنندگاننیتأم به آنها یاصل

 تجارت و صنعت وزارت کمک با است یصنعت ینوآور جنبش یبرا یاصل روش کی عنوانبه که ساخت ینوآور

 و مشاورهاز  درصد 25 ساله هر و است یصنعت ینوآور جنبش عملکرد آژانس نیبزرگتر KPC. شودیم یاتیعمل

 .کندیم یبانیپشت را یشرکت التیتسه

 

 کار محل در ینوآور مشاوره یبانیپشت پروژه •

 شترکم منافع یبرا یوشر مانند ستمیس راتییتغ به مربوط ،ینوآور یهاتیفعال انواع یمعنابه، کار محل در ینوآور

 .است راداف تیریمد یبرا یروش و تیریمد و کار

 با متناسب یامشاوره و باال عملکرد با کار محل کی جادیا هدف با کار محل در ینوآور مشاوره یبانیپشت پروژه

 با را خود کار حلم در ینوآور مشاوره خواهندیم که ییکارها محل یغربالگر از پس کار محل هر یواقع تیوضع

 میت اساس بر شرکت هر یبرا که است محورشرکت مشاوره کی پروژه نیا. دهدیم ارائه کنند، افتیدر دولت بودجه

 نیا هاشرکت به کنندهشرکت میت لهامس حل ییتوانا بهبود. است شده یسازنهیبه کنندهشرکت یهاشرکت روه کار

 .برسانند حداکثر به را مستمر بهبود لیپتانس تا دهدیم را امکان

 شرکت یاجتماع تیمسئول

 هاSME یبرا CSR یبانیپشت مرکز عملکرد

 و CSR درست مفهوم از هاSME به دادن یآگاه یبرا ،2014 سال از هاSME یبرا CSR یبانیپشت مرکز

 تیفعال، شود نعکسم تیریمد در تواندیم که یبانیپشت مختلف یهاتیفعال قیطر از هاSME داریپا رشد از تیحما

 .دارد را آنها از یبانیپشت فهیوظ هاSME یبرا ،CSR یبانیپشت مرکز عنوانبه KPC. کندیم

 

 :CSR تیریمد یمعرف

KPC یآگاه بهبود یبرا یآموزش و یعموم روابط یهابرنامه انجام حال در SMEاز شهروندان و ها CSR است. 

CSR ست؟یچ 

 است؟ الزم CSR چرا

 CSR یمعرف تیقابل شیافزا
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KPC تضرور از که است ییهاشرکت از تیحما یبرا یگریمرب و یآموزش یهاپروژه یاجرا حال در CSR آگاه 

 .کنند یاتیعمل را CSR تا هستند تالش در ای هستند

 رساختیز جادیا پروژه

KPC تیسا وب کی www.csr.go.kr اطالعات با CSR سطح در یصیخودتشخ و نیآنال آموزش جهت 

CSR یاجتماع تیمسئول و یگذارهیسرما توسعه با و SMEاست کرده یاحطر رساختیز ها،ینظرسنج انجام و ها. 
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 :منابع فهرست

  رانیا وریبهره یمل سازمان تیسا •

https://www.npo.gov.ir 
 

 ییایآس وریبهره سازمان تیسا •

https://www.apo-tokyo.org 
      

 




