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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:  الیحه حمایت از محیط بانان به مجلس رفت

 کهرم: باید اسلحه را از محیط بانان گرفت چون اگر از آن استفاده کنند
 به اعدام محکوم و اگر استفاده نکنند شهید می شوند

 پاداش های میلیونی دولت احمدی نژاد روی میز کمیسیون اصل 90          یک مدیر دریافت کننده حقوق نامتعارف بازداشت شد

دومین گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره حقوق های نامتعارف تحویل روسای سه قوه شد
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گفتمان بهره وری »۴« نمونه اي از سياست اجتماعي مطلوب

بهره وری چيست؟ 

فرض كنید به جامعه اي مي رويم كه اطالع دقیقی 
از وضع سیاســت گذاري در آن جامعه نداريم. در اين 
صورت براي قضاوت درباره سیاست گذاري اجتماعي 
در آن جامعه از چه معیارهايی بايد اســتفاده كنیم؟ با 
مراجعه به چه معیار و سنجه اي مي توانیم بگويیم كه 
سیاســت هاي آنها خوب يا بد است؟ ابتدا چند معیار 
در اين زمینه تقديم مي شــود، ســپس يك سیاست 
اجتماعي اعالم شده در ايران را با توجه به اين معیارها 
ارزيابي مي كنیم. سیاســتي كه مي تواند نقطه روشن 
سیاســت گذاري اجتماعی در ايران باشد و به عنوان 

الگويي در ساير زمینه ها تلقي شود.
سیاســت اجتماعي اگر پیشگیرانه و به تعبیر ديگر 
آينده نگرانه باشــد، يك سیاســت اجتماعي موفق و 
قابل دفاع است؛ فرق است میان سیاست هاي درماني 
با سیاست هاي بهداشتي و پیشــگیرانه. در سیاست 
درماني تأكید بر بیمار و يك يا چند مورد مشخص بوده 
و اتفاقي است كه در گذشــته رخ داده است و اكنون با 
عوارض آن مواجه شده ايم و مي كوشیم كه اين عوارض 
را كم كنیم يا اوضاع را به وضع گذشــته يا همان وضع 
عادی بازگردانیم. در حالي كه در سیاست پیشگیري و 
آينده نگر بر اتفاق نامطلوبي كه در آينده رخ خواهد داد، 
متمركز مي شويم. درماني وجود ندارد؛ زيرا كه بیمار 
وجود ندارد، آنچه كه هست سالم سازي محیط است به 

جاي درمان فردي.
ويژگي بعدي بــرای سیاســت اجتماعي مطلوب 
مشاركت جويانه بودن آن است؛ سیاستي كه در برابر 
سیاســت اجتماعي آمرانه قرار دارد؛ در نوع اخیر يك 
دستور از باال صادر مي شــود و همه عناصر زيردست 
بايد آن را اجرا كنند. مجريان اين سیاســت هیچ نوع 
مشاركتي در شكل گیری سیاست ندارند؛ بلكه فقط 
كارگزاران گوش به فرمان هستند. آنان يك كار اداري را 
انجام مي دهند و نه يك مسئولیت اجتماعي را. بهترين 
شكل مشاركت اجتماعي از خالل نهادهاي مدني است 
كه مردم در قالب ســازمان هاي مردم نهــاد در اجراي 
سیاست اجتماعي مشاركت مي كنند؛ چنین مشاركتي 

پايدار و بادوام و غیروابسته به اشخاص خواهد بود.
ويژگي بعدي دربرگیري يك سیاســت اجتماعي 
است. هر سیاستي كه دربرگیري بیشتر داشته باشد، 
بهتر اســت؛ به عبارت ديگر به هر میزان كــه افراد و 
گروه هاي مشاركت كننده بیشتر و گسترده تر باشند، 

آن سیاست از عمق بیشتري نیز برخوردار خواهد بود.
ويژگي بعدي اســتقالل نســبی سیاســت ها از 
بودجه هاي عمومي اســت؛ به ويژه در كشــورهايي 
كه فراز و نشــیب بودجه هاي دولتي بسیار زياد است. 
بودجه هــاي دولتــي و عمومي نه تنهــا محدوديت 
دارند، بلكه ريزش اين بودجه ها تا مرحله نهايي كه به 
دست نیازمند برسد نیز زياد است؛ در حالي كه منابع 

غیردولتي از ثبات و قوام بیشتري برخوردارند.
باتوجه به اين ويژگي ها مي توان گفت كه سیاست 
اخیر درباره كودكان تــازه به دنیا آمده زناني كه معتاد 

بوده يا مبتــال به بیماري ايدز هســتند، مصداق يك 
سیاست اجتماعي مطلوب است؛ زيرا واجد معیارهاي 

فوق در حد و اندازه هاي مطلوب است.
»معاون امــور اجتماعی و مشــاركت های مردمی 
وزير بهداشت از تصويب دستورالعملی جديد در ستاد 
آســیب های اجتماعی اين وزارتخانه درباره چگونگی 
برخورد و حمايت از مادران و نوزادان معتاد خبر داد و 
گفت: گروهی از جمعیت معتاد كشور، مادران معتاد 
صاحب فرزند هســتند كه اين نوزادان به دلیل وضع 
مادر از او تأثیر می پذيرند. در نتیجه بعد از وضع حمل 
مادر، بايد از نوزاد ســم زدايی و بعد از آن تحويل مادر 
شود؛ اما با توجه به اعتیاد مادر، نوزاد از شیر او استفاده 
می كند و احتمال اعتیاد او وجود دارد. ما بايد بتوانیم 
سم زدايی نوزادان، پوشش و حمايت سازمان بهزيستی 
از آنها و همچنین مــادران آنها  را به طور جدی دنبال 
كنیم. اگر قرار باشــد به همین ترتیب تحويل مادران 
معتاد داده شــوند، بی ترديد در آينده جزو بزهكاران 
جامعه می شوند... در چند روز گذشته نیز دستورالعملی 
درباره مادران و نوزادان معتاد تدوين و به دانشگاه های 
علوم پزشــكی ابالغ كرديم. به اين ترتیب قرار است 
بیمارستان ها با مراجع قضائی و سازمان بهزيستی در 
اين رابطه هماهنگی داشته باشند و نوزاد بعد از تولد به 
بهزيستی تحويل داده شود. مادران نیز به مراكز ترک 
اعتیاد فرستاده می شوند. همچنین مقرر شد  موسسه 
مهرآفرين با همكاری ســاير سازمان های مردم نهاد با 
وزارت بهداشت همكاری كنند تا ما بتوانیم اين مادران 
و نوزادان را در سطح استان هايی كه با چنین مشكلی 
روبه رو هستند، تحت پوشش قرار دهیم و با هماهنگی 

بهزيستی حمايت بیشتری از اين گروه داشته باشیم.«
همان طور كه گفته شــد اين اقــدام و برنامه همه 
ويژگي هاي مذكور را دارد؛ سیاستي پیشگیرانه است 
براي جلوگیري از آلودگي كــودک به اعتیاد و ايدز در 
آينده و انجام آن اقدامي ضروري و الزم است. هر كودكي 
كه دچار يكي يا هر دوي اين بیماري شود، هزينه هاي 
مادی و اجتماعی بسیاري را به جامعه تحمیل مي كند و 

امكان نجات خودش نیز بسیار اندک خواهد بود.
اين برنامه مشاركت جويانه و در سطح نهادهاي مدني 
است و وابســتگي زيادی به نهادها و نیروهاي انساني 
دولتي ندارد؛ آنچه هم كه به دولت وابســته است، به 
دلیل الزامات قانوني است. دربرگیري نیز وجه ديگر اين 
سیاست، نه تنها منعي براي حضور حداكثري نهادهاي 
مدني و فعاالن اجتماعي در اين اقدام خیرخواهانه وجود 
ندارد، بلكه نوعي از تشــويق هم در آن ديده مي شود. 
مجموع اين ويژگي ها مي تواند معیار استقالل و پايداري 

طرح از بودجه هاي دولتي را نیز تضمین كند.
به نظر مي رســد كه اگر بتوانیم به يك مجموعه از 
اصول و معیارهاي مناسب براي ارزيابي سیاست هاي 
اجتماعي برسیم، در اين صورت مي توانیم با اتكا به اين 
معیارها مجموعه سیاســت هاي اجتماعي موجود در 

كشور را ارزيابي كرده و مورد داوري قرار دهیم.

مصطفی ملکوتی
پژوهشگربهرهوری

آيا »كارايی « همان »بهره وری« اســت؟ بهره وری 
)productivity ( اســتفاده موثر و كارآمد از منابع 
در فرآيند تولید اســت، اما در ادبیات اقتصادی گاهی 
واژه »كارايی« به جای بهره وری به كار می رود و گاهی 
نیز از اصطالح »اثربخشی« معادل بهره وری استفاده 
شــده اســت. كارايی )efficiency ( و اثربخشــی 
)effectiveness ( هردو از اركان بهره وری هستند؛ 
درواقع بهره وری آمیزه ای اســت از كارايی )درســت 
انجام دادن كار( و اثربخشــی )كار درســت را انجام 
دادن(؛ به عبارت ديگر كارايــی بُعد كمی بهره وری را 
دربرمی گیرد و اثربخشــی بُعد كیفی آن را پوشــش 
می دهد. تالش برای كارايی يعنی اين كه در ازای هر 
واحد ورودی، چه كنیم كه خروجی بیشتری به دست  
آيد و تالش برای اثربخشی يعنی اين كه چه كنیم كه به 
اهداف خود برسیم؛ به عنوان مثال نظام آموزشی كشور 
را در نظر بگیريد. وقتی مديران ما از آمار دانش آموزان 
و دانشجويان ســخن می گويند و از تعداد رشته های 
تحصیلی و حجم فارغ التحصیالن گزارش می دهند، 
می خواهند كارايی نظام آموزشی را به رخ بكشند كه 
با صرف چه میزان هزينه چه اندازه خروجی داشته اند. 

اين نوع نگاه معطوف به كارايی است، اما اگر بخواهیم 
به اين پرســش ها پاســخ دهیم كه تحصیالت اين 
دانش آموختگان چقدر در كاری كه انجام می دهند، 
موثر اســت؟ دانش آموزان و دانشــجويان چقدر از 
معلمان، استادان و متون درسی خود رضايت دارند؟ 
چقدر از نخبگان علمی كه گل سرسبد خروجی های 
نظام آموزشی كشور هستند، در داخل كشور استفاده 
می شود؟ پاسخ به پرسش هايی از اين دست معطوف 
به »اثربخشی« اســت. از اين رو اگر نظام آموزشی ما 
اثربخش نباشــد درواقع بهره وری هم نــدارد. از اين 
مثال روشــن می شــود كه لزوما كارايی و بهره وری 
همسو نیستند ولی برای تحقق بهره وری الزم و ملزوم 
يكديگرند. حال آيا بهره وری همان كارايی است؟ خیر! 
كارايی شرط الزم برای بهبود بهره وری است، اما كافی 
نیست و اثربخشی شرط كافی برای تحقق بهره وری 

است.
بهره وری كانون مركزی نظريه های مديريتی است و 
تعاريف گوناگونی در مكاتب مختلف از آن ارايه شده 
اســت. ســازمان بهره وری ايران آن را چنین تعريف 
كرده است: »بهره وری يك فرهنگ است؛ يك نگرش 
عقالنی به كار و زندگی است كه هدف آن هوشمندانه تر 
كردن فعالیت ها برای دستیابی به زندگی متعالی و بهتر 

اســت.« اين تعريف كه با ديدگاه های نوين مديريتی 
هم راستا اســت، عالوه بر مفاهیم كالسیك كارايی و 
اثربخشی، گستره وسیع تری را در برمی گیرد. در اين 
نگاه ماهیت بهره وری انجام هوشمندانه كار است و نه 
سخت كار كردن. از اين منظر، بهره وری نگرشی است 
كه بايد به طور مســتمر خود و محیط بیرونی خود را 

بهبود بخشد.
آژانس بهره وری اروپــا )EPA( می گويد: بهره وری 
در درجه نخســت، يك ديدگاه اســت كــه همواره 
ســعی دارد آنچه درحال حاضر موجود است را بهبود 
بخشد. بهره وری مبتنی بر اين عقیده است كه انسان 
می تواند كارها و وظايفــش را هر روز بهتر از روز پیش 
انجام دهد. عالوه بر آن، بهره وری مستلزم آن است كه 
به طور پیوسته تالش هايی در راه انطباق فعالیت های 
اقتصادی با شــرايطی كه دايما درحال تغییر بوده با 
بكارگیری شــیوه های جديد انجام كار صورت دهد؛ 
درواقع می تــوان گفت بهــره وری ايمان راســخ به 

پیشرفت انسان هاست. 
بدين گونه آژانس بهره وری اروپا نیز بهره وری را نه تنها 
در اقتصاد كه در همه شــئون زندگی جاری می داند. 
با اين بیان از بهــره وری، هر فردی می تواند در تمامی 
فعالیت های خود به فكر اســتفاده بهینــه از منابع و 
فرصت ها در جهت رشد و حركت به سوی زندگی بهتر 

و فردايی مناسب تر باشد.
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شهروند| مدير كل ســازمان انتقال خون كشور از 
اهدای خون ۱۹ هزار نفر از مــردم از اول ماه رمضان تا 
كنون خبر داد و گفت: »در تمامی استانها مراكز انتقال 
خون فعال هســتند و واحدهای ســیار انتقال خون در 

برخی از مكان های مذهبی مستقر خواهند شد.«
علی اكبر پور فتح اهلل يكشنبه شب در آيین رونمايی از 
مركز جامع اهدای خون در اداره كل انتقال خون استان 
تهران كه با حضور وزير بهداشــت برگزار شد،  با اشاره 
به افزايش فزاينده مصرف پالكت خون در سراسر دنیا، 
گفت: »بر اساس گزارش ســازمان جهانی بهداشت به 
دلیل پیری جمعیت و افزايش بیماريهای بدخیم در دهه 
پنجم به بعد زندگی افراد، مصرف پالكت خون در حال 

افزايش است كه همین رويه در ايران نیز صادق است.«
او اضافه كرد:  »مصــرف پالكت خــون در ايران نیز 
افزايش يافته بگونه ای كه ظرف پنج سال گذشته از ۳۰۰ 
هزار به حدود يك میلیون واحد رسیده است كه با روش 
ســنتی، امكان تامین نیاز به پالكت در مراكز درمانی 
وجود نخواهد داشــت و به همین دلیل به دنبال روش 

اهدای مستقیم پالكت خون رفتیم.«
او با بیان اينكه در مركز جامــع اهدا اين امكان وجود 
دارد كه اهداكنندگان خون به صورت مستقیم اقدام به 
اهدای پالكت كنند، افزود: »ايــن روش اهدای پالكت 

هیچ گونه خطری را بــرای اهدا كنندگان همراه ندارد و 
حجم پالكت دريافتی حدود ۶ برابر روشی است كه به 

طور معمول دريافت می كنیم.«
مدير كل سازمان انتقال خون كشور افزود: »بیماران 
برای دريافت پالكت در معرض خطر نیســتند زيرا در 
روش اهدای مســتقیم پالكت، بیمار از يك فرد پالكت 
خود را تامین می كند و مانند گذشته از چند نفر دريافت 
نمی كند كه كیفیت درمان را در كشــور به شدت ارتقا 

خواهد داد.«
پورفتح اهلل گفت: »در بسیاری از سالهای گذشته در 
ماه مبارک رمضان در بیمارستان ها به دلیل كمبود خون 
مجبور بوديم اعمال جراحــی الكتیو را انجام ندهیم اما 
خوشبختانه امسال در سراسر كشور و استان تهران ۱۱ 
برابر میزان مورد نیاز خون و فرآورده های خونی موجود 
است و در انتقال خون استان تهران ۱۱ هزار گلبول قرمز 
و پالكت را ذخیره داريم كه به انــدازه ۱۱ برابر مصرف 
بیمارستانهای شــهر تهران است و با توجه به شب های 
قدر و نذر خون بسیاری از مردم به افزايش ذخیره خون و 

فرآورده های آن  امیدوار هستیم.«
او از اهدای خون ۱۹ هزار نفر از مردم از اول ماه مبارک 
رمضان تاكنون خبر داد و گفت: »در تمامی استانها مراكز 
انتقال خون فعال هستند و واحدهای سیار انتقال خون 

در برخی از مكان های مذهبی مستقر خواهند شد كه 
تاكنون با مراجعه اهدا كنندگان خون، وضعیت ذخیره 
خون در كشــور مناســب است و خوشــبختانه هیچ 

بیمارستانی كمبودی در اين زمینه ندارد.«
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مدیر کل سازمان انتقال خون کشور:

اهدای خون 19 هزار نفر از ابتدای ماه رمضان تا کنون


