
  »بررسی وضعیت بهره وري در ایران و برخی از کشورهاي آسیایی«

  زهرا آقاسی زاده

  

  مقدمه

بدون شک، یکی از اهداف و آروزهاي ملّت ها و کشورها، فراهم آوردن یک زندگی مناسب، همراه با رفاه و 
امروزه تأکید برتوسعه پایدار، یکی از . است شده براي رسیدن به آن، توسعهاست؛ که بهترین راه شناخته آسایش 

تا از طریق آن، استاندارد هاي زندگی را در . محورهاي اساسی در سیاست گذاري ها ي دولت ها به شمار می اید
جامعه استاندارد زندگی در یک جامعه، به درجه اي از تأمین حداقل نیازهاي . جامعه خویش بهبود بخشند

به عبارت دیگر، کیفیت غذا، پوشاك، مسکن، آموزش و امنیت اجتماعی، استاندارد زندگی را تعیین . بستگی دارد
  . می کند

. براي ارتقاي استاندارد زندگی باید غذا، پوشاك، مسکن، آموزش و امنیت بیشتر و با کیفیت بهتر، تولید شود
نیروي کار و سرمایه  خدمات، می تواند از طریق افزایش نهاده هايافزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت کاالها و 

  .آیید استفاده به عملوري  بهرهیعنی توأم با صورت پذیرد و یا این که از منابع موجود به صورت کاراتر 

 عبارت است از به حداکثر رسانیدن استفاده از منابع،بهره وري، به عبارت دیگر، می توان چنین گفت که هدف 
به شیوه اي عملی و با کاهش هزینه هاي تولید، به منظور ... نیروي انسانی، سرمایه، مواد خام تولیدي، زمان و

گسترش بازار، افزایش اشتغال، کوشش براي افزایش دستمزدهاي واقعی و بهبود معیارهاي زندگی، به شکلی که 
  .به نفع کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان باشد

  ان و بعضی از کشورهاي آسیاییمقایسه بهره وري در ایر

طی دو دهه گذشته تعدادي از کشورهاي آسیاي جنوب شرقی و اقیانوسیه از رشد اقتصادي چشمگیري برخوردار 
بررسی هاي به عمل آمده نشان می دهد که این کشورها سهم قابل توجهی از رشد اقتصادي خـود را نـه   . بوده اند

ز طریق بهبود ساختارهاي مدیریتی، نیروي انسـانی، تجهیـزات و ماشـین    از طریق سرمایه گذاریهاي جدید، بلکه ا
  آالت بدست آورده اند



    مالزي

میلیون نفر واقع در جنوب شرق آسیا که شـغل  27کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر  320000کشوري با مساحت 
اکثـرا در   1981قبـل از سـال    اکثر مردمانش کشاورزي در مزارع موز، اناناس و کائوچو و یا صید ماهی بـوده وتـا  

دالر بـود و   100روستاها وجنگلها و در پائینترین سطح امکانات زندگی می کردند و درآمد سرانه هر نفر کمتـر از  
  دین و مذهب ونژاد کشور را بشدت نا امن نموده بود 18مناقشات و جنگهاي مذهبی ناشی از وجود 

  مهاتیر محمد

نفره اي بود که شغل معلمی پدرش تکافوي بـرآوردن آرزوي پسـرش مهـاتیر     11مهاتیر کوچکترین عضو خانواده 
جهت خریدن دوچرخه براي رفت و آمد به دبیرستان را نمی کرد بنابراین مهاتیر جهت برآورده نمـودن آرزویـش   

شـگاه  مهـاتیر پـس از اتمـام دبیرسـتان وارد دان    . شروع به فروختن موز در خیابان بعد از اتمام اوقات مدرسه نمود
مسـلمان آن دانشـگاه را برعهـده     دانشـجویان  پزشکی کشور همسایه سنگاپور شده و همزمان مسئولیت اتحادیـه 

پس از فارغالتحصیلی به کشورش بازگشـت و بعنـوان پزشـک جـراح بـه اسـتخدام نیروهـاي         1953سال . گرفت
بـا افتتـاح    1957ال کرده بودند درآمد، پس از خروج نیروهـاي انگلیسـی و در سـال    انگلیسی که کشورش را اشغ

  .مطبی شروع به طبابت نموده و نیمی از وقتش را صرف معالجه رایگان افراد فقیر نمود

کتاب معـروف خـود    1970سال بعنوان نماینده در مجلس ملی فعالیت نمود و در سال  5به مدت  1964در سال 
را به رشته تحریر درآورد که همین کتاب بعدها پایه واساس تفکرات آن مرد جهـت   "اقتصادي مالزيآینده "بنام 

 1975بعنوان سناتور وارد مجلس سنا و در سـال   1974بهرحال مهاتیر در سال . تحول اقتصادي کشورش گردید
نخسـت وزیـري نائـل     به سمت 1981بعنوان وزیر آموزش و پرورش و سپس نیابت نخست وزیر وباالخره در سال 

  !!یعنی سال شروع انقالب اقتصادي یک جراح در مالزي 1981تکرار میکنم سال . گردید

  مراحل بهبود بهره روي در مالزي

  :نخست
 20سال و بعد  10نقشه آینده مالزي را ترسیم نمود و اولویتها،اهداف و نتایجی را که می بایست در طی مدت 

  .نها دست یابند را مشخص نمود به آ 2020سال و نهایتا تا سال 



  :دوم 
تصمیم گرفت که آموزش همگانی وتحقیقات علمی اولـین اولویـت و درراس برنامـه هـا قـرار گیرنـد،بنحوي کـه        

ریشه کنی بـی سـوادي و از همـه    -بیشترین میزان بودجه و اعتبار رابراي آموزش همگانی و کسب مهارتهاي فنی
را  دانشـجویان  مهاتیر در همان سالها هزاران نفر از. علمی اختصاص داد مهمتر آموزش زبان انگلیسی و تحقیقات

  .با پرداخت بورسیه به بهترین دانشگاههاي جهان اعزام نمود

  : سوم
گذاشت، آنان را با استراتژي و برنامه هاي خود را بصورت کامال شفاف و با صداقت با مردم کشورش در میان 

نظام مالیاتی جدید که مسیر کشور را بسوي انقالب اقتصادي هموار می کرد آشنا نمود و از همه مهمتر از مردم 
مردم نیز چون او را صادق دیدند باورش کردند و همراه و دنباله رو گردیدند بنابراین در اولین . دست یاري طلبید

رخت روغنی نمودند که همین امر طی تنها دو سال مالزي را بعنوان سال اقدام به کاشت یک میلیون اصله د
  .بزرگترین و اولین کشور تولید کننده وصادر کننده روغن درختی به دنیا معرفی نمود

 900میلیارد دالري در عوض درآمد  20سال به درآمد  10مهاتیر تصمیم گرفت صنعت جهانگردي مالزي را طی 
میلیارد می  34درحالیست که درآمد حال و حاضر مالزي از صنعت جهانگردي  برساند این 81میلیونی سال 

باشد وي براي رسیدن به این هدف پادگان هاي نظامی ژاپنی را که از سالهاي جنگ جهانی دوم در کشور مالزي 
ا مالزي باقی مانده بودند را به مناطق جهانگردي شامل انواع بازیهاي تفریحی، ورزشی و فرهنگی تبدیل نمود ت

او . مرکزي جهانی براي برگزاري مسابقات بین المللی اتومبیل رانی، اسب سواري و بازیهاي آبی تبدیل گردد
% 46با رشدي معادل  1996مالزي در سال . همچنین کوالالمپور را مقر اصلی کنفدراسیون فوتبال آسیا قرارداد

کنندگان لوازم برقی و خود را بعنوان یکی از صادر  نسبت به سالهاي قبل از آن در زمینه صنعت برق والکترونیک
  .به دنیا معرفی نماید الکترونیکی

مهاتیر محمد با وضع قوانین شفاف و ضوابط مشخص درهاي اقتصادي کشور را بسوي سرمایه گزاران خارجی 
ن دالر معامله گشود و با تاسیس شرکت عظیم پتروناس در برجهاي دوقلوي کوالالمپور بازار بورسی با یک میلیو

  .در روز پایه ریزي نمود

تاسیس بزرگترین دانشگاه اسالمی دنیا گامی دیگر جهت جذب نخبگان علمی داخلی و خارجی از تمام نقاط دنیا 
علی الخصوص کشورهاي اسالمی بود وي توانست با تاسیس پایتخت اداري جدید بنام پاتوراجایا با دو میلیون نفر 

هم از نظر سیاحتی و هم تقسیم کار و با تاسیس دو فرودگاه جدیـد  ( کوالالمپور(تجاري جمعیت در کنار پایتخت 



هنـد و   -و مدرن و دهها جاده و اتوبان سریع السیر، رفت وآمد جهانگردان وسرمایه گزارانی که از کشورهاي چین
  .حاشیه خلیج فارس و باقی نقاط دنیا با آن کشور سفر میکردند را تسهیل بخشید

موفـق گردیـد    2003تـا   1981سـال یعنـی از سـال     21الصه باید گفت حاج مهاتیر محمد طـی مـدت   بطور خ
دالر در سـال و میـزان    1600دالر را به کشوري توسعه یافته با درآمـد سـرانه    100کشوري فقیر با درآمد سرانه 

میلیـارد دالر برسـاند    200توجه میلیارد دالر و میزان صادرات رابه رقم قابل  98میلیارد به  3سرمایه گذاري را از 
.  

  پایان مسئولیت ماهاتیر محمد

تصمیم به کناره گیري از قـدرت و سـپردن زمـام امـور کشـور بـه        اراده شخصی با 2003مهاتیر محمد در سال 
نیروهاي جوان وتازه نفس گرفت علی رغم درخواست مردم کشورش مبنی بر ماندن بر مسـند قـدرت، او تصـمیم    

بود و بدون اینکه بخواهد فردي از افراد خانواده اش را به قدرت برساند و یا حکومت را موروثی کند خود را گرفته 
بیسـت،  "بطور کلی از دنیاي سیاست کناره گیري نمود تا جانشینان او بتوانند آرزوي طراحی شده او بنام مـالزي  

صادي آسیا پس از ژاپـن، چـین، و کـره    را که در آن مالزي بعنوان چهارمین قدرت اقت 2020یا مالزي در  "بیست
ــدیل نماینــد     ــت تب ــه واقعی ــردد را ب ــدیل گ ــاه منتظــر    . تب ــویش هیچگ ــادي خ ــت اقتص ــاتیر در نهض    مه

کمک هاي آمریکا و کشورهاي اروپائی نماند بلکه توکل او ابتدا بر قدرت الیـزال الهـی سـپس بـر اراده و پشـتکار      
ــزم و اراده وحمایـــــت مـــــردم      ــود و از همـــــه مهمتـــــر عـــ ــورش قـــــرار داشـــــت  خـــ   کشـــ

  

 :وري نیروي انسانی بهره

منطقه و نیز شرق آسـیا    نیروي انسانی در ایران در مقایسه با کشورهاي  وري دهد شاخص بهره ها نشان می گزارش
 79نیروي کـار در ایـران در سـال      وري دهنده این است که میزان بهره اعالم شده نشان  آمارهاي.بسیار پایین است

  درصد رشد منفی داشته است،در حالی کـه در فاصـله   25کاسته شده است،یعنی  %25حدود  69نسبت به سال 
 34جنــوبی   درصــد،کره 36درصــد،تایوان  37درصــد،تایلند  40  وري در هنــگ کنــگ همــین ســالها،میزان بهــره

  است  درصد افزایش یافته 14درصد،و پاکستان  19  درصد،هندوستان 27درصد،سنگاپور 

  



 :اد غذاییوري مو بهره

دهد که ایران جزو سه کشوري است که بیشترین میزان ضایعات مـواد غـذایی را    هاي انجام شده نشان می بررسی
کیلـو کـالري اسـت،در     1600رود،معـادل   روز در کشور به هدر مـی  سرانه مواد غذایی که هر شبانه.در جهان دارند

کیلـو کـالري در روز افـزایش یافتـه      3900ي اخیـر؛ مصرف سرانه مواد غذایی در سالها  صورتی که متوسط میزان
  است

مواد غـذایی  % 30حدود   اما متاسفانه.دهد را صنایع غذایی تشکیل می  ارزش افزوده بخش صنعت% 20طور کلی  به
 ستمیلیون نفر ا 15این مقدار غذاي   شود که در ایران ضایع می

 

 :وري ساعات کار بهره

در هفته اسـت ایـن     ساعت 60تا  49علمی،ساعات کار مفید در ژاپن   امعطبق آمار رسمی منتشر شده توسط مج
ساعت در هفتـه اسـت در صـورتی کـه در      40تا  36ساعت در هفته و در آمریکا  72تا  54رقم در کره جنوبی به 

 .رسد ساعت می 9تا  6صنایع ما ساعات کار هفتگی به 

ــه در ســال  ــک ســازمان اداري   1365پژوهشــی ک ــان ی ــد کارکن ــار مفی ــورد ســاعات ک ــران در م صــورت   در ای
سـاعت کـار در هفتـه بوده،بـه      52ساعات کار اسمی سازمان مـوردنظر  .بود  انگیزي گرفت،نشاندهنده ارقام شگفت

  امـا نتیجـه پـژوهش نشـان    .دان کاري داشته اضافه  ساعت 8ساعت مقرر، 44سازمان عالوه بر   عبارت دیگر کارکنان
 .دقیقه کار مفید انجام شده است 8ساعت و  7داد که در عمل فقط  می

 2قریـب   72  در طـی سـال  )کارگر و کارمند(تعداد کارکنان دولت  هاي مرکز آمار ایران حاکی از آن است که یافته
طـور میـانگین    و صنعت را بـه   ماتهاي اداري،خد میلیون نفر بوده است حال اگر کار مفید روزانه هر فرد در بخش

سـاعت   20/8ساعت،در پرتغال  15/6که میانگین کار مفید روزانه در انگلیس  در حالی(ساعت در روز بگیریم 5/1
دولتی در روز تنهـا    توان گفت که کارکنان با یک محاسبه ریاضی می)است 20/7و در مجموعه کشورهاي اروپایی 

  .رود میلیون ساعت کار مفید به هدر می 13دهند و در عمل  یم  میلیون ساعت کار مفید انجام 3

  



 د در هفتهیساعت مف 49: ژاپن •

 د در هفتهیساعت مف 54:  یکره جنوب •

 د در روزیساعت مف7.2: ییاروپا يمجموعه کشورها •

 د در روزیساعت مف1.5: ران یا •

 .باشد یا میکاردر آس يروین يشاخص بهره ور نین ترییپا يران دارایپس از بنگالدش؛ ا •

 

 :وري انرژي بهره

بـه تصـویر صـفحه    (  نرخ مصرف سرانه انرژي در ایـران بـاالترین نـرخ     در زمنیه مصرف انرژي،طبق آمار ارائه شده
  فـرض کنیم،مصـرف   100سرانه در ایران را معـادل    چنانچه مصرف انرژي.مصرف سرانه در دنیاست) مراجعه شود

 60بـا جمعیـت     در واقع م توان گفت که کشور ایران.باشد می 14  و اندونزي 19،در هند 33ه انرژي در چین سران
  .مصرف انرژي کشور چین با جمعیت میلیاردي، مصرف انرژي دارد  میلیون چیزي نزدیک به میزان

ران معـادل  یدر ا ياگر مصرف سرانه انرژ.است یسرانه در دنن نرخ مصرف یران  باالتریدر ا ينرخ مصرف سرانه انرژ
 :باشد 100

 33ن معادل یدر چ يمصرف سرانه انرژ 

 19در هند معادل  يمصرف سرانه انرژ 

 14معادل  يدر اندونز يمصرف سرانه انرژ 

  

  ران و ژاپنیکسان درایت یمان با ظرفیدو کارخانه س يسه بهره وریمقا

 ژاپن                  رانیا                                   موضوع

 90               115د هر تن     یتول يبرا یبرق مصرف •

 175               1400کار شاغل                    يروین •

  /.5                   4)             لو متر مربعیک(مساحت  •



  

 :تحقیق و توسعه

 5/1دالر براي هر نفر بوده،در حالیکـه در ایـران    185،هزینه تحقیقات در آمریکا و سوئیس 70دهه طبق آمار در 
دهـد کـه    در ایران نشان مـی  1362-47  بررسی بودجه پژوهش و تحقیق بین سالهاي. دالر براي هرنفر بوده است

  شده است  درصد بودجه کل صرف فعالیتهاي تحقیقاتی 1همواره کمتر از 

  فرهنگیشاخص هاي 

 در کشـور  يحاکم نبـودن فرهنـگ ونگـرش بهـره ور    در کشور ما؛  ين بودن بهره وریین عوامل پایاز مهمتر یکی
 :ارائه شده است یسه چند شاخص فرهنگیر مقایدر ز. است

 تعداد کتاب منتشر شده در سال

 رانیبرابر ا 8/1لندیتا 

 رانیبرابر ا2.1س یسوئ 

 رانیبرابر ا 2/6 یکره جنوب  

 عنوان روزنامهتعداد 

 رانیبرابر ا 12ه یترک 

 رانیبرابر ا 9ت یکو 

  ران یبرابر ا 40سوئد 

همواره از پایین بودن بهره وري نیروي کار در کشورمان شنیده ایم و در مقایسه ي آن با شاخص هاي بهـره وري  
امـا  . خورده ایـم در کشورهاي توسعه یافته و یا حتی برخی کشورهاي در حال توسعه ي آسیاي شرقی حسرت ها 

این که چرا چنین وضعیتی را در کشورمان شاهدیم واقعاً جاي تأمـل دارد و یقینـاً تـا ایـن موضـوع بـه درسـتی        
 .واکاوي نشود حل آن نیز میسر نخواهد بود



در بسیاري از موارد ما شاهدیم که بسیاري از کارها بر اساس اصول : ارها درست تعریف نشده اندک -1
یک فرایند مناسب تعریف نمی گردند و این مسئله باعث می شود که کاري که  صحیح و به صورت

تعریف شده است، اصوالً اثربخش نباشد یعنی نیروي کار حتی در صورت انجام صحیح و دقیق آن کار، با 
این مسئله در کشور ما . نتیجه ي مناسب و موثري به لحاظ مفید بودن کار انجام شده مواجه نمی شود

حقیر به خصوص در ادارات بسیار شایع است و بسیاري از نیروهاي کار اینگونه احساس می کنند به نظر 
که چون کار درست تعریف نشده است حتی در صورت انجام صحیح آن کار، کارمفیدي انجام نشده و به 

اختها به عنوان مثال ارگانهاي نظارتی در شرایطی که زیرس. این وسیله آن کار ارضا کننده نمی گردد
براي حل مشکالت موجه نیستند با چنین مشکلی مواجهند چرا که نیروي انسانی این گونه سازمانها از 

در شرایطی که کاري فاقد  .اثربخش نبودن نظارتهاي خویش بیش از هر کس دیگري اطالع دارند
ي نیز نمی توانند انگیزش روانی الزم براي نیروي انسانی باشد یقیناً حتی موثرترین عوامل انگیزشی ماد

 .حالل مشکل بهره وري باشند

در بسیاري از مشاغل به خصوص مشاغلی که محصول در : کارها به درستی اندازه گیري نمی شوند - 2
آنها به راحتی قابل اندازه گیري با شاخصهاي کمی نیست، نیروي کار نمی تواند برداشت صحیحی از 
میزان مفید بودن کار خود و میزان پیشرفت خود داشته باشد و در چنین محیطی یک فضاي رقابتی 

د گانه و ترکیبی از کمی و کیفی می تواند تا حد تعریف شاخص هاي چن. قابل شکل گیري نیست
معموالً واحدهاي ارائه کننده ي خدمت بیش از واحدهاي تولید . زیادي موجب حل این مشکل گردد

کننده ي کاال با این مشکل مواجهند و به همین دلیل ادارات دولتی و واحدهاي اداري صنایع و 
موجهند و بهترین راه حل این مشکل ارج گذاردن به  واحدهاي مدیریتی بنگاهها بیشتر با این مشکل

نظرات مشتریان و مراجعان سازمان ها و بنگاه و ثبت نظرات آنهاست و دیگر این که به بحث ارزیابی 
 .عملکرد و تعریف و به روز آوري علمی شاخصهاي انجام کار اهتمام ویژه اي ورزیده شود

روي انسانی به عنوان مهمترین سرمایه ي یک بنگاه همواره باید نی: نیروي انسانی مورد احترام نیست - 3
مورد احترام و حمایت باشد و در صورتی که با دید ابزاري به نیروي انسانی نگاه شود مطمئناً آن نیروي 
انسانی نیز فاقد شخصیت و روحیه ي مناسب گشته و اصوالً از جایگاه ابزاري خود در کارگاه وقوف یافته 

بدکارکردن سعی می کند تا وجود خود را در آن میان به عنوان یک عامل موثر و حیاتی اثبات و حتی با 
نماید که متأسفانه چنین سازمان هایی به جاي اصالح نوع نگاه خود به نیروي انسانی، با تغییر سریع و 

 .زنند جایگزینی یک نیروي کار دیگر بیش از پیش بر وجود این بیماري در سازمان خویش دامن می

چه بسا در سازمانی کاري درست تعریف شده باشد و  :تشویق و تنبیه به درستی اجرا نمی شود - 4



درست هم اندازه گیري شود و حتی به نیروي انسانی هم احترام گذارده شود اما این مسئله که سازمان 
ن می گردد چرا که بین کار خوب و بد تفاوتی قائل نگردد موجب یک رقابت در تنبلی و بد کارکرد

نیروي انسانی فعال نیز از این که بخواهد جور یک نیروي انسانی کم کار را بکشد احساس رضایت نمی 
و ادامه ي این رویه . کند و این مسئله موجب می شود ترمز ارتقاي بهره وري در سازمان ها کشیده شود

یک سازمان بی روح و مرده تبدیل موجب می شود کم کم وجدان کاري در سازمان بمیرد و سازمان به 
نمونه ي این سازمان را در ادارات مختلفی که حتی به لحاظ کسب امتیاز و اخذ گواهی هاي . گردد

 .متعدد مدیریتی موفق هستند زیاد می توان مشاهده نمود

 
ي انسانی یک چه بخواهیم و چه نخواهیم همواره نیروها: تفاوت هاي محسوس دستمزد در سازمانهاي مشابه - 5

سازمان خود را با نیروهاي سازمان هاي دیگر مقایسه می کنند و معموالً هم در این مقایسه وضعیت خود را با 
این که حقوق . سازمانهایی مقایسه می کنند که به لحاظ مسائل نیروي انسانی از وضعیت بهتري برخوردارند

شته باشد متأسفانه در کشور ما رایج است و به همین کارشناسان مشابه در سازمان هاي مشابه تفاوت زیادي دا
دلیل همواره تبعات این مشکل گریبان سازمان ها و بنگاه هاي کشور را می گیرد و به عنوان سدي در ارتقاي 

 .بهره وري عمل می کند

ه شود موجب این مسئله که کسی کاري انجام دهد و به نام دیگري نوشت: نوشتن کارهاي خوب به نام دیگران - 6
بروز یک نوع حس استحمار در افراد می گردد و حال اگر در یک سازمان این مسئله رایج باشد که همواره امتیاز 

انجام خوبِ کارهاي خوب به نام فقط مدیران نوشته شود و ایشان باشند که از پاداش هاي مختلف مادي و 
لمداد می گردد و این مسئله نیز متأسفانه از مطمئناً یک عامل ضد بهره وري ق معنوي برخوردار گردند، 

مشکالت رایج در کشور است که همه ي ما در محیط کارمان بارها با آن مواجه بوده ایم و این مشکل هنگامی 
که با مقصرگرفتن به ناحق نیروهاي پایین دستی همراه می شود موجب تشدید بحران بهره وري در کارگاه می 

موجب تخریب روحیه و انگیزه ي کار در نیروهاي انسانی می گردد، چرا که در هر  گردد چرا که این دو عامل
 .صورت نقاط ضعف به نام ایشان و نقاط قوت به نام مدیران نگاشته می شود

در کشور ما چه به لحاظ : تعریف غلط نظام هاي ارتقاي شغلی و حقوق و دستمزد و یا عدم اجراي صحیح آنها - 7
به لحاظ قوانین استخدام کشوري و چه به لحاظ اجراي دقیق آنها معموالً ارتقاي شغلی چندانی  قانون کار و چه

چه به لحاظ جایگاه کاري و چه به لحاظ میزان حقوق و دستمزد براي نیروي انسانی متصور نیست چرا که 
شوند و در چنین سازمان معموالً افراد شایسته به جاي ارتقا سرکوب می گردند تا رقیب افراد بارابطه محسوب ن



هایی معموالً مشاغل حساس و مترقی توسط افرادي اشغال می شود که به لحاظ روابطی و به دور از ضوابط برگ 
این مسئله موجب می شود تا یک نیروي انسانی، بدون انگیزه ي ارتقاي . هاي برنده بیشتري در دست دارند

کار به استحکام پایگاه هاي مبتنی بر رابطه و تضعیف جایگاه شغلی کار کند و یا به جاي انجام صحیح و دقیق 
روابط با استفاده از همین ابزار همت ورزند و موفقیت خود را در گروي این روابط ببیند تا موثر بودن در محیط 

 .کار

   
موجب می این مسئله که به کار و اخالق حرفه اي و اختصاصی آن اهمیت داده شود  :جایگاه اخالق کاري - 8

یقیناً توجه بیشتر به اخالق . شود تا انگیزه ي کار و وجدان کاري در نیروي انسانی و البته خود مدیران ارتقا یابد
اسالمی در این خصوص که از اولیا و ائمه و کتاب آسمانی به ما رسیده است می تواند نقش تعیین کننده اي در 

ه این مسئله در صورتی بیشتر نمود و بروز می یابد که در سطوح بهبود بهره وري نیروي کار داشته باشد و البت
مدیریتی نیز به آن توجه شود و نمی توان از نیروهاي پایین دستی خواست به چیزي مقید باشند که اعتقاد 

مدیران به آن سست است و در این صورت نیروي انسانی بیش از این که متوجه اهمیت اخالق کاري و وجدان 
به این مسئله توجه میکند که این شعارهاي انسانی، وسیله اي هستند تا فقط مدیران جایگاه خود را  کاري باشد،
 .ارتقا دهند

  

 


