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 1نیروي کار در ايرانوري  بهره بررسي تطبیقي
 

 ، عبداهلل توکليعلي افروزنیا
 

 11/07/37تاریخ دریافت: 

 01/12/37تاریخ پذیرش: 

 کیدهچ
سالۀ  انداز پانزده ( در چشمSDGsهشتمين هدف برنامۀ توسعۀ پایدار سازمان ملل متحد )

های نيل به این هدف، دستيابی به  ترین راه خود، کار شایسته و رشد اقتصادی است و یکی از مهم
وری نيروی کار  وری معرفی شده است. هدف از این پژوهش کيفی، بررسی بهره سطوح عالی بهره

های اخير و در مقایسه با کشورهای مشابه و درنهایت،  ان از منظر سياستی و عملکردی در سالایر
وری نيروی کار در اسناد  رو در پژوهش حاضر، جایگاه بهره تحليل شکاف احتمالی است. ازاین

وری  های کلی نظام بررسی شده، سپس به بررسی تطبيقی وضعيت بهره باالدستی کشور و سياست
وری  های اخير و همچنين در مقایسه با کشورهای عضو سازمان بهره ر ایران در سالنيروی کا
های خرد و  های اخير، در سياست دهد در سال ( پرداخته شده است. نتایج نشان میAPOآسيایی )

عنوان دستگاه حاکميتی  وری به ای شده است و سازمان ملی بهره وری توجه ویژه کالن به مقولۀ بهره
های تطبيقی از  های م بتی را در این زمينه برداشته است، اما بررسی وری در کشور، گام هرهارتقای ب

وری آسيایی نشان  های گذشته و در مقایسه با کشورهای سازمان بهره نظر روند آماری در سال
دهد که این جایگاه در خور و شان ایران اسالمی نبوده و زمان آن رسيده است که با اجرای  می
 وری خود را در عرصه اقدام و عمل به منصه ظهور بگذارند.  های بهره اد مقاومتی، سياستاقتص

 

وری آسيایی؛ اقتصاد  وری؛ سازمان بهره وری نيروی کار؛ سازمان ملی بهره بهره ها: کلیدواژه
 مقاومتی

 

 (APO) وری آسيایی های اخير و در مقایسه با کشورهای عضو سازمان بهره . بررسی تطبيقی در سال 1

 .دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران :مسئول ۀنویسند ali.afrouznia@ut.ac.ir 

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه عضو هيئت علمی atavakkoli@rihu.ac.ir 
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 مقدمه
 ،شـدن مرزهـای اقتصـادی    رنـ   ۀ کمواسط در عرصۀ توليد و تجارت جهانی به رقابت هامروز

 اصلی این رقابـت را تشـکيل   ۀپایوری،  ی بهرهبهبود و ارتقا برایو کوشش  است ابعاد دیگری یافته

یـا  وری  ، بهـره استاندارد زنـدگی یـک ملـت    ۀکنند ترین عامل تعيين دهد. در افن بلندمدت، مهم می

وری، ســبب پيشــرفت و  ی بهــرهارتقــا رو، ازایــن (.1،1333)هــریس ســطح درآمــد واقعــی آنهاســت

ۀ بـه مقولـ   توجـه گسـترش   برایتوسعه  یافته و درحال شود و اک ر کشورهای توسعه می یافتگی عهتوس

هـای زیـادی انجـام     گـذاری  هـای ارتقـای آن، سـرمایه    کارگيری فنـون و روش  هو تعميم بوری  بهره

انـد،   تـوجهی داشـته   ۀ اخير رشد اقتصادی قابـل اند. بررسی عملکرد کشورهایی که طی چند ده داده

)مقدم اند دست آورده وری به طرین افزایش بهرهاز آن است که اک ر این کشورها رشد را از حاکی 

 .(1777 زاده زنور، تبریزی و ولی

ژه در گـروه  ویـ  باالی تورم، نرخ بـاالی بيکـاری بـه   نرخ  :اساسی اقتصاد ایران نظيرهای  چالش

بـودن   پـایين  گذاری خارجی، سرمایه بودن ميزان گذاری، کم ۀ سرمایهبودن بازد جوانان و زنان، پایين

 ۀبـودن رتبـ   سبت به توان بـالقوه کشـور و پـایين   ویژه درآمدهای غيرنفتی ن هدرآمد صادراتی کشور ب

وری  ارتقـای بهـره  اقتصاد کشور است که های  جمله دغدغهپذیری از ۀ شاخو رقابتایران در حوز

 .(1734وری، )برنامـه جـامع بهـره   شد شده با ده به رفع بسياری از مشکالت مطرحکنن تواند کمک می

SDGsپایدار سازمان ملل متحد) ۀتوسع ۀاین در حالی است که هشتمين هدف برنام
انـداز   (در چشم2

يابی های نيل به این هدف، دست ترین راه نيز، کار شایسته و رشد اقتصادی است و یکی از مهم 2070

7معرفی شده است )سایتوری  بهره به سطوح عالی
UNDP،2012     که خـود ضـرورت حرکـت بـه )

 دهد. می ثبات را نشانوری پایدار و با بهره سمت

کل عوامـل توليـد بـر یکـدیگر اثـر متقابـل و       وری  بهره نيروی کار ووری  بهره به اینکه باتوجه

بنابراین، توجه  ؛کشور باشدوری  بهره مهم ۀبرند تواند پيش می نيروی کاروری  بهره دار دارند و یمعن

 

1. harris 

2. Sustainable Development Goals 

3. United Nations Development Program 
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 .(1730چندان دارد )محمدوند ناهيدی و جابری خسروشاهی،، ضرورتی دونيروی کارری و بهره به

کـالن، اهـداف و   هـای   در سياستوری  ۀ بهرهدر پژوهش حاضر، ابتدا به تبيين جایگاه مقول رو ازاین

 ۀپردازیم تا مشخو شود این شاخو کليدی توسعه، در نقش می جمهوری اسالمی ایرانهای  برنامه

 ۀریزان کشور چه جایگاهی دارد. سپس در ادامـ  گذاران و برنامه کشور از منظر سياست راه پيشرفت

اخيـر   ۀنيـروی کـار ایـران در دو دهـ    وری  بهـره  پژوهش، به بررسی تطبيقی و تحليل روند شـاخو 

APOآسـيایی ) وری  بهـره  سـازمان عضـو  ( پرداخته و آن را با کشـورهای  1737 -1737)
( مقایسـه  1

نيـروی  وری  بهـره  ال تحقين پاسخ خواهيم داد که آیـا شـاخو  ؤایت، به این سنهخواهيم کرد و در

 ،منطبن است و اگر چنـين نيسـت، ایـن شـکاف و فاصـله     وری  های ارتقای بهره سياستکار ایران با 

اهش داد و در و عملکردهـا را کـ  ها  توان شکاف بين سياست می ناشی از چه عواملی است و چگونه

 ؟المللی بود وری در سطح ملی و بين و عمل کوشيد و شاهد ارتقای بهرهين حرف   براستای انطبا

 

 وري تعريف مفهوم بهره
اسـت و بـا مسـائل    بيشتر تحت عنوان نرخ کـارایی معرفـی شـده     ،وری در ساليان متمادی بهره

 وری به موضـوعات اجتمـاعی ماننـد ایجـاد     بهره کار داشته است تا به امروز کهکيفيت و هزینه سرو

امنيت شغلی، کاهش فقر، حفو محيط زیست و پاسخگویی اجتمـاعی هـم وارد شـده اسـت.     شغل، 

توان ذکر کرد که در بسياری از کتب علمی به آن اشـاره شـده    می دو تعریف اصلیوری  بهره برای

شـده( بـه داده )نيـروی کـار، مـواد،      نده )مانند کاالهـا و خـدمات توليد  است. تعریف اول نسبت ستا

سـت.  ها کـردن داده  ده و کمينـه نکردن سـتا  وری در این تعریف، بيشينه بهره هدف ت.انر ی و...( اس

توان به انجام درست کارها  می تعریف دوم عبارت از جمع بين کارایی و اثربخشی است. کارایی را

بدین معنی که نتایج با کمترین هزینه و بيشترین ارزش افزوده حاصـل شـوند. اثربخشـی     ؛تعبير کرد

درسـتی انتخـاب شـده باشـند.      شـده بـه   ؛ یعنی اهداف تعيينهوم انجام کارهای درست استنيز به مف

 (.2017، 2)کاالو ترکيبی از کارایی و اثربخشی استوری،  بهره بنابراین

 

1. Asian Productivity Organization 

2. kalaw 
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 وري نیروي کار شاخص بهره
عبارت است از نسـبت ارزش سـتانده بـه ارزش داده کـه در سـه نـوع تـک        وری  بهره شاخو

عامله نسـبت سـتانده را بـه     وری تک بهره شود. شاخو می بندی کل عوامل طبقهعامله، چندعامله و 

چندعامله، نسبت سـتانده را بـه ترکيبـی از عوامـل توليـد و      وری  بهره یکی از عوامل توليد، شاخو

 کنـد. شـاخو   مـی  کل نسبت ستانده را بـه کـل عوامـل توليـد ارزیـابی و پـایش      وری  بهره شاخو

 د:کرزیر تعریف های  توان به روش می نيروی کار راوری  بهره

نيروی کار بر حسب توليد ناخالو داخلی و تعداد شاغالن در سـطح  وری  بهره شاخو( الف

تقسـيم بـر تعـداد شـاغالن      ،نيروی کار عبارت است از توليد ناخالو داخلـی وری  بهره کل اقتصاد:

 .کل اقتصاد

اد شـاغالن در سـطح کـل    نيروی کـار بـر حسـب ارزش سـتانده و تعـد     وری  بهره شاخو( ب

تقسيم بر تعداد شاغالن کل  ،نيروی کار عبارت است از ارزش ستانده کل اقتصادوری  بهره اقتصاد:

 .اقتصاد

ساعت اشـتغال کـل    -نيروی کار بر حسب توليد ناخالو داخلی و نفروری  بهره شاخو( پ

سـاعت اشـتغال    -بر نفـر  تقسيم ،نيروی کار عبارت است از توليد ناخالو داخلیوری  بهره اقتصاد:

 .کل اقتصاد

 ساعت اشـتغال کـل اقتصـاد:    -نيروی کار بر حسب ارزش ستانده و نفروری  بهره شاخو( ت

اعت اشـتغال کـل   سـ  -تقسيم بر نفـر  ،نيروی کار عبارت است از ارزش ستانده کل اقتصادوری  بهره

 .(1734کشور،وری  اقتصاد )برنامه جامع بهره

 

 پژوهش شناسي روش
گيـری،   ( از نظر جهت1773 فر و همکاران، براساس پياز فرایند پژوهش)داناییحاضر پژوهش 

وری در دو سـطح ملـی و    در رشـد و ارتقـای بهـره   توانـد   مـی  پژوهشی کاربردی اسـت و نتـایج آن  

وری  بهـره  رونـد شـاخو   ۀبه اینکه در ایـن پـژوهش بـه تطبيـن و مقایسـ      ؤثر باشد. باتوجهمسازمانی 
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نيـروی  وری  بهـره  و همچنين باوری  بهره کالنهای  و برنامهها  اخير با سياست ۀهنيروی کار در دو د

شده است، رویکرد پـژوهش، تطبيقـی اسـت. نـوع پـژوهش حاضـر،        کار کشورهای مشابه پرداخته

عملکـردی بررسـی و   های  و شاخوها  کيفی و با روش تحليل شکاف، فاصله احتمالی بين سياست

وری  بهـره  بينـی وضـعيت   اصلی پژوهش، توصيف، تبيـين و پـيش   فتحليل شده است. همچنين هد

طرین بررسـی   آن ازهای  ای انجام شده و داده ۀ کتابخانهنيروی کار در ایران است و پژوهش با صبغ

آسـيایی  وری  بهـره  و سـایت سـازمان  وری  بهـره  شده در سایت سـازمان ملـی  اسناد و مدارک منتشر

 گردآوری شده است.

 

 هاي کالن کشور ار در سیاستوري نیروي ک بهره
 توسعه  ۀسال هاي پنج وري در برنامه بهره

در  این موضـوع با مفهوم کلی بوده و وری  بهره بخشی از ،نيروی کاروری  بهره به اینکه توجهبا

با مفهوم کلی آن در وری  بهره به بررسی ،توسعه نيز با کليت آن در نظر گرفته شده استهای  برنامه

 جملـه وری و از بهـره  تـری از جایگـاه   صـحيح پردازیم تا بتوان ارزیابی  می توسعه ۀسال های پنج برنامه

 د. کرنيروی کار ارائه وری  بهره

ایـن   77ۀ د. در تبصـر شـ دوم توسعه مطرح  ۀسال وری برای اولين بار در برنامۀ پنج موضوع بهره

های کار، استفاده از و روشها  نظام اداری، بهبود سيستموری  بهره جهت افزایش"برنامه آمده است:

اجرایـی بایـد بخشـی از    هـای   مدیران کشور، دسـتگاه های  های پيشرفته و افزایش مهارتتکنولو ی

وری اختصـاص دهنـد. ميـزان ایـن     عه و بهبـود مـدیریت و افـزایش بهـره    اعتبارات خـود را بـه توسـ   

سـازمان   ،ر همين تبصـره د "بينی خواهد شد.ه پيشبودج ۀساله توسط دولت در الیح ، همهاعتبارات

 گيـری  ف شـدند تـا شـاخو انـدازه    ربـط مکلـ   ذیهـای   برنامه و بودجه سابن بـا همکـاری دسـتگاه   

د تـا زمينـه   دوم را تهيه و تدوین نماین ۀشده در برنام های پيش بينی و طرحها  فعاليت بخشوری  بهره

 م شود.دوم فراه ۀسال وتحليل عملکرد اجرای برنامه پنج برای ارزیابی و تجزیه

نشد و تنهـا هيئـت وزیـران    وری اشاره مستقيمی بهره سالۀ سومِ توسعه به موضوع نامۀ پنجدر بر
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ای اجرایـی را مکلـف بـه    ههيئت وزیران( دستگاه 7/7/33مورخ  7030ۀشمار ۀ)مصوب ایدر مصوبه

 لـی با همـاهنگی سـازمان م  وری  ۀ بهرهریزی و اجرای چرخ ها، تحليل عوامل، برنامهطراحی شاخو

احــی شــاخو دوم نيــز بــه طر ۀســال ۀ پــنجد. ایــن در حــالی بــود کــه دولــت در برنامــوری کــر بهــره

 تکليف کرده بود. ها  گيری فعاليت اندازه

وری  بهـره  توجه بيشتری به ،توسعه گذشتههای  چهارم توسعه نسبت به برنامه ۀسال ۀ پنجدر برنام

اهداف کمی تعيـين شـد   وری  بهره ن بار برایموضوع فصل اول این قانون، برای اولي 7ۀ د. در مادش

کـه   طوری ورمحور فراهم شود به محور به یک اقتصاد بهره هادهتحول کشور از یک اقتصاد ن ۀتا زمين

درصـد برسـد و متوسـط     7/71کل عوامل در رشد توليد ناخالو داخلی حداقل بـه  وری  بهره سهم

درصد  7/2و  1، 7/7توليد به مقادیر حداقل  نيروی کار، سرمایه و کل عواملوری  بهره رشد ساالنه

هـای   چهارم توسـعه و بودجـه   ۀیابند. حتی در بند ب این ماده، تخصيو منابع مالی در برنام افزایش

کـل  وری  ن تحقـن برآوردهـای مربـوط بـه ارتقـای بهـره      اجرایی منوط به ميـزا های  سنواتی دستگاه

منظـور تشـوین واحـدهای     بـه "ده آمـده اسـت:   ( این مـا ج)عوامل توليد شده است. همچنين در بند 

 ارتقـای بـا رویکـرد   وری  ارتقای بهـره صنعتی،کشاورزی، خدمات دولتی و غيردولتی و در راستای 

در برنامه، به دولت اجازه داده شد جـایزه  وری  بهره کيفيت توليدات و خدمات و تحقن راهبردهای

ایـران  وری  بهره نی طراحی و توسط سازمان ملیرا با استفاده از الگوهای تعالی سازماوری  بهره ملی

   "ور در سطوح مختلف اهدا نماید. های برنامه چهارم به واحدهای بهره طی سال

ر پایان سوم د وری در رشد اقتصادی به یک بهره پنجم توسعه، سهم ۀسال ۀ پنجبرنام 33 ۀدر ماد

سسـه  ؤصـورت م  ایـران را بـه   وری بهـره  تا سازمان ملـی  لت مکلف شدو دو گذاری شد برنامه هدف

عوامـل   ۀکليـ وری  بهـره  راهبری، پایش و ارزیابی گذاری، سياست ریزی، برنامه"أموریت دولتی با م

هـای   کشـور شـامل شـاخو   وری  بهـره  جـامع  ۀبرنام "ایجاد نماید. همچنين این سازمان باید "توليد

در هـا   و مسـئوليت هـا   توزیع نقش ۀدربرگيرند بهره وری، یو نظام اجرایی ارتقاوری  بهره استاندارد

صـورت   هـای دولتـی و غيردولتـی، بـه     اقتصادی و فرهنگی اعم از بخـش  اجتماعی،های  کليه بخش

 شده تدوین نماید و به تصـویب هيئـت وزیـران برسـاند.     های یاد االجرا برای تمامی بخش برنامۀ الزم
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و اثـر  وری  بهـره  تغييرات ،وم برنامهاند از سال د های اجرایی موظف شده تمام دستگاه« در این ماده»

و متغيرهـای  هـا   طور مستمر منتشر نماینـد و سياسـت   اقتصادی مربوط به بخش خود را به آن بر رشد

مزبـور رشـد صـعودی    هـای   از دسـتگاه وری  بهـره  را شناسایی کنند تا اثروری  بهره اثرگذار بر رشد

ای  ز هر مرحله تخصـيو اعتبـارات هزینـه   پرداخت حداک ر سه درصد ا در این برنامه "داشته باشد.

 اجرایی منـوط بـه رعایـت مصـوبات موضـوع ایـن مـاده و تکـاليف قـانونی مربـوط بـه           های  دستگاه

 شده است.وری  بهره

وری  بهـره  دادن رشـد محور قرار"ۀ ششم توسعه به الیحه احکام موردنياز اجرای برنام 17 ۀماد

لح را مکلف نموده اسـت ضـمن   جرایی و نيروهای مساهای  در اقتصاد پرداخته است و تمام دستگاه

نمودن این چرخـه   د، تمهيدات الزم را برای عملياتیدر مجموعه خووری  ۀ بهرهنمودن چرخ اجرایی

ایـران فـراهم نمـوده و گـزارش     وری  بهره در واحدهای تحت توليت خود با هماهنگی سازمان ملی

 "ئه نمایند.ایران اراوری  بهره آن را به سازمان ملی ۀساالن

پـنجم توسـعه    ۀبرنامـ  ۀشدن مصوب اجرایی در کشور،وری  ارتقای بهرهترین اقدام در زمينه  مهم

باشد. در این  می 34شهریور 11ت دولت به تاریخ ئکشور در هيوری  بهره یعنی تصویب برنامه جامع

اصـول و   ده اسـت، شـ آمـاده  وری  بهـره  کشور که توسط سازمان ملـی وری  بهره سند راهبردی نظام

ی و فرعـی و  انـداز، اهـداف اصـل    أموریت، چشمکشور، موری  بهره های هویتی نظام مدیریتارزش

کـل  وری  بهره ساله، رشد شاخو در این برنامه جامع ده راهبردی تبيين شده است.های  گيری جهت

 دهشـ درصد تعيين  77/7از رشد اقتصادی، وری  بهره درصد و سهم رشد شاخو 3/2عوامل توليد، 

 است.  

 

 هاي کلي ابالغي رهبر معظم انقالب وري نیروي کار در سیاست بهره

توليد ملی، »، «اقتصاد مقاومتی»های کلی  سياست کلی نظام از جملههای  در بسياری از سياست

ایجـاد تحـول در نظـام    »و « سـالمت »، «علـم و فنـاوری  »، «اشـتغال »، «حمایت از کار و سرمایه ایرانی

در   یــاو « اصــالح الگــوی مصــرف»، «گــذاری تشــوین ســرمایه»در امــور یــا و  «آمــوزش و پــرورش

نيـز کـه از     نقـل و  و حمـل   طبيعـی   ، منـابع  معدن  خش، ب آب  ، منابع ، انر ی اقتصادی  امنيت  های بخش
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کيـد قـرار   أمـورد ت مستقيم وری به طورمستقيم و غير بهره مقولهجانب مقام معظم رهبری ابالغ شده، 

 .گرفته است

کلی نظام نشان داده شده است که های  نيروی کار در سياستوری  بهره ، مقوله(1)ر جدول د

 نماید. می تبينها  نيروی کار را در این سياستوری  بهره اهميت و جایگاه

 
 کلي ابالغيهاي  نیروي کار در سیاستوري  بهره عناوين مرتبط با. 5جدول 

 عنوان مرتبط عنوان سیاست

صل کلی اهای  سياست

 قانون اساسی 44

 (1/7/1774)ابالغی 

 پایه و متخصو ۀ انسانی دانشسرمای ۀتوسع

کلی نظام های  سياست

 اداری

 (71/1/1773)ابالغی 

پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و  انعطاف

ای اداری ه کيفيت خدمات کشوری، توجه به اثربخشی و کارایی در فرایندها و روش

سازی وجدان کاری، انضباط  ل در ارائه خدمات کشوری، نهادینهمنظور تسریع و تسهي به

زیستی و حفو  جویی، ساده داری، صرفه اجتماعی، فرهن  خودکنترلی، امانت

نظارت و کنترل در نظام های  المال، کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شيوه بيت

حمایت از نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهن  و بهبود اداری و یکپارچه سازی اطالعات، 

 مستمر به منظور پویایی نظام اداری

کلی های  سياست

اصالح الگوی 

/17/4مصرف)ابالغی

1773) 

با ارائه و تشوین الگوهای موفن در این زمينه وری  بهره بند سوم: توسعه و ترویج فرهن 

 مندی انضباط و رضایت پذیری، های کارآمدی، مسئوليت کيد بر شاخوأو با ت

از وری  بهره با تأکيد بر استقرار نظام تسهيم منافع حاصل ازوری  بهره افزایش بند دهم:

و  انسانی، اجتماعیهای  سازی ارزش افزوده و منافع ناشی از سرمایهحداک رن: طری

 ها کارهای انگيزشی در نظام پرداختاستقرار سازو ،پایه مادی با تأکيد بر اقتصاد دانش

ریزی عملياتی و بهبود فریند تخصيو منابع  استقرار بودجه ،در بخش عمومی و بنگاهی

و ارزشيابی،  صالح ساختارهای ارزیابی، اکشور براساس منافع اقتصادی و اجتماعی

اصالح ، های دولتیگرا و اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاه اتخاذ رویکرد نتيجه

اولویت توانمندسازی نيروی اجرایی، و فریندهای ها، ابزارها  قوانين و مقررات، روش

 حمایتیهای  برنامه ۀکار در کلي
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 کلي ابالغيهاي  نیروي کار در سیاستوري  بهره عناوين مرتبط با. 5جدول )ادامه(    

 عنوان مرتبط عنوان سیاست

کلی های  سياست

 اشتغال

 (27/4/1730)ابالغی 

 نيروی کاروری  بهره مزدها وبند سيزدهم: رعایت تناسب بين افزایش دست

کلی های  سياست

توليد ملی، حمایت از 

 کار و سرمایه ایرانی

)ابالغی 

24/11/1731) 

نيروی کار با افزایش انگيزه، مهارت و خالقيت و وری  ی بهرهتوانمندسازی و ارتقا

 ایجاد تناسب بين مراکز آموزشی و پژوهشی با نيازهای بازار کار

کلی های  سياست

 د مقاومتیاقتصا

) ابالغی 

70/11/1732) 

ب با نقش آنها در توليد تا مصرف متناس ۀبری عادالنه عوامل در زنجير چهارم: سهم بند

آموزش، مهارت،  یانسانی از طرین ارتقا ۀویژه با افزایش سهم سرمای ایجاد ارزش، به

 د ارزشبند بيستم: تقویت فرهن  جهادی در ایجا -خالقيت، کارآفرینی و تجربه

گذاری و اشتغال مولد و اعطای  سرمایه وری، کارآفرینی، افزوده، توليد ثروت، بهره

 نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمينه

کلی های  سياست

 جمعيت

 (70/2/1737)ابالغی 

کردن ن  سازی و اصالح، تقویت و سازگارتوانمندسازی جمعيت در سن کار با فره

ای و تخصصی با نيازهای  حرفه -عمومی،کارآفرینی، فنیهای  ربيتی و آموزشنظامات ت

 ثر و مولدؤجامعه و استعدادها و عالین آنان در جهت ایجاد اشتغال م

کلی علم های  سياست

و فناوری )ابالغی 

23/2/1737) 

منظور دستيابی به  نظام آموزشی و تحقيقاتی کشور به سازی عملکرد و ساختار بهينه

کيد بر افزایش بودجه تحقين و پژوهش به أانداز و شکوفایی علمی با ت ف سند چشماهدا

کيد بر مصرف بهينه منابع أبا ت 1404درصد توليد ناخالو داخلی تا پایان سال 4حداقل 

 وری ی بهرهو ارتقا

 

 وري نیروي کار به روايت آمار بهره

ده و تعـداد شـاغالن بـر پایـه     نيروی کار را براسـاس ارزش افـزو  وری  بهره شاخو (2)جدول 

نيـروی کـار را بـر همـان     وری  بهـره  ، درصد تغييـر شـاخو  (7)( و جدول 1777=100، )1777سال 

 .(1734 ایران،وری  بهره دهد )گزارش سازمان ملی می اساس نشان
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در نوسـان بـوده اسـت و     34تـا   30حـول   71تا  37های  نيروی کار در سالوری  بهره شاخو

نيـروی کـار   وری  بهـره  روند افزایشی شـاخو  70خورد. از سال نمی آن به چشم تغييرات زیادی در

ار دارای نيـروی کـ  وری  بهـره  ادامه داشته است. از این سال بـه بعـد شـاخو    73آغاز شده و تا سال

 174بـا   30نيـروی کـار در سـال    وری  بهره خيز دارد. باالترین شاخوو روندی نوسانی است و افت

کـه   طـوری  داری مواجه شده اسـت، بـه   یپس از آن با کاهش معنهای  سالرقم خورده است که در 

دوباره یکسـان شـده و بـه     77سال وری  بهره با شاخو 117با  32نيروی کار سالوری  بهره شاخو

 ای این شاخو به گذشته بازگشته است.   گونه

 
 (5989=511وري نیروي کار )براساس ارزش افزوده و تعداد شاغالن، . شاخص بهره6جدول 
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 وري نیروي کار . درصد تغییر شاخص بهره9جدول 

 )براساس ارزش افزوده و تعداد شاغالن، ارقام به درصد( 
 

 
 

 دهـد کـه بيشـترین تغييـر م بـت شـاخو       مـی  نيروی کار نشانوری  بهره جدول تغيير شاخو

بـه   32و  31ی هـا  و بيشترین تغييـر منفـی آن در سـال   درصد  7/7با  73نيروی کار در سالوری  بهره

 تغييـر شـاخو   73تـا   71روی داده اسـت. از سـال   درصـد   7/7و منفـی   درصـد  7/3ترتيب با منفی 

 درصـد  1/1بـه منفـی   77بـوده اسـت کـه در سـال     درصـد  1/1نيروی کار م بت و حداقل وری  بهره

بـا تغييـرات منفـی شـدید      32و  31اوج گرفتـه و در سـال   30و  73باید و دوباره در سال  می کاهش

 گيرد. می مجددا روند م بت به خود 37شود و در سال  می واجهم

نيروی کار را بـه  وری  بهره در تغيير شاخوها  توان این دگرگونی می با تعمن در این تغييرات

تغيير  ،م ال صادی و فرهنگی مرتبط دانست. برایسياسی، اقت موضوعات و مسائل مختلف اجتماعی،
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بـا تغييـرات سياسـی و التهابـات پـس از       تـوان  مـی  را 77ر سال نيروی کار دوری  بهره منفی شاخو

اقتصـادی عليـه کشـورمان در    هـای   انتخابات ریاست جمهوری دهم مرتبط دانست و یا آغاز تحریم

 نيـروی کـار باشـد. بنـابراین    وری  بهـره  ترین دليل تغييرات منفی شاخو تواند مهم می 32و  31سال 

یـک موضـوع    ،خـاص طور يروی کار بـه نوری  بهره کلی وطور وری به بهره توان نتيجه گرفت که می

ثيرگذاری و تحليل و ارزیابی أسيستمی بوده و با بسياری از متغيرهای پيرامونی ارتباط دارد و برای ت

 درست آن، باید یک نگاه کل نگرانه و سيستمی به آن داشت.

شـده در   ا هدف تعریفهای اخير ب نيروی کار در سالوری  بهره همچنين مقایسه تغيير شاخو

يابی به ایـن هـدف، حـداقل در    دهد دست می نشان ،است درصد 7/2کشور که وری  بهره جامع ۀبرنام

و  30، 73، 73تـا   74، 71،72اخير ماننـد  های  که در بسياری از سال؛ چراچند سال اخير شدنی است

وری  بهره رشد شاخواین هدف برآورده شده است و تنها مسئله مهم نوسانات و عدم ثبات در  37

ی بهـره  صورت تحقن این مسئله و ثبـات در رشـد شـاخو و ارتقـا    روی کار است، هرچند که درني

 تر خواهد شد. تدریج دستيابی به این شاخو نيز مشکل وری، به

 

 (APO) وري آسیايي کار ايران با کشورهاي سازمان بهره نیروي وري مقايسه رشد بهره

عالقـه زیـادی نسـبت بـه آگـاهی از       ،در کشـورهای جهـان   مـيالدی  1323س از رکود سال پ

عنوان شاخو ارزیابی عملکرد اقتصادی به وجود آمد.  وری به وضعيت دو عامل درآمد ملی و بهره

های اخير بسياری از کشورهای دنيا برای نيل بـه سـطح مطلـوب زنـدگی، ارتقـای       همچنين طی دهه

برخی از کشورها م ل کره جنوبی، مالزی، سـنگاپور و  اند و  وری نيروی کار را هدف قرار داده بهره

ای نایل آمده و به مدد آن در ساختار  کن  از رهگذر این مالحظات به نتایج اقتصادی ارزنده هن 

وری پس از پایـان جنـ  جهـانی دوم،     سسات بهرهؤاند. م قدرت اقتصادی بر پایگاه بلندتری نشسته

سـيس  أدر فرانسـه ت  1370وری در سال  دند. اولين مرکز بهرهابتدا در اروپا و سپس در آسيا مستقر ش

 .تشـکيل شـد  "وری آسـيایی  سـازمان بهـره  "و در آسـيا،   "وری اروپـایی  مرکـز بهـره  "در اروپا . شد

 است که با مشارکت در توسعه اقتصادی 1دولتی ای و ميان سازمانی منطقه ،وری آسيایی سازمان بهره

 

1. regional intergovernmental organization 
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وری در  بهره یمردم آن کشورها از طرین ارتقا فيت زندگیـ اجتماعی کشورهای عضو و بهبود کي

ــال  ــد  1321س ــيس ش ــره   .تأس ــازمان به ــر س ــال حاض ــيایی  در ح ــين   20وری آس ــو دارد. اول عض

هنـد،  اپـن، جمهـوری کـره، نپـال،       ،جمهـوری چـين   1321در سال  APOکنندگان توافقنامه امضا

جمهوری اسـالمی   ،1327کن  در سال  هن  پاکستان، فيليپين و تایلند بودند. کشورهایی همچون

، 1323، سـنگاپور در سـال   1327، انـدونزی در سـال   1322، سریالنکا در سـال  1327ایران در سال 

، 1332، مغولسـتان در سـال   1374، فيجـی در سـال   1377، مـالزی در سـال   1372بنگالدش در سال 

و  2002ئوس در سال ، جمهوری دموکراتيک مردمی ال1332جمهوری سوسياليستی ویتنام در سال 

سـایت  ، 2012، آسـيایی وری  بهـره  )سـایت سـازمان   به این کشورها پيوستند 2004کامبوج در سال 

 .(1737 ایران،وری  بهره سازمان ملی

( آمـده اسـت.   4)نيروی کـار در جـدول   وری  بهره آسيایی از رشدوری  بهره آمارهای سازمان

تـوجهی   وری نيروی کـار قابـل   بهره يشه از رشدکه مشخو است در دو دهه اخير، چين هم چنان آن

 جهانی هم همخوانی دارد. ۀبرخوردار بوده است که این نتيجه با اقتصاد پيشتاز این کشور در عرص

نماید که در انتهای جدول از  می توجه وری جلب بهره در این جدول جایگاه  اپن از نظر رشد

در ایـن کشـور و   وری  بهـره  حقن سطح باالیکم برخوردار است که دليل آن توری  بهره یک رشد

طبيعـی  طـور   وری را بـه  بهـره  و منابع به شکل مطلـوب اسـت کـه افـزایش    ها  استفاده از تمام ظرفيت

 سازد. می مشکل

 نيـروی کـار، جـزء کشـورهای بـا رشـد      وری  بهـره  از نظـر رشـد   ایـن کشـورها  ایران در ميـان  

 7/7بـا    2000 -2007زمانی  ۀدر بازوری  بهره شدنيروی کار پایين بوده است و بيشترین روری  بهره

وری  بهـره  تحقن یافته است. این در حالی است که برخی کشورهای در حال توسعه سـازمان  درصد

عملکـرد  بـنگالدش، فيليپـين و الئـوس     سـریالنکا،  انـدونزی،  کامبوج، تایلند، آسيایی چون ویتنام،

 اند. بهتری در این زمينه داشته
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 (21: 6151وري آسیايي،  وري نیروي کار )سازمان بهره رشد بهره . درصد4جدول 
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پـس از آن  هـای   است که در سال درصد 4/1، 2017 نيروی کار منتهی به سالوری  بهره رشد

ند نزولی و کاهنـده داشـته اسـت،    این آمار رو ،اقتصادیهای  دليل تحریم هنيز ب 2017و  2014یعنی 

 شـاهد اوج دوبـاره رشـد    2017المللـی پـس از    هـای بـين   ع تحـریم د بـا رفـ  شـو  می بينی هرچند پيش

 نيروی کار در ایران باشيم.وری  بهره

 

 و پیشنهادها گیري نتیجه
ساله خود، کـار   انداز پانزده ( در چشمSDGsپایدار سازمان ملل متحد) ۀتوسع ۀاز اهداف برنام

يابی به این هدف مهـم، حرکـت   ترین راه دست شایسته و رشد اقتصادی است و شاید بتوان گفت مهم

ز اوری  بهـره  يابی به رشد اقتصادی پایدار از طریـن که امروزه دست چنان وری است، آن بهره به سمت

توسعه است و در این ميان انسان نقشی برجسته را  یافته و درحال اهداف بسياری از کشورهای توسعه

عمومی  ۀتدریج به یک مطالب ی در جهان بهور (. بهره1،2017)برم بر عهده داردوری  ی بهرهدر ارتقا

سياسی، اقتصـادی، اجتمـاعی و   های  تبدیل شده است وجامعه، کارایی و اثربخشی را در تمام عرصه

فراوان و این مهم جز با حرکـت   ،محدود است و اهداف عالی ،که منابع؛ چراکند می فرهنگی طلب

نيـروی کـار   وری  بهـره  تحقن این هدف در د و اولين قدم این راه،شو نمی محقنوری  بهره به سمت

 نيز باشد.ها  در دیگر زمينهوری  بهره تواند محرک ایجاد می است که

کـه هـر چنـد     دهد ایران در بيست سال اخير نشان می نيروی کار دروری  بهره شاخوبررسی 

ر هميشه نيروی کاوری  بهره این شاخو از فراز و فرودهای فراوانی برخوردار بوده و تغيير شاخو

پيشـرفتی را داشـته اسـت. همچنـين در      گيـری روبـه   ا روند کلی ایـن شـاخو جهـت   م بت نبوده، ام

رو  هگسترده اقتصادی عليه ایران این شاخو با کـاهش روبـ  های  دليل اعمال تحریم های اخير به سال

 نـی بي سـی و اقتصـادی بـا دیگـر کشـورها پـيش      و آغـاز مناسـبات سيا  ها  بوده است که با رفع تحریم

توجـه بـه اقتصـاد     د روند م بت و پرشتابی را به خود بگيـرد. لـذا در آغـاز ایـن رونـد م بـت،      شو می

وری  بهرهتواند به استمرار این حرکت و افزایش مستمر شاخو  می سازی اصول آن مقاومتی و پياده

 

1. brem 
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 دنيای سـلطه کمـک شـایانی نمایـد و هـدف برنامـه جـامع       های  نيروی کار حتی با وجود کارشکنی

وری، خود یکـی از اصـول حرکـت بـه سـمت       به اینکه بهرهبخشد. باتوجهکشور را تحقن وری  بهره

وری  توجـه بـه بهـره   نگـر و   مرکز بر اقتصاد مقاومتی در یـک نگـاه کـل   تلذا  ؛اقتصاد مقاومتی است

وری  بهـره  افزایـی در  مقاومتی، به ایجـاد یـک ارتبـاط دوسـویه و هـم      عنوان بخشی از پازل اقتصاد به

 شور منجر خواهد شد.ک

وری آسـيایی   سـازمان بهـره   نيروی کار ایران با کشورهای مشابه عضـو وری  بهره مقایسه رشد

و هـا   قبول و در خور ایران نيسـت و بـا ظرفيـت    ه ایران در ميان این کشورها قابلجایگا دهد نشان می

وری  بهره جملهوری و از هبهر موجود در نيروی کار جوان ایرانی سنخيتی ندارد. با آنکههای  قابليت

باالدسـتی  هـای   تر است، امـا بررسـی سياسـت    ور ما نسبت به دیگر کشورها پایيننيروی کار در کش

 تـر شـده و سـازمان ملـی     وری پررنـ   ۀ بهـره اخير، توجه به مقولـ های  در سال ،دهد می کشور نشان

ی را در ایـن زمينـه بـه عمـل     ترین متولی حاکميتی در ایران اقدامات مطلـوب  عنوان اصلی وری به بهره

و ایجـاد یـک    34وری کشـور در سـال    بهـره  تـرین آن تصـویب برنامـه جـامع     آورده است که مهـم 

چند این اقـدام  وری در کشور است. هر بهره ساله و شناسنامه هویتی برای خلن و حفو انداز ده چشم

ثيرپـذیری  أا چنانچه تد، امشو می کشور محسوبوری  های بهره عطفی در سياست ۀم بت بوده و نقط

تـوان بـه    ، نمـی ناشی از جریانات سياسی و اقتصادی دنيای سلطه ادامه داشـته باشـد  های  آن از تکانه

وری،  هـای بهـره   ساله هـم ماننـد سـایر سياسـت     انداز ده رنامه نيز اميدوار بود و این چشماجرای این ب

ی در عرصه اقتصـادی کشـور ضـرورتی    د توجه به اقتصاد مقاومتشو می کيدأناکام خواهد ماند. لذا ت

ثيرات منفی ناشی از جریانات بيرونی را به حداقل رسانده و به تحقن أتواند ت می ناپذیر بوده کهرانکا

نفـی نقـش    ۀکشور کمک نماید. قابل توجـه اسـت کـه ایـن سـخن بـه منزلـ       وری  بهره سند سياستی

اومتی ، بلکـه اسـتفاده از اقتصـاد مقـ    نيست کشوروری  بهره سطح یالمللی در ارتقا های بين همکاری

های منفـی   ثيرپذیریأکردن ت المللی و کمينه از مواهب ارتباطات بين مندیکردن بهره بر بيشينه عالوه

در تمـام سـطوح   وری  بهـره  اقتصاد کشور و همچنـين  ارتقایای را در  المللی، افن تازه از اقتصاد بين

 خواهد گشود. 
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نيروی کار، خود یکی از الزامـات حرکـت در   وری  بهره بخصوص ووری  بهره به اینکه باتوجه

نيـروی کـار ضـروری    وری  ی بهـره زیـر در ارتقـا   پيشـنهادهای مسير اقتصاد مقاومتی است، توجه به 

 است:

مزد، مزایـا و پـاداش   توجهی از حقـو  و دسـت   ابلکه در آن بخش ق 1محورهای عملکرد پرداخت -

شود، انگيزه و تالش نيروی کـار را افـزایش    می د پرداختبه سطح عملکرد فر نيروی کار باتوجه

، 7، بـوس و فرانـک  2002و همکـاران،   2)گـيلن  انجامد می نيروی کاروری  ی بهرهداده و به ارتقا

ی در صنایع، ارتقاوری  بهره به ارتباط مستقيم پرداخت و  (. همچنين از طرف دیگر، باتوجه1333

بار تورم و فشار هزینه بدون آنکه آثار زیان را افزایش دهد واقعیهای  تواند پرداخت می وریبهره

محـور  های جبـران خـدمات عملکرد   بنابراین طراحی نظام .(1772را در بر داشته باشد ) طاهری، 

تواند تحولی را در بخـش مـدیریت    می چه در سطح شرکتی و چه در سطح ملی ضروری بوده و

عـدالت  موجـب ارتقـای   بر افزایش بهـره وری،   عالوهرکتی و ملی ایجاد نماید که منابع انسانی ش

 تماعی در جامعه شود.عدالت اجگسترش  ،سازمانی و در سطح کالن

)نـاظم   انجامـد  مـی  بيشـتر نيـروی کـار   وری  بهره سالمت و بهداشت نيروی کار به یحفو و ارتقا -

 پــی دارد.و نيــز رشــد اقتصــادی را در  (2003و همکــاران،  7لوپکــه ، 2014و همکــاران، 4الحــن

بهبود کيفيت تغذیه نيروی کار، رعایت اصـول ایمنـی در کـار،     :لذا مواردی چون (2،2017)ویل

سالمت کارکنان، توجـه   ۀو غربالگری ساالن ها کاهش استرس و فشارهای روانی، انجام آزمایش

تواند در سـالمت جسـمی و فکـری     می انسانی )ارگونومی( در طراحی مشاغل عواملبه مهندسی 

 وری نيروی کار شود. بهره ثر بوده و موجب افزایشؤنان مکارک

و  3)ریسـکس  دهـد  مـی  نيـروی کـار را بهبـود   وری  بهـره  بـه اینکـه آمـوزش نيـروی کـار،      باتوجه -
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کـه ایـن   ؛ چراگـذاری در ایـن بخـش را نبایـد هزینـه پنداشـت       (، بنابراین سرمایه2017همکاران، 

نيـروی کـار را   وری  بهره ن را به همراه داشته وهزینه، مهارت، تخصو و توانمندی بيشتر کارکنا

هـای   اثربخشی برنامـه  یافزایش خواهد داد. همچنين توجه به کيفيت آموزش نيروی کار و ارتقا

تواند بـازدهی آموزشـی و سـپس نتـایج حاصـل از آمـوزش را        می آموزشی از مواردی است که

 افزایش دهد.

ری و وری بخصـوص بهـره  ارتقـای بهـره   تواند بـه  می فضای مجازی در عصر کنونی ۀرشد فزایند -

ی در ارتقـا  1ای کـه نشـان داده شـده اسـت اقتصـاد الکترونيکـی       گونه نيروی کار کمک نماید. به

، 7)هژبـر کيـانی و الصـدین احمـد     ثرنـد ؤم 2کوچک و متوسطهای  نيروی کار شرکتوری  بهره

کـارگيری آن بایـد در    هفرهنـ  بـ  این عرصه به همراه تـرویج  های  لذا استفاده از قابليت (.2017

 دستور کار متوليان امر قرار گيرد.

نيروی کار را وری  بهره تواند می سازی واقعی در بخش صنعت ۀ بازبودن اقتصاد و خصوصیدرج -

لـذا ضـروری   . (1737، فـروش بـدری   ، دیزجی و کتـاب 1773، )سوری و همکاران افزایش دهد

اصـالح  قـانون اساسـی و    44موانـع اجـرای اصـل     ربـط بـا رفـع    هـای حـاکميتی ذی   است دستگاه

 سازی واقعی را شتاب بخشند. سازی در کشور، روند خصوصی فرایندهای خصوصی

کـل عوامـل توليـد دوازده اقتصـاد کشـورهای آسـيایی       وری  بهـره  پژوهشی که بـه بررسـی   ۀنتيج -

 ل افـزایش اسـت  تـدریج در حـا   وری بـه  بهـره  انسانی بر ۀدهد نقش سرمای می نشان ،پرداخته است

کـرده ایرانـی    انسـانی جـوان و تحصـيل    ۀسو سرمای(. این در حالی است که از یک2010، 4)پارک

دهد و از سوی دیگر عدم  می آمادگی بالقوه کشور را برای ورود به عرصه رشد و پيشرفت نشان

نيروی ری و بهره قابليت بازار کار برای جذب این سرمایه، به افزایش نرخ بيکاری و بالتبع کاهش

 در ایـن ميـان، توجـه بـه توسـعه کـارآفرینی       .(1731کار منجر شده است )کميجانی و همکاران،

قانونی و حقوقی، آموزشی، فرهنگی و اقتصـادی  های  ( و ارائه حمایت1734، نيا و همکاران )ولی

 نيروی کار کمک نماید. وری  بهره تواند به کاهش نرخ بيکاری و افزایش می از کارآفرینان
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 توجه به نـوآوری و تغييـرات فناورانـه و مبتکرانـه، چـه در سـطح شـرکت و چـه در سـطح ملـی           -

حمایـت بيشـتر از    :د. بنـابراین اقـداماتی چـون   شـو باالی نيروی کـار  وری  بهره ساز تواند زمينه می

در  1جایگـاه تحقيـن و توسـعه    یعلم و فناوری و ارتقاهای  بنيان، توسعه پارک های دانش شرکت

نيروی کـار را نيـز ارتقـا    وری  بهره بنيان، تيابی به اقتصاد دانششدن مسير دسبر هموار وهکشور عال

 خواهد بخشيد.

بينـی، اميـد،   شـادمانی، دوسـتی، خـوش    :گـرا ماننـد   های رفتـار سـازمانی م بـت    لفهؤکارگيری م هب -

ذاتـی  هـای   یهـا و توانـای  ها، خوبی ها، قابليت قوتآوری و شکيبایی و تمرکز بر  خودباوری، تاب

دهـد )الـوانی،    مـی  نيـروی کـار را افـزایش   وری  بهـره  بر اینکـه  ر سطح شرکتی، عالوهکارکنان د

اجتمـاعی در سـطح    ۀسـرمای  یساز ارتقا تواند زمينه می (،1734، پور فرشی ، حجازی و تقی1731

ی، بخش دولتی، بخش تعاونهای  که با همکاری و اعتماد متقابل بين دستگاه ای گونه شود، بهملی 

در اقتصـاد کشـور اميـدوار    وری  بهـره  توان به شکوفایی و نهادینگی می خصوصی و عموم جامعه

 بود.

 

1. R&D 
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 منابع
، مديريت توسعه و تحول ۀفصلنامگرا،  وری در پرتو رفتار سازمانی م بت (، بهره1731الوانی، سيدمهدی )

 .7شماره 

ی یابی نقش سالمت و بهداشت در ارتقا(، تحليل و ارز1772رضا و حجازی آزاد، زهره ) امينی، علی

 .70ۀ ، سال نهم، شمارهاي اقتصادي ايران پژوهش ۀفصلنامنيروی کار در اقتصاد ایران، وری  بهره

شناسي پژوهش کمي در مديريت:  روش(، 1773الوانی، سيدمهدی و آذر، عادل )؛ فرد، حسن دانایی

 .، تهران: انتشارات صفار، چاپ سومرويکردي جامع

نيروی کار در وری  بهره انسانی بر ۀ(، بررسی آثار توسع1737) فروش بدری ، منيره و کتابدیزجی

 .71ۀ ، سال هشتم، شماروري مديريت بهره، OECDکشورهای منتخب 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ۀقانون برنامه چهارم توسع(، 1777ریزی کشور ) سازمان مدیریت و برنامه

 .ریزی کشور ن: سازمان مدیریت و برنامه، تهراجمهوري اسالمي ايران

اليحه احکام مورد نیاز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، (، 1734ریزی کشور ) سازمان مدیریت و برنامه

ریزی  ، تهران: سازمان مدیریت و برنامه(5931-5933اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران )

 .کشور

، از 37 مرداد 10شده در تاریخ  ، گرفتهکشوروري  بهره برنامه جامع (،1734ایران )وری  بهره سازمان ملی
http://www.nipo.gov.ir. 

بر پايه سال  5939تا سال 5971وري از سال  هاي بهره گزارش شاخص(، 1734ایران )وری  بهره سازمان ملی

 .http://www.nipo.gov.ir، از 37مرداد 10شده در تاریخ  ، گرفته5989

کيد بر أو دستمزد با توری  بهره (، رابطه1773ابراهيمی، محسن و حسين دوست، احسان )سوری، علی و 

 .7 ۀ، سال دهم، شمارهاي اقتصادي پژوهشصنعت ایران(،  :تحصيالت نيروی کار)مطالعه موردی

ۀ ر، شمااقتصادي ايرانهاي  پژوهش ۀفصلنامدر صنایع ایران، وری  بهره (، تحليل مزد و1772 )عبداهلل طاهری،

13. 

 (، تحليلی راهبردی بر اثر سرمایه انسانی در رشد1731پاداش، حميد و صادقين، علی ) ؛کميجانی، اکبر

 .7 ۀ، سال اول، شمارراهبرد اقتصادي ۀفصلنامنيروی کار، وری  بهره

 کل عوامل توليد ووری  بهره (، رابطه1730محمدوند ناهيدی، محمدرضا و جابری خسروشاهی، نسيم )

 .2ۀ ، شمارسازي اقتصادي مدل ۀفصلنامنيروی کار در ایران،  وری بهره
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 .ریزی و نظارت راهبردی ریيس جمهور ، تهران: معاونت برنامهاسالمي ايران

، سال روند ۀمجلوری در اقتصاد ایران،  (، بررسی بهره1777پروین )زاده زنور،  مقدم تبریزی، ناهيد و ولی

 .43ۀ شانزدهم، شمار

کارآفرینی در  ۀ(، نقش توسع1734) سلمانی، یونس و انصاری، زهرا ؛رضا امينی، علی ؛نيا، سيدآرش ولی

 ۀلنامفصیافته منتخب،  توسعه و توسعه ی کار: مقایسه تطبيقی کشورهای درحالوری نيرو بهره یارتقا
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