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چکيده
پیچیدگی شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و فشارهای روزافزوو ازار،ی تغییراتزی را در سیاسز هزای اقتصزادی
کشور طلب میکند تا بتوا عالوه بر فائق آمد بر فشارهای اار،ی مو،بزا

رشزد و نمزو و توسزع کشزور را نیزو

فراهم آورد .بنابراین مقام معظم رهبری موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح و سیاس های کلی آ را ابالغ فرمودنزد کز
در بندهای آ ب موضوع بهرهوری نیو اشاره شده اس  .با تو ،ب اهمی
کشور پژوهش حاضر بر آ اس

ویژه نیروی انسانی در سازما هزا و اقتصزاد

تا ب تحلیل بهرهوری نیروی انسانی در بخش صزنع

بزا رویدزرد اقتصزاد مقزاومتی

بپردازد .شهرک صنعتی سمنا ب عنوا ،امع آماری پژوهش انتخاب و پرسشنام در بین نمونز آمزاری کز بزر طبزق
فرمول کوکرا و ب روش طبق بندی غیرنسبی انتخاب شدهاند توزیع شد .تجوی و تحلیل دادههزا حزاکی از آ اسز
ک از نظر ،امع مورد بررسی شهرک صنعتی سمنا از وضعی

مناسبی در هر یک از شااصهزای بهزرهوری نیزروی

انسانی یعنی «عوامل فردی» «عوامل فنی» «عوامل مدیریتی» و «عوامل سزااتاری» برازوردار اسز

و وضزعی

کلزی

بهرهوری منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی نیو مناسب برآورد میشود .با این و،ود نتایج پژوهش حاکی از آ اس
از نظر نمون آماری شااصهای «عوامل مدیریتی» و «عوامل سااتاری» همچنا با وضزعی

کز

آرمزانی فاصزل دارنزد و

تو ،ویژه مدیرا سازما ها را می طلبد .عالوه بر این از نظر نمون آماری عوامل مدیریتی و عوامل فردی بز ترتیزب
بیشترین ارتباط را با بهرهوری منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر بیانی های راهبردی مقام معظم رهبری دارند.

 .1دانشیار و عضو هیا
 .2دکتری مدیری

علمی دانشگاه سمنا (نویسنده مسئول) رایانام )a_rastgar@semnan.ac.ir( :

منابع انسانی دانشگاه پیام نور تهرا

 .3کارشناسی ارشد مدیری

بازرگانی و کارمند دانشگاه سمنا

 .4کارشناسی ارشد مهندسی مدانیک و کارمند دانشگاه سمنا

کليد واژهها :بهرهوري ،منابع انساني ،اقتصاد مقاومتي.

فصلنام علمی مطالعا

مدیری
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مقدمه
شناسایی مؤلف های بهرهوری منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی از اهمیز
اس  .دشمن پس از شدس

وافزری برازوردار

در پروژههای براندازی و ناتوانی در امر شروع ،نگ نظامی بزا

،مهوری اسالمی ایرا ب دنبال ایجاد ،نگ اقتصادی با ایرا اس  .بر همین اساس استدبار
،هانی در سالهای گذشت ب تحریمهای گستردهای علیز نظزام اقتصزادی ایزرا دسز
اس  .همین امر باعث شده ک معیش

زده

مردم و توسع اقتصادی کشزور یدزی از مهزمتزرین

چالشهای کشور باشد .پس از مطرحشد اقتصاد مقاومتی در سال  1389توسط مقام معظم
سال  92سیاس های کلی اقتصاد مقاومتی را ابالغ فرمودند .ایشزا بزا بیزا ایندز یدزی از
راههای عبور از مقطع حساس و سرنوش ساز کنونی ،دی گرفتن اقتصزاد مقزاومتی اسز
تأکید کردند ک اقتصاد مقاومتی یک شزعار نیسز
شود(بیانا

مقام معظّم رهبری در دیدار با دانشجویا

بلدز واقعیتزی اسز

.)1391/05/16

بهرهوری اساسیترین عامل رسید ب نتایج مطلوب و کسب موی
نسب

کز بایزد محقزق
رقابتی قابلمالحظ

ب رقبا ب شمار میرود؛ بنابراین موضوع بهرهوری دغدغ اساسی تمامی سزازما هزا

اعم از ادماتی و تولیدی اصوصی و دولتی اس
تجهیوا

(نزامم و نزوری مجزد

 .)1393بز روز بزود

مدر نیروی انسانی حرف ای و ماهر هماهنگی کافی و منسجم از منابع تغییرا

با رویدرد اقتصاد مقاومتی (مورد مطالع  :شهرک صنعتی سمنا )

رهبری معظم ل در سال  91اقتصاد مقاومتی را یک مطالب عمومی عنوا کردند و نهایتاً در
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با تو ،ب اهمی

بهره وری و نیو اقتصاد مقاومتی و با عنای

ب شرایط ازا

کشزور

تدریجی و یا بنیادین در بهرهوری اس  .ب زعم صاحبنظرا در این میزا نیزروی انسزانی
نقش پررنگتری در افوایش یا کاهش بهرهوری نسب

ب دیگر عوامل بر عهده دارد .تو،ز

ب نیروی انسانی در سطح کال و نیو در سطوح ارد بیشازپیش موردتو ،اقتصزاد امزروز
واقع شده اس

و این مهم در اقتصاد مقاومتی و مبتنی بر دانش نمود بیشتری پیدا مزیکنزد؛

ب گون ای ک در نظامهای صنعتی و فراصنعتی پیوند میا نیروی انسانی و تولید و بهزرهوری
دگرگو شده و بهرهوری را پیامد آگاهی و تواناییهای ذهن پرورشیافت انسزا هزا در نظزر
میگیرند

(نامم و نوری مجد

 .)1393دستیابی ب رشد اقتصادی از طریق افوایش بهزرهوری منزابع

انسانی از اهداف اساسی اقتصادی کشورها ب شمار میرود .ارتقای بهرهوری ک بزا اسزتفاده
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بهین از عوامل تولید حاصل شود در رسید ب رشزد اقتصزادی مسزتمر و توسزع پایزدار و
دستیابی ب اهداف اقتصاد مقاومتی افقهای ،دیدی را مزیگشزاید و بزر ایزن اسزاس بایزد
پذیرفت شود ک تو، ،دی ب مقول بهرهوری و راههای ارتقای آ میتواند رشد اقتصزادی
تصریحشده در برنام های توسع در اسناد باالدستی را قابل حصول سازد .مصادیق بهرهوری
ب طور صریح و ضمنی در برنام های چهارم و پنجم توسزع اقتصزادی مزدنظر قزرار گرفتز
اس ؛ سیاس های کلی این برنام ها در اصو

بسترسازی برای رشزد سزریع اقتصزادی و

فصلنام علمی مطالعا

اقتصاد مقاومتی و رقاب پذیری اقتصادی تعامل فعال با اقتصاد ،هانی و توسزع مبتنزی بزر
دانایی هر یک ب نوعی با مقول بهرهوری در ارتباط قرار میگیرند
،ه

(طزاهری

 .)1395بدو تردید

الق آیندهای پویا و توسع یافت و ایستادگی اقتصزادی در دنیزای پررقابز

مدیری

نیازمنزد افزوایش بهزرهوری و اسزتفاده حزداکرری از امدانزا
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توسع یافت و یا درحالتوسع ب اهمی
اقتصادی و کسب موی

هسزتیم .امزروزه کشزورهای

بهرهوری ب عنزوا یدزی از ضزرور هزای توسزع

رقابتی پی بردهاند .در کشور ما اهمی

تو ،ب مقول بهرهوری کزار

و نیروی انسانی ب دالیل مختلفی از،مل حاکم نبود فرهنگ و نگرش درس
در ،امع مورد غفل

امزروزی

قرارگرفت اس  .شایا ذکر اس

ب بهزرهوری

صاحبنظرا بزر ایزن باورنزد کز

حلق مفقوده اقتصاد ایرا پیش از آند سرمای و یا منابع طبیعی باشد نبود بهرهوری منزابع
انسانی اس

(بختیاری و همدارا

 .)1393بنابراین با تو ،بز اهمیز

موضزوع و لزووم تو،ز

هرچ بیشتر ب بهره وری منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی نوشتار حاضر ب دنبال پاسز بز
این سؤال اس

ک بهره وری نیروی انسانی در بخش صنع

بزا رویدزرد اقتصزاد مقزاومتی

چگون اس ؟
مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
اقتصاد مقاومتی
میرمعوی ( )1392معتقد اس
اقتصادی اس
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اقتصاد مقاومتی تأکیزد بزر روی حزوزهای از عملدرهزای

ک تهدیدهای ناشی از تدان های بینالمللی و ،هزانی و نیزو اصزوم هزای

اقتصادی نظیر رژیم تحریم را تبدیل ب فرص هزای درو زای اقتصزادی مزیکنزد و اساسزاً

اقتصاد مقاومتی را از اقتصاد حمایتی تفدیک میکند .در اقتصاد حمایتی موضوع ایزن اسز
مقاومتی ب یک نظامی اندیشیده میشود ک وقتی در برابر تهدید قرار میگیرد رشد میکنزد
و حتی باالتر از آ ،هش میکند .وی اقتصاد مقزاومتی را حالز
اسالمی میداند ک هدف اصلی آ عبار

اس

از امنی

ویزژهای از نظزام اقتصزاد

اسزتقالل و اودکفزایی اقتصزادی.

وی ادام میدهد ک پدیده دیگری ک بر مفهوم اقتصاد مقاومتی مترتب میشود -کز عمومزاً
نیو مورد غفل

واقع میشود -مفهوم و فرهنگ ،هاد در حوزه اقتصاد اس ، .هاد دارای س

ویژگی اصلی اس  :در ،هاد انسا درراه ادا و ب قصد قربز

بزرای حفز نظزام حرکز

میکند .عنصر اصلی ک باعث میشود اقتصاد مقاومتی قدر پیدا کند تا تهدیزدها را تبزدیل
ب فرص

کند همین مفهوم ،هاد اس  .مسئل دیگری ک میرمعوی ( )1392تأکید مزیکنزد

مشارک

و بایزد مبتنزی بزر

فعالی

مردم اس

مردمزی اسز

ک اقتصاد مقاومتی اساساً یک حرک

مردم بنانهاده شود .معصومی نیا ( )1391نیو معتقد اس

مقاومتی و،ود دارد .در نگاه کوتاهمد

اقتصاد مقاومتی ب معنزی مقزاومسزازی اقتصزاد در

برابر تحریمها و تدان های ،هانی اس ؛ اما در نگاه بلندمد
اس

دو نگاه بز مفهزوم اقتصزاد
الگزوی ،دیزدی و سیسزتمی

ک بتواند برای مقابل با فشارها مرفی های ،دیدی را فعال کند .علیزواده ( )1391نیزو

معتقد اس

اقتصاد مقاومتی مهندسی اقتصاد در وضعی

ناشی از تدان های اقتصادی ا،تماعی داالی اس

و یا ناشی از تحریمهزا و اصزوم هزای

اار،ی ک مقاومتی را برای فائق آمد میطلبد .مقاوم
مطالب یک حق توسط مردمانی اس

ااصی اس

ک این وضع اا

یا

با رویدرد اقتصاد مقاومتی (مورد مطالع  :شهرک صنعتی سمنا )

میکند؛ در ،هاد کار و تالش مضاعف و،ود دارد و انسا در ،هاد ،ا و مال اود را فزدا
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ک کشور ضعیف از صنایع اود در برابر کشزور قزوی بایزد حمایز

کنزد؛ امزا در اقتصزاد

ک ازنظزر قزدر

ب معنای پزی گیزری پافشزاری و
سیاسزی در اقلیز

قزرار دارنزد .در

شرایطی ک حقوق گروههایی از یک ،امع یا کشوری از کشورهای ،ها ب دلیزل تطزابق
نداشتن با منافع ،ریا ا،تماعی و سیاسی حاکم پایمال شود و حاکما ب پشتوان ی قدر
سیاسی نظامی رسان ای و اقتصادی اود درصدد تضییع آ برآیند ب تزالشهزایی کز از
سوی حقطلبا برای بازیابی حقوق ازدس رفت اود صور

میگیرد اصطالحاً مقاوم

یا
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پایداری گفت میشود
تمام قوای اود مبادر

(الیلی

 )1391و بر اساس همین موضع مقاومتی آ ،امع یا کشور بزا

ب نبرد میکند

(عربیو و منوچهری آملی

.)1391

پس از تشدید تحریمها علی ایرا اقتصاد مقاومتی توسط حدوم
و در این شیوه هدف استفاده از توا داالی و مقاوم
بحرا اس  .دانش ،عفری ( )1391عل

در برابر تحریمها بزا ایجزاد کمتزرین

اصلی طرح مسئل اقتصاد مقاومتی را تحریمهزای

اقتصادی غرب علی ،مهوری اسالمی ایرا مزیدانزد .وی معتقزد اسز
فصلنام علمی مطالعا

الگویی اس
امورا

ایرا ترویج میشود

اقتصزاد مقزاومتی

ک بتواند در زما تحریم اداره اقتصادی کشور را حف کنزد و بزدو مشزدل

اقتصادی کشور را مدیری

کند .مفهوم اقتصاد مقاومتی در سطح بینالمللی مفزاهیم

و تعریفهای گونزاگونی را بز ازود ااتصزا

مدیری

همدارا ( )2008از اصطالحی ب نام «فنری

داده اسز ؛ بز عنزوا مرزال بریگزاگیلو1و
اقتصادی» برای اشاره ب توا سیاس

ساات
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یک اقتصاد برای بهبود (یا انطباق با) آثار شوکهای برو زای مخالف اسزتفاده کزرده اسز .
بریگاگیلو و استفا  )2011(2نیو بیا میدارند ک اصطالح فنری

اقتصادی ب دو مفهزوم بز

کار میرود :نخس  :توانایی اقتصاد برای بهبود سریع از شوکهای اقتصزادی تخریزبکننزده
اار،ی؛ دوم توانایی اقتصاد در ایستادگی در برابر آثار این شوکها .مقام معظم رهبزری در
پیامهای نوروزی اود سال  1388را سال «اصزالح الگزوی مصزرف» و سزال  1389را سزال

«هم

مضاعف و کار مضاعف» نامیدند .سپس ایشا در بیانا

اود در دیدار با ،معزی از

کارآفرینا کشور در سال  89واژه اقتصاد مقزاومتی را مطزرح کردنزد .پزسازآ سزال  90را

سال «،هاد اقتصادی» و سال  91را ب سال «تولید ملی حمایز

از کزار و سزرمای داالزی»

سال « 92حماس سیاسی و حماس اقتصادی» سال « 93اقتصاد و فرهنزگ بزا عزوم ملزی و
مدیری

،هادی» سال « 94دول

و مل

همدلی و همزبانی» سال « 95اقتصزاد مقزاومتی؛

اقدام و عمل» سال  96را «اقتصاد مقاومتی تولید – اشتغال» سال  97را سزال «حمایز

از

کاالی ایرانی» سال  98را سال «رونق تولید» سال  99را سزال «،هزش تولیزد» و سزرانجام
سال  1400را سال «تولید پشتیبانیها و مانع زداییها»نامگذاری و در طول ایام هر سزال در
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1. Briguglio
2. Stephen

بیانا

راهبردی اود زوایای بسیاری از ایزن نزامگزذاریهزا را تبیزین فرمزوده اسز  .سزیر

نامگذاری سالهای مختلف حاکی از اهمی
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وافر اقتصاد و نیو اقتصزاد مقزاومتی از دیزدگاه

مقام معظم رهبری دارد.
بهرهوري
در سال  1950سازما همداری اقتصادی اروپا1تعریف کزاملی از بهزرهوری ارائز کزرد.
بهرهوری اارج قسم

بازده ب یدی از عوامزل تولیزد اسز ؛ بز ایزن ترتیزب مزیتزوا از

بهرهوری سرمای بهرهوری سرمای گذاری بهرهوری مزواد ازام بسزت بز ایندز بزازده در
مجد

 .)1393بهرهوری طبق تعریف سازما بهرهوری آسیا2نیو عبار

مقایس ارزشی بین مقدار کاالها و ادما
یک نسب

کاالها ک ب صور

اس

از یزک رابطز یزا

تولیدشده و منابع ب کار رفتز ،هز

ارائ میشود

نیو چنین بیا میدارد ک بهرهوری یک اولوی

(منظم اسماعیل پزور

تولیزد ایزن

 .)1394مرکزو بهزرهوری ژاپزن

3

و انتخزاب ملزی اسز  .هزر فعزالیتی بزرای

افوایش بهرهوری یعنی باال رفتن رفاه ا،تماعی و اقدام ندرد در این راستا ب معنزی دچزار
شد ب فقر اس  .اقداما یک کشور برای باال برد میوا بهرهوری یعنی ،ه
و توسع و درنهای

داد بز رشزد

افوایش رفاه ا،تماعی کاهش میوا بیداری افوایش واقعی دسزتمود و بزاال

رفتن استانداردهای زندگی مصزرفکننزدگا مزدیرا و کارکنزا اسز
بینالمللی کار4در تعریف بهرهوری بیا میدارد ک محصوال

(طزاهری

 .)1395سزازما

با رویدرد اقتصاد مقاومتی (مورد مطالع  :شهرک صنعتی سمنا )

ارتباط با سرمای سرمای گذاری یا مواد اام و  ...موردبررسی قرار گیرد نام برد

(نامم و نزوری

مختلف با ادغام چهار عامزل

اصلی تولید میشوند؛ این چهار عامل عبارتند از :زمین سرمای نیروی کار و سزازماندهی.
نسب

این عوامل ب تولید معیاری برای بخش بهرهوری اس ؛ یعنزی ازنظزر ایزن سزازما

بهرهوری عبار

اس

از نسب

ستادهها بز یدزی از عوامزل چهارگانز تولیزد (گلزد.)1995 5

)1. Organization for European Economic Cooperation (OEEC
)2. Asian Productivity Prganization (APO
)3. Japan Productivity Center (JPC
)4. International Labour Organization (ILO
5. Gold
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سازما بهرهوری ملی ایرا 1نیو تعریف ،امعی از بهرهوری ارائ داده اسز ( :الزف) نسزب
میا مقدار معینی از محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید (ب) مقداری ک هر
کارگر در یک زما معین میتواند تولید کند و (ج) بهرهوری میوا کارایی اسز
تولیدی یعنی کار سرمای و زمین آنگون ک ب کار رفت اند

(عطایی و همدارا

کز منزابع

.)1394

از گذشت بهرهوری موردتو ،صاحبنظرا رشت هزایی همچزو اقتصزاد روانشناسزی
صنعتی و سازمانی حسابداری فیویک مهندسی و مدیری

بوده اس  .درک دانش تجرب

فصلنام علمی مطالعا

زمین ها و شرایط محیطی مو،ب تعریف و تفسیر آنها از بهرهوری بز شزیوههزای مختلزف
شده اس  .درباره ایند چگون سازما ها گروهها انسا ها ماشینها در محیطهای مختلف
کار کنند و بهرهوری آنا چگون باید سنجیده شود هر رشت اصول و بینش اا

مدیری

دارد .شایا ذکر اس

راهبردی دفاع ملی سال پنجم شماره  17بهار 1400

اس

اهمی

مفاهیم مدیری

ازود را

با تو ،ب سهم آنزا در بهزرهوری سزازمانی

و بیشتر تعاریف بهرهوری در سازما شزامل کزارایی 2اثربخشزی 3سزودآوری 4کیفیز

و نوآوری6اس

(،عفریا و حا،ی ابراهیم

5

.)1392

ارائه الگو و گزارههاي پژوهش
با بررسی پیشین پژوهشهای صور

گرفت مشاهده میشزود کز بز مباحزث اقتصزاد

مقاومتی و بهره وری ب ازوبی پردااتز شزده اسز

کز نشزا از اهمیز

ایزن حزوزه در

پژوهشها ونیو فضای کسبوکار دارد .عالوه بر این تمام پزژوهشهزای پیشزین در مزورد
بهرهوری (اصوصاً پژوهش هایی ک در ،وامع غربی صور

گرفت اسز ) عمزدتاً نگزاه

ابوارگرایان ب این مفهوم دارند و االی از ارزشهای ایرانزی ز اسزالمی هسزتند .بنزابراین
بدارگیری الگوهای غربی در سازما های ایرا ک دارای فطرتزی الهزی و دینزی مزیباشزد
بحث برانگیو اواهد بود .شایا ذکر اس

14

با تو ،ب ایزن ندتز کز تولیزد علزم دینزی و

)1. National Iranian Productivity Organization (NIPO
2. Efficiency
3. Effectiveness
4. Profitablity
5. Quality
6. Innovation

بومیسازی علوم از اولوی های نقش راه علمی کشور اس

با رویدزرد اقتصزاد مقزاومتی کز

توسط نگارندگا این پژوهش و ب عنوا طرح پژوهشی دانشگاه سمنا بز انجزام رسزیده
اس

اقدام شود .در ادام ب ااتصار ب پژوهشهایی اشاره میشود ک در آنهزا بز اقتصزاد

مقاومتی و بهرهوری پرداات شده اس .
جدول شماره  :1پیشینه تحقیق
محقق
افراسیابی
()1397

نتایج
تأیید و،ود رابط مرب
تعهد دینی تعهدا

و معنیداری میا عوامل ،معی

فرهنگی و تقوی

شزنااتی رسزان هزای ،معزی

سرمای ا،تماعی در راستای اقتصاد مقاومتی

وکیل الرعایا

مدیرا میتوانند توانمندیهزای ازود را در سزرمای گزذاری امزور تولیزدی تحقیزق و توسزع

()1397

نوآوری و بازاریابی بسنجند و ضعفها را شناسایی کنند تا دستیابی کامل ب اهداف میسر شود.

،لیلی و

تأیید و،ود رابط معنیدار میا بین مؤلفز هزای اقتصزاد مقزاومتی؛ نزوآوری و شزدوفایی

همدارا

اصالح الگوی مصرف کار ،هادگون حمای

()1396

بهرهوری نیروی انسانی.

حجازی نیا
()1395
شجاعی و
همدارا
()1395

و،ود زیرساا های فناوری اطالعا
کمترین اهمی

را بر موفقی

چهار عامل مدیری

از تولید داالی و عوامزل تولیزد داالزی و

بیشزترین اهمیز

سیستمهای مدیری

و انجزام ارزیزابیهزای دورهای

دانش در شرایط اقتصاد مقاومتی دارند.

انگیواننده سازمانی توانمندساز و امدانا

ب عنوا عوامزل مزؤثر بزر

بهرهوری منابع انسانی شناات شدند.

مدوندی

برای بهرهوری بیشتر نیروی انسانی همواره باید اصول و مبانی شایست ساالری مزدنظر قزرار

()1395

گیرد.

پاشامختاریا و
همدارا
()1395
سهیلی انارکی
()1395

با رویدرد اقتصاد مقاومتی (مورد مطالع  :شهرک صنعتی سمنا )

امین بیداتی و

با رویدردهای سااتاری و برنام ریوی مدیریتی و سازمانی مشارکتی و اقدام و عمزل کارکنزا

مقال پژوهشی :تحلیل بهرهوری نیروی انسانی در بخش صنع

شد تا ب تحلیل بهره وری نیروی انسانی در بخش صنع

در این پزژوهش سزعی بزر آ

ب کارگیری صحیح از مؤلف های تفویض ااتیار تبادل و آگزاهی از عوامزل محیطزی و نیزو
برگواری دورههای ضمن ادم

زمین ساز بهرهوری کارکنا اس .

با اتخاذ شیوه مناسب میتوا گامهای بلنزدی در ،هز

بهزرهور سزازی منزابع انسزانی و

مجموع سازما برداشت و آینده روشنتری را برای سازما و تعالی آ رقم زد.

گودرزوندچگینی
و همدارا
()1395

میا مدیری

استعداد و عملدرد سازمانی همبستگی و،ود دارد.
15

نتایج

محقق
رحما سرش

سالم

و همدارا

سازمانی بر االقی

و بهرهوری کارکنا تأثیر مربتی دارد و االقی

نیو بزر بهزره-

وری کارکنا اثر مربتی را نشا میدهد.

()1396
قیطرانی و طغرا
()1396

بیشترین الگوهای پیشرف

کارکنا الگوی اطی و مارپیچی بوده اس .

فصلنام علمی مطالعا

فتحی1و

تجربیاتی ک فرد ب دس

همدارا

واکنشهای مؤثر در کار شده و نهایتاً نتایج قابلتو،هی در رضای

()2012

اواهد آورد ک درنهای

بهرهوری و عملدرد آنا اواهد داش

شهواد)2013(2

شااص بخش سالم

و مو،با

شامل ،ه گیری ارزشهزا ادراک و
شغلی تعهد سازمانی و

حف و بقای سازما را فراهم میآورد.

(امید ب زندگی) دارای تأثیرا

مرب

و معناداری بر بهرهوری کزل

عوامل تولید در هر دو گروه کشورهای موردبررسی اس .

مدیری

نازمول هوگ3و
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بهبود شرایط سالم

همدارا

تأثیر بیشتری بر بهرهوری دارد.

()2014
اوسا و اَموس

4

()2014
ایمرا 5و
همدارا
()2015

شایا ذکر اس

آموزش و توسع مهار های کاری کارکنا و،ود شبد های ارتبزاطی اثزربخش و کزافی
ارائ اطالعا

،ه

صحیح و ب موقع ب کارکنا و،ود سیستم پاداش و ،بزرا ازدم

کارکنا برای افوایش سطح تعهد سازمانی آنها توصی شد.
عدال

سازمانی و امنی

شغلی بز همزراه رضزای

شزغلی از عوامزل کزاهش بهزرهوری

میباشند.

با بررسزی پزژوهشهزای ایزن حزوزه چنزین بز دسز

مزیآیزد کز

پژوهشهای متعددی در حوزههای بهرهوری منابع انسانی و اقتصاد مقاومتی صور
اس  .با این و،ود استخراج کدهای کلیدی مبتنی بر بیانزا
حوزه آنچنا ک شایست اس

گرفتز

مقزام معظزم رهبزری در ایزن

ب آ پرداات نشده اسز  .طبزق مزتن ابالغیز رهبزر معظزم

انقالب در مورد اقتصاد مقاومتی ب رؤسای قوای س گان و رئیس مجمع تشخیص مصلح
نظام ایرا اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذاایر و منابع غنزی و متنزوع و
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1. Fathi
2. Shahzad
3. Nazmul Huq
4. Osa and Amos
5. Imran

زیرساا های گسترده و مهم تر از هم براورداری از نیروی انسزانی متعهزد و کارآمزد و
دارای عوم راس برای پیشرف

انقالبی و اسالمی ک هما اقتصاد مقاومتی اس

پیروی کنزد نز تنهزا بزر همز مشزدال

اقتصادی فائق می آید و دشمن را ک با تحمیل یک ،نگ اقتصادی تمام عیزار در برابزر ایزن
مل

بورگ صفآرایی کرده ب شدس

،هانی ک مخاطرا

و عقبنشینی وا میدارد بلد اواهد توانسز

و بیاطمینانی های ناشی از تحوال

مالی اقتصادی سیاسی و  ...در آ رو ب افوایش اس
زمین هزای مختلزف و تزداوم پیشزرف

اارج از ااتیار ماننزد بحرآنهزای
بزا حفز دسزتاوردهای کشزور در

و تحقزق آرمونهزا و اصزول قزانو اساسزی و سزند

سال اقتصاد متدی ب دانش و فناوری عدال

بنیا درو زا و بزرو گزرا

پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسالم را عینی

بخشد...؛

همچنین بند سوم این ابالغی ب محور قرارداد رشد بهرهوری در اقتصاد با تقوی

عوامزل

تولید توانمندسازی نیروی کار تقوی ِ رقاب پذیری اقتصاد ایجاد بستر رقاب
و استا ها و ب کارگیری مرفی

بین منزاطق

و قابلی های متنوع در ،غرافیای موی های منزاطق کشزور

اشاره دارد .بنابراین طبق پژوهش رستگار و همدارا ( )1395با تو،ز بز مطالعز عمیزق
نظری بیانی های راهبردی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی ، 72ملز کلیزدی و
ب تبع آ  32مضمو پای و  4مضمو سازما دهنده ب روش تحلیل مضمو استخراج شده
و سپس بر اساس مضامین ب دس

آمده دست بندی شده اسز

(شزدل شزماره  )1کز بز

با رویدرد اقتصاد مقاومتی (مورد مطالع  :شهرک صنعتی سمنا )

چشمانداز بیس

در

مقال پژوهشی :تحلیل بهرهوری نیروی انسانی در بخش صنع

اگر از الگوی اقتصادی بزومی و علمزی برآمزده از فرهنزگ

چهار شااص کلی فردی فنی مدیریتی و سااتاری تقسیم میشود.

شکل شماره  :1الگوي بهرهوري منابع انساني در اقتصاد مقاومتي مبتني بر بیانیههاي راهبردي مقام معظم
رهبري (رستگار و همدارا )1395
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شدل شماره  1الگوی ارائ شده مبتنی بر پژوهش حاضر را نشا میدهد کز بز چهزار
شااص کلی فردی فنی مدیریتی و سااتاری تقسیم میشود .با تو ،ب الگوی پزژوهش
فرضی های پژوهش حاضر ب صور

زیر ارائ میشود.

 .1عوامل فردی تأثیر معناداری بر بهرهوری منابع انسانی در اقتصزاد مقزاومتی مبتنزی بزر
بیانی های راهبردی مقام معظم رهبری دارد.
 .2عوامل فنی تأثیر معناداری بر بهره وری منابع انسزانی در اقتصزاد مقزاومتی مبتنزی بزر
فصلنام علمی مطالعا

بیانی های راهبردی مقام معظم رهبری دارد.
 .3عوامل مدیریتی تأثیر معناداری بر بهره وری منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی مبتنی بزر
بیانی های راهبردی مقام معظم رهبری دارد.

مدیری

 .4عوامل سااتاری تأثیر معناداری بر بهره وری منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر
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بیانی های راهبردی مقام معظم رهبری دارد.
روششناسي تحقيق
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی اس

و ب صزور

میزدانی در صزدد بررسزی

الگوی بهره وری منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی مبتنی بزر بیانیز هزای راهبزردی مقزام
معظم رهبری در شهرک صنعتی سمنا می باشد، .امع آماری پژوهش شامل مدیرا و
کارکنا شرک های مستقر در شزهرک صزنعتی اسزتا سزمنا اسز  .بنزابر اطالعزا
دریافتی از سازما صنایع کوچزک و شزهرک هزای صزنعتی اسزتا سزمنا تعزداد کزل
واحدهای ب بهره برداری رسیده در استا سمنا تا پایزا ازرداد مزاه  1397برابزر بزا
 1151واحد و میوا اشتغال ایجاد شده توسط این واحدها نیو برابر  28243نفر اسز .
در ،دول شماره  2اطالعا

مربوط ب این واحدها از قبیزل نزوع کزاربری و ،معیز

نیروی انسانی شاغل در هر بخش آورده شده اس .
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غذایی

132

3211

شیمیایی

357

8892

ادما

93

2679

نسا،ی

57

3061

برق و الدترونیک

55

1824

سلولوی

83

2326

کانی غیرفلوی

83

1921

فلوی

291

4329

جمع

1151

28243

سازما صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایرا ب نشانی www.http://isipo.ir

با تو ،ب محدود بود ،امع آماری پژوهش تعزداد حزداقل حجزم نمونز بزا اسزتفاده از
فرمول کوکرا ب تعداد  379نفر تعیین شد .شایا ذکر اسز
نمون گیری در ،امع آماری استفاده شد و ،ه

،ه

از روش طبقز بنزدی غیزر نسزبی

حصول اطمینا از تدمیزل تعزداد کزافی

از پرسشنام ها تعزداد  450پرسشزنام میزا نمونز آمزاری توزیزع گردیزد کز در نهایز
پرسشنام ،ه
اطالعا

انجام تحلیلهای آماری مناسب تشخیص داده شد (نرخ بازگش
مورد نیاز در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعزا
گوارشا
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 87درصد).

کتابخانز ای شزامل کتزب

مجال

و مقاال

ب دس

آمده اس  .برای گردآوری دادهها و اندازه گیری متغیر پژوهش از پرسشنام محقزق

با رویدرد اقتصاد مقاومتی (مورد مطالع  :شهرک صنعتی سمنا )

برگرفت از سای

نوع کاربری

تعداد

تعداد نيروی انساني مشغول فعاليت

مقال پژوهشی :تحلیل بهرهوری نیروی انسانی در بخش صنع

جدول  :2اطالعات مربوط به شرکتهاي مستقر در شهرک صنعتي استان سمنان

تحقیقزی مزدارک و اسزناد مو،زود و همچنزین از پرسشزنام

ساات استفاده شده اس  .پرسشنام پژوهش شامل  32مؤلف اس

ک چهار شااص اصلی

الگوی پژوهش (فردی فنی مزدیریتی و سزااتاری) را مزورد سزنجش قزرار مزیدهزد .در
شااص عوامل فردی  12مؤلف «باو،دا بزود » «منضزبط بزود » «تجربز و تخصزص»
«باااالق بزود » «،زدی » «آینزدهنگزری» «درک بهزرهوری» «بزاهوش بزود » «روحیز
رقابز » «مسززئولی پزذیری» «سززالم

،سزمی-فدززری» و «تعهزد»؛ در شززااص عوامززل

مدیریتی  10مؤلف «حقوق و دستمود» «مدیری

مشزارکتی» «شایسزت سزاالری» «عزدال
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زنزدگی کزاری»

سازمانی» «توانمندسازی» «آموزش کارکنا » «سزبک رهبزری» «کیفیز

«تفویض ااتیار» و «انگیوش کارکنا »؛ در شااص عوامل سااتاری  8مؤلفز «االقیز
نوآوری» «کشف و پرورش استعداد» «رقاب
کاری» «امدا پیشرف » «امنی
فنی  2مؤلف «تجهیوا

و

و پیشرف » «بازاورد عملدزرد» «اسزتقالل

شغلی» «ارتباطا

سازمانی» و نهایتزاً در شزااص عوامزل

فنی» و «محیط کاری» مورد سنجش قرار گرفتند.

ب منظور اندازه گیری قابلی

اعتماد (پایایی) از روش آلفای کرونبزاخ یزک نمونز اولیز

فصلنام علمی مطالعا

شامل  30پرسشنام پیش آزمو شد و سپس با استفاده از دادههزای بز دسز آمزده از ایزن
پرسشنام ها و ب کمک نرمافوار آماری  SPSSمیوا ضریب اعتماد با روش آلفای کرونبزاخ
برای این ابوار محاسب شد، .دول شماره  3آلفای کرونباخ پرسشنام را نشا میدهد.

مدیری
راهبردی دفاع ملی سال پنجم شماره  17بهار 1400

جدول شماره  :3ضريب آلفاي کرونباخ پرسشنامه
عامل

تعداد سؤال

آلفای کرونباخ

عوامل فردی

12

0/814

عوامل فنی

2

0/748

عوامل مدیریتی

10

0/767

عوامل سااتاری

8

0/771

32

0/853

بهرهوري منابع انساني در اقتصاد مقاومتي مبتني بر
بیانیههاي راهبردي مقام معظم رهبري

هما طور ک در ،دول شماره  3مشخص اس

تمام مقادیر آلفای کرونباخ بورگتزر از

 0/7می باشد بنابراین آلفای کرونباخ محاسب شده بزرای بخزشهزای مختلزف پرسزشنامز
مورداستفاده نشا می دهد ک این ابوار از قابلی

اعتماد و یا ب عبار دیگزر از پایزایی الزم

براوردار اس  .عالوه بر این برای تعیین روایی پرسشنام روشهای متعددی و،زود دارد
ک در پژوهش حاضر روایی محتوا و روایی سازه مورد بررسی قزرار گرفتز اسز  .روایزی
محتوای این پرسشنام توسط چند تن از ابرگا حوزه علمی و دانشگاه با تخصص اقتصاد
و مدیری
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مورد تائید قرارگرفت اس

و از تحلیل عاملی تأییدی نیو ،هز

بررسزی روایزی

سازه بهره گرفت شده اس  .برای این مهم از مدلهزای انزدازهگیزری مربزوط بز نزرمافزوار

 LISRELاستفاده شده اس  .روابط بین متغیرهای پنها الگزوی بهزرهوری بزا مقیزاسهزای
مقیاسهای استفاده شده موارد مناسبی برای سنجش متغیرهای پژوهش هسزتند .شزایا ذکزر
اس

ک بر طبق ،ورسدونگ و سزوربوم0/1<RMSEA 3<Chi-Square/df )1989(1

GFI

و  0/9>AGFIنشا دهنده مناسب بود مقیاسهای استفاده شده اس .
جدول شماره  .4شاخصهاي نکويي برازش در تحلیل عاملي تأيیدي
شاخص

مقدار
نسب

2/3352
0/000

ای دو بر روی در ،آزادی
معناداری آماری

0/084

3

اطاهای تخمین

4

5

0/90

شااص نیدویی برازش

0/90

شااص نیدویی برازش اصالح شده

6

یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف :يافتههاي تحقیق
در پژوهش حاضر ،ه

سنجش وضعی

فعلی هر یک از متغیرهای پژوهش در ،امع

مورد بررسی از آزمو میانگین استفاده شده اس  .در این آزمو میانگین ،امعز در سزطح
اطای  %95مورد بررسی قرار می گیرد .در این آزمو مطلوبیز

بیشزتر بزود میزانگین از

مقدار قراردادی ( 3مقدار متوسط) میباشد ک برای ا،رای آزمو از نرمافوار  SPSSاسزتفاده

با رویدرد اقتصاد مقاومتی (مورد مطالع  :شهرک صنعتی سمنا )

ریش میانگین مربعا

2

مقال پژوهشی :تحلیل بهرهوری نیروی انسانی در بخش صنع

سنجش آنها مورد بررسی قزرار گرفتز اسز ، .زدول شزماره  4چنزین بیزا مزیکنزد کز

شده اس  .این آزمو تعیین میکند ک هر یک از مؤلف ها و شااصهای پزژوهش در چز
وضعیتی قرار دارند و براین اساس میتزوا پیشزنهادهایی را بزرای بهبزود ایزن مؤلفز هزا و
شااصها در ،امع مورد بررسی ارائ داد، .دول شزماره  5نتزایج آزمزو میزانگین یزک
،امع آماری7را نشا میدهد.
1. Joreskong & Sorbom
2. Chi-Square/df
3. P-value
)4. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)5. Goodness of Fit Index (GFI
)6. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
7. One Sample T-Test
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جدول شماره  :5نتايج آزمون میانگین يک جامعه آماري
مقدار ميانگين برابر با )µ=۳( ۳

درجه آزادی

فصلنام علمی مطالعا
مدیری
راهبردی دفاع ملی سال پنجم شماره  17بهار 1400

عدد
معناداری

تفاوت
ميانگين

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

1/23037
1/37696
1/34031
1/37696
1/34031
1/40838
1/43455
1/4555
1/34555
1/45026
1/64398
1/63874
1/42016

1/1463
1/2898
1/2556
1/2923
1/2519
1/3217
1/3486
1/3705
1/2582
1/3628
1/5639
1/5612
1/3766

1/68586
1/63351
1/659

1/6118
1/5586
1/591

1/7599
1/7084
1/728

1/4265
1/2847
1/2987
1/3489
1/2511
1/168
1/0518
1/0655
1/0983
1/2659
1/2623

1/5892
1/4587
1/4657
1/5307
1/44
1/366
1/2623
1/279
1/2996
1/4462
1/3775

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

1/6435
1/5384
1/5156
1/4465
1/3656
1/3809
1/5291
1/5154
1/5227

1/791
1/7077
1/6886
1/6216
1/5454
1/5511
1/6751
1/6678
1/6252

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

ميانگين

انحراف
معيار

آماره T

منضبط بود
باو،دا بود
تخصص و تجرب
با ااالق بود
،دی
آیندهنگری
درک بهرهوری
باهوش بود
روحی رقاب
سالم ،سمی-فدری
مسئولی پذیری
تعهد
فردی

4/2304
4/377
4/3403
4/377
4/3403
4/4084
4/4346
4/4555
4/3455
4/4503
4/644
4/6387
4/4202

0/58877
0/61069
0/59329
0/59320
0/61934
0/60761
0/60233
0/59547
0/61213
0/61249
0/56097
0/54325
0/30551

28/88
31/162
31/221
32/08
29/909
32/034
32/915
33/78
30/379
32/724
40/502
41/689
64/243

391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391

تجهیوا فنی
محیط کاری
فنی

4/6859
4/6335
4/659

0/51886
0/52488
0/4805

44/904
43/011
47/73

391
391
391

0/000
0/000
0/000

انگیوش
تفویض ااتیار
سبک رهبری
کیفی زندگی کاری
توانمندسازی
آموزش
شایست ساالری
عدال
حقوق و دستمود
مدیری مشارکتی
مدیریتی

4/5079
4/3717
4/3822
4/4398
4/3455
4/267
4/1571
4/1728
4/199
4/356
4/3199

0/57003
0/60960
0/58535
0/63684
0/66171
0/69351
0/73731
0/74445
0/70502
0/63158
0/40357

36/557
31/098
32/634
31/245
28/103
25/249
21/688
21/772
23/503
29/672
45/2

391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

1/50785
1/37173
1/3822
1/43979
1/34555
1/26702
1/15707
1/17277
1/19895
1/35602
1/3199

ارتباطا سازمانی
امنی شغلی
امدا پیشرف
استقالل کاری
بازاورد عملدرد
رقاب
کشف و پرورش استعداد
االقی و نوآوری
سااتاری

4/7173
4/623
4/6021
4/534
4/4555
4/466
4/6021
4/5916
4/574

0/51674
0/59320
0/60539
0/61357
0/62984
0/59617
0/51175
0/53384
0/35911

45/929
37/813
36/541
34/553
31/937
33/984
43/266
41/205
60/573

391
391
391
391
391
391
391
391
391

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

1/71278
1/62304
1/60209
1/53403
1/4555
1/46597
1/60209
1/59162
1/57395

حد
پایين

حد باال
1/3144
1/4641
1/425
1/4616
1/4287
1/4951
1/5205
1/5405
1/4329
1/5377
1/724
1/7163
1/4638

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

قبل از ورود ب مرحل آزمو فرضی ها و الگوی مفهومی پژوهش الزم اس
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صح

وضعيت

مؤلفه /شاخصها

 ۹۵درصد فاصله
اطمينان برای تفاوت

تا ابتزدا از

الگوهای انزدازه گیزری متغیزر پزژوهش اطمینزا حاصزل شزود .در ادامز الگوهزای

اندازه گیری چهار شااص فردی فنی مدیریتی و سااتاری از طریق تحلیل عاملی تأییزدی

ارائ شده اس  .در ،دول شماره  6ضرایب استاندارد و مقزادیر معنزیداری تحلیزل عزاملی
راهبردی مقام معظم رهبری نشا داده شده اس .
جدول شماره  :6نتايج تحلیل عاملي تأيیدي الگوهاي اندازهگیري بهرهوري
شاخصها

فني

مديريتي

ساختاري

منضبط بود
باو،دا بود
تخصص و تجرب
باااالق بود
،دی
آینده نگری
درک بهرهوری
باهوش بود
روحی رقاب
سالم ،سمی -فدری
مسئولی پذیری
تعهد
تجهیوا فنی
محیط کاری
انگیوش
تفویض ااتیار
سبک رهبری
کیفی زندگی کاری
توانمندسازی
آموزش
شایست ساالری
عدال
حقوق و دستمود
مدیری مشارکتی
ارتباطا سازمانی
امنی شغلی
امدا پیشرف
استقالل کاری
بازاورد عملدرد
رقاب
کشف و پرورش استعداد
االقی و نوآوری

0/46
0/55
0/42
0/26
0/38
0/56
0/55
0/52
0/53
0/58
0/27
0/19
1/00
0/70
0/45
0/56
0/57
0/61
0/62
0/65
0/62
0/57
0/51
0/34
0/40
0/56
0/68
0/70
0/74
0/68
0/29
0/23

5/90
7/23
5/31
3/15
4/81
7/41
7/23
6/85
6 /9
7/73
3/33
2/33
19/47
11/02
6/00
7/63
7/92
8/57
8/73
9/14
8/76
7/81
6/93
4/39
5/20
7/72
9/67
10/15
10/90
9 /7
3/67
2 /9

با رویدرد اقتصاد مقاومتی (مورد مطالع  :شهرک صنعتی سمنا )

فردي

مؤلفهها

ضریب استاندارد

مقدار معناداری

مقال پژوهشی :تحلیل بهرهوری نیروی انسانی در بخش صنع

تأییدی شااص های الگوی بهره وری منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی مبتنی بزر بیانیز هزای
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عالوه بر این شدل شماره  2و ،دول شماره  7نتایج آزمو فرضزی هزای پزژوهش بز
روش مدلسازی معادال

سااتاری را در نرمافوار  LISRELنشا میدهند .شدل شزماره 2

الگوی اعداد معناداری و ضریب اسزتاندارد الگزوی بهزرهوری را نشزا مزیدهزد .ضزریب
استاندارد رابط مو،ود نیو درصورتیک عزدد معنزیداری از  1/96بزورگتزر یزا از -1/96
کوچکتر باشد در سطح اطمینا  %95معنیدار اواهد بود.
فصلنام علمی مطالعا
مدیری
راهبردی دفاع ملی سال پنجم شماره  17بهار 1400

شکل شماره  :2ضرايب استاندارد و مقادير معني داري الگوي معني داري بهرهوري نیروي انساني در
اقتصاد مقاومتي مبتني بر بیانیههاي راهبردي مقام معظم رهبري

،دول شماره  7نیو رابط میا متغیرهای پژوهش بر اساس فرضی های پژوهش را ارائز
24

میدهد ک بر اساس آ ب تائید یا رد فرضی اقدام شده اس .

جدول شماره  :7نتايج آزمون فرضیههاي پژوهش
استاندارد

معنيداری

فرضيه

4/60

تائید
تائید

شماره

فرضيه

1

عامل فردی ← بهرهوری

0/70

2

عامل فنی ← بهرهوری

0/38

3/64

3

عامل مدیریتی ← بهرهوری

0/74

4/62

تائید

4

عامل سااتاری ← بهرهوری

0/41

3/26

تائید

هما طور ک مشاهده میشود با تو ،ب معنیدار بود ارزش  tفرضی هزای  3 2 1و
 4پژوهش در سطح اطمینا  %95تأیید میشوند.

هدف پژوهش حاضر بررسی میدانی الگوی بهرهوری منابع انسانی در اقتصزاد مقزاومتی
مبتنی بر بیانی های راهبردی مقام معظم رهبزری مزیباشزد .مطالعزا

پیشزین اصوصزاً در

،وامع غربی مدلهایی را در مورد بهرهوری ارائ نمودهاند؛ اما االء مطالعاتی مربوط ب در
نظر گرفتن شرایط حاکم بر سازما های ایرانی در اقتصاد مقاومتی دلیزل اصزلی انجزام ایزن
پژوهش شد .بدینمنظور الگوی ارائ شده توسزط رسزتگار و همدزارا ( )1395بز عنزوا
الگوی مبنای پژوهش حاضر مدنظر قزرار گرفز  .در ایزن الگزو  4شزااص فزردی فنزی
مدیریتی و سااتاری و  32مؤلف ذیزل ایزن چهزار شزااص الگزوی بهزرهوری را تشزدیل

با رویدرد اقتصاد مقاومتی (مورد مطالع  :شهرک صنعتی سمنا )

نتيجهگيری و پيشنهاد

مقال پژوهشی :تحلیل بهرهوری نیروی انسانی در بخش صنع

ضریب

عدد

نتيجه آزمون

می دهند .ب منظور بررسی میدانی الگوی حاضر شهرک صنعتی سمنا با تعداد  28243نفزر
ب عنوا ،امع آماری پژوهش انتخاب شد؛ پرسزشنامز محقزق سزاات پزژوهش پزس از
بررسی روایی و پایایی آ در بین نمون آماری ک ب روش طبق بنزدی غیرنسزبی انتخزاب
شده اند توزیع شد، .هز

دسزتیابی بز اهزداف پزژوهش پاسز بز سزؤاال

و بررسزی

فرضی های پژوهش از آزمو های آماری میانگین یک ،امع آماری تحلیل عاملی تأییدی و
مدل سااتاری بهره گرفت شد.
نتایج تجوی و تحلیل داده ها حاکی از آ اس

ک در سطح تحلیل مؤلف های مربوط بز

شااصهای فردی فنی مدیریتی و سااتاری تمامی مؤلف ها دارای سطح معنیداری کمتزر
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از  0/05هستند ب همین دلیل برای مؤلف های فوق وضعی
معنیداری دارد؛ و میتوا گف

 3تفاو
 )3تفاو

ک مقدار این شااصها با مقدار متوسزط (عزدد

دارد .ازآنجاییک مقدار آماره  Tمرب

بیشتر از مقدار متوسط ،امع می باشد و وضعی
اهداف  2تا 5؛ و پاس ب سؤاال

می باشد بنابراین مقزدار ایزن شزااصهزا
آنها مناسب برآورد میشود (دسزتیابی بز

 2تا  .)5عالوه بر این از آنجایی ک هزر چهزار شزااص

شدل دهنده بهرهوری در شهرک صنعتی سمنا وضعی
فصلنام علمی مطالعا

وضعی

آ با مقدار میانگین یعنی عدد

مناسزبی دارنزد (طبزق ،زدول )4

کلی متغیر بهرهوری منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر آموزههای مقام معظم

رهبری مناسب برآورد میشود (دستیابی ب هدف 1؛ و پاس ب سزؤال )1؛ عزالوه بزر ایزن
،ه

بررسی فرضی های پژوهش در ابتدا ارتباط هر یک از مؤلف های الگو ( 32مؤلفز ) بزا

مدیری

شااصهای متنامر با آنها ( 4شااص) توسط تحلیل عاملی تأییزدی و مقزادیر عزدد معنزی

راهبردی دفاع ملی سال پنجم شماره  17بهار 1400

داری و ضریب استاندارد (طبق ،دول  )5مورد بررسی قرار گرف

و نتایج حاکی از آ بود

ک مؤلف های الگو ارتباط معناداری با شااصهای الگو دارا اسز ؛ بنزابراین مزیتواننزد در
تحلیل باقی بمانند و مبنای کار واقع شزوند .سزپس ارتبزاط بزین  4شزااص فزردی فنزی
مدیریتی و سااتاری با متغیر بهرهوری مورد بررسی قرار گرفز
،دول شماره  .)6نتایج حاکی از آ اس
سااتاری ارتباط مرب

(طبزق شزدل شزماره  2و

ک هر چهزار شزااص فزردی فنزی مزدیریتی و

و معناداری بزا متغیزر بهزره وری دارنزد .بزرای بیزا بهتزر وضزعی

شااصهای مرتبط با متغیر بهرهوری ماتریسی همانند شدل  3مفروض اس
بُعد اهمی

(عمودی) و عملدرد (افقی) میباشد؛ ک بعد اهمی

ضریب استاندارد1را نشا میدهد و بیانگر میوا حساسزی
هما میانگین شااص مورد نظر اس

(موسوی داودی

کز دارای دو

در حقیق

بزار عزاملی یزا

شزااص اسز

و بعزد انزدازه

.)1391
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1. Factor loading

مقال پژوهشی :تحلیل بهرهوری نیروی انسانی در بخش صنع

هما طور ک در ماتریس باال آمده اس

بُعد اهمی

شامل س طیف اس

ک بار عاملی

یا هما ضریب استاندارد در تحلیل عاملی تأییدی را نشا میدهزد ایزن بعزد بیزانگر ایزن
موضوع اس

ک اعضای ،امع مورد بررسی نسب
میدهند .اهمی

حساس هستند و ب آنها اهمی

ب هر یک از شااصها ب چز میزوا
و انتظارا

اعضای ،امعز مزورد بررسزی

در س طیف «حساس» با نمزره ( 6%تزا « )1نیمز حسزاس» بزا نمزره ( 3%تزا  )%6و «غیزر
حساس» با نمره ( 0تا  )%3تعریف شده اس .
بُعد عملدرد مربوط ب وضعی
بعد نشا میدهد ک وضعی

فعلی شااصها در ،امع مورد بررسی میباشزد .ایزن

با رویدرد اقتصاد مقاومتی (مورد مطالع  :شهرک صنعتی سمنا )

شکل شماره  :3ماتريس اهمیت-عملکرد

مو،ود ،امع آماری در هر یک از شااصهای فردی فنزی

مدیریتی و سااتاری چگون اس

ک در ،دول  4ب آ اشاره شده اس  .عملدزرد ،امعز

آماری در س طیف ضزعیف (0تزا  )2/5متوسزط ( 2/5تزا  )3/5و قزوی ( 3/5تزا  )5مزورد
بررسی قرار گرفت اس ؛ بنابراین می توا از این ماتریس ب دو نتیجز مهزم دسز
(الف) ایند اعضای ،امع آماری نسب
ایند وضعی
دارد؟

یافز :

ب چ شااصهایی حساس هستند؟ (ب) و دیگر

،امع آماری در هر یک از شااصها چگون اس

و چز نزوع عملدزردی
27

شدل شماره  4وضعی

شااصهای بهرهوری منابع انسانی از منظر اقتصاد مقزاومتی را

در ماتریس اهمی  -عملدرد نشا میدهد.

فصلنام علمی مطالعا
مدیری
راهبردی دفاع ملی سال پنجم شماره  17بهار 1400

شکل شماره  :4وضعیت شاخصهاي بهرهوري منابع انساني در اقتصاد مقاومتي مبتني بر بیانات
راهبردي مقام معظم رهبري

هما طور ک مشاهده میشود دو شااص «عوامل مدیریتی» و «عوامزل فزردی» از نظزر
،امع آماری از اهمی

بیشتری نسب

ب شااصهای «عوامل سااتاری» و «عوامزل فنزی»

براوردار هستند؛ ب این معنی ک تغییر اندکی در این دو شااص میتواند نتزایج پزژوهش
را دس اوش تغییر نماید و متغیر بهرهوری منابع انسانی در منظر اقتصاد مقاومتی را ب طور
قابل مالحظ ای تح

تأثیر قرار دهد .شایا ذکزر اسز

کز ،امعز آمزاری مزورد مطالعز

میتواند با بهرهگیری از نتایج ماتریس اهمی -عملدرد در بهبود وضزعی

کلزی بهزرهوری

منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی با تمرکو بیشتر بر روی شزااصهزایی کز از نظزر ،امعز
آماری از اهمی

بیشتری براوردارند اهتمام ورزد؛ ضمناً تمام شااصها در قسزم

قرار گرفت اند .این ماتریس این واقعی

قزوی

را میرساند ک اندازه شااصهای بهزرهوری منزابع

انسانی در ،امع مورد بررسی باال بوده؛ یا بز عبزارتی ،امعز آمزاری از سزطح بزاالیی از
28

بهره وری منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی براوردار اس  .با این و،ود همزا طزور کز در
شدل شماره  5مشاهده میشود از نظر نمون آماری ،امع مورد بررسی کماکا بزا سزطح

مطلوب و ایدهآل افراد از نظر سنخی

با بهرهوری منابع انسانی در اقتصزاد مقزاومتی فاصزل

دستیابی ب سطح مطلوبی از بهرهوری منابع انسزانی در اقتصزاد مقزاومتی سزوق دهنزد و از
موایای آ بهرهمند شوند .هما طور ک در شدل شماره  5مشزخص اسز

از نظزر ،امعز

آماری شهرک صنعتی سمنا در شااصهای «عوامزل مزدیریتی» و نیزو شزااص «عوامزل
سااتاری» بهرهوری منابع انسانی بیشترین شزداف را بزا وضزعی

آرمزانی دارد .بنزابراین

مدیرا سازما ها میتوانند با تو ،ب مؤلف های هر یک از شااصها در بهبود وضعی

هر

شااص اقدام کنند.

مقال پژوهشی :تحلیل بهرهوری نیروی انسانی در بخش صنع

دارد .مدیرا سازما ها میتوانند با بهزرهگیزری از نتزایج ایزن تحلیزل سزازما ازود را در

با رویدرد اقتصاد مقاومتی (مورد مطالع  :شهرک صنعتی سمنا )

شکل شماره  :5مدل رادار از وضعیت موجود و وضعیت مطلوب

با و،ود مناسب بود وضعی

تمام شااصها اما همچنا نظر ،امع آماری بر ضعف

عوامل سااتاری و عوامل سااتاری تأکید دارد .بنابراین شایست اس

تا ضمن تو ،بیشزتر

بر مؤلف های این دو شااص (در شااص عوامل مدیریتی  10مؤلف «حقزوق و دسزتمود»
«مزدیری

مشزارکتی» «شایسززت سزاالری» «عزدال

سززازمانی» «توانمندسزازی» «آمززوزش
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کارکنا » «سبک رهبری» «کیفی

زندگی کاری» «تفویض ااتیار» و «انگیوش کارکنزا »؛ و

در شااص عوامل سااتاری  8مؤلف «االقی
«رقاب

و نوآوری» «کشزف و پزرورش اسزتعداد»

و پیشرف » «بزازاورد عملدزرد» «اسزتقالل کزاری» «امدزا پیشزرف » «امنیز

شغلی» «ارتباطا

سازمانی») در ،ه

رفع نقصا اقزدام نمزود و از موایزای حاصزل از آ

بهرهمند شد.
عززالوهبززراین شایسززت اس ز
فصلنام علمی مطالعا
مدیری
راهبردی دفاع ملی سال پنجم شماره  17بهار 1400
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پززژوهشهززای آتززی سززازما هززای مختلفززی را ،ه ز

سنخی سنجی الگوی بهرهوری منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی ب عنزوا مطالعز انتخزاب
کنند و نتایج آ را موردبررسی و با نتایج پژوهش حاضر مقایس نمایند .ضمناً پژوهشهای
آتی میتوانند سازما هایی را ،ه

پیادهسازی و یزا تقویز

انسانی در اقتصاد مقاومتی انتخاب کنند و با مطالعا
انجام مطالع مقایس و تبیین نمایند.

مؤلفز هزای بهزرهوری منزابع

طولی نتایج حاصل از آ را با قبل از

فهرست منابع و مآخذ


ااوا پیما ایمانی ساناز؛ نبی زاده معصوم ( )1395تبیزین مؤلفز هزای اقتصزاد مقزاومتی در
کشور با بهرهگیری از روش دیمتل  -آی .اس .ام فازی فصلنامه راهبرد دفاعي دوره  14شماره
.1-36 53





افراسیابی عبدالرسول ( )1397بررسی عوامل مؤثر بر تقوی

سرمای ا،تماعی در راستای تحقق

اقتصاد مقاومتی (مطالع موردی استا بوشهر) مديريت فردا دوره  7شماره .132-121 54
امین بیداتی علیاکبر؛ وکیل الرعایا یونس ( )1397ابعاد توانمندسازی مدیرا مبتنی بر اقتصزاد
مقاومتی تعاونیهای تولیدی تعاون و کشاورزي دوره  7شماره .58-29 26

نیروی کار و کارایی در بخش تعاونی :مطالع موردی تعاونیهزای صزنعتی اسزتا یزود فرايندد



مديريت و توسعه شماره .73-45 89
بیانا

مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویا 16/5/1391

پاشامختاریا ام البنین؛ نصری فرامرز؛ رضوی فر زهرا ( )1395بررسی رابط تفویض ااتیار بر
بهره وری کارکنا (مطالع موردی :کارکنا شزبد بهداشز



دومین کنفرانس بینالمللي در مديريت ،حسابداري و اقتصاد.
،عفریا احمد؛ حا،ی ابزراهیم حمیزد ( )1392سیسدتم مدديريت بهدرهوري :انددازهگیدري
بهرهوري سازماني تهرا  :انتشارا



مدیرا امروز.

،لیلی حبیب اهلل؛ ،مشید لو راحل ؛ حا،ی اانی البرز ( )1396تحلیل بهرهوری نیروی انسانی
در بخش صنع



و درمزا غزرب اسزتا مازنزدرا )

با رویدرد اقتصاد مقاومتی (مورد مطالع  :شهرک صنعتی سمنا )

بختیاری صادق؛ دهقانی زاده مجید؛ حسینی پزور سزید مجتبزی ( )1393تحلیلزی از بهزرهوری

مقال پژوهشی :تحلیل بهرهوری نیروی انسانی در بخش صنع

الف .منابع فارسي

با رویدرد اقتصاد مقاومتی مديريت صنعتي شماره .132-119 41

حجازی نیا رویا ( )1395شناسایی و رتب بندی عوامل مؤثر بر موفقی

مدیری

دانش با رویدرد

تحقق اقتصاد مقاومتی رشد فناوري شماره .20-12 47


الیلی حسامالدین ( )1391مقاوم

اقتصادی در پرتو اقتصاد مقاومتی کارآگاه دوره  2شماره

.24-43 5



دانش ،عفری داوود ( )1391تأملی در باب اقتصاد مقاومتی .جزوه آموزشي.
رحما سرش
االقی

حسین؛ شاکری المیرا؛ شدری عبدالحسزین ( )1396اثزر سزالم

سزازمانی و

کارکنا بر بهرهوری کارکنا با استفاده از مزدلسزازی معزادال سزااتاری مدديريت

بهرهوري سال  11شماره .60-37 42
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رستگار عباسعلی؛ موسوی داودی سید مهدی؛ همتی امین؛ رئوفی مصطفی ( )1395شناسزایی
و اولوی

بندی عوامل موثر بر بهرهوری منابع انسانی در اقتصاد مقزاومتی مبتنزی بزر بیانیز هزای

راهبردی مقام معظم رهبری .طرح پژوهشي مصوب دانشگاه سمنان ب تزاری  95/08/15و بز
شماره .266/95/4158


فصلنام علمی مطالعا



مدیری



سلیمانی مریم؛ موالیی اله ؛ حمیدی بیناباج مژگا ( )1396عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی
در راستای اقتصاد مقاومتی رهیافت انقالب اسالمي شماره .144-121 40
سهیلی انارکی راضی ( )1395بررسی تأثیر سبک رهبری بر بهرهوری منابع انسانی در سازما ها
پنجمین کنفرانس بینالمللي حسابداري و مديريت با رويکرد علوم پژوهشي نوين.
شجاعی سید سعید؛ ،مالی غالمرضا؛ منطقی نیدواد ( )1395شناسایی عوامل مؤثر بر بهرهوری
نیروی انسانی پژوهشهاي مديريت منابع انساني دوره  8شماره .181-161 2
شیری قره گونی غالمرضا؛ بیگ زاده یوسف؛ شزیری ابزراهیم ( )1396بررسزی تزأثیر عزدال

راهبردی دفاع ملی سال پنجم شماره  17بهار 1400

سازمانی بر بهرهوری کارکنا شرک


جديد در مديريت و حسابداري دوره  3شماره .64-35 4
طاهری شهناز ( )1395بهرهوري و تجزيه و تحلیل آن در سدازمانهدا ممدديريت بهدرهوري
فراگیر) تهرا  :انتشارا



توزیع نیروی برق آذربایجا شرقی فصلنامه پژوهشهداي

هستا .

عربیو ابوالقاسم؛ منوچهری آملی محمود ( )1391اقتصاد مقاومتی و کشاورزی راهدارهایی
برای ارتقای بخش کشاورزی در دورا گذرا اقتصاد مقاومتی مجله آيندهنگدر شزماره 14
.1-15



عطایی محمد؛ علی نژاد علیرضا؛ رحمانی ندا ( )1394بررسی ارتباط بهرهوری نیروی انسانی و
رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی قووین مديريت توسعه و تحول شزماره 21
.1-10



علیواده مجید ( )1391چیستی اقتصاد مقاومتی نشست تخصصي اقتصداد مقداومتي .دانشزگاه
عالم طباطبایی.



قیطرانی فاطم ؛ طغرا سید محمزد ( .)1396تزأثیر الگوهزای  4گانز مسزیر پیشزرف

شزغلی در

سازما بر سطح بهرهوری کارکنا در شعب بانک ملی شهر اراک .کنفرانس ساالنه پارادايمهاي
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نوين مديريت در حوزه هوشمندي.
گودرزوندچگینی مهرداد و همدزارا ( )1395بررسزی رابطز مزدیری

اسزتعداد بزر عملدزرد

سازمانی (مورد مطالع  :شهرداریهای استا گزیال ) مديريت بهدرهوري دوره  10شزماره 38
.253-278

)  شهرک صنعتی سمنا: با رویدرد اقتصاد مقاومتی (مورد مطالع

 تحلیل بهرهوری نیروی انسانی در بخش صنع:مقال پژوهشی

 دانشگاه.) چیستی اقتصاد مقاومتی نشست تخصصي اقتصاد مقاومتي1391( معصومی نیا علی
.عالم طباطبایی
) بررسی نقزش شایسزت سزاالری در بهزرهوری نیزروی انسزانی (مطالعز1395( مدوندی مولود
توزیع نیروی برق اهواز) دومین کنفدرانس بدینالمللدي مدديريت و فنداوري



 شرک:موردی

.اطالعات و ارتباطات
بهزرهوری ناشزی از اسزترس گرمزایی در

) بررسزی افز1394( منظم اسماعیل پور محمدرضا



5 ومایف شغلی مختلف صیفیکارا شهرستا دره شهر مجله بهداشدت و ايمندي کدار دوره
. 74-63 3 شماره
سازمانی رضزای
رایزی،ا

) بررسی رابط بین هوش معنوی عدال1391( موسوی داودی سید مهدی



شغلی و رفتار شهروندی سازمانی پايان نامه دوره کارشناسي ارشدد رشزت مزدیری
. دانشگاه سمنا

آ (با تأکید بر دیزدگاه مقزام معظزم

) اقتصاد مقاومتی و ملووما1392( میرمعوی سید حسین
.76-49 47  شماره12 رهبری) اقتصاد اسالمي دوره

)) مديريت بهدرهوري مفضداي سدازماني و بهدرهوري1393( نامم فتاح و نوری مجد فریبا
.علم
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