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 وري در بخش خدمات افزايش بهره

 
 جواد محبوبي

 هاي اقتصادي وزارت بازرگاني معاونت برنامه ريزي و بررسي
 

 بهره وري، اندازه گيري، بخش خدمات: كلمات كليدي
 

اكنون خدمات حداقل    هم .هاي اصلي اقتصاد هر كشوري است       بخش خدمات يكي از بخش      :چكيده
بخش  .دهد  را تشكيل مي    ي توسعه يافته ملي و اشتغال كشورها    نيم تا سه چهارم توليد ناخالص          

طبق برآوردهاي صورت گرفته در سال       . اي داشته است   خدمات در كشور ما نيز رشد قابل مالحظه         
بوده و بدين ترتيب     % ٥٦ كشور   (GDP) سهم اين بخش از كل توليد ناخالص داخلي          ، ميالدي ٢٠٠١
 نيست كه با    GDPتنها سهم بخش خدمات از       .دهد  مي ترين بخش اقتصادي كشور را تشكيل       بزرگ

 بلكه اين واقعيت كه بخش خدمات در حال تبديل شدن به عامل رقابتي تعيين كننده                  ،اهميت است 
 بهبود  بنابراين .كند در بازارهاي جهاني است، نيز اهميت اين بخش را بيش از پيش آشكار مي                    

و توسعه اقتصادي و همچنين افزايش توان رقابتي          وري در بخش خدمات، تأثير زيادي بر رشد            بهره
 .كشورها خواهد داشت

و ) هاي انتقال و توزيع برق      همچون بخش (هاي خدماتي عظيمي     صنعت برق ايران نيز داراي بخش      
هاي خدماتي متنوع بوده و لذا بهبود بهره وري خدمات در آن باعث بهبود بهره وري و                 همچنين شركت 

 .  برق مي شودافزايش كارايي كل صنعت
وري مقدور نيست، مگر با شناخت و        افزايش بهره ؛ چون   ن است آگيري   وري، اندازه  نياز بهبود بهره   پيش

 لذا در اين مقاله، ابتدا       .گيري يك روش دستيابي به شناخت قابل اطمينان است            اندازه  و تحليل آن 
هاي  هاي سنتي و روش     ش گروه كلي يعني رو      ٢هاي مختلف اندازه گيري بهره وري در قالب           روش

 .ساختار يافته، بيان شده و سپس راهكار بهبود بهره وري كل در بخش خدمات ارائه مي گردد
 
 مقدمه -١

ها يا   ورودي. ها است  ا ارائه خروجي  يا منابع براي توليد     يها   بهره وري، استفاده موثر و كارآمد از ورودي      
هستند كه براي خلق خروجي يا        ) رمايه و نيروي كار    نظير انرژي، مواد اوليه، س     (نهاده ها، منابعي     

 .شود  استفاده مي)شده توسط يك سازمان كه عبارت است از كاالهاي توليدشده با خدمات ارائه(ستانده 
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بهره وري،  .بهره وري براي هر كشور و سازماني، الزم و ضروري بوده و اساس رشد اقتصادي است                    
GDP    باعث استاندارد زندگي باالتر و كيفيت        كند و نهايتاً   را بيشتر مي  پذيري    را افزايش داده،  رقابت 

 .شود زندگي بهتر مي
افزايش بهره وري  . افزايش و بهبود بهره وري و حفظ رشد آن، هدف و مسئوليت اصلي مديريت است                

اندازه گيري يك روش دستيابي به شناخت قابل اطمينان         . مقدور نيست، مگر با شناخت و تحليل آن        
ي نموده و   يكند تا عوامل موثر در بهبود بهره وري را شناسا           اندازه گيري بهره وري به ما كمك مي      .است

اهميت اندازه گيري بهره وري به     . هاي افزايش بهره وري را در كجا جستجو كنيم          دريابيم كه فرصت  
 با   فاًتوان صر  مي”شود   حدي است كه براساس تجربيات به دست آمده در كشورهاي صنعتي گفته مي             

برقراري و اجراي يك سيستم اندازه گيري بهره وري و حتي بدون هيچگونه تغييري در سازمان يا                     
 .“بهره وري را افزايش داد % ١٠ تا ٥گذاري، گاهي  سرمايه

كشورهاي پيشرفته جهان پس از      . هاي اصلي اقتصاد هر كشوري است       بخش خدمات يكي از بخش     
عنوان نيروي  ه  كشاورزي، اكنون به اهميت روزافزون خدمات ب      مجهز شدن به نيروي صنعت، معدن و        

سهم روزافزون خدمات در توليد ناخالص ملي، اشتغال، هزينه مصرف          . اند محركه رشد و ترقي پي برده     
هم اكنون خدمات حداقل نيم تا سه چهارم توليد           . شخصي و بازرگاني خارجي، گواه اين مدعا است        

 .دهد ها را تشكيل ميناخالص ملي و اشتغال اين كشور
 بلكه اين واقعيت كه بخش خدمات در         ، نيست كه با اهميت است     GDPتنها سهم بخش خدمات از      

حال تبديل شدن به عامل رقابتي تعيين كننده در بازارهاي جهاني است، نيز اهميت اين بخش را                      
 .كند بيش از پيش آشكار مي

ر رشد و توسعه اقتصادي و همچنين افزايش توان         لذا بهبود بهره وري در بخش خدمات، تأثير زيادي ب         
در . ن است آگيري   نياز بهبود بهره وري، اندازه    كه گفتيم، پيش   همچنان. رقابتي كشورها خواهد داشت   

 .شود ادامه مفاهيم مرتبط با بخش خدمات و اندازه گيري بهره وري در اين بخش بيان مي
 
 مباحث مفهومي مرتبط با بخش خدمات  -٢

 يعني كااليي اقتصادي و       “خدمت ”. را شناخت   “خدمت”خدمات بايد ابتدا      بخش  ناخت  براي ش 
غيرفيزيكي كه شخص، بنگاه يا صنعت براي استفاده ديگران توليد كرده است و هر بنگاهي كه                        

بخش . شود عنوان يك بنگاه خدماتي شناخته مي     ه   ب ،محصول آن، كااليي غيرمرئي و غيرملموس باشد      
اين دو بخش شالوده اقتصاد     . شود ده بوده و معموالً در برابر بخش توليد مطرح مي         خدمات بسيار گستر  

كنند كه آنها را از       بطور سنتي چند ويژگي در مورد خدمات ذكر مي          . دهند هر كشور را تشكيل مي     
  :ها عبارتند از اين ويژگي. كند تفكيك مي) هاي بخش توليد خروجي(كاالها و محصوالت فيزيكي 

 .رسد ك تجربه يا محصول نامشهود و غيرفيزيكي ارائه شده و به فروش ميدر خدمت ي 
 .خدمات قابليت ذخيره شدن ندارند 
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 .پذير نبوده و نمي تواند مورد داد و ستد جديد واقع شود نفع آن جدايي خدمت از ذي 
 .بين ارائه خدمت و مصرف آن، فاصله زماني وجود ندارد 
 . آن قابل تميز نيستعنوان يك محصول از فرآيند ه خدمت ب 

شود كه خدمت،  ماهيتي متفاوت از كاال دارد و همين تفاوت در ماهيت باعث                   بنابراين مشاهده مي  
 .شده است كه مطالعه آن قدري پيچيده باشد

صورت تئوريك تعريف بهره وري در بخش خدمات همانند بهره وري در بخش توليد بوده و عبارت از                ه  ب
وري خدمات در    اما مشكل اصلي در سنجش بهره      . است) نهاده( ورودي   به) ستانده(نسبت خروجي   

هاي خدماتي فاقد خروجي     بسياري از سازمان  . جي نهايي است  وعمل، نحوه تعريف و اندازه گيري خر      
هاي اندازه گيري خروجي در بخش      لذا تعريف خروجي، معيارها و شاخص      . ملموس و فيزيكي هستند   

صورت كاال و   ه   كه خروجي آنها ب    (ت به بخش توليد و صنعت         خدمات از پيچيدگي بيشتري نسب     
 . نيازمند دقت و كنكاش بيشتري است برخوردار بوده و) محصوالت فيزيكي است

از سوي ديگر هر نوع خدمت داراي خصوصيات و مسير حركت مجزا و مخصوص به خود بوده و                         
ارهاي بهره وري در خدمات مختلف،     لذا معي . هاي هر يك با ديگري متفاوت است       مقاصد و روش  ،  اهداف

 .متفاوت است
 
 هاي موجود اندازه گيري بهره وري در بخش خدمات ها، ابزارها و تكنيك مدل -٣

در خط  . يي بسيار دشوار است    امسلماً اندازه گيري كار  . معيار كارايي است  يك  بهره وري در حقيقت     
هاي بكار رفته    ها و ورودي   زيكي خروجي توان به راحتي براساس تخمين حجم في        يي را مي  اتوليد، كار 

يي يك سازمان يا شركت خدماتي       ااما اندازه گيري كار  . ور، اندازه گيري كرد  بهاي مز  در توليد خروجي  
اين امر  . يي غيرممكن باشد  احتي در بعضي موارد ممكن است اندازه گيري دقيق كار        . بسيار دشوار است  

 و، ماهيتاً نامتجانس بوده     )يا ستانده (رفته در خلق خدمات     هاي بكار    بدليل اين واقعيت است كه نهاده     
هاي اندازه گيري   هايي براي توسعه تكنيك     با اين وجود، تالش    . همچنين قابل اندازه گيري نيستند    

ها  اين تكنيك . اند هاي زيادي در اين ارتباط توسعه يافته       تاكنون تكنيك . بهره وري، صورت گرفته است   
 مدرن، /هاي ساختار يافته    وشقديمي و ر    /هاي سنتي  روشوان كلي    توان تحت دو عن      را مي 
 .بندي كرد دسته

 
  سنتيهاي وشر -١-٣

  ١( PP)زئي جمعيار بهره وري ) الف

مثالً ارزش افزوده به ازاي هر       (بهره وري جزئي، ميزان ستانده به ازاي هر واحد از يك نهاده منفرد                 
 . گيرد را اندازه مي) كارمند

                                           
1 - Partial Productivity (PP) 
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 ) (PPQ  با ضريب سطح كيفيتمأتوزئي جي معيار بهره ور) ب

 ضريب سطح   .دآي  بدست مي  PP  در  (PPQ)ضرب ضريب سطح كيفيت    در اينجا بهره وري از حاصل    
از اين ضريب براي منظور كردن تأثير كيفيت خدمت بر          .  بين صفر تا يك متغير است      (PPQ)كيفيت  

 .شود بهره وري استفاده مي
  

  ١(TFP) معيار بهره وري كل عوامل) ج

هاي مهم   شود كه از كليه نهاده     در محاسبه آن سعي مي     دراين روش تنها يك معيار واحد مطرح بوده و        
 .استفاده شود) هاي خالص البته ستانده(ها  و مجموع ستانده

 
 ٢(PI) شاخص بهره وري) د

PI      عبارت است از نسبت PP     به در دوره جاريPP  يت امكان  اين معيار به مدير   . ي مبنا ن دوره زما   در
اگر بهره وري كاهش يابد،     . كه بهره وري دوره جاري را با بهره وري دوره مبنا مقايسه كند               دهد مي

 .شود كه بايد براي بهبود اقدام شود مديريت متوجه مي
 
  ساختار يافته هاي وشر -٢-٣

 ٣(AHP)يند تحليل سلسله مراتبيآفر) الف

AHP         ماس ساعتي در اوايل دهه هفتاد ميالدي در          يك تكنيك مديريتي است كه توسط پرفسور تو
، تحليلگر بايد هدف كلي را مشخص كرده و معيارهاي             AHPده از   فابراي است . آمريكا مطرح شد  

 ذهني در   اتيمقايس فرآيند تحليل مستلزم آن است كه تحليلگر،      . دستيابي به آن هدف را انتخاب كند      
سپس تحليلگر بايد    . دف كلي انجام دهد    مورد اهميت نسبي معيارهاي مختلف در دستيابي به ه            

يا كه معيارها    سلسله مراتبي از معيارهاي تصميم گيري يا عوامل موثر بر تصميم ايجاد كند، بطوري              
در انتهاي سلسله مراتب    . قرار گيرند  مراتب تر سلسله  ينيهاي پا  تر در قسمت   زئيجتر يا    عوامل خاص 

ها يا    با محاسبه اولويت    AHP. گيرند  ارزيابي قرار مي    ي تصميم گيري يا اهداف    يهاي نها  نيز، گزينه 
هاي تصميم يا    هاي نسبي در هر سطح از سلسله مراتب، رتبه كلي يا سراسري هر يك از گزينه                   وزن

 . كند اهداف ارزيابي را تعيين مي
 كمي  هاي توان آنها را به راحتي با استفاده از روش          مينبسياري از مسائل كسب و كار پيچيده بوده و           

ل پيچيده كيفي در بسياري از     يي حل مسا  را راهكاري شهودي و در عين حال علمي ب        AHP. حل كرد 
كيفيت حل و زمان مورد نياز براي يافتن حل با توجه به منابع مورد               .كند هاي خدماتي ارائه مي    شركت

 : از جمله، در بخش خدمات، كاربردهاي متعددي داردAHP. بسيار مناسب است نياز در فرآيند حل،

                                           
1 - Total Factor Productivity (TFP) 
2 - Productivity Index (PI)  
3- Analytic Hierarchy Process (AHP) 
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 اي  ارزيابي عملكرد كاركنان حرفه 
 تجديد ساختار سازماني 
 گزينش تجهيزات اطالعاتي  
 وري ارزيابي پروژه بهره 
 انتخاب بازار هدف 
 ريزي استراتژيك برنامه 
 )خرده فروشي(انتخاب مكان فروش  

 
 ١ (DEA) ها  دادهيتحليل پوشش) ب

DEA          اين تكنيك براي اندازه گيري كارايي نسبي       از  .  نيز يك تكنيك مشهور در علم مديريت است
واحدهاي عملياتي اكثر   . شود استفاده مي ) دارند ي اهداف و منظورهاي يكسان     كه( واحدهاي عملياتي 

 ) بودجه تبليغات   و هاي عمليات  ساعت  حقوق،  نظير تعداد كاركنان،  (هاي متعدد   ه  نهاد دارايها   سازمان
در اين گونه موارد براي     . مي باشند) د، سهم بازار و نرخ رشد      نظير سو (هاي متعدد    دهن و همچنين ستا  

هاي چندگانه   دهنهاي چندگانه به ستا      تعيين واحدهاي عملياتي ناكارآمد در تبديل نهاده          ،مديريت
عنوان ابزاري قدرتمند براي اندازه گيري بهره وري فرآيندهاي داراي          ه   ب DEA.  است ار دشو معموالً
 در اندازه گيري انواع خدمات     DEAاكنون از    هم. چندگانه، شناخته شده است   هاي   دهنها و ستا   نهاده

 : از جمله،شود مي استفاده
 يي نسبي پزشكان يك بيمارستاناكار 
 هاي بهداشت عمومي  يي نسبي كلينيكاكار 
 يي نسبي شعب يك بانكاكار 
 اي غذاي آماده  هاي زنجيره يي نسبي فروشگاهاكار 
 هاي دولتي و خصوصي تحليل بهره وري بيمارستان 

 
 ٢(GA) تحليل شكاف) ج

GA  ،      مدلي مفهومي است كه توسط پروفسورParasuraman      در  ١٩٨٨ و   ١٩٨٥  و همكارانش در 
 كه در آن از     ، ابزاري مديريتي براي اندازه گيري كيفيت خدمات است        GA. طرح شده است    ممريكا  ا

 مشتريان، كاركنان خدماتي و مديران       ها و انتظارات    دريافت جمع آورييك فرآيند تحليلي صرف در       
پنج نوع شكاف در اين     . هاي مزبور در صورت وجود مشخص شود       شود تا شكاف ميان گروه     استفاده مي 

ها از سطح پيش تعريف شده، فراتر رود،كيفيت          اگر هر يك از شكاف    . مدل بايد تجزيه و تحليل شود      

                                           
1 - Data Envelopment Analysis (DEA) 
2 - Gap Analysis (GA) 
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از .  بهبود كيفيت خدمات بايد انجام شود       لذا برخي اقدامات اصالحي براي     ،بخش نيست  خدمت رضايت 
GAدر تحليل كيفيت خدمات زير استفاده شده است : 

 ها  بانك 
 هاي بزرگ فروشگاه 
 خدمات دولت در ازاي پرداخت ماليات 
 مسيرهاي مهم خطوط هوايي داخلي و غيره 

 
 هدفگذاري -٤

ع براساس ميزان    نايصاين  . يكسان نيستند  ر تفاوت داشته و ماهيتاً        يكديگصنايع خدماتي با      
 و غيره، متفاوت    مي كنندارائه  كه   يخدمات نوع   گذاري، بكارگيري نيروي انساني، فرآيند توليد،       سرمايه

بنابراين تعيين اهداف يك سازمان خدماتي، تابعي از            . بوده و لذا اهداف آنها نيز متفاوت است           
 . متغيرهاي مختلف خواهد بود

ها و تهديدها از نظر اجتماعي، اقتصادي، سياسي         وت وضعف، فرصت   سازمان خدماتي با تحليل نقاط ق     
داران و   هاي مشتريان، سهام   و تكنولوژيكي به تعيين اهداف خود جهت برآورده كردن نيازها و خواسته            

 بينانه تعيين شده و داراي      صورت واقع ه  هدف سازمان بايد ب    . ورزدمي نفع، مبادرت    ساير افراد ذي  
 :هاي زير باشد ويژگي

 اختصاصي و قابل بسط و گسترش 
 قابل اندازه گيري  
 دست يافتني 
 بينانه  واقع 
 داراي افق زماني 

 
 راهكار بهبود بهره وري كل در بخش خدمات -٥

هم ه  از سوي ديگر هر دو بخش ب        . گذارد وري بخش توليد تأثير مي     ه عملكرد بخش خدمات بر بهر     
دهد كه   نشان مي  مطالعات انجام شده،   . ستوابسته بوده و خروجي يك بخش، ورودي بخش ديگر ا           

بخش لذا حتي براي بهبود بهره وري      . به بخش خدمات وابسته است    % ٢٥بخش توليد حداقل به ميزان      
در بخش خدمات،   بنابراين بهبود بهره وري    . توليد الزم است كه بهره وري بخش خدمات افزايش يابد          

با . گيري بهره وري است   وري در بخش خدمات،  اندازه    پيش نياز بهبود بهره    . موضوعي كامالً جدي است   
هاي بهبود بهره وري    بخشي تالش  توان سطح بهره وري و اثر     اندازه گيري بهره وري در بخش خدمات، مي     

پذيري  انعطاف براي اندازه گيري بهره وري بايد نواحي بهبود بهره وري را شناسايي كرده و           . را معين كرد  
اندازه گيري بهره وري بايد هم در      . رگيري فرآيند و نيروي انساني، تقويت كرد        عملياتي را از نظر بكا     
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در سطح سازماني، اندازه گيري بهره وري بايد شامل مراحل         . سطح افراد و هم در سطح سازماني باشد        
 :زير باشد
 .شناسايي خدمات اصلي سازمان مربوطه .١
 .بهره وري/ هاي كارايي تعيين شاخص .٢

 بهتر است براي هر نوع       . بر خدمات اصلي فروخته شده توسط سازمان باشد           ها بايد مبتني   شاخص
 :ها بايد به نكات زير توجه كرد در تعيين شاخص. هاي مختلفي تعريف شود خدمت، شاخص

 .سان باشدآنياز در دسترس بوده و جمع آوري آن  اطالعات مورد  •
 . آسان باشدهاهاي انتخابي بايد شفاف بوده و فهم آن شاخص  •
 .زمان استفاده شود ها از متغيرهاي هزينه،كيفيت و در شاخص  •

 .)اطالعات خدمت اصلي بايد مرتباً جمع آوري شود(جمع آوري اطالعات  .٣
 .ارزيابي بهره وري جاري .٤

در ارزيابي بايد رئيس سازمان و كارمندان       . ها جمع آوري شده و مرتباً ارزيابي شوند         ر سال بايد داده   ه
وري در حال كاهش است، الزم است داليل اين امر            اگر احساس شود كه بهره    . دمشتركاً  همكاري كنن  

 .اقدامات اصالحي انجام شود بررسي شده و
 

 :اندازه گيري بهره وري فردي بايد در مراحل زير انجام شود
  .تعيين خدمت انجام شده توسط فرد موردنظر .١
  . شدهايجاد خدمات هاي كار براي هر واحد از رمنتعريف استاندارد عملكرد يا  .٢
 .هاي بهره وري رمن/جمع آوري اطالعات براساس استانداردها .٣

 .توان تعيين كرد هاي جمع آوري شده، سطوح فعلي بهره وري افراد را مي بنابراين براساس داده
 

در بخش خدمات را  )نه بهره وري جزئي  (ي به مشتريان، بايد بهبود بهره وري كل        يبراي افزايش پاسخگو  
هاي مهم و از مجموع       براي دستيابي به اين هدف بايد تالش شود كه از كليه نهاده              .  داشت مدنظر
 كه توسط ( اي زير   مرحله دوازدهمتدولوژي  .  معيار واحد استفاده شود       يكها در قالب       ستانده

Ellen Doree Rosen   تواند در بهبود بهره وري كل در بخش          مي) مريكا معرفي شده است    ا در
 :ايده باشدخدمات مفيد ف

 .انتخاب سازمان يا واحد كاري براي اندازه گيري .١
 :هاي مقدماتي انجام ارزيابي .٢

 باشند؟  آيا كارشناسان اندازه گيري در دسترس مي •
 آيا حمايت الزم براي سوق دادن بنگاه به اندازه گيري وجود دارد؟  •
 د؟ نشو له مياچه كساني درگير اين مس  •
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 شود؟به چه كساني بايد گزارش داده   •
 تعيين شالوده و اصول كار از طريق مباحثه و گفتگو با افراد مربوطه و جمع آوري معيارها .٣
واحد ) مرتبط با رسالت سازمان   (بررسي و مطالعه رسالت سازمان و شناسايي خدمات اصلي             .٤

 .گيري  خدمت از ميان خدمات فوق براي شروع كار اندازه )يا چند(انتخاب يك . كاري
براي  مقدار ستانده در چه واحدهايي و     :  تعيين چگونگي اندازه گيري ستانده    تصميم گيري براي  .٥

 چه دوره زماني اندازه گيري شود؟
 .تصميم گيري براي تعيين نوع نهاده مورد استفاده .٦

 لذا بهتر است هر بار يكي از منابع مدنظر قرار           . اندازه گيري بهره وري كل عوامل دشوار است      
  كه چه واحدهايي از نهاده در       نمود مشخص   بايد .باشد  كار مي   كه اغلب موارد نيروي     ،گيرد

 .دنتوليد ستانده نقش دار
هاي كمي نهاده و ستانده و سپس جمع آوري          گيري براي تعيين روش جمع آوري داده      تصميم .٧

 .ها داده
 توقف كرده و نسبت خروجي به ورودي          رحله در اين م    ،است اگر تنها معيار كارايي مدنظر      .٨

 .ودش محاسبه مي
 :اگر كيفيت هم مهم باشد بايد تصميم گيري نمود كه .٩

 هايي استفاده شود؛ چه معيارها و مالك) الف
 چه وزني به هر معيار داده شود؛) ب
 ؛ چقدر باشدآل هر معيار سطح استاندارد يا ايده) ج 

 .صميم گيري براي تعيين چگونگي جمع آوري اطالعات هر معيار و جمع آوري آنهات .١٠
. اساس نسبت كيفيت حاصل شده به كيفيت مطلوب، نمره كيفيت داده شود              ر بر به هر معيا   .١١

هاي مربوطه با     بايد نمرات مزبور را پس از اعمال وزن        ،بندي كلي كيفيت   در صورت نياز به رتبه    
 .آيد بدين ترتيب نمره كيفيت كل بدست مي. هم جمع نمود

 درنمره كيفيت كل     (O)ن ستانده   ، ميزا )با در نظر گرفتن كيفيت     (براي محاسبه بهره وري      .١٢
(K) ضرب و بر ميزان نهاده (I) شود  تقسيم مي. 
 

  
 نتيجه گيري  -٦

اما امروزه خدمات، از    . هاي مربوط به بهره وري، بر عمليات توليدي بوده است         در گذشته اتكاي فعاليت   
نوان عامل مهمي براي    عه  ان خدماتي، ب  كن و از نظر بهره وري كار     )فظ قابليت رقابت  حبراي  (نظر هزينه   

ن خدماتي و بخش خدمات،      كنادر حقيقت، رشد بهره وري كار     . گيرد موفقيت شركت مدنظر قرار مي     
 نيروي اليق براي بخش توليد و تقاضا براي محصوالت           نزيربناي سالمت كل اقتصاد را با فراهم آورد        

         I  O / * K =   وري بهره
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ور روزافزون بر تأمين     توجه خود را بط     مديران ژاپني با تشخيص اين نكته،       . سازد آن، محكم مي   
عمليات دفتري معطوف      بهبود فرآيندهاي كار در      وهاي اداري     نيروهاي اليق و كارآمد در بخش       

گذاري روزافزوني است كه در اتوماسيون اداري و مدرنيزه كردن           ها، مكمل سرمايه   اين تالش . اند داشته
 .پذيرد امكانات صورت مي

طبق برآوردهاي صورت گرفته در     . اي داشته است   حظهبخش خدمات در كشور ما نيز رشد قابل مال         
بوده و بدين    % ٥٦ كشور   (GDP) سهم اين بخش از كل توليد ناخالص داخلي           ، ميالدي ٢٠٠١سال  

گسترش بخش خدمات، به اين معنا است       . دهد ترين بخش اقتصادي كشور را تشكيل مي       ترتيب بزرگ 
روري در اين    بهره رشد ضعيف . صاد خواهد داشت  عملكرد آن، تأثير بسزا و روزافزوني روي اقت           كه

 فقدان  ،عالوه بر اين  . بخشد ناپذيري تنزل مي   بخش، بهره وري اقتصاد در سطح كالن را بطور اجتناب         
هاي خردگرايانه در     تالش ، تكنولوژي بااليي برخوردار باشد    ويك بخش خدماتي كارآمد كه از دانش         

 گذاران اقتصادي كشور،   ن الزم است مسئولين و سياست       بنابراي. بخش توليد را ضعيف خواهد كرد       
 . لويت قرار دهندو توجه بيشتري به بخش خدمات نموده و بهبود بهره وري در اين بخش را در ا
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