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چکیده
هشتمین هدف برنامۀ توسعۀ پایدار سازمان ملل متحد ( )SDGsدر چشمانداز پانزدهسالۀ
خود ،کار شایسته و رشد اقتصادی است و یکی از مهمترین راههای نیل به این هدف ،دستیابی به
سطوح عالی بهرهوری معرفی شده است .هدف از این پژوهش کیفی ،بررسی بهرهوری نیروی کار
ایران از منظر سیاستی و عملکردی در سالهای اخیر و در مقایسه با کشورهای مشابه و درنهایت،
تحلیل شکاف احتمالی است .ازاینرو در پژوهش حاضر ،جایگاه بهرهوری نیروی کار در اسناد
باالدستی کشور و سیاستهای کلی نظام بررسی شده ،سپس به بررسی تطبیقی وضعیت بهرهوری
نیروی کار ایران در سالهای اخیر و همچنین در مقایسه با کشورهای عضو سازمان بهرهوری
آسیایی ( )APOپرداخته شده است .نتایج نشان میدهد در سالهای اخیر ،در سیاستهای خرد و
کالن به مقولۀ بهرهوری توجه ویژهای شده است و سازمان ملی بهرهوری بهعنوان دستگاه
حاکمیتی ارتقای بهرهوری در کشور ،گامهای مثبتی را در این زمینه برداشته است ،اما بررسیهای
تطبیقی از نظر روند آماری در سالهای گذشته و در مقایسه با کشورهای سازمان بهرهوری آسیایی
نشان میدهد که این جایگاه در خور و شان ایران اسالمی نبوده و زمان آن رسیده است که با
اجرای اقتصاد مقاومتی ،سیاستهای بهرهوری خود را در عرصه اقدام و عمل به منصه ظهور
بگذارند.
کلیدواژهها :بهرهوری نیروی کار؛ سازمان ملی بهرهوری؛ سازمان بهرهوری آسیایی؛ اقتصاد
مقاومتی
 . 9بررسی تطبیقی در سالهای اخیر و در مقایسه با کشورهای عضو سازمان بهرهوری آسیایی )(APO
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مقدمه
امروزه رقابت در عرصۀ تولید و تجارت جهانی بهواسطۀ کمرنگ

شگدن مرزهگای اقتصگادی،

ابعاد دیگری یافته است و کوشش برای بهبود و ارتقای بهرهوری ،پایۀ اصلی این رقابت را تشگکیل
میدهد .در افق بلندمدت ،مهمترین عامل تعیینکنندۀ استاندارد زنگدگی یگم ملگت ،بهگرهوری یگا
سگگطد درآمگگد واقعگگی آنهاسگگت (هگگریس .)9111،9ازایگگنرو ،ارتقگگای بهگگرهوری ،سگگبپ پیشگگرفت و
توسعهیافتگی میشود و اکثر کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه برای گسترش توجگه بگه مقولگۀ
بهرهوری و تعمیم بهکارگیری فنگون و روشهگای ارتقگای آن ،سگرمایهگگذاریهگای زیگادی انجگام
دادهاند .بررسی عملکرد کشورهایی که طی چند دهۀ اخیر رشد اقتصادی قابگلتگوجهی داشگتهانگد،
حاکی از آن است که اکثر این کشگورها رشگد را از طریگق افگزایش بهگرهوری بگهدسگت آوردهانگد
(مقدم تبریزی و ولیزاده زنور.)9335 ،
چالشهای اساسی اقتصاد ایران نظیر :نرخ باالی تورم ،نرخ باالی بیکگاری بگهویگژه در گگروه
جوانان و زنان ،پایینبودن بازدۀ سرمایهگذاری ،کمبودن میزان سرمایهگذاری خارجی ،پایینبگودن
درآمد صادراتی کشور بهویژه درآمدهای غیرنفتی نسبت به توان بالقوه کشگور و پگایینبگودن رتبگۀ
ایران در حوزۀ شاخص رقابتپذیری ازجمله دغدغههای اقتصاد کشور است که ارتقگای بهگرهوری
میتواند کممکننده به رفع بسیاری از مشکالت مطرحشده باشد (برنامه جگامع بهگرهوری.)9311،
این در حالی است که هشتمین هدف برنامۀ توسعۀ پایدار سازمان ملل متحد()6SDGsدر چشمانداز
 6535نیز ،کار شایسته و رشد اقتصادی است و یکی از مهمترین راههای نیل به این هدف ،دستیابی
به سطوح عالی بهرهوری معرفی شده است (سایت )6592،3UNDPکه خود ضگرورت حرکگت بگه
سمت بهرهوری پایدار و باثبات را نشان میدهد.
باتوجهبه اینکه بهرهوری نیروی کار و بهرهوری کل عوامل تولیگد بگر یکگدیگر اثگر متقابگل و
معنیدار دارند و بهرهوری نیروی کار میتواند پگیشبرنگدۀ مهگم بهگرهوری کشگور باشگد؛ بنگابراین،
1. harris
2. Sustainable Development Goals
3. United Nations Development Program
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توجگگه بگگه بهگگرهوری نیگگروی کگگار ،ضگگرورتی دوچنگگدان دارد (محمدونگگد ناهیگگدی و جگگابری
خسروشگگاهی .)9315،ازایگگنرو در پگگژوهش حاضگگر ،ابتگگدا بگگه تبیگگین جایگگگاه مقول گۀ بهگگرهوری در
سیاستهای کالن ،اهداف و برنامههای جمهوری اسالمی ایران میپردازیم تگا مشگ ص شگود ایگن
شاخص کلیدی توسعه ،در نقشۀ راه پیشرفت کشور از منظر سیاستگذاران و برنامگهریگزان کشگور
چه جایگاهی دارد .سپس در ادامۀ پژوهش ،به بررسی تطبیقگی و تحلیگل رونگد شگاخص بهگرهوری
نیروی کار ایران در دو دهگۀ اخیگر ( )9335 -9313پرداختگه و آن را بگا کشگورهای عضگو سگازمان
بهرهوری آسیایی ( )9APOمقایسه خواهیم کرد و درنهایت ،به این سؤال تحقیق پاسخ خگواهیم داد
که آیا شاخص بهرهوری نیروی کار ایران با سیاستهای ارتقای بهرهوری منطبق است و اگر چنین
نیست ،این شکاف و فاصله ،ناشی از چه عواملی است و چگونه میتوان شکاف بگین سیاسگتهگا و
عملکردها را کاهش داد و در راستای انطباق بین حرف و عمل کوشید و شگاهد ارتقگای بهگرهوری
در سطد ملی و بینالمللی بود؟

تعریف مفهوم بهرهوری
بهرهوری در سالیان متمادی ،بیشتر تحت عنوان نرخ کگارایی معرفگی شگده اسگت و بگا مسگا ل
کیفیت و هزینه سروکار داشته است تا به امروز که بهرهوری به موضگوعات اجتمگاعی ماننگد ایجگاد
شغل ،امنیت شغلی ،کاهش فقر ،حفظ محیط زیست و پاس گویی اجتماعی هگم وارد شگده اسگت.
برای بهرهوری دو تعریف اصلی میتوان ذکر کرد که در بسیاری از کتپ علمی به آن اشگاره شگده
است .تعریف اول نسبت ستانده (مانند کاالها و خگدمات تولیدشگده) بگه داده (نیگروی کگار ،مگواد،
انرژی و )...است .هدف بهرهوری در این تعریف ،بیشینهکردن ستانده و کمینگهکگردن دادههاسگت.
تعریف دوم عبارت از جمع بین کارایی و اثرب شگی اسگت .کگارایی را مگیتگوان بگه انجگام درسگت
کارها تعبیر کرد؛ بدین معنی که نتایج با کمتگرین هزینگه و بیشگترین ارزش افگزوده حاصگل شگوند.
اثرب شی نیز به مفهوم انجام کارهای درست است؛ یعنی اهداف تعیینشده بهدرستی انت گا شگده
باشند .بنابراین بهرهوری ،ترکیبی از کارایی و اثرب شی است (کاالو.)6595 ،6
1. Asian Productivity Organization
2. kalaw
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شاخص بهرهوری نیروی کار
شاخص بهرهوری عبارت است از نسبت ارزش سگتانده بگه ارزش داده کگه در سگه نگوع تگم
عامله ،چندعامله و کل عوامل طبقهبندی میشود .شاخص بهرهوری تمعامله نسگبت سگتانده را بگه
یکی از عوامل تولید ،شاخص بهرهوری چندعامله ،نسبت سگتانده را بگه ترکیبگی از عوامگل تولیگد و
شاخص بهرهوری کل نسبت ستانده را بگه کگل عوامگل تولیگد ارزیگابی و پگایش مگیکنگد .شگاخص
بهرهوری نیروی کار را میتوان به روشهای زیر تعریف کرد:
الف) شاخص بهرهوری نیروی کار بر حسپ تولید ناخالص داخلی و تعداد شاغالن در سطد
کل اقتصاد :بهرهوری نیروی کار عبارت است از تولید ناخالص داخلی ،تقسگیم بگر تعگداد شگاغالن
کل اقتصاد.
) شاخص بهرهوری نیروی کار بگر حسگپ ارزش سگتانده و تعگداد شگاغالن در سگطد کگل
اقتصاد :بهرهوری نیروی کار عبارت است از ارزش ستانده کل اقتصاد ،تقسیم بر تعداد شاغالن کل
اقتصاد.
پ) شاخص بهرهوری نیروی کار بر حسپ تولید ناخالص داخلی و نفر -ساعت اشگتغال کگل
اقتصاد :بهرهوری نیروی کار عبارت است از تولید ناخالص داخلی ،تقسیم بر نفگر -سگاعت اشگتغال
کل اقتصاد.
ت) شاخص بهرهوری نیروی کار بر حسپ ارزش ستانده و نفر -ساعت اشتغال کگل اقتصگاد:
بهرهوری نیروی کار عبارت است از ارزش ستانده کل اقتصاد ،تقسیم بر نفر -سگاعت اشگتغال کگل
اقتصاد (برنامه جامع بهرهوری کشور.)9311،

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر براساس پیاز فرایند پژوهش(داناییفر و همکاران )9331 ،از نظر جهتگیری،
پژوهشی کاربردی اسگت و نتگایج آن مگیتوانگد در رشگد و ارتقگای بهگرهوری در دو سگطد ملگی و
سازمانی مؤثر باشد .باتوجهبه اینکه در این پگژوهش بگه تطبیگق و مقایسگۀ رونگد شگاخص بهگرهوری
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نیروی کار در دو دهۀ اخیر با سیاستها و برنامههای کالن بهرهوری و همچنین با بهرهوری نیگروی
کار کشورهای مشابه پرداخته شده است ،رویکرد پژوهش ،تطبیقگی اسگت .نگوع پگژوهش حاضگر،
کیفی و با روش تحلیل شکاف ،فاصله احتمالی بین سیاستها و شاخصهای عملکگردی بررسگی و
تحلیل شده است .همچنین هدف اصلی پژوهش ،توصیف ،تبیگین و پگیشبینگی وضگعیت بهگرهوری
نیروی کار در ایران است و پژوهش با صبغۀ کتاب انهای انجام شده و دادههای آن از طریق بررسگی
اسناد و مدارک منتشرشده در سایت سگازمان ملگی بهگرهوری و سگایت سگازمان بهگرهوری آسگیایی
گردآوری شده است.

بهرهوری نیروی کار در سیاستهای کالن کشور
بهرهوری در برنامههای پنجسالۀ توسعه
باتوجهبه اینکه بهرهوری نیروی کار ،ب شی از بهرهوری با مفهوم کلی بوده و این موضوع در
برنامههای توسعه نیز با کلیت آن در نظر گرفته شده است ،به بررسی بهرهوری بگا مفهگوم کلگی آن
در برنامههای پنجسالۀ توسعه میپردازیم تا بتوان ارزیابی صحیدتری از جایگاه بهرهوری و ازجمله
بهرهوری نیروی کار ارا ه کرد.
موضوع بهرهوری برای اولین بار در برنامۀ پنجسالۀ دوم توسعه مطرح شد .در تبصگرۀ  35ایگن
برنامه آمده است":جهت افزایش بهرهوری نظام اداری ،بهبود سیستمها و روشهای کگار ،اسگتفاده
از تکنولوژیهای پیشرفته و افزایش مهارتهای مدیران کشور ،دستگاههای اجرایی باید ب شگی از
اعتبارات خگود را بگه توسگعه و بهبگود مگدیریت و افگزایش بهگرهوری اختصگا

دهنگد .میگزان ایگن

اعتبارات ،همهساله توسط دولت در الیحۀ بودجه پیشبینی خواهد شد ".در همین تبصره ،سگازمان
برنامه و بودجه سابق بگا همکگاری دسگتگاههگای ذیربگط مکلگف شگدند تگا شگاخص انگدازهگیگری
بهرهوری فعالیت ب شها و طرحهای پیش بینیشده در برنامۀ دوم را تهیه و تدوین نمایند تگا زمینگه
برای ارزیابی و تجزیهوتحلیل عملکرد اجرای برنامه پنجسالۀ دوم فراهم شود.
در برنامۀ پنجسالۀ سومِ توسعه به موضوع بهرهوری اشاره مستقیمی نشد و تنهگا هیئگت وزیگران
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در مصوبهای (مصوبۀ شمارۀ 3535مورخ  31/3/3هیئت وزیران) دستگاههای اجرایگی را مکلگف بگه
طراحی شاخصها ،تحلیل عوامل ،برنامهریزی و اجرای چرخۀ بهرهوری با هماهنگی سگازمان ملگی
بهگرهوری کگگرد .ایگن در حگگالی بگگود کگه دولگگت در برنامگۀ پگنجسگگالۀ دوم نیگگز بگه طراحگگی شگگاخص
اندازهگیری فعالیتها تکلیف کرده بود.
در برنامۀ پنجسالۀ چهارم توسعه نسبت به برنامههای توسعه گذشته ،توجه بیشتری به بهرهوری
شد .در مادۀ  5موضوع فصل اول این قانون ،برای اولین بار برای بهرهوری اهداف کمی تعیین شگد
تا زمینۀ تحول کشور از یم اقتصاد نهادهمحور به یم اقتصاد بهرهورمحور فراهم شود بهطوریکه
سهم بهرهوری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل بگه  39/3درصگد برسگد و متوسگط
رشد ساالنه بهرهوری نیروی کار ،سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل  9 ،3/5و  6/5درصد
افزایش یابند .حتی در بند

این ماده ،ت صیص منابع مالی در برنامۀ چهارم توسگعه و بودجگههگای

سنواتی دستگاههای اجرایی منوط به میگزان تحقگق برآوردهگای مربگوط بگه ارتقگای بهگرهوری کگل
عوامل تولید شده است .همچنین در بند (ج) این مگاده آمگده اسگت" :بگهمنظگور تشگویق واحگدهای
صنعتی،کشاورزی ،خدمات دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقای بهگرهوری بگا رویکگرد ارتقگای
کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهرهوری در برنامه ،به دولت اجازه داده شد جگایزه
ملی بهرهوری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهرهوری ایران
طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهرهور در سطوح م تلف اهدا نماید".
در مادۀ  31برنامۀ پنجسالۀ پنجم توسعه ،سهم بهگرهوری در رشگد اقتصگادی بگه یگمسگوم در
پایان برنامه هدفگذاری شد و دولت مکلف شگد تگا سگازمان ملگی بهگرهوری ایگران را بگهصگورت
مؤسسه دولتی با مأموریت "برنامهریزی ،سیاستگذاری ،راهبری ،پایش و ارزیابی بهگرهوری کلیگۀ
عوامگگل تولیگگد" ایجگگاد نمایگگد .همچنگگین ایگگن سگگازمان بایگگد" برنامگۀ جگگامع بهگگرهوری کشگگور شگگامل
شاخصهای استاندارد بهرهوری و نظام اجرایی ارتقای بهگره وری ،دربرگیرنگدۀ توزیگع نقگشهگا و
مسئولیتها در کلیه ب شهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی اعم از ب شهای دولتی و غیردولتی،
بهصورت برنامۀ الزماالجرا برای تمامی ب شهای یادشده تدوین نماید و به تصویپ هیئت وزیران
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برساند ".در این ماده "تمام دسگتگاههگای اجرایگی موظگف شگدهانگد از سگال دوم برنامگه ،تغییگرات
بهرهوری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به ب ش خود را بهطور مستمر منتشر نمایند و سیاستها
و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهرهوری را شناسایی کنند تا اثر بهرهوری از دستگاههای مزبگور رشگد
صعودی داشته باشد ".در این برنامه پرداخت حداکثر سه درصد از هر مرحلگه ت صگیص اعتبگارات
هزینهای دستگاههای اجرایی منوط به رعایت مصوبات موضوع این ماده و تکالیف قگانونی مربگوط
به بهرهوری شده است.
مادۀ  93الیحه احکام موردنیاز اجرای برنامۀ ششم توسعه به "محور قراردادن رشد بهگرهوری
در اقتصاد پرداخته است و تمام دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلد را مکلف نموده اسگت ضگمن
اجرایینمودن چرخۀ بهرهوری در مجموعه خود ،تمهیدات الزم را برای عملیاتینمودن این چرخگه
در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهرهوری ایگران فگراهم نمگوده و گگزارش
ساالنۀ آن را به سازمان ملی بهرهوری ایران ارا ه نمایند".
مهمترین اقدام در زمینه ارتقای بهرهوری در کشور ،اجراییشدن مصوبۀ برنامۀ پگنجم توسگعه
یعنی تصویپ برنامه جامع بهرهوری کشور در هیئت دولت بگه تگاریخ  99شگهریور 11مگیباشگد .در
این سند راهبردی نظام بهرهوری کشور که توسط سازمان ملی بهرهوری آماده شده است ،اصول و
ارزشهای هویتی نظام مدیریت بهرهوری کشور ،مأموریت ،چشمانداز ،اهگداف اصگلی و فرعگی و
جهتگیریهای راهبردی تبیین شده است .در این برنامه جامع دهساله ،رشد شاخص بهرهوری کل
عوامل تولید 6/3 ،درصد و سهم رشد شاخص بهرهوری از رشد اقتصادی 3/33 ،درصد تعیین شده
است.
بهرهوری نیروی کار در سیاستهای کلی ابالغی رهبر معظم انقالب
در بسیاری از سیاستهای کلی نظام از جمله سیاسگتهگای کلگی «اقتصگاد مقگاومتی»« ،تولیگد
ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی»« ،اشتغال»« ،علگم و فنگاوری»« ،سگالمت» و «ایجگاد تحگول در
نظام آموزش و پرورش» و یا در امور «تشویق سرمایهگگذاری»« ،اصگالح الگگوی مصگرف» و یگا در
ب شهای امنیت اقتصادی ،انرژی ،منابع آ  ،ب ش معدن ،منگابع طبیعگی و حمگلونقگل نیگز کگه از
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جانپ مقام معظم رهبری ابالغ شده ،مقوله بهرهوری به طورمستقیم و غیرمستقیم مورد تأکیگد قگرار
گرفته است.

در جدول ( ،)9مقوله بهرهوری نیروی کار در سیاستهای کلی نظام نشان داده شده است که
اهمیت و جایگاه بهرهوری نیروی کار را در این سیاستها تبین مینماید.
جدول  .1عناوین مرتبط با بهرهوری نیروی کار در سیاستهای کلی ابالغی
عنوان سیاست
سیاستهای کلی اصل

عنوان مرتبط
توسعۀ سرمایۀ انسانی دانشپایه و مت صص

 11قانون اساسی
(ابالغی )9331/3/9
انعطافپذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثرب شی ،سرعت و
کیفیت خدمات کشوری ،توجه به اثرب شی و کارایی در فرایندها و روشهای اداری
سیاستهای کلی نظام
اداری
(ابالغی )9331/9/39

بهمنظور تسریع و تسهیل در ارا ه خدمات کشوری ،نهادینهسازی وجدان کاری ،انضباط
اجتماعی ،فرهن

خودکنترلی ،امانتداری ،صرفهجویی ،سادهزیستی و حفظ

بیتالمال ،کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوههای نظارت و کنترل در نظام
اداری و یکپارچه سازی اطالعات ،حمایت از نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهن

و بهبود

مستمر به منظور پویایی نظام اداری
بند سوم :توسعه و ترویج فرهن

بهرهوری با ارا ه و تشویق الگوهای موفق در این زمینه

و با تأکید بر شاخصهای کارآمدی ،مسئولیتپذیری ،انضباط و رضایتمندی
بند دهم :افزایش بهرهوری با تأکید بر استقرار نظام تسهیم منافع حاصل از بهرهوری از
سیاستهای کلی

طریق :حداکثرسازی ارزش افزوده و منافع ناشی از سرمایههای انسانی ،اجتماعی و مادی

اصالح الگوی

با تأکید بر اقتصاد دانشپایه ،استقرار سازوکارهای انگیزشی در نظام پرداختها در

مصرف(ابالغی/1/95

ب ش عمومی و بنگاهی ،استقرار بودجهریزی عملیاتی و بهبود فریند ت صیص منابع

)9331

کشور براساس منافع اقتصادی و اجتماعی ،اصالح ساختارهای ارزیابی و ارزشیابی،
ات اذ رویکرد نتیجهگرا و اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاههای دولتی ،اصالح
قوانین و مقررات ،روشها ،ابزارها و فریندهای اجرایی ،اولویت توانمندسازی نیروی
کار در کلیۀ برنامههای حمایتی
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(ادامه) جدول  .1عناوین مرتبط با بهرهوری نیروی کار در سیاستهای کلی ابالغی
عنوان سیاست
سیاستهای کلی

عنوان مرتبط
بند سیزدهم :رعایت تناسپ بین افزایش دستمزدها و بهرهوری نیروی کار

اشتغال
(ابالغی )9315/1/63
سیاستهای کلی
تولید ملی ،حمایت از

توانمندسازی و ارتقای بهرهوری نیروی کار با افزایش انگیزه ،مهارت و خالقیت و
ایجاد تناسپ بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار

کار و سرمایه ایرانی
(ابالغی )9319/99/61
سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی
( ابالغی
)9316/99/35
سیاستهای کلی
جمعیت
(ابالغی )9313/6/35
سیاستهای کلی علم
و فناوری (ابالغی
)9313/2/61

بند چهارم :سهمبری عادالنه عوامل در زنجیرۀ تولید تا مصرف متناسپ با نقش آنها در
ایجاد ارزش ،بهویژه با افزایش سهم سرمایۀ انسانی از طریق ارتقای آموزش ،مهارت،
خالقیت ،کارآفرینی و تجربه -بند بیستم :تقویت فرهن

جهادی در ایجاد ارزش

افزوده ،تولید ثروت ،بهرهوری ،کارآفرینی ،سرمایهگذاری و اشتغال مولد و اعطای
دارای خدمات برجسته در این زمینه

نشان اقتصاد مقاومتی به اش ا

توانمندسازی جمعیت در سن کار با فرهن

سازی و اصالح ،تقویت و سازگارکردن

نظامات تربیتی و آموزشهای عمومی،کارآفرینی ،فنی -حرفهای و ت صصی با نیازهای
جامعه و استعدادها و عالیق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد
بهینهسازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور بهمنظور دستیابی به
اهداف سند چشمانداز و شکوفایی علمی با تأکید بر افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به
حداقل  1درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 9151با تأکید بر مصرف بهینه منابع
و ارتقای بهرهوری

بهرهوری نیروی کار به روایت آمار
جدول ( )6شاخص بهرهوری نیروی کار را براساس ارزش افگزوده و تعگداد شگاغالن بگر پایگه
سال  )9333=955( ،9333و جدول ( ،)3درصد تغییر شگاخص بهگرهوری نیگروی کگار را بگر همگان
اساس نشان میدهد (گزارش سازمان ملی بهرهوری ایران.)9311 ،
شاخص بهرهوری نیروی کار در سالهای  35تا  39حگول  15تگا  11در نوسگان بگوده اسگت و
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تغییرات زیادی در آن به چشم نمیخورد .از سال 35روند افزایشی شاخص بهگرهوری نیگروی کگار
آغاز شده و تا سال 33ادامه داشته است .از این سال بگه بعگد شگاخص بهگرهوری نیگروی کگار دارای
روندی نوسانی است و افتوخیز دارد .باالترین شاخص بهرهوری نیروی کگار در سگال  15بگا 931
رقم خورده است که در سالهای پس از آن با کاهش معنیداری مواجه شده اسگت ،بگهطگوریکگه
شاخص بهرهوری نیروی کار سال 16با  993با شاخص بهرهوری سال  33دوباره یکسان شگده و بگه
گونهای این شاخص به گذشته بازگشته است.
جدول  .2شاخص بهرهوری نیروی کار (براساس ارزش افزوده و تعداد شاغالن)1131=111،
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جدول  .1درصد تغییر شاخص بهرهوری نیروی کار
(براساس ارزش افزوده و تعداد شاغالن ،ارقام به درصد)

جدول تغییر شاخص بهرهوری نیروی کار نشان مگیدهگد کگه بیشگترین تغییگر مثبگت شگاخص
بهرهوری نیروی کار در سال 31با  3/3درصد و بیشترین تغییگر منفگی آن در سگالهگای  19و  16بگه
ترتیپ با منفی  3/3درصد و منفگی  5/3درصگد روی داده اسگت .از سگال  39تگا  33تغییگر شگاخص
بهرهوری نیروی کار مثبت و حداقل  9/9درصگد بگوده اسگت کگه در سگال 33بگه منفگی 9/9درصگد
کاهش میباید و دوباره در سال  31و  15اوج گرفتگه و در سگال 19و  16بگا تغییگرات منفگی شگدید
مواجه میشود و در سال  13مجددا روند مثبت به خود میگیرد.
با تعمق در این تغییرات میتوان این دگرگونیها در تغییر شاخص بهرهوری نیروی کار را بگه
موضوعات و مسا ل م تلف اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی مرتبط دانست .برایمثال ،تغییر
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منفی شاخص بهرهوری نیروی کار در سال  33را میتگوان بگا تغییگرات سیاسگی و التهابگات پگس از
انت ابات ریاست جمهوری دهم مرتبط دانست و یا آغاز تحریمهای اقتصگادی علیگه کشگورمان در
سال  19و  16میتواند مهمترین دلیل تغییرات منفی شاخص بهرهوری نیگروی کگار باشگد .بنگابراین
میتوان نتیجه گرفت که بهرهوری بهطورکلی و بهرهوری نیروی کار بهطورخگا  ،یگم موضگوع
سیستمی بوده و با بسیاری از متغیرهای پیرامونی ارتباط دارد و برای تأثیرگذاری و تحلیل و ارزیابی
درست آن ،باید یم نگاه کل نگرانه و سیستمی به آن داشت.
همچنین مقایسه تغییر شاخص بهرهوری نیروی کار در سالهای اخیر با هدف تعریفشده در
برنامۀ جامع بهرهوری کشور که  6/5درصد است ،نشان میدهد دستیابی به این هگدف ،حگداقل در
چند سال اخیر شدنی است؛ چراکه در بسیاری از سالهای اخیر ماننگد  31 ،36،39تگا  15 ،31 ،33و
 13این هدف بگرآورده شگده اسگت و تنهگا مسگئله مهگم نوسگانات و عگدم ثبگات در رشگد شگاخص
بهرهوری نیروی کار است ،هرچند که در صگورت تحقگق ایگن مسگئله و ثبگات در رشگد شگاخص و
ارتقای بهره وری ،بهتدریج دستیابی به این شاخص نیز مشکلتر خواهد شد.
مقایسه رشد بهرهورینیرویکار ایران با کشورهای سازمان بهرهوری آسیایی ()APO

پس از رکود سال  9161میالدی در کشگورهای جهگان ،عالقگه زیگادی نسگبت بگه آگگاهی از
وضعیت دو عامل درآمد ملی و بهرهوری بهعنوان شاخص ارزیابی عملکرد اقتصادی به وجود آمد.
همچنین طی دهه های اخیر بسیاری از کشورهای دنیا برای نیل به سگطد مطلگو زنگدگی ،ارتقگای
بهرهوری نیروی کار را هدف قرار دادهاند و برخی از کشورها مثل کره جنوبی ،مالزی ،سنگاپور و
هن

کن

از رهگذر این مالحظگات بگه نتگایج اقتصگادی ارزنگدهای نایگل آمگده و بگه مگدد آن در

ساختار قدرت اقتصادی بر پایگاه بلندتری نشستهاند .مؤسسات بهرهوری پس از پایان جن

جهانی

دوم ،ابتدا در اروپا و سپس در آسیا مستقر شدند .اولین مرکگز بهگرهوری در سگال  9155در فرانسگه
تأسیس شد .در اروپا "مرکز بهرهوری اروپایی" و در آسگیا" ،سگازمان بهگرهوری آسگیایی"تشگکیل
شد .سازمان بهرهوری آسیایی ،سازمانی منطقهای و میاندولتی 9اسگت کگه بگا مشگارکت در توسگعه
1. regional intergovernmental organization
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اقتصادی گ اجتماعی کشورهای عضو و بهبود کیفیت زندگی مگردم آن کشگورها از طریگق ارتقگای
بهرهوری در سال  9129تأسیس شد .در حال حاضر سازمان بهرهوری آسیایی  65عضو دارد .اولین
امضاکنندگان توافقنامه  APOدر سال  9129جمهگوری چگین ،هنگد ،ژاپگن ،جمهگوری کگره ،نپگال،
پاکستان ،فیلیپین و تایلند بودند .کشورهایی همچون هن

کن

در سال  ،9123جمهوری اسگالمی

ایران در سال  ،9125سریالنکا در سگال  ،9122انگدونزی در سگال  ،9123سگنگاپور در سگال ،9121
بنگالدش در سال  ،9136مالزی در سگال  ،9133فیجگی در سگال  ،9131مغولسگتان در سگال ،9116
جمهوری سوسیالیستی ویتنام در سال  ،9112جمهوری دموکراتیم مردمی ال وس در سگال 6556
و کامبوج در سال  6551به این کشورها پیوستند (سایت سازمان بهرهوری آسگیایی ،6592 ،سگایت
سازمان ملی بهرهوری ایران.)9315 ،
آمارهای سازمان بهرهوری آسیایی از رشد بهرهوری نیروی کار در جگدول ( )1آمگده اسگت.
آنچنانکه مش ص است در دو دهه اخیر ،چین همیشه از رشد بهرهوری نیروی کار قابگلتگوجهی
برخوردار بوده است که این نتیجه با اقتصاد پیشتاز این کشور در عرصۀ جهانی هم هم وانی دارد.
در این جدول جایگاه ژاپن از نظر رشد بهرهوری جلپتوجه مینماید که در انتهای جدول از
یم رشد بهرهوری کم برخوردار است که دلیل آن تحقق سطد باالی بهرهوری در ایگن کشگور و
استفاده از تمام ظرفیتها و منابع به شکل مطلگو اسگت کگه افگزایش بهگرهوری را بگهطگور طبیعگی
مشکل میسازد.
ایران در میان ایگن کشگورها از نظگر رشگد بهگرهوری نیگروی کگار ،جگزش کشگورهای بگا رشگد
بهرهوری نیروی کار پایین بوده است و بیشترین رشد بهرهوری در بازۀ زمانی  6555 -6555با 3/5
درصد تحقق یافته است .این در حالی است که برخی کشورهای در حال توسعه سازمان بهگرهوری
آسیایی چون ویتنام ،کامبوج ،تایلند ،انگدونزی ،سگریالنکا ،بگنگالدش ،فیلیپگین و ال گوس عملکگرد
بهتری در این زمینه داشتهاند.
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جدول  .4درصد رشد بهرهوری نیروی کار (سازمان بهرهوری آسیایی)52 :2112 ،
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رشد بهرهوری نیروی کار منتهی به سال 9/1 ،6593درصد است که در سگالهگای پگس از آن
یعنی  6591و  6595نیز بهدلیل تحریمهای اقتصادی ،این آمار روند نزولی و کاهنگده داشگته اسگت،
هرچند پیشبینی میشگود بگا رفگع تحگریمهگای بگینالمللگی پگس از  6595شگاهد اوج دوبگاره رشگد
بهرهوری نیروی کار در ایران باشیم.

نتیجهگیری و پیشنهادها
از اهداف برنامۀ توسعۀ پایدار سازمان ملل متحد( )SDGsدر چشمانداز پانزدهساله خود ،کگار
شایسته و رشد اقتصادی است و شاید بتوان گفت مهمترین راه دستیابی به این هدف مهم ،حرکگت
به سمت بهرهوری است ،آنچنانکه امروزه دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از طریگق بهگرهوری از
اهداف بسیاری از کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه است و در این میان انسان نقشی برجسته را
در ارتقای بهرهوری بر عهده دارد (برم .)6593،9بهرهوری در جهان بهتدریج به یم مطالبۀ عمومی
تبدیل شده است وجامعه ،کارایی و اثرب شی را در تمام عرصههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتمگاعی و
فرهنگی طلپ میکند؛ چراکه منابع ،محدود است و اهداف عالی ،فراوان و این مهم جز با حرکت
به سمت بهرهوری محقق نمیشود و اولین قدم این راه ،تحقق این هدف در بهگرهوری نیگروی کگار
است که میتواند محرک ایجاد بهرهوری در دیگر زمینهها نیز باشد.
بررسی شاخص بهرهوری نیروی کار در ایران در بیست سال اخیر نشان میدهد که هگر چنگد
این شاخص از فراز و فرودهگای فراوانگی برخگوردار بگوده و تغییگر شگاخص بهگرهوری نیگروی کگار
همیشه مثبت نبوده ،اما روند کلی این شاخص جهتگیری روبهپیشرفتی را داشته است .همچنین در
سالهای اخیر بهدلیل اعمال تحریمهای گسترده اقتصادی علیه ایران این شاخص با کاهش روبگهرو
بوده است که با رفع تحریمها و آغگاز مناسگبات سیاسگی و اقتصگادی بگا دیگگر کشگورها پگیشبینگی
میشود روند مثبت و پرشتابی را به خود بگیگرد .لگذا در آغگاز ایگن رونگد مثبگت ،توجگه بگه اقتصگاد
مقاومتی و پیادهسگازی اصگول آن مگیتوانگد بگه اسگتمرار ایگن حرکگت و افگزایش مسگتمر شگاخص
1. brem
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بهرهوری نیروی کار حتی با وجود کارشکنیهای دنیای سلطه کمم شایانی نماید و هدف برنامگه
جامع بهرهوری کشور را تحقق ب شد .باتوجهبه اینکه بهرهوری ،خگود یکگی از اصگول حرکگت بگه
سمت اقتصاد مقاومتی است؛ لگذا تمرکگز بگر اقتصگاد مقگاومتی در یگم نگگاه کگلنگگر و توجگه بگه
بهرهوری بهعنوان ب شی از پازل اقتصاد مقاومتی ،به ایجگاد یگم ارتبگاط دوسگویه و هگمافزایگی در
بهرهوری کشور منجر خواهد شد.
مقایسه رشد بهرهوری نیروی کار ایران با کشورهای مشابه عضگو سگازمان بهگرهوری آسگیایی
نشان میدهد جایگاه ایران در میان این کشورها قابلقبول و در خور ایران نیست و بگا ظرفیگتهگا و
قابلیتهای موجود در نیروی کار جوان ایرانی سن یتی ندارد .با آنکه بهرهوری و ازجمله بهرهوری
نیروی کار در کشور ما نسبت به دیگر کشورها پایینتر است ،امگا بررسگی سیاسگتهگای باالدسگتی
کشور نشان میدهد ،در سالهای اخیر ،توجه به مقولۀ بهگرهوری پررنگ

تگر شگده و سگازمان ملگی

بهرهوری بهعنوان اصلیترین متولی حاکمیتی در ایران اقدامات مطلگوبی را در ایگن زمینگه بگه عمگل
آورده است که مهمتگرین آن تصگویپ برنامگه جگامع بهگرهوری کشگور در سگال  11و ایجگاد یگم
چشمانداز دهساله و شناسنامه هویتی برای خلق و حفظ بهرهوری در کشور است .هرچند این اقگدام
مثبت بوده و نقطۀ عطفی در سیاستهای بهرهوری کشور محسو میشود ،اما چنانچه تأثیرپذیری
آن از تکانههای ناشی از جریانات سیاسی و اقتصادی دنیای سلطه ادامه داشگته باشگد ،نمگیتگوان بگه
اجرای این برنامه نیز امیدوار بود و این چشمانداز دهساله هگم ماننگد سگایر سیاسگتهگای بهگرهوری،
ناکام خواهد ماند .لذا تأکید میشود توجه به اقتصاد مقاومتی در عرصه اقتصادی کشگور ضگرورتی
انکارناپذیر بوده که میتواند تأ ثیرات منفی ناشگی از جریانگات بیرونگی را بگه حگداقل رسگانده و بگه
تحقق سند سیاستی بهرهوری کشور کمم نماید .قابل توجه است که این س ن به منزلۀ نفی نقگش
همکاریهای بینالمللی در ارتقای سطد بهرهوری کشور نیست ،بلکه اسگتفاده از اقتصگاد مقگاومتی
عالوهبر بیشینهکردن بهرهمندی از مواهپ ارتباطات بینالمللی و کمینهکردن تأثیرپذیریهای منفگی
از اقتصاد بینالمللی ،افق تازهای را در ارتقای اقتصاد کشور و همچنگین بهگرهوری در تمگام سگطوح
خواهد گشود.
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باتوجهبه اینکه بهرهوری و ب صو

بهرهوری نیروی کار ،خود یکی از الزامات حرکگت در

مسیر اقتصاد مقاومتی است ،توجه به پیشنهادهای زیگر در ارتقگای بهگرهوری نیگروی کگار ضگروری
است:
 پرداختهای عملکردمحور 9که در آن ب ش قابلتوجهی از حقگوق و دسگتمزد ،مزایگا و پگاداشنیروی کار باتوجهبه سطد عملکرد فرد پرداخت میشود ،انگیزه و تالش نیروی کگار را افگزایش
داده و به ارتقای بهرهوری نیروی کار میانجامد (گگیلن 6و همکگاران ،6552 ،بگوس و فرانگم،3
 .)9111همچنین از طرف دیگگر ،باتوجگهبگه ارتبگاط مسگتقیم پرداخگت و بهگرهوری در صگنایع،
ارتقای بهرهوری میتواند پرداختهای واقعی را افزایش دهد بدون آنکگه آثگار زیانبگار تگورم و
فشار هزینه را در بر داشته باشد ( طگاهری .)9336 ،بنگابراین طراحگی نظگامهگای جبگران خگدمات
عملکردمحور چه در سطد شرکتی و چه در سطد ملی ضروری بوده و مگیتوانگد تحگولی را در
ب ش مدیریت منابع انسانی شرکتی و ملی ایجاد نماید که عالوهبر افگزایش بهگره وری ،موجگپ
ارتقای عدالت سازمانی و در سطد کالن ،گسترش عدالت اجتماعی در جامعه شود.
 حفظ و ارتقای سالمت و بهداشت نیروی کار به بهرهوری بیشتر نیگروی کگار مگیانجامگد (نگاظمالحگگق 1و همکگگاران ، 6591،لوپکگگه 5و همکگگاران )6551 ،و نیگگز رشگگد اقتصگگادی را در پگگی دارد.
(ویل )6593،2لذا مواردی چون :بهبود کیفیت تغذیه نیروی کار ،رعایت اصول ایمنگی در کگار،
کاهش استرس و فشارهای روانی ،انجام آزمایشها و غربالگری ساالنۀ سالمت کارکنان ،توجگه
به مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی) در طراحی مشاغل میتواند در سالمت جسگمی و فکگری
کارکنان مؤثر بوده و موجپ افزایش بهرهوری نیروی کار شود.
 -باتوجهبگه اینکگه آمگوزش نیگروی کگار ،بهگرهوری نیگروی کگار را بهبگود مگیدهگد (ریسگکس 3و

1. Performance related pay
2. gielen
3. booth& frank
4. nazmulhagh
5. loeppke
6. weil
7. rycx
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همکاران ،)6595 ،بنابراین سرمایهگذاری در ایگن ب گش را نبایگد هزینگه پنداشگت؛ چراکگه ایگن
هزینه ،مهارت ،ت صص و توانمندی بیشتر کارکنان را به همراه داشته و بهرهوری نیروی کگار را
افزایش خواهد داد .همچنین توجه به کیفیت آموزش نیروی کار و ارتقای اثرب شی برنامگههگای
آموزشی از مواردی است که میتواند بگازدهی آموزشگی و سگپس نتگایج حاصگل از آمگوزش را
افزایش دهد.
 -رشد فزایندۀ فضای مجازی در عصر کنونی میتواند بگه ارتقگای بهگرهوری ب صگو

بهگرهوری

نیروی کار کمم نماید .بهگونهای که نشگان داده شگده اسگت اقتصگاد الکترونیکگی 9در ارتقگای
بهرهوری نیروی کار شرکتهای کوچم و متوسط 6مؤثرنگد (هژبگر کیگانی و الصگدیق احمگد،3
 .)6593لذا استفاده از قابلیتهای این عرصه به همراه تگرویج فرهنگ

بگهکگارگیری آن بایگد در

دستور کار متولیان امر قرار گیرد.
 درجۀ بازبودن اقتصاد و خصوصیسازی واقعی در ب ش صنعت میتواند بهگرهوری نیگروی کگاررا افزایش دهد (سوری و همکاران ،9333 ،دیزجی و کتا فروش بدری .)9313 ،لگذا ضگروری
است دستگاههای حگاکمیتی ذیربگط بگا رفگع موانگع اجگرای اصگل  11قگانون اساسگی و اصگالح
فرایندهای خصوصیسازی در کشور ،روند خصوصیسازی واقعی را شتا ب شند.
 نتیجۀ پژوهشی که به بررسگی بهگرهوری کگل عوامگل تولیگد دوازده اقتصگاد کشگورهای آسگیاییپرداخته است ،نشان میدهد نقش سرمایۀ انسانی بر بهرهوری بگهتگدریج در حگال افگزایش اسگت
(پارک .)6595 ،1این در حالی است که از یکسو سرمایۀ انسانی جگوان و تحصگیلکگرده ایرانگی
آمادگی بالقوه کشور را برای ورود به عرصه رشد و پیشرفت نشان میدهد و از سوی دیگر عدم
قابلیت بازار کار برای جذ این سگرمایه ،بگه افگزایش نگرخ بیکگاری و بگالتبع کگاهش بهگرهوری
نیروی کگار منجگر شگده اسگت (کمیجگانی و همکگاران .)9319،در ایگن میگان ،توجگه بگه توسگعه
کگگارآفرینی (ولگگینیگگا و همکگگاران )9311 ،و ارا گگه حمایگگتهگگای قگگانونی و حقگگوقی ،آموزشگگی،
1. E-commerce
2. SMEs
3. hojabrkiani&elsadigahmed
4. park
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فرهنگی و اقتصادی از کارآفرینان میتواند به کاهش نرخ بیکگاری و افگزایش بهگرهوری نیگروی
کار کمم نماید.
 توجه به نگوآوری و تغ ییگرات فناورانگه و مبتکرانگه ،چگه در سگطد شگرکت و چگه در سگطد ملگیمیتواند زمینهساز بهرهوری باالی نیروی کار شگود .بنگابراین اقگداماتی چگون :حمایگت بیشگتر از
شرکتهای دانشبنیان ،توسعه پارکهای علم و فناوری و ارتقای جایگاه تحقیگق و توسگعه 9در
کشور عالوهبر هموارشدن مسیر دستیابی به اقتصاد دانشبنیان ،بهرهوری نیروی کار را نیگز ارتقگا
خواهد ب شید.
 بهکارگیری مؤلفههای رفتار سگازمانی مثبگتگگرا ماننگد :شگادمانی ،دوسگتی ،خگوشبینگی ،امیگد،خودباوری ،تا آوری و شکیبایی و تمرکز بر قوتها ،قابلیتها ،خوبیها و توانگاییهگای ذاتگی
کارکنان در سطد شرکتی ،عالوهبر اینکگه بهگرهوری نیگروی کگار را افگزایش مگیدهگد (الگوانی،
 ،9319حجازی و تقیپور فرشی ،)9311 ،میتواند زمینهساز ارتقای سرمایۀ اجتمگاعی در سگطد
ملی شود ،بهگونهایکه با همکاری و اعتماد متقابل بین دستگاههای دولتی ،ب ش تعاونی ،ب ش
خصوصی و عموم جامعه میتوان به شکوفایی و نهادینگی بهرهوری در اقتصگاد کشگور امیگدوار
بود.

1. R&D
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