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 چکیده

اقتصادی  تن رشدداش کشوری هر اهداف اصلی های نوین و کارآمد اقتصاد و مدیریت است. ازوری یکی از شاخصمسئله بهره

در  موجود منابع از بهینه استفاده این اهداف، به دسترسی هایضرورت از که باشدمی یافتگی توسعه سطوح به رسیدن و باال

تردید ده است و بیشهاست که در کشور ایران اقتصادمقاومتی مطرح سال است. وریبهره ارتقای و بهبود آن راهکار و کشور

د. همه د توسعه یابها باید توانمند شوند تا اقتصامحور اصلی اقتصادمقاومتی انسان توسعه یافته است، در حقیقت ابتدا انسان

د جامعه ندگی افرازباشد که باعث بهبود سطح و توسعه اقتصادی می وری عامل اصلی رشدنظران عقیده دارند که بهرهصاحب

به  هدر این مقال باشد.می هاوری سازمانترین اهرم اصلی در افزایش یا کاهش بهرهگردد و عامل نیروی انسانی به عنوان مهممی

. شودخته میمتی پرداقق اقتصاد مقاوانسانی واحدهای صنعتی در راستای تحوری نیرویارائه راهکارهایی برای ارتقای بهره

 وریح بهرهرتقای سطاباشد و در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که چه عواملی موجب ای میروش کار این مقاله کتابخانه

 شوند.انسانی در واحدهای صنعتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی مینیروی 
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Abstract 

The issue of productivity is one of the new and efficient indicators of economics and 

management. One of the main goals of each country is to have high economic growth and to 

reach developmental levels, and what is necessary to reach these goals, is the optimal use of 

the resources available in the country and its solution to improve productivity. The issue of 

resilient economy has been raised for many years and undoubtedly, the main point of the 

resilient economy is the developed human being. In fact, humans must first be empowered to 

develop economically. All experts believe that productivity is the main driver of economic 

growth that improves people's living standards and the factor of manpower is the main 

instrument of increasing or decreasing the productivity of organizations. In this paper, we 

present solutions for improving the productivity of human resources of industrial units in 

order to realize the resistance economy. The methodology of this paper is a desk study and it 

seeks to answer the question of what factors contribute to the improvement of the level of 

human resource productivity in industrial units to realize a resilient economy.

keywords: Productivity, Resistive Economy, Productivity of human resources, industrial 

units, resistance economy
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 مقدمه .1

رد زیابی عملکرای اربوری معیاری خوشبختی، سعادت و بهروزی هر ملتی وابسته به کار و تالش همه اقشار جامعه بوده و بهره

نوان یک عاز یک معیار به  وری فراترقتصادی است. امروزه بهرها -های مختلف اجتماعیها در بخشها و تالشاین فعالیت

 هایر پدیدهبوری هفرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح شده است و بهبود آن منشأ اصلی توسعه اقتصادی است. ارتقای بهر

 طح اشتغال،سفزایش اصلی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه مانند کاهش تورم، ارتقای سطح زندگی، افزایش رفاه عمومی، ا

بوده و  قتصادداناناران و اها، تأثیرات وسیعی دارد و همواره مدنظر سیاستمدرقابت سیاسی و اقتصادی و مانند اینافزایش توان 

گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات یافتگی هرکشوری به میزان بهرهمعیار توسعه (Prokopenko, 1992). باشدمی

های کالن وری در سیاستشود. این موضوع بیانگر جایگاه ویژه بهرهمیموجود در جهت نیل به اهداف اقتصادی آن، تعریف 

ز مشکالت ه یکی اوری به درستی شناخته نشده است، در حالیکتوسعه اقتصادی کشورهاست. در کشور ما اهمیت و ارزش بهره

ه عبارت دیگر هنوز باشد. بوری میها و مخصوصا بخش صنعت، نبود کارایی و پایین بودن بهرهگیر تمامی بخشعمده گریبان

 داشته شود.های اساسی و مؤثری بروری حاکم نشده است و الزم است در این زمینه قدمفرهنگ توجه به اهمیت بهره

و  خالقیت میزان بودن پایین همچنین زمان و امکانات منابع، از ناکارا و نامناسب یاستفاده و تولید عوامل پایین وریبهره

است. بنابراین  بوده تأکید مورد همواره که است ایران اقتصاد اساسی ضعف نقاط از اقتصادی هایبنگاه فناوری ضعف و نوآوری

و  گیرانتصمیم مدیران، مسئولین، نظر مد باید که رود می شمار به مقاومتی اقتصاد هایمؤلفه از یکی وریبهره بردن باال

امروزه تمام کشورها به دنبال ارتقای کیفیت نیروی انسانی خود می باشند. زیرا (. 1395باشد )ساالری،  کشور ریزانبرنامه

های نیروی کار تحت و کیفیت باالتر، تنها در گرو نیروی کار با صالحیت است. می دانیم که قابلیت معتقدند که تولید بیشتر

درت تولید نیروی کار ارتقا یافته و آن را به یابد و آموزش های مستمر سبب می شود که مهارت ها و قتأثیر آموزش توسعه می

آزمون  2و شولتز 1هاست که توسط دنیسوندرآورد. نقش مؤثر سرمایه انسانی در رشد اقتصادی سال "انسانیسرمایه"صورت 

 (.1379هاست که در کشورهای گوناگون سنجش شده است )عمادزاده و همکاران، گردیده، و مدت

-د و شاخصشومی ژوهش، در این مقاله پس از مرور پیشینه پژوهش، به ادبیات موضوع پرداختهبا توجه به اهمیت موضوع پ

انی در یروی انسوری نشوند. سپس راهکارهای ارتقای بهرهوری نیروی انسانی در بخش صنعت بررسی و تحلیل میهای بهره

 خته خواهد شد.شود و در نهایت به جمع بندی و نتیجه گیری پرداواحدهای صنعتی ارائه می

 ی پژوهشپیشینه .2

تخب ای آسیایی منوری نیروی کار ایران در مقایسه با کشوره(، در پژوهشی به بررسی وضعیت بهره139۴)سجادی و طالئی، 

اند. پرداخته 1380-1390های وری طی سالو آمار سازمان ملی بهره APO وری آسیاییبا استفاده از گزارش سازمان بهره

اجرایی  د که الزمهسیده انروری نیروی کار ایران است بوده است و به این نتیجه آنها مؤید سرعت پایین رشد بهره نتایج مطالعه

ی وری نیروهایش بهرمندی از تمامی ظرفیت های موجود انسانی وشناسایی علل افزشدن اهداف اقتصادمقاومتی در کشور، بهره

 است. کار

سی عت تولید، به برروری نیروی انسانی در صنهای بهرهای با عنوان بررسی شاخصهاله(، در مق139۴)مجدی و میرزا زاده، 

اند و هی پرداختوری نیروی انسانوری نیروی انسانی در صنعت تولید و طراحی مدل بهینه بهرهراهکارهای ارتقاء بهره

 اند.وری نیروی انسانی ارائه نمودهپیشنهاداتی در راستای بهبود بهره

                                                 
1 Denison 
2 Schultz 



 

های گذشته یک واحد تولیدی صنعتی عوامل کاوی و تحلیل دادههای داده(، با استفاده از تکنیک139۴انی دیزیچه، )سلیم

های مختلف واحد صنعت را شناسایی کرده و الگوهای مناسب برای روند و روال کار و تولید وری در بخشافزایش و کاهش بهره

-کاوی برای افزایش بهرههای دادهدهد که تکنیکآمده از این پژوهش نشان می اند. نتایج بدستبه طرز مناسبی را تهیه کرده

 باشند.وری در یک واحد صنعتی بسیار کارا و مفید می

 William, 2010) &(Salis، ویوری نیرهدر پژوهشی جهت تأثیر انتقال دانش از طریق ارتباطات چهره به چهره بر بهر-

که  ها نشان دادالعات آنمحیط کاری مختلف را مورد بررسی قرار دادند، نتایج مط 20۴کارکنان نفر از  500انسانی در انگلیس، 

لسات بین یمی یا جانسانی و روابط چهره به چهره در حل مسائل گروهی، توری نیرویارنباطی مثبت و معنی دار بین بهره

از  یروی انسانینوری هرهپیشنهاد دادند که جهت ارتقای بهای انگلیسی مدیران عملیالتی و کارکنان وجود دارد. آنها به شرکت

 انتقال دانش به صورت چهره به چهره استفاده نمایند.

(Yepez, 2016)، ات تغییر 80 نیمه دهه وری ازای بهرهوری نیروی کار آورده است که رفتار دورهدر پژوهشی در رابطه با بهره

ئه ارا VARک باشد. سپس مدرهای مالی میهای اعتباری و شوکز اصطکاکقابل توجهی کرده است که این تغییر ناشی ا

ده ا توسعه دای مالی روری نیروی کار دارند، و یک مدل اصطکاکهای مالی تاثیر مهمی در بهرهداده است مبنی بر اینکه شوک

 کند.وری مشاهده شده را توصیف میکه رفتار بهره

 ادبیات موضوع پژوهش .3

 وری نیروی انسانیوری و بهرهبهره .1.3

منابع  از بهینه تفادهاز اس عبارت است و بودن مولد و بارور تولید، قدرت است به معنای Productivity واژه ترجمه وری،بهره

لید، از بین بردن های توو مدیریت علمی، کاهش هزینه )مواد و انرژی تسهیالت، و تجهیزات کار، سرمایه،)نیروی تولیدی

عبارت است از رابطه  ووری ساده است (. تعریف فنی بهره1393)نصراله نیا و همکاران،  بازارها و مانند آنضایعات، گسترش 

در  وشود یف میدی تعربین مقدار ستاده و مقدار نهاده به کار رفته برای تولید آن ستاده، که به صورت نسبت خروجی به ورو

روفه ز منابع مصهریک ا ش محصوالت تولید شده و یا ارزش افزوده آن را برتوان ارزرابطه با امور تولید محصول به راحتی می

 (.1390)جوکار،  به نمودوری مربوطه را محاس)شامل نیروی انسانی، مواد و تجهیزات مورد استفاده و ...( تقسیم نمود و بهره

حی، توضیح عاریف تشریباشد که هدف تمیی تعاریف ریاضی و تشریحی قابل تفکیک وری به دو دستهتعاریف ارائه شده از بهره

ف ی به تعاریعاریف ریاضباشد بنابراین ترجمه توری، سنجش عملکرد میباشد و هدف تعاریف ریاضی از بهرهوری میمفهوم بهره

شود  وری از تعاریف تشریحی استفادهسازی مفهوم بهرهشفاهی کاری بسیار دشوار است و بهتر است جهت شفاف

.(Tangen,2005) توان از وری را میتعریفی شفاهی در مورد بهره(Bernolak, 1997) ود :به صورت زیر نقل نم 

-می دمت( تولیدال یا خوری به معنای این است که با استفاده از منابع مصرف شده، ما به چه خوبی و به چه مقدار )کابهره»

ان محصول میا اگر ما ه فته است.مان افزایش یاوریتولید کنیم، بهره کنیم. اگر ما کاالهای بهتر و بیشتر را با همان مقدار منابع

در اینجا  ر از منابعست. منظومان افزایش یافته اوریرا )با همان کیفیت( با مقدار منابع کمی بتوانیم تولید کنیم باز هم بهره

 «.باشدتمام منابع انسانی و فیزیکی و غیره می

 را نتیجه بهترین تا دهدمی انجام خردمندانه هوشمندانه را خود هایفعالیت انسان، آن، در هک است فرهنگی نگرشی وری،بهره

 وریبهره افزایش است، محدود عموماً کشور یک که منابع جاآن آورد. از دست به معنوی و مادی اهداف به دستیابی جهت در

 به توجه با امروز، جهان کند. درمی پیدا اهمیت ملت، یک زندگی استاندارد ارتقای برای اساسی ضرورت یک عنوان به



 

 امری حال توسعه در کشورهای در چه و پیشرفته کشورهای در چه بیشتر، وریبهره به نیاز تولید، مختلف عوامل محدودیت

 (.1395است )ساالری،  ضروری و حیاتی

 سازمان وریبهره ارتقاء مسیر در بالقوه فرد هایتوانایی و استعدادها مجموعه از بهینه استفاده مفهوم انسانی به نیروی وریبهره

-بهره بهبود بر عالوه سازمان اداره در افراد مشارکت و سازمان انسانی در نیروی رشد و یادگیری آموزش، که معنا بدین است.

 در تولید ورودی(داده ) ترینمهم انسانی (. نیروی1380شد )طاهری،  خواهد سازمان در وریافزایش بهره موجب فرد، وری

 کارگاه یک کار اعتس نفر یا تعداد شاغلین متوسط بر افزوده ارزش تقسیم از کار وریشود. بهرهمی محسوب خدمات و کاالها

 میزان چه شاغل انسانی نیروی نفر هر متوسط به طور که دهدنشان می و شودمی حاصل مالی دوره یک طول در صنعتی

 (.139۴است )آقایی و همکاران،  کرده ایجاد افزوده ارزش

ی ه واسطهست که باوری نیروی انسانی، جنبه ای از افزایش کمیت یا بهبود کیفیت محصول )کاال یا خدمت( منظور از بهره

ن را آتوان ی مییت شغلارتقای سطح کیفی و تالش نیروی انسانی ایجاد شده باشد و با ابعادی از قبیل خالقیت، نوآوری و رضا

  (Mor, 2006). معرفی نمود

نسان در اه نقش کدهد سرمایه انسانی از جمله مقوالت مورد بحث اقتصاددانان است. نگاهی به مراحل تمدن بشری نشان می

ل یافته آید، تکامساب میحآن از نیروی کار ساده )کار فیزیکی( به سرمایه انسانی )دانش و مهارت( که از عوامل مهم تولید به 

و یشتر در گربه تولید ها همواره به دنبال ارتقای کیفیت نیروی انسانی خود هستند، به دلیل اینکای که ملتگونه است، به

رآیند فیافته در  توسعه نیروی کار ماهر و آموزش دیده است. بسیاری از اندیشمندان اقتصاد توسعه بر این باورند که کشورهای

های نرخ دیران بههای آموزشی کارکنان و مگذاری و همچنین توجه به برنامههتولید صنعتی خویش از طریق افزایش سرمای

 (.1393اند )صالحی سربیژن، وری دست یافتهباالی بهره

د دماتی، بایعتی و خهای صنهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و افزایش رقابت بین سازمانبا توجه به شتاب تغییرات در عرصه

بر  ازمانی بایدسوری هرهبهای بهبود نسانی به عاملی تعیین کننده تبدیل شده است. بدین دلیل برنامهاوری نیرویگفت که بهره

انسانی ویوری نیررهردن به بهدهند. توجه نکها هستند که کارها را انجام میریزی گردد، زیرا این انسانمبنای امور کارکنان پی

 ات و حوادثیش ضایعشود، بلکه سبب افزاکارایی و اثربخشی در سازمان می و توجه صرف به دیگر عوامل، نه تنها سبب کاهش

ی در ورنده بهرهکنسریعها به عنوان کاتالیزور و تو ایجاد نارضایتی در نیروی انسانی خواهد شد. نیروی انسانی در سازمان

رائه ا های جدیدطرح را ارتقاء دهد،  تواند کمیت و کیفیت کار خودشوند. زیرا، تنها انسان است که میسازمان محسوب می

مچنین هدر خود و  راتی راتواند تغییهای کاهش هزینه را بیابد و میدهد، با خالقیت خود مشکالت را از پیش روی بردارد و راه

 (.1391نگی، وری نیروی انسانی دوچندان شده است )پلمحیط اطراف خود به وجود آورد، به همین دلیل توجه به بهره

 اقتصاد مقاومتی. 32.

بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران استکبار جهانی پایگاه خود را در ایران از دست داد، بنابراین با تحمیل جنگی ناخواسته 

خواستند این پایگاه را مجدداً بدست آورند اما ناکام ماندند. به همین دلیل دست به تحریم علیه ایران اسالمی زدند و می

ها ناکام گذاشتن ایران در رسیدن به شعار واقعی انقالب یعنی استقالل و رسیدن به خودکفایی است. در این تحریمهدفشان از 

این برهه رهبر معظم انقالب از طرحی به نام اقتصاد مقاومتی نام بردند. ایشان در بیانات خود در دیدار با جمعی از کارآفرینان 

ن بار اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده و بیان کردند که ما باید یک اقتصاد مقاومتی برای نخستی 1389/ 16/6کشور در تاریخ 

های فشار و متعاقباً تالش برای کنترل و بی تأثیر کردن واقعی در کشور پدید بیاوریم. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه

ست همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید آن تأثیرها می باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت ا



 

ها علیه های خارجی کاهش یابد بر تولید داخلی کشور و تالش برای خوداتکایی تأکید گردد. پس از تشدید تحریموابستگی

لی و شود و در اقتصاد مقاومتی هدف استفاده از توان داخهای اخیر این شیوه توسط حکومت ایران ترویج میایران در سال

 (.139۴ناجی میدانی و عبدالهی، ها با ایجاد کمترین بحران است )مقاومت در مقابل تحریم

-مصرف و وابسته اقتصاد با بلتقا و رویارویی در معموالً اقتصاد نوع این مقاومتی، اقتصاد از اقتصاددانان از برخی تعریف به بنا

در تغییر  سعی و نموده ایستادگی سلطه، اقتصادی اهداف مقابل در و نیست منفعل که گیردقرار می کشور یک کننده

که  اقتصاد، نوع ینا تداوم برای ایران دارد. در اهداف و بینی جهان اساس بر آن سازیبومی و موجود اقتصادی ساختارهای

این  به کشور قتصادا اتکای از رهایی و نفتی منابع از استفاده کردن محدود سمت به بیشتر هر چه باید است شده گذاریهدف

از  کدام هر که هشد ارائه متفاوتی تعاریف معرفی، کم زمان مدت همین در مقاومتی اقتصاد مفهوم کرد. برای حرکت منابع

ارائه  انقالب فرزانه هبرر خود را مقاومتی اقتصاد از کامل و جامع تعریف میان، این اند. درکرده موضوع نگاه این به ایجنبه

در  تحریم، شرایط در شار،ف شرایط در که اقتصادی آن یعنی مقاومتی اقتصاد"فرمودند:  دانشجویان با دیدار در اند. ایشانداده

اقتصاد مقاومتی (. 1395)ساالری،  "باشد کشور شکوفایی و رشد کنندهتعیین تواندمی شدید هایخصومت و هادشمنی شرایط

سیب د، هم آداشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بمانمعنایش این است که ما یک اقتصادی 

 (2/6/91اش کاهش پیدا کند. )بیانات رهبری در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت، پذیری

شناخت  با قاومتیاساس اقتصاد مقاومتی هدایت پایدار اقتصاد داخلی به سوی رشد و شکوفایی در بلندمدت است. اقتصاد م

ها و منظور گذر از بحرانهای متناسب، بهریزی و دوراندیشی برای تبیین سیاستسطح مقاومت در رفتار مردم، برنامه

های ناشی از شرایط خارجی را به حداقل ممکن کاهش دهد. پذیریتواند آثار منفی آسیبهای سیاسی و اقتصادی، میچالش

 شود.وری بیش از پیش نمایان میقوله ارتقای بهرهلندمدت، ضرورت توجه به ممنظور تحقق رشد و توسعه اقتصادی ببه 

 (APO)وری آسیایی وری نیروی انسانی در صنعت کشور ایران و مقایسه آن با کشورهای سازمان بهرهبهره .4

ود و پیشتاز منطقه ش این است، ایران در عرصه اقتصاد، علم و فناوری ( بنا بر138۴-1۴0۴ساله ایران ) 20در سند چشم انداز 

هشت  ین رشددر حوزه اقتصادی رسیدن به متوسط رشد هشت درصدی در سال در نظر گرفته شده است. برای دستیابی به ا

 5/2ار تامین شود و درصد از آن باید از طریق انباشت سرمایه و نیروی ک 5/5درصدی سالیانه دو محور در نظر گرفته شده، 

د و آن گیرمینتعلق گرفته که چه در میان مسئوالن و چه مردم توجه چندانی به آن صورت  درصد باقی مانده به شاخصی

، تولید یفیتِ بهترو با ک است. یعنی برای ارتقای استاندارد زندگی باید غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و امنیت بیشتر "وریبهره"

ابع رمایه و منسکار و  های نیرویهم از طریق افزایش نهادهشود. افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت کاالها و خدمات، باید 

 (.1395االری، آید )س وری( استفاده به عملصورت پذیرد و هم این که از منابع موجود به صورت کاراتر )یعنی توأم با بهره

( 1390=100، )1390 وری نیروی کار در صنعت را براساس ارزش افزوده و تعداد شاغالن بر پایه سال( شاخص بهره1جدول )

ی ایران، ی بهره وروری نیروی کار را بر همان اساس نشان می دهد )گزارش سازمان مل(، درصد تغییر شاخص بهره2و جدول )

1396.) 

 
 وری نیروی کار در صنعت. شاخص بهره1جدول

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال

 88 85 92 8۴ 95 100 91 79 76 67 65 62 شاخص

 



 

ها شاخص 1392تا سال  1390روند افزایشی داشته اما از سال  1390تا سال  138۴وری نیروی کار از سال شاخص بهره

-ها دچار نوسان افزایش، کاهش و دوباره افزایش شدهشاخص افزایش یافته و بعد از آن شاخص 1393اند، در سال کاهش یافته

ها شاخص 1395و  1390های رقم خورده و همچنین بین سال 100با عدد  1390باالترین شاخص در سال اند. به طور کلی 

 اند.بیشترین نوسان را داشته
 

 وری نیروی کار در صنعت. درصد تغییر شاخص بهره2جدول

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال

 ۴۴/3 -50/7 96/8 -۴8/11 -60/۴ ۴9/10 27/1۴ 22/۴ 62/12 95/3 ۴6/۴ - شاخص

 

با  1389الهای دهد که بیشترین تغییر مثبت شاخص در سوری نیروی کار در صنعت نشان میجدول درصد تغییر شاخص بهره

ده درصد روی دا -۴8/11با  1392درصد بوده است و بیشترین تغییر منفی شاخص در سال  62/12با  1387درصد و  27/1۴

ست، با ه شده اوری نیروی کار در صنعت با نوسانات بسیار زیادی مواجاست. به طور کلی در ده سال گذشته شاخص بهره

تلف مسائل مخ وری نیروی کار را به موضوعات وها در تغییر شاخص بهرهتوان این دگرگونیتعمق در این تغییرات می

 1391 هایر سالد کشورمان علیه اقتصادی هایتحریم رای مثال آغازاجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مرتبط دانست. ب

 باشد. کار در صنعت نیروی وریبهره شاخص منفی تغییرات دلیل ترینمهم تواندمی 1392 و

 با و بوده یستمیموضوع س یک طورخاص، به کار نیروی وریبهره و طورکلی به وریبهره که گرفت نتیجه توان بنابراین می

 و نگرانه کل نگاه یک باید آن، ارزیابی درست و تحلیل و تأثیرگذاری برای و دارد ارتباط پیرامونی متغیرهای از بسیاری

 (.1395داشت )افروزنیا و توکلی،  آن به سیستمی

 های عضوراجتماعی کشو -وری آسیایی، سازمانی منطقه ای و میان دولتی است که با مشارکت در توسعه اقتصادیسازمان بهره

وری ر سازمان بهرهتأسیس شد. در حال حاض 1961وری در سال و بهبود کیفیت زندگی مردم آن کشورها از طرین ارتقای بهره

 عضو دارد. 20آسیایی 

وری نیروی کار شد بهرهکار در دو دهه اخیر، چین همیشه از ر نیروی وریبهره رشد از آسیایی وری بهره سازمان طبق آمارهای

ن میا در ایران ی دارد.برخوردار بوده است که این نتیجه با اقتصاد پیشتاز این کشور در عرصۀ جهانی هم همخوانقابل توجهی 

رشد  بیشترین و ستا بوده پایین کار نیروی وریرشد بهره با کشورهای جزو کار، نیروی وریبهره رشد نظر از کشورها این

توسعه  حال در کشورهای برخی که است درحالی است. این افتهی تحقق درصد 5/3با  2000-2005 زمانی بازۀ در وریبهره

این  در عملکرد بهتری وسالئ و فیلیپین بنگالدش، سریالنکا، اندونزی، تایلند، کامبوج، ویتنام، چون وری آسیاییسازمان بهره

یعنی  آن از پس ایهسال در که است درصد ۴/1، 2013سال  به در ایران منتهی کار نیروی وریبهره اند. رشدزمینه داشته

-بیشترین رشد بهره کهاست. درحالی داشته کاهنده و نزولی روند آمار این اقتصادی، هایتحریم دلیل به نیز 2015و  201۴

بوده است  8/7و  3/9متعلق به کشورهای چین و میانمار به ترتیب با درصدهای  2013وری نیروی کار منتهی به سال 

 (.1395توکلی، )افروزنیا و 

 وری نیروی انسانیعوامل مؤثر در ارتقای بهره .5

عواملی را  نظراننظرات متفاوتی وجود دارد و هر یک از دانشمندان و صاحب وری نیروی انسانی در تعیین عوامل مؤثر بر بهره

ظر دارند که برای افزایش سطح اند. ولی تمام مؤلفان این رشته تقریباً در این باب اتفاق نبه عنوان عامل مؤثر مشخص کرده



 

وری را باید معلول ترکیبی از عوامل کنند که ارتقاء بهرهتوان ارائه نمود بلکه عنوان میوری تنها یک علت خاصی را نمیبهره

 (.139۴زاده، گوناگون دانست )شاپوریان و درویش

 و داخلی رآیندهایف مالی، از؛ مشتری، عبارتند که است عامل اصلی ۴انسانی،  نیروی وریبه طور کلی عوامل مؤثر بر بهره

 (:139۴رشد )آقایی و همکاران،  و یادگیری

کانات اسب، امهای پرداخت حقوق و دستمزد منجنبه مالی: پرداخت مناسب پاداش های نقدی و غیر نقدی، وجود سیستم -1

 ای نوآوری.و تسهیالت رفاهی، منابع مالی کافی و در دسترس، تخصیص بودجه خاص برای طرح ه

 رباب رجوع،ی به اجنبه مشتری: تکریم ارباب رجوع، رضایتمندی ارباب رجوع، سرعت ارائه خدمات، درصد و زمان پاسخگوی -2

 رسیدگی به شکایات.

عدالت  رعایت جنبه فرآیندهای داخلی: استفاده از فنون گردش شغلی و توسعه شغلی، ارزیابی عملکرد، عدم تبعیض و -3

 اظهار نظر ی، امکانهای مکانیزه، سبک مدیریت و رهبرهای اتوماسیون اداری و سایر سیستمسیستم سازمانی، استفاده از

ا، هستورالعملد بر دبدون ترس و نگرانی از مافوق، تفویض اختیار به کارکنان از طرف سازمان، تعیین دقیق وظایف، تآکی

 قدرت انعطاف پذیری.

 وبت به سازمان های ضمن کار، نگرش مثگیری، آموزشی مشارکت در تصمیمهارشد: فراهم بودن زمینه و یادگیری جنبه -۴

 یریت دانش،هی، مدکار، وجدان کاری، انضباط اجتماعی، وجود محیط آماده برای بروز خالقیت و نوآوری، روحیه کار گرو

وری (، فناتهویهوجود شرایط مناسب جهت رشد و ارتقاء شغلی، کیفیت محیط کار )میزان نور، رطوبت، سر و صدا و 

عهد تجربه، اطالعات و دانش فنی مناسب، وجود تناسب بین مهارت و عالیق فردی و شغلی، سطح تحصیالت، تخصص و ت

ایبندی به انی، پسازمانی، رضایت شغلی، حمایت مافوق و مدیران ارشد از کارکنان، برخورداری از سالمت روانی و جسم

یمانه تباط صمانجام وظایف، برخورداری از اعتماد به نفس و عزت نفس، اراصول اخالقی، قاطع و جدی بودن در حین 

 کارکنان با یکدیگر.

 وری نیروی انسانی واحدهای صنعتی در تحقق اقتصاد مقاومتینقش ارتقای بهره .6

در اقتصاد با وری بهره محور قراردادن رشد"توان پی برد که بند سوم یعنی های اقتصادمقاومتی میبند سیاست 2۴با تأمل در 

ها و به استان پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق وتقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت

ار تأکید کوری نیروی با صراحت بر اهمیت بهره "های مناطق کشورهای متنوع در جغرافیای مزیتکارگیری ظرفیت و قابلیت

، با داخلی نیز ل تولیدهای اصالح الگوی مصرف، نوآوری و شکوفایی، کار جهادگونه و حمایت از عوامکرده است. همچنین مؤلفه

 انسانی رابطه معناداری دارند.وری نیرویبهره

 های اقتصاد مقاومتی، بیان داشتند که:رهبر معظم انقالب اسالمی پس از ابالغیه سیاست

وری را بهره ه این معنا کهبهستند، بایستی به تولید ملّی اهمیّت بدهند؛ به چه معنا؟ کار که تولیدگر  نیروی صاحبان سرمایه و

ا با دقّت ری بهینه بشود؛ کارگر که کار میکند، کار وری، یعنی از امکاناتی که وجود دارد حدّاکثر استفادهافزایش بدهند. بهره

ن کسی مت خدا بر آوری است؛ از قول پیغمبر نقل شده است: رحرهانجام بدهد؛ رحم اهلل امرء عمل عمالً فأتقنه، این معنای به

 (.93دین ر فروراست که کاری را که انجام میدهد، محکم انجام بدهد، متقن انجام بدهد )بیانات رهبری در حرم رضوی د

وری و ی افزایش بهرههای اصلی و اساسها و راهسرمایه گذاری در نیروی انسانی و اعتالی کیفیت نیروی کار یکی از زمینه 

توان گفت که سرمایه انسانی یک مفهوم کامالً اقتصادی است. های اقتصادی میتسریع رشد اقتصادی جامعه است. در بررسی

وری و تولید بیشتر و درآمد در واقع خصوصیات کیفی انسان نوعی سرمایه است، چرا که این خصوصیات می تواند موجب بهره



 

تعریف دیگر از سرمایه انسانی «.  ارتقاء بهبود تولیدی افراد»گونه تعریف نموده اند، رمایه انسانی را اینو رفاه بیشتر گردد. س

و نهایتاً انضباط و خالقیتی که از طریق تعلیم و تربیت به « قابلیت توان و»، « مهارت و تجربه»، « علم و دانش»عبارت است از 

گردد که به واسطه ارتقای سطح وری نیروی انسانی میشده و باعث افزایش بهرهکار جامعه ذخیره های مختلف در نیرویروش

رود، سبب گردیده کیفی و تالش ایجاد شده باشد. این اصل که نیروی کار با کیفیت باال جزء سرمایه یک کارگاه به شمار می

ناسبات انسانی در فرآیند تولید صنعتی است که کشورهای پیشرفته اهمیت بیشتری به پرورش و تربیت نیروی کار و روابط و م

 (.139۴زاده، قائل گردند )شاپوریان و درویش

ی و نیروی ه فیزیکتواند تحت تأثیر دو عامل حاصل گردد: یکی انباشت عوامل تولید شامل سرمایرشد اقتصادی هر کشور می

مام ریباً بر تلندمدت تقمدت و هم در بر کوتاهوری هم دوری عوامل تولید. بهرهانسانی و دیگری افزایش سطح کارایی و بهره

را موجب  اد کشورگذارد و در نهایت رشد و شکوفایی و پویایی اقتصموضوعات اقتصادی چه خرد و چه کالن تأثیر مثبت می

زمان ر ساوری دایش بهرهها به عنوان کاتالیزر و تسریع کننده افزشود. منابع انسانی و مدیریت نیروی انسانی در سازمانمی

 عمل می کنند )سایت مشرق نیوز(.

ر به های اخیالست. در ساکار یکی از عوامل مؤثر رسیدن به اهداف جهاد اقتصادی و افزایش تولید ملی وری نیرویافزایش بهره

ارائه  هایشیوهر بثرات آن ور، جهانی شدن و اکار بهرهدلیل تغییرات سریع در نوآوری، مطرح شدن اقتصاد بر پایه داشتن نیروی

ها بر تعالی و سازمان رو موفقیت عمده ها در گرو نحوه مدیریت فضای رقابت است. از اینخدمات و تولیدات، موفقیت سازمان

ت و کیفیت در کمی وریکار به عنوان یک منبع ارزشمند و مهم در افزایش بهرهموفقیت، دانستن چگونگی به کارگیری نیروی

 ت و خدمات قابل ارائه است.تولیدات ملی، محصوال

های خارجی، توجه به رهیافت اقتصاد ها و تهدیدخصوص بحرانکشور در تمام شرایط، به پذیری اقتصادمنظور کاهش آسیببه 

وری کل کار سبب ارتقاء بهرهوری نیرویمقاومتی به تقویت فرهنگ و روحیه جهادی مردم منجر خواهد شد. افزایش بهره

شود. این موضوع پذیری و افزایش صادرات غیرنفتی کشور منجر مییجه به افزایش تولید ملی، بهبود توان رقابتعوامل و در نت

ساز تحقق تواند زمینهوری میدر بلندمدت سبب افزایش قدرت مقاومت اقتصادی کشور خواهد شد. در نهایت، ارتقای بهره

دهنده روند تأثیر بهره وری نیروی انسانی بر تحقق اقتصاد مقاومتی اهداف اقتصادمقاومتی در کشور باشد. الگوی زیر نشان 

 باشد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وری نیروی انسانی ارتقاء بهره   

 تحقق اقتصاد مقاومتی

تولید وری کل عواملارتقاء بهره

 افزایش تولید ملی

پذیریبهبود توان رقابت  

 افزایش صادرات غیرنفتی کشور

 وری و اقتصاد مقاومتی: مدل ارتباط بهره1شکل 



 

 
 

 پردازیم:متی میمقاو اقتصاد وری نیروی انسانی در واحدهای صنعتی برای تحققاکنون به ارائه چند راهکار برای ارتقای بهره

  ده به شوزش ارائه رت و آمتوجه به عدم تناسب بین نیاز بازار کار و مهااصالح سیستم های آموزشی و سازماندهی نیروی انسانی با

در  ازار کار وبفی به فارغ التحصیالن در حال حاضر، این مسئله موجب ورود نیروی کار تحصیل کرده ولی با مهارت و دانش ناکا

یل موزش و تحصسبت به آازار کار و صنعت نشود و الزم است با در نظر گرفتن نیازهای بوری نیروی انسانی مینتیجه کاهش بهره

ی حین ی آموزشهاهای ضمن خدمت، فنی و حرفه ای و برگزاری دورهو پرورش نیروی کار اقدام نمود. همچنین مسئله آموزش

 وری نیروی انسانی دارد.کار تأثیر بسیار زیادی بر افزایش بهره

 یجاد یک ان و ار و تلطیف محیط کاری نیروهای انسانی و کارگرایجاد حس همدلی بین نیروهای یک سازمان، بهبود فضای کا

ه ر یک مجموعوری د سیستم انگیزشی و رقابتی برای باال بردن انگیزه با درنظر گرفتن پاداش و جایزه در صورت افزایش بهره

 کاری نیز اهمیت زیادی دارد.

  لیت آنان ویطه فعاجدیدترین تحوالت علمی مرتبط با حآشنا نمودن مدیران و مسئوالن و حتی سرکارگران واحدهای تولیدی با 

 وری باالتر بصورت مداوم نیز مهم می باشد.نیز شیوه های رسیدن به بهره

 همچنین :

 ین مثلث ن سه رأس اواره بیای باشد که همارتباط ارگانیک و سه جانبه )کارگر، کارفرما، دولت( در حوزه روابط کار باید به گونه

تولید و  ن بتوانآافزایی سیستمی وجود داشته باشد به نحوی که این سه جزء یکدیگر را تقویت نموده تا از حاصل نوعی هم

جمله  نون کار ازهبود قاتری را انتظار داشت. در این میان، اصالح و بهبود فضای کسب و کار در کنار اصالح و بخدمات باکیفیت

 ی توسعهبع انسانآن ضرورت دارد. بدون تردید نهاد کارفرمایی بدون داشتن مناهایی است که بیش از پیش، توجه به ضرورت

و  کارفرمایی هادهاینیافته، نخواهد توانست تولید و خدمت رقابتی را در مواجهه با دنیای داخل و خارج عرضه نماید. داشتن 

راری روابط نظیم و برقتکه با  گرا خواهد بودلت توسعهکارگری توانمند، الزم و ملزوم یکدیگر بوده و در کنار این دو مؤلفه، این دو

 (139۴دو جانبه، تسهیل در فرآیند تولید را ممکن خواهد ساخت. )محمد خانباشی، 

 همکاران، و سوری) دهد را افزایش کار نیروی وریبهره تواندمی صنعت بخش در سازی واقعیخصوصی و اقتصاد باز بودن درجۀ 

 44 اصل اجرای موانع رفع با ربط ذی حاکمیتی های دستگاه ضروری است لذا )1393بدری،  فروش کتاب و دیزجی ،1387

 .بخشند شتاب را واقعی سازی خصوصی روند کشور، در سازی خصوصی اصالح فرآیندهای و اساسی قانون

 سود شده ارائه رهایراهکا از توانمی بهتر است یکی دو هر وری بهره افزایش و اقتصاد مقاومتی اهداف که مطلب این درک با قطعا

 .جست

 و پیشنهادات گیرینتیجه .7

سیاسی،  هایعرصه تمام در را اثربخشی و کارایی و جامعه، است شده عمومی تبدیل مطالبۀ یک تدریج به به جهان در وریبهره

-بهره حرکت به سمت با جز مهم این و فراوان عالی، اهداف و است محدود منابع، چرا که کند؛ می طلب و فرهنگی اجتماعی اقتصادی،

 دیگر در وریایجاد بهره محرک تواندمی که کار است نیروی وریبهره در هدف این تحقق راه، این قدم اولین و شودنمی محقق وری

 از بهینه استفاده عدم اصلی آن مشکالت از یکی و مناسب امکانات با است کشوری (. ایران1395باشد )افروزنیا و توکلی،  نیز هازمینه

 بهینه سرمایه استفاده و نیروی انسانی زمین، کار، دسترس در منابع از و رودمی به هدر فراوانی امکانات که طوری به باشدمی منابع

 است. توسعه کشور صنایع در وری پایینبهره آن نتیجه و باشدمی از منابع استفاده در جامع مدیریت ضعف گویای این و شودنمی

 جامعه مادی بنیادهای و پایه ها و شود توسعه اقتصادی جهت ملی در منابع از زیادی قسمت تحرک باعث تواندمی که آنجا از صنعتی



 

 
 

-بهره باید آن نیز تداوم و صنعتی توسعۀ به دستیابی گردد. برایمی قلمداد کشورها این برای تصمیم سرنوشت ساز یک دهد، تغییر را

 گیرد. قرار توجه مورد صنعت بخش در آن بر مؤثر عوامل و وری

 که هستند موضوع این تحقق به قادر اقتصادهایی تنها و داشت نخواهد تداوم یا و شد نخواهد محقق وریبهره رشد بدون اقتصادی رشد

 اقتصاد رو این از و آورند دست هبجدید  هایایده خلق نهایت در و منابع از کارا و استفاده وریبهره افزایش طریق از باالتر را رقابت توان

 برای باید است نظر مد شرفتپی و و توسعه مردم رفاه افزایش و باال اقتصادی رشد چنانچه و بود نخواهد مستثنی قاعده این از نیز ایران

 .برداشت اساسی هایگام وریبهره باال بردن

های صنعتی در واحد انسانیوری نیرویموجب ارتقای سطح بهرهاین مقاله در پی یافتن پاسخ به این سؤال بوده است که چه عواملی 

یی ارائه ن راهکارهاآپس از  شوند؟ از اینرو بود که ابتدا به تعاریف و اهمیت موضوع پرداخته شده است وبرای تحقق اقتصاد مقاومتی می

د مقاومتی ق اقتصااین رو گامی برای تحقشده است که واحدهای صنعتی برای افزایش بهره وری نیروی انسانی به کار گیرند و از 

 برداشته شود.

سط اجرا و متو در پایان پیشنهاد می شود که راهکارهای ارائه شده در این پژوهش به صورت آزمایشی در واحدهای صنعتی کوچک

. همچنین شوند وینشوند و در صورت گرفتن نتایج اثربخش، به عنوان برنامه کلی برای واحدهای صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ تد

الزم،  بررسی های تحقیق و وری از جمله انرژی، سرمایه و ... را در نظر گیرند و پس ازشود پژوهشگرانی عوامل دیگر بهرهپیشنهاد می

 ه دهند.فید ارائوری عوامل کل برای واحدهای صنعتی راهکارهای موری این عوامل و در نهایت ارتقای بهرهبرای ارتقای بهره

 عمناب .8

 فصلنامه ،BSCوری نیروی انسانی با استفاده از مدل (؛ بررسی عوامل مؤثر بر بهره139۴آقایی، رضا؛ میالد آقائی و اصغر آقائی،) -

 .۴8-27، ص: ۴های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین)ع(، سال هفتم، شماره پژوهش

 انسانی منابع مدیریت ایهپژوهش فصلنامۀ وری نیروی کار در ایران،بهره بررسی تطبیقی(؛ 1395عبداهلل توکلی،)علی و ، افروزنیا -

 .125-105(، ص: 22پیاپی )شماره۴ شماره هشتم، ، سال)ع(حسین امام جامع دانشگاه

نامه پایان  یروی انسانی،وری ن(؛ شناسایی و اولویت بندی تأثیر نظام های مدیریت منابع انسانی بر بهره1391پلنگی، عبدالصالح،) -

 کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

رمایه، سنرخ بازگشت  (؛ تعیین تأثیر آموزش بر بهرهوری کارکنان شرکت فوالد مبارکه ی اصفهان و محاسبه1390جوکار، علیرضا،) -

 دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی، 

امه د مقاومتی، ماهن(؛ سهم سرمایه های انسانی و نیروی کار در تحقق الگوی اقتصا139۴خانباشی محمد و غالمرضا بستان منش،) -

 .31، ص 185کار و جامعه، شماره

های منتخب کشور وری نیروی کار دربهره(؛ بررسی آثار توسعۀ انسانی بر 1393دیزجی، منیره و آرش کتاب فروش بدری،) -

OECD125-1۴0، ص: 31وری، سال هشتم، شمارۀ ، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بهره. 

 .۴6-5۴، ص: 1 لدج، 1۴ ماهنامه علوم انسانی اسالمی، شماره ؛ نقش بهره وری در اقتصاد مقاومتی،(1395)ساالری، محمدجعفر، -

س تی، اولین کنفران(؛ اهمیت بهره وری نیروی کار در تحقق اهداف اقتصاد مقاوم139۴ی،)سجادی، معصومه سادات و هنگامه طالئ -

ابداری(، نیت، حسبین المللی نقش مدیریت انقالب اسالمی در هندسه قدرت نظام جهانی )مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ام

 ی.تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصاد



 

 
 

ستفاده از داده کاوی، وری مدیریت واحدهای صنعتی با ا(؛ افزایش بهره139۴سلیمانی دیزیچه، معصومه و زهره سلیمانی دیزیچه،) -

 های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.المللی پژوهش سومین کنفرانس بین

نیروی کار  (؛ رابطه بهره وری و دستمزد با تأکید بر تحصیالت1387سوری، علی؛ محسن ابراهیمی و احسان حسین دوست،) -

 .3)مطالعه موردی: صنعت ایران(، پژوهش های اقتصادی، سال دهم، شمارۀ 

نفرانس ملی و دومین کوری نیروی انسانی، چهارمین (؛ اقتصاد مقاومتی و بهره139۴شاپوریان، مژگان و حسین علی درویش زاده،) -

 حسابداری و مدیریت، تهران، شرکت خدمات برتر. کنفرانس بین المللی

تارهای ازی اصالح رف(؛ اندازه گیری بهره وری نیروی کار در ایران، کنفرانس اقتصاد، توانمند س1393صالحی سربیژن، مرتضی،) -

 اقتصادی، شیراز، شرکت پندار اندیش رهپو.

 .1۴چاپ  تازه، هوای نشر ا،هسازمان در آن و تحلیل تجزیه و وری(؛ بهره1380شهنام،) طاهری، -

ریزی و ه برنامه(؛ نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، فصلنام1379عمادزاده مصطفی؛ رحمان خوش اخالق و صادقی مسعود،) -

 .3-25، ص: 50و  ۴9بودجه، شماره 

 کنفرانس ملی توسعه دومین وری نیروی انسانی در صنعت تولید،های بهره(؛ بررسی شاخصه139۴مجدی، میثم و آرزو میرزا زاده،) -

 علوم مهندسی، تنکابن.

شها، اقتصاد مقاومتی چال (؛ جایگاه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد اسالمی، همایش ملی139۴ناجی میدانی، علی اکبر و اعظم عبدالهی،) -

 .139۴اردیبهشت  16و15واقعیتها، راهکارها، دانشگاه رازی 

قتصادی ایران و برخی وری در رشد ا(؛ بررسی عملکرد بهره1393رحمانی زاده فرزانه،)نصراله نیا، محمد؛ محمدابراهیم مداحی و  -

 .109-123، ص: 23ره  ، شما 7کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیایی، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار )مطالعات مالی(، دوره  

(، سایت پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 30/11/1392های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری )سیاست -

 (.1395، )(/11480http://www.leader.ir/fa/content) یرهبر

 (.http://www.nipo.gov.ir( ،)5139)وری ایران سایت سازمان ملی بهره -

 (.1395)، (/623221http://www.mashreghnews.ir/fa/news)وری در اقتصاد مقاومتی، سایت مشرق نیوز، جایگاه بهره -
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