
   

   كار مضاعفوري و  بهرهررسي نظري رابطة ب

  ١دكتر بيژن بيدآباد

  

  چكيده

اشاره به وجوه مختلف  ووري از ديدگاه مكاتب مختلف  در اين مقاله ضمن بررسي مقوله بهره

با توجه رسيم كه  هاي توليد، اقتصاد اخالق، مديريت و روانشناسي كار به اين نتيجه مي شرايط و ويژگي

امل توليد براي افزايش بهره وري تنها يك عقوانين و مقررات حاكم بر روابط كار  توليد وبه ساختار 

شرايط اقتصاد ايران و قوانين و  .فزايش داد و سپس منتظر افزايش بازدهي بودتوان ا خاص را نمي

ي ها عطاف است كه از لحاظ تعريفي نيروي كار هرچند در تئوريناي غيرقابل ا مقررات كار به گونه

 .شود عملكردي همچون عامل توليد ثابت دارد متغير محسوب ميتوليد اقتصادي عامل 

چگونگي اثر اسراف در فرآيند توليد و عوامل توليد  ،وري بهرهو مبحث اقتصاد اخالق در 

اسراف در . از مصاديق اسراف استناشي وري  بطوركلي بسياري از موارد پائين بودن بهره. شدررسي ب

موضوعات از  فساد محصولو  ضايعات در توليد، اسراف در تركيب نابهينه عوامل توليد، بازدهي كل

وري به اين  مديريت و روانشناسي كار با بهرهاي به ارتباط  ضمن اشاره. باشند در اين مبحث مي طرحم

وري  هبه تنهائي را عامل افزايش بهر توان افزايش كار بدون توجه به اين موارد نمي رسيم كه نتيجه مي
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 .دانست

  مقدمه

در مباحث اقتصادي از ازمنة گذشته تا كنون نظرات متنوعي درباره ارتباط با سطح عوامل توليد 

بطوركلي بازده به مفهوم ميزان محصول توليدي . ح بوده و هسترمطوري  و بهرهو رابطة آن با بازدهي 

نرخ بازدهي بعنوان متوسط ميزان توليد بازاء هر واحد از  شود ولي در عوض يك بنگاه تعريف مي

هرچه نرخ بازدهي بيشتر باشد نشان از كارائي باال و راندمان خوب توليد . گردد عوامل توليد تعريف مي

گردد كه پويايي  بعنوان يك شاخص راندمان توليد محسوب ميوري  متوسط يا بهرهنرخ بازدهي . است

  . دده ميآيند توليد يك محصول را در خود جاي كليه عوامل دخيل در فر

همواره از مباحث اصلي مديريت يك بنگاه تلقي  عوامل توليد مختلفاستفاده كارآمد از 

هاي  و ويژگيكار محيط و ابزار كار، اي  سرمايهساختار سازمان، روشهاي اجرائي، تجهيزات . گردد مي

دامنة . داردوري مورد توجه قرار  بهره افزايشكه براي  باشند مي اي موارد عمدهنيروي انساني از  مختلف

و خصوصيات رواني و روانشناسي نيروي كار را هم كه محيط كار  يابد اين موضوع آنقدر وسعت مي

  .گيرد در بر مي

گردد هم در اقتصاد خرد و هم  تعريف ميمتوسط عامل توليد وري كه نرخ بازدهي  شاخص بهره

قابل محاسبه است ولي مسلماً كيفيت مفهومي اين شاخص به دليل از لحاظ نظري  در اقتصاد كالن

ميزان بهره وري  محاسبه. باشد ميكيفيت عوامل توليد از بنگاه به بنگاه و از خرد به كالن متفاوت 

متنوع و  هاي روش. استاقتصاد در كارايي عمومي سنجش  هاي يوهيكي از شبراساس نيروي كار 
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وري  يا بهره 2وري كل هايي نظير بهره ارائه شده كه شاخصوري  ميزان بهرهگيري  اندازهمتفاوتي براي 

وري تمام عوامل  سنجش ميزان بهره .دنباش ها مي از جملة اين شاخص 3چند عامل توليد بصورت همزمان

كاربرد به هر حال . باشد مين ، زيرا ارزشگذاري موجودي سرمايه به راحتي امكانپذيرنيست اي كار ساده

ناشي از صرفه جوئي اقتصاد كالن  در. باشد مي استفاده از منابع نمودنحداكثر وري در  مفهوم بهره

گردد كه از محل  وري به معني حفظ منابع گوناگون كشور در طول زمان نيز تلقي مي افزايش بهره

   .شود ها منتج مي هاي توليد در تك تك بنگاه جلوگيري از انواع اسراف در كليه فرآيند

قوانين و مقررات حاكم بر روابط كار بايد به اين موضوع اشاره نمود  با توجه به ساختار توليد و

فزايش داد و سپس منتظر افزايش توان ا خاص را نميامل توليد براي افزايش بهره وري تنها يك عكه 

شود تا با افزايش  سبب مي ناپذيري ساختار توليد و روابط كار معموالً سختي و انعطاف هبلك. بازدهي بود

بازده متوسط همان عامل در صورت نبودن گنجايش خالي براي عامل  ،يك عامل توليد به تنهائي

  .مربوطه كم نيز گردد

در اين مقاله ضمن بررسي اجمالي نظريات مكاتب مختلف درباره كار و ارزش آن به 

از لحاظ نظري اين سوال را بررسي  وپردازيم  ميو مسائل جنبي روانشناسي كار هاي فني توليد  ويژگي

وري بنگاه را افزايش  توان بهره نمائيم كه آيا با افزايش يك عامل توليد و مشخصاً نيروي كار مي مي

بايد به اين  !شود داد؟ يا اين اقدام به معني افزايش هزينه بنگاه و كاهش نرخ بازدهي عامل توليد مي

به كار مضاعف اشاره دارد بيش از آنكه يك شعار  1389براي سال كه موضوع اشاره كرد كه شعاري 

شعار مزبور اگر منجر . اقتصادي باشد يك شعار اخالقي است، هرچند داراي تبعات اقتصادي نيز هست

دهد كه  گنجد و مفهوم كار مجاني مي به افزايش كار بدون پرداخت دستمزد باشد در اين مقوله نمي

                                                           
2 - Multi-factor Productivity (MFP) 
3 - Total-factor Productivity (TFP) 
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هاي قانون بازده نزولي مطلوب نيز  به شرط رعايت ويژگيحميل هزينه براي بنگاه براي بنگاه و بدون ت

ولي اگر كار افزايش داده شده منجر به جبران مالي خدمات كاركنان گردد كه متعارف . هست

   .پردازيم هاي اقتصادي است موضوعي است كه در اين مقاله به آن مي فعاليت

 ارزش كار وري و  بهره

به ارزش كار در طي تاريخ متفاوت بوده و افراد مختلف منشاء ايجاد  4ختلفنگاه مكاتب م

اي  در مكاتب مختلف طيف اين قضاوت آنقدر وسيع است كه عده. دانستند ارزش را متفاوت مي

كارگر را مولد ارزش ناشي از توليد محصول ندانسته و برخي ديگر نيروي كار را تنها عامل مولد ارزش 

ن موضوع در مبحث مورد نظر ما اينگونه دخيل است كه چنانچه باور كنيم كه تنها مولد اي. اند برشمرده

ايم و مسلماً كار  هاي ماركسيستي نسبت به كار توجه داشته ارزش كار است عمالً به سمت ديدگاه

هاي اقتصاد نئوكالسيك  كه تحليلحاليدر  ،مضاعف از نگاه اين گروه به معني ارزش مضاعف است

  .كند موضوع را تأئيد نمياين 

  ها نظريه فيزيوكرات

له دمبااز بحث نموده و آن را  »ارزش اضافه«نه منشأ يبودند كه در زم ين كسانينخست هاوكراتيزيف

چيري كه در ادبيات ماركس  آنو لذا  هنداشت قبولرا  ارزش يها مفهوم اجتماعآن .به توليد آوردند

 يعنو به م يملموس ماد ءايارزش در قالب اش نگاه آنهادر . نام داشت مد نظر ايشان نبود 5»ارزش اضافه«

 ارزش اضافه تنها بشكل مازاد ارزشلذا مفهوم . مبادله و نه ارزش گرفت قرار مي »استفاده ارزش«

صول محبود كه  فرآيند توليد ميده در يمصرف رسه ب يها استفاده د شده بر ارزشيتول يها استفاده 

                                                           
 .اين مباحث به تفصيل در كتب تاريخ عقايد اقتصادي آمده است - 4

5 - Surplus value. 
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 در صنعت صرفاًبه زعم ايشان . قابل حصول است يتنها در بخش كشاورز كهشد،  يده ميخالص نام

 دگرد يد نميتولاي  يا به عبارت ديگر ارزش اضافه يا ابد و محصول اضافهي ير مييتغاست كه شكل مواد 

را  اين موضوع. د كنديافزون بر مصرف خود تول يتواند محصول يتنها كشاورز است كه م و

به . در كشاورزي متحقق است و نه در صنعت ادانستند كه تنه ها ناشي از قوة رشد گياهان مي فيزيوكرات

گاه در ن. رسد ين مياست كه به مالك زم ين محصول خالص، همان بهره مالكانه و سهميازعم ايشان 

و ن است يزميا  عتيجه مساعدت طبي، بلكه نتكشاورز ارزش اضافه نه حاصل كار اضافهها وكراتيزيف

بهره ب ين ترتيبد. كند ميل يبذر تبد يشتريبذر را به مقدار ب ين است كه مقداريزم يقدرت بارآور

از رابطه انسان با خاك است و  يكه ناشاست  يعيطب يموهبت يمحصول اضافه در كشاورز يعني مالكانه

  . يو ياز روابط اجتماع منتجنه 

  نظريه ماركس

كه ارزش كاال را مقدار كار به اين معني مطرح گرديد  6»ارزش نظريه«در ادبيات ماركسيستي، 

د ارزش يد عالوه بر توليرقابت، با كارگر نيز در صحنةكند، و  ين ميين تعدر آشده بكار برده  ياجتماع

ش يكاال يد ارزش فرديباارزش اضافه نسبي د يتول يبرا. دنمايد يز تولين ياضافه مطلق ارزش اضافه نسب

و  يباالتر از ارزش فرد يمتيآن در بازار باشد تا او با فروش آن به ق يجار يتر از ارزش اجتماع نيپائ

 يد ارزش اضافه مطلق بروز ماديتول. آورددست ز بين يآن، ارزش اضافه نسب يتر از ارزش اجتماع نيپائ

م، يمحصول، مد نظر قرار ده سمترا از فرآيند توليد اگر كل  7.است گركارتوسط ه يسرما بكارگيري

دهند، و خود كار  يل ميد را تشكيل توليكار و موضوع آن وساو تجهيزات ل يوسا به زعم ماركس

ك كارگر همه ي، دوش تلقي مي يفرد يك فرآيندكار تا آنجا كه . است كه نهايتاً مولد ارزش است
                                                           

6 - The theory of value. 
  .1019-1026جلد اول، نشر پنگوئن، ضميمه، صماركس، سرمايه،  - 7
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 ييتنهابه انسان  و ،دارد را در خود جمعشود  به شكل محصول متجلي ميكه بعدها  يئاه كاركرد

و لذا . ها ملزم به توليد محصول نمايد مسلط شود و طبيعت را طبق نظر فيزيوكراتعت يتواند بر طب ينم

هر چه . شود ان ميل به محصول مشترك كارگريك فرد تبديم يمحصول كار از محصول مستق

ز يكارگر مولد ن يعنيآن  ينسانتر شود، مفهوم كار مولد و مفهوم ا برجستهفرآيند توليد در  يهمكار

د، بلكه شوموضوع كار مستقيماً وارد ست يآنكه فرد مولد باشد الزم ن يبراو لذا . دنگرد يتر م عيوس

. را بر عهده داشته باشد پيكره ناي ياز كاركردها يكيباشد و  انكارگر ةكرياز پ يعضوتا است  يكاف

ك يبمنزله  يكارگر جمع بارة، دريد ماديتول ف كار مولد منتج از ذاتيتعربه زعم ماركس يعني 

 تاًيست، بلكه ماهيد كاال نيصرفا تول يستيتاليد كاپيگر، مفهوم توليد ياز سو. ت همچنان صادق استيكل

د يتولو افزايش سرمايه وي ه يسرماصاحب  يخود بلكه برا يكارگر نه برا. د ارزش اضافه استيتول

مولد است كه  يتنها كارگرو لذا د كن ميد يتولهم كند، بلكه ارزش اضافه  نميد يفقط تولو  كند يم

د يان كار و اثر مفيم يا ن كارگر مولد متضمن صرفا رابطهيبنابرا. د كنديدار ارزش اضافه تول هيسرما يبرا

 ،است خاص يديتول يك رابطه اجتماعيست، بلكه متضمن يان كارگر و محصول كار او نيمو يا آن، 

ت ارزش يف كارگر مولد از ماهيتعر است وزه كارگر مولد يد ارزش اضافه همواره خصلت مميللذا تو

 يكار كشاورز ،تنها كار مولداست كه ها  وكراتيزيفاين موضوع برخالف نظر . دآي بوجود مياضافه 

ها  فيزيوكراتمد نظر ارزش اضافه  هرچند ،باشد و كار مولد در كشاورزي موجد ارزش اضافه مي است

كه در آن  يا نقطهبيش از  يامتداد روزكاردر نگاه ماركس  .شود متظاهر ميبه شكل بهره مالكانه 

صاحبان ن كار اضافه توسط يد كرده است و تملك ايقا معادل ارزش قوه كار خود را توليكارگر دق

لذا . است يرزش اضافه نسبد اين نقطه آغاز تولياو دهد  يل ميد ارزش اضافه مطلق را تشكيه، توليسرما

از اين . م روزكار به دو بخش كار الزم و كار اضافه مستتر استيتقس يدر مفهوم ارزش اضافه نسب

  . تر كرد د مدت كار الزم را كوتاهيش مدت كار اضافه بايبمنظور افزاجهت 
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  ها مركانتليستريكاردو و  يهنظر

 يعلت وجود او. است يستيتاليد كاپينفك توليو ال يكاردو ارزش اضافه جزء ذاتيردر نظر 

. كند ين ميين ارزش را تعياست كه مقدار ا يافتن علتي يد بلكه در پيجو يارزش اضافه را نم

از فروش آن  يناش و از عمل مبادله يد آن را ناشينه توليك محصول بر هزيمت يها مازاد ق ستيمركانتال

ش از يكه كارگر ب دانست را اين ميل منشأ سود ياستوارت مجان . دانستند يباالتر از ارزشش م يمتيبه ق

نست كه يآورد ا يه سود ببار مينكه سرمايعلت ا و كند يد مين خود او الزم است توليتام يبراكه آنچه 

. آورند يدشان الزم است دوام ميتول يكه برا يش از مدت زمانيه و ابزار بيخوراك، پوشاك، مواد اول

هر كشور همواره  يكار است و سود كل يدياز قدرت تول يبلكه ناشنيست دله از مبا يسود ناش لذا

  .كار در آن كشور هست يديهمانقدر است كه قدرت تول

نظرات فوق همانگونه كه مالحظه شد مبين اين موضوع هستند كه چنانچه كار اضافه شود ارزش 

ا و خصوصيات توليد و نيروي كار ه شود و اين علي االصول نگاهي ساده به ويژگي يا محصول بيشتر مي

توان نتيجه گرفت كه اصوالً فرضية افزايش توليد در اثر افزايش كار فرضية اثبات  پس مي. است

   .دهيم اين موضوع را از منظر اقتصاددانان نئوكالسيك ادامه مي. اي است نشده

  نئوكالسيك  نظريه ووري  بهره

 و در اينجاعميقي برخوردار است  مباني تحليلي وسيع ونظريه بنگاه در مباحث اقتصاد خرد از 

كاالها را با   شود كه مي  تعريف  واحد فني  يك  بنگاه. 8فقط به برخي از مفاهيم كلي اشاره خواهيم كرد

  توليد بكار گرفته  عوامل  بين  رابطه  رياضي  بيان  توليد بنگاه  تابع. نمايد مي توليد، توليد  عوامل استفاده از

                                                           
  :يدئمراجعه نما منبع زيرشرح بيشتر اين موضوع به متون اقتصاد خرد باالخص براي  8

Henderson, R., Quandt, P. (1982), Microeconomic theory, a mathematical approach. Mc-Graw Hill. 
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  باشد كه  كاال يا خدمتي  تواند هر نوع توليد مي  عامل. باشد مي  توليد شده  يا محصوالت  و محصول  شده

  تواند محصول مي توليد  عوامل  از اين  برخي. شود مي  جديد بكار گرفته  در فرآيند توليد محصوالت

 بندي طبقه متغير و  ثابت  عوامل  توليد برحسب  عوامل  مشخص  دوره  يك در. دنساير بنگاهها باش

غيير ت  توليد شده  محصول با مقدار  مقدارآن  ولي  است  توليد ضروري  براي  توليد ثابت  عامل. شوند مي

توليد سازي  مورد بهينه در  مدت  كوتاه  تصميمات  اينكه  به  توجه  بدون  توليد ثابت  عامل  هزينه. ندك مين

توليد   نميتواند عامل  بنگاه  شده  مشخص  زمان  مدت در ديگر  عبارت  به. شود مي  تحميل  باشد بر بنگاه  چه

تعريف   مدت  در اينجا كوتاه  كه  مشخص  دوره  اين. توليد نكند  توليد بكند و چه  را تغيير دهد چه  ثابت

  بلند در نظر بگيريم  را خيلي  دوره  ديگر اگر اين  بعبارت. است  عامل توليد ثابت  تعريف  اساسشود  مي

  ميزان  زمان  تواند در طول مي  زيرا بنگاه  توليد متغير دانست  عامل  را يك  توليد ثابت  عامل  توان مي

با تغيير   كه  است  توليدي  توليد متغيرعامل  عامل. را در فرآيند توليد تغيير دهد  عامل  اين  بكارگيري

ايجاد   تاسيسات  انباشته  سرمايههمان   سيمان  كارخانه  يك در  مثال  براي. كند مي تغيير  محصول  ميزان

  گچ  سنگنيروي كار و   شوند ولي مي  تلقي  توليد ثابت  عامل  بعنوان  كوتاه  دوره  يك  طي در  شده

  ميزان با  شوند كه مي  توليد متغير تعريف  عوامل  بعنوان  توليد متشابه  سايرعوامل و  آهن  و سنگ  وآهك

از   ميزان  چه  به گيرد كه تصميم ميمدير بنگاه . دقرار دارن  مستقيم  در ارتباط  توليد كلينكر و يا سيمان

بنگاه   يا هزينهو د شوخود سود بنگاه حداكثر   توليدي  محصوالت  تا از فروش  بكار گيردتوليد   عوامل

  . گردد  حداقل

برخالف . شرايط قانون كار ايران قابل اهميت استاين نكته در خصوص عامل توليد كار و 

باشد شرايط اقتصاد ايران و قوانين و مقررات  آنچه كه نيروي كار بعنوان عامل توليد متغير مد نظر مي

قانوناً عطاف است كه اگر كارگر كار هم نكند عمالً در انتهاي دوره ناي خشك و غيرقابل ا كار به گونه
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 را برايخشكي قانون كار در اين ارتباط اختيارات بسيار كمي . گيرد ق ميبه او حقوق و دستمزد تعل

كاري وي  حقوق كارگر را كاهش داده يا در صورت كم تواند بسادگي و وي نميكارفرما قرار داده 

لذا از لحاظ تعريفي . و يا هنگام كسادي بازار يا موارد ديگر او را اخراج نمايد پرداخت آن را مانع شود

شود ولي به دليل اينكه با  متغير محسوب ميتوليد هاي اقتصادي عامل  كار هرچند در تئورينيروي 

و چنانچه بنگاه سود . ميزان توليد كارگر ارتباط منسجم ندارد عملكردي همچون عامل توليد ثابت دارد

وري به  هرهاين موضوع از لحاظ ب .باشد و يا زيان هم نمايد ملزم به پرداخت حقوق و دستمزد كارگر مي

اين مفهوم است كه انگيزة كافي ناشي از مخاطرة شغلي براي كارگر وجود ندارد تا اقدام به افزايش 

 .وري خود نمايد بهره

يا بيشتر   و يك x2و  x1توليد متغير   عامل دو  مدير بنگاه  را در نظربگيريد كه  فرآيند توليديحال 

) q(توليد شده   توليد مقدار محصول  تابع. بندد مي بكار  محصول  توليد يك  را جهت  توليد ثابت  عوامل

  :نمايد مي  بيان) x1,x2(شده   توليد متغير بكار گرفته  عوامل از  رياضي  تابع  يك  را بعنوان

),( 21 xxfq                                                                                                       )1(  

توليد متغير   با عوامل  توليد در ارتباط  ميزان  فقط ديگر  عبارت  به. ندارد توليد ثابت  عامل فوق  تابع

  انجام  گذاريهاي سرمايه  بسيار زياد محاسبه و بكارگيري  هاي پيچيدگي  موضوع  اين. اند گرديده  تعريف

موجود   را در وضعيت  ديگر ساختار توليد محصول  عبارت  به. نمايد مي  را ساده  بنگاه در يقبل  شده

، و از يابند تغيير نمي  شده  انجام  گذاريهاي سرمايه  نمايد كه مي  بررسي  خاصي  زماني  دوره و در  كارخانه

  .گردد سبه نميهاي ثابت توليد وارد محا طرفي هزينه

  از محصول  مقدار مشخص  توليد يك  را براي x2و x1از   متفاوتي  تركيبات  است قادر  مدير بنگاه
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 ،بكار برده شده  تكنولوژي. تواند بسيار زياد باشد مي  تركيبات  تعداد اين  صورت  اين در. بندد بكار

كه در باشد  مي بنگاه را شامل  توليد محصول  توليد براي  عوامل  تركيب  درباره  فني  اطالعات  مجموعه

  تابع. گيرد مي را در بر  ممكن  فيزيكي  تركيبات  تمام و نتيجتاًگردد  فرم رياضي تابع توليد ملحوظ مي

  عوامل  مختلف  از تركيبات  حصول  قابل حداكثر توليد  مبين و  را داراست  فني  كارايي  فرض  توليد پيش

  تكنولوژي  يا  فني  مسئله  توليد يك  عواملاز   خاص  تركيب هر از  استفاده  نحوه  بهترين. باشد مي توليد

  مقدار مشخص  توليد يك  توليد براي  عوامل  تركيب  بهترين  انتخاب. نيست  اقتصادي  مسئله  يك و  است

  . است  اقتصادي  مسئله  دارد و يك  محصولقيمت توليد و   عوامل  قيمت  هب  بستگي  محصول از

از لحاظ ثابت يا متغير بودن عامل توليد نيروي كار بسيار  وري در تابع توليد فوق مالحظات بهره

هاي بزرگ  اگر عامل توليد كار بعنوان عامل توليد متغير تلقي نشود كه شرايط بنگاه. حائز اهميت است

كند اصوالً به شكل رياضي فوق قابل  نيز با توضيحات ارائه شده از همين موضوع تبعيت مي ايران

  از  يا دستگاهي  يا غيرپيوسته  پيوسته  تابع  يك و يا  نقاط  تواند توسط توليد مي  تابع  يك. استعمال نيست

  تعريف  مقادير غيرمنفي  پيوسته براي 9مقداره  يك  تابع  يك  بعنوان غالباً  ولي. شود  بيان  معادالت

  عنوان  بهو غالباً  شود مي  تعريفمورد نظر   دامنه در  10افزاينده  تابع  يك  بعنوان توليد طبيعتاً  تابع. گردد مي

  تابع  اين  كه  است  سود كافي  سازي  بهينه  هنگام. شود مي  فرض 11عــادي شــبه مقعــر تـابع دقيقاً  يك

ها در شرايط متعارف روابط كار قابل احصاء هستند و در  ولي اين ويژگي .شود  مقعر تعريف دقيقاً

چون بكارگيري عامل توليد كار جديد معموالً سهل . شوند ايران بسيار نظري تلقي مياقتصاد شرايط 

  .باشد ولي اخراج آنان بسيار دشوار و پرهزينه مي

  اين  كه  زماني  دوره. ندگرد مي  تعريف  مشخص  انيواحد زم توليد در  عوامل و  محصول  ميزان
                                                           

9 - Single-valued. 
10 - Increasing. 
11 - Regular strictly quasi-concave 
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  بايد به اوالً :است  محدوديت  سه  شوند مقيد به مي  تعريف  آن در  مدت  توليد كوتاه  تابع مقادير و نتيجتاً

باشد   كوتاه  اي اندازه  به ثانياً. دهد را تغيير  توليد ثابت  نتواند عامل  مدير بنگاه  باشد كه  كوتاه  كافي  اندازه

فرآيند   اتمام  بلند باشد كه  كافي  اندازه  به ثالثاً. نيابد تغيير  توليد در اثر بهبود تكنولوژي  تابع  شكل  كه

وري الزم الرعايت  گيري بازدهي متوسط يا بهره اين تعريف همچنين در اندازه. گرددذير پتوليد امكان

  شكل  به آن  نهايي  و بازدهيگردد  وري تعريف مي كه همان بهره x1 توليد  عامل  متوسط  بازدهي. است

  : ه استشد درنظر گرفته  ثابت x2عامل توليد   در آن  شود كه مي  زير تعريف

1

21

1

),(

x

xxf

x

q
AP


                                                                                                  )2(  

),(1 21
1





 xxf
x

q
MP                                                                                                )3(   

  قانون نزولي بازدهي نهائي

يك عامل توليد با توجه به دو شاخص فوق از لحاظ افزايش  هائيبازدهي ننزولي قانون 

استفاده كه دارد  بيان مين قانون يا. افزايش ميزان يك عامل توليد بسيار مهم است در ارتباط باوري  بهره

زبور شده و پس از عامل م ييد نهايتولدر ابتدا منجر به افزايش ر، يمتغ عامل توليداز  يشترير بيمقاداز 

هي نهائي بازد افزايش عامل توليد منجر به كاهش ،رسيدن به ميزاني از بكارگيري عامل توليد مربوطه

  يب منحنياست كه ش ين معنيبه ا ينزول يبازدهبه عبارت ديگر قانون . عامل توليد خواهد شد نآ

 را بكارر يد متغيك عامل تولياز  يشتريب يهرچه واحدهايعني . گردد مين برييبه سمت پا يينهابازدهي 

بازدهي متوسط و بازدهي نهايي هاي  از توليد كه محل تقاطع منحني يا دن به نقطهي، بعد از رسبريم

اين وضعيت در زماني كه منحني بازدهي  .م آورديبدست خواه يمحصول اضاف ي، مقدار كمتراست
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گيرد بدتر نيز خواهد شد و افزايش عامل توليد بيش از آن منجر به  نهايي مقدار صفر را به خود مي

ام از اين مناطق آثار فزاينده و يا كاهنده به تبع افزايش نيروي كار در هركد .كاهش توليد نيز خواهد شد

  .وري خواهد داشت بر بهره

وري را  و بهره توان اميد افزايش بازدهي اين قانون مبين اين است كه با افزايش كار همواره نمي

وري  به عبارت ديگر افزايش نيروي كار و يا به عبارت ديگر كار بيشتر همواره متضمن بهره. داشت

وري افزايش خواهد يافت كه بنگاه از عامل توليد اشباع نشده باشد و  فقط در شرايطي بهره. بيشتر نيست

  .يستهايي كه دچار تورم نيروي كار هستند صادق ن اين موضوع در بنگاه

 قابليت جايگزيني عوامل توليد 

قابليت جايگزيني عوامل توليد به معني توانايي استفاده و جايگزين نمودن يك عامل توليد به 

انرژي الكتريكي يا جايگزيني كارگر با  بابراي مثال جايگزيني سوخت . باشد مي جاي عامل توليد ديگر

توان  آن مي يد نرخ جايگزيني فني مبين نرخي است كه باتوابع تول در. اي و از اين قبيل تجهيزات سرمايه

. مقاديري از يك عامل توليد را با عامل توليد ديگرجايگزين نمود بطوريكه سطح توليد تغيير ننمايد

هاي قبلي  گذاري هاي توليدي با سرمايه در بنگاهبررسيهاي انجام شده بر ساختار بكارگيري عوامل توليد 

نشاندهنده اين موضوع است كه الاقل در كوتاه مدت قابليت جايگزيني   رفتهزياد و تكنولوژي پيش

گذاري الزم براي تاسيس كارخانه  علت اين امر ساختار سرمايه. عوامل توليد بالنسبه وجود ندارد

توان  براي مثال براحتي نمي. باشند كه از ظرفيت توليد زيادي برخوردار مياست هايي  بالخص كارخانه

مثال (كاست و بجاي آن از عامل توليد ديگر ) مثال سرمايه(يزان محصول از يك عامل توليد با حفظ م

 . بعنوان جايگزين آن استفاده نمود) نيروي كار
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  : شود مي  زير تعريف  شكل  به x1توليد   عامل يتوليد  كشش

1
11

1
1

x

x
q

q

AP

MP

x

q

q

x








                                                                            )4(  

  كشش. دهد مي  نشانرا  x1توليد  عاملتغييرات نسبي به   توليد نسبت  نسبي  تغييرات  نرخ  كشش  اين

اين موضوع از لحاظ افزايش . باشد  وكوچكتر از يك  تواند بزرگتر، مساوي مي توليد  عامل  يك  توليدي

از لحاظ عملي باالخص در شرايط حامي كارگر نيروي كار در هنگام سختي دستمزد و قانون كار 

قوانين كار بسيار مهم است و سبب شده تا متوسط تغييرات عامل توليد كار تأثيرات بسيار كمي بر 

  به  توليد نسبت  نسبي  تغييرات  نرخ يعني  كشش  اينبه عبارت ديگر . متوسط تغييرات بازده داشته باشد

زيرا فرم . باشد هاي بزرگ حتي نزديك به صفر نيز مي بسيار كوچك و در بنگاه توليد  عاملتعييرات 

و  خاصي استياضي رل اشكاها به دالئل ذكر شده و نوع تكنولوژي داراي  تابع توليد در اين بنگاه

  منحنيكه شوند  مي  محصول  ثابت  سطح  يك  به  كه منتج x2و   x1توليد   عوامل  تركيبات  هندسي  مكان

باشند كه جايگزيني كار و سرمايه را  مي 13هايي همانند راستگوشه دنشو مي  ناميده  12»يكسان  محصول«

  توليد را تعريف  عوامل  فني  جايگزيني  نرخ ها  منحني  اين  شيببه عبارت ديگر  .نمايند امكانپذير نمي

  :                      نمايد مي

2

1

1

2
f

f

dx

dx
RTS                                                                                                       )5(  

در كه در . باشد مي x1 , x2   به  توليد نسبت  تابع  مشتقات f1 , f2و    ديفرانسيل  كننده  مشخص d كه

                                                           
12 - Isoquant 
13 - Rectangle 
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  عوامل  جايگزيني  كششبه عبارت ديگر . ها صفر است راستگوشههاي محصول يكسان از نوع  منحني

  فكه به شكل زير تعري  فني  جايگزيني  نرخ تغيير  بر نرخ  عوامل  تغيير نسبت  نرخ  نسبت  توليد بعنوان

  :صفر است گردد مي

)6(                                                                                 
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توليد ر سطح ييتوان بدون تغ ياست كه م يا هيمقدار سرمابرابر ه يسرما يكار برافني  ينيجانش يينرخ نها

كار  يريش بكارگيه با افزايسرما يكار برا ينيجانش يينرخ نها .نمودآن ن يجانشرا ك واحد كار ي

 ازده،ب ثابت نگهداشتناين مفهوم حاكي از آن است كه اگر بخواهيم براي . ابدي يه كاهش ميسرما يبرا

بايد نسبت به واحدهاي اضافه شده كار را سرمايه كار را جايگزين سرمايه نمائيم واحدهاي بيشتري از 

  . غير فعال كنيم تا نتيجتاً شرايط بازدهي را ثابت نگهداريم

اي  با روابط خاص توليدي بين اجزاء تجهيزات سرمايهبراي يك مجموعه از سرمايه  تابع توليد

 سوخت و استفاده و همچنين بكارگيري انرژي و همراه با تجهيزات مورد نحوه فعاليت نيروي كار آن و

به عبارت ديگر نحوه آميختگي . ردآو مي وجودبهر بنگاه  دررا عوامل توليد تعاريف مشخصي  ساير

فرم رياضي تابع توليد را  نمايد و نتيجتاً ليد محصول را معين ميعوامل توليد با يكديگر فرآيند تو

اصل  در اين آثار .بايد قابل تعريف باشند آثار اقتصادي در يك تابع توليد مشخصاً .كنند مشخص مي

و آنچه كه از لحاظ مبحث مورد نظر ما يعني تغيير ميزان نمايند  ويژگيهاي فرآيند توليد را مشخص مي

ويژگيهاي موجود در فرآيند توليد وري قابل اهميت است اين است كه  بكارگيري عوامل توليد و بهره

 شوند مياين ويژگيها در قالب فرمهاي رياضي توابع توليد مشخص بيان  و توان بسادگي تغيير داد نميرا 
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ذيالً اين ويژگيها نمايند كه به برخي از  عوامل توليد براي بنگاه ايجاد مي كه خشكي خاصي در تركيب

 . نمائيم ياشاره م

 بازگشت به مقياس 

 بازگشت به مقياس چگونگي افزايش محصول را در اثر افزايش متناسب تمام عوامل توليد بيان

ايش يابد بازگشت به مقياس اگر محصول به همان نسبتي كه همه عوامل توليد افزايش يابند افز. كند مي

بازگشت به مقياس افزايشي است اگر . شود مي در دامنه تركيب عوامل توليد مورد نظر ثابت تعريف

محصول شود و بلعكس بازگشت به مقياس كاهشي  عوامل توليد سبب افزايش بيشترمتناسب افزايش 

بازگشت به مقياس توسط  .عوامل توليد سبب افزايش كمتر محصول شودمتناسب است اگر افزايش 

  : است اگر  kتابع توليد همگن از درجه يك . شود مي توابع توليد تعريف 14مفهوم همگني

  1 2 1 2( , ) ( , )kf tx tx f x xt                                                                                    )7(  

1,1,10براي مقادير برابر عوامل توليد  tبا افزايش كه   kkk   ،بازگشت به مقياس افزايشي

فعاليت توليدي  .توابع توليد همگن مسير توسعه بنگاه خطي خواهد بود در. باشد مي ثابت وكاهشي

خطي فرآيندي است كه يك ياچند محصول با نسبتهاي ثابت از يك يا چند عامل توليد با نسبتهاي 

از مجموعه فعاليتهاي توليد خطي بدست آيد كه تواند  مييك تابع توليد خطي . شود مي ثابت توليد

بازگشت به  همگن از درجه اول هستند و نتيجتاً ،توابع توليد خطي .15شوند همزمان بكارگرفته مي بطور

                                                           
14- Homogeneity. 

  :نگاه كنيد به. در متون اقتصادي توابع توليد بسياري از لحاظ ويژگيهاي مختلف اقتصادي و رياضي مطرح ميباشند - 15
Eatwell, J., M. Milgate, P. Newman (1988). The new Palgrave dictionary of economics. MacMillan. 

برآورد تابع سرمايه گذاري كالن ايران با مالحظـات توابـع توليـد مختلـف، رسـالة      ، )1372(ثوابي و بيدآباد و شهرستاني 
  .فوق ليسانس اقتصاد، فرهاد ثوابي اصل، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
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مفهوم همگني در توابع توليد بدين معني است كه اگركليه عوامل توليد را به يك . مقياس ثابت دارند

افزايش توليد به همان نسبت  اگر. يابد )ياكاهش( دهيم ميزان توليد نيز افزايش )ياكاهش( افزايش نسبت

اگر نسبت افزايش توليد كمتر از نسبت . افزايش عوامل توليد بود تابع توليد همگن از درجه يك است

سه حالت  در. باشد مي صورت بيشتر از يك اين در غير افزايش عوامل بود همگني كمتر از يك و

 ثابت، فزاينده وكاهنده تعريف ،بازگشت به مقياس ،از يكهمگن از درجه يك و بيشتر و كمتر 

  . قابل استنباط است) 7( رابطةاين شرط در تابع توليد از لحاظ رياضي براساس  .شود مي

بارت به ع. وري كل داشت توان استنباطي دربارة بهره وري، از رابطة مزبور مي از لحاظ مفهوم بهره

يابند محصول  )ياكاهش( اگر همه عوامل به يك نسبت افزايشدر حالت همگني از درجه يك ديگر 

وري نيز به دليل ثابت ماندن  در اين حالت بهره. خواهد يافت) ياكاهش( نيز به همان نسبت افزايش

با افزايش  اگر همگني تابع توليد كمتر از يك باشد. بازدهي متوسط عوامل توليد تغيير نخواهد كرد

وري پائيين خواهد آمد و اگر بيشتر از يك باشد عكس اين موضوع  متناسب عوامل توليد ميزان بهره

لذا بايد گفت حتي افزايش متناسب عوامل توليد نيز متضمن افزايش بازدهي نيست و . اتفاق خواهد افتاد

  .تواند كاهشي، ثابت و يا افزايشي باشد بسته به تابع توليد بنگاه مي

  وري و بهره قتصاد اخالقا

توان از لحاظ چگونگي اثر  وري را مي بهره. است 16اسراف از مباحث مهم در اقتصاد اخالق

پائين بودن توان بسياري از موارد  بطوركلي مي .و عوامل توليد نيز بررسي نمودد يتولفرآيند اسراف در 

                                                           
  :نگاه كنيد به - 16

  .61-64، صفحات 94، شماره 1387اخالق، ماهنامه بانك و اقتصاد، مهر ، اسراف و اقتصاد 1387بيدآباد، بيژن، 
 ، توسعه پايدار و تبذير در اقتصاد اخالق1388بيدآباد، بيژن، 

akhlagh.pdf-eghtesade-payedar-http://www.bidabad.com/toseeh  
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  :17باشند ير قابل طرح ميموارد زدر اين ارتباط . وري را در يكي از مصاديق اسراف دانست بهره

 باشد كه در  يديد كمتر از مقدار توليد ثابت مقدار توليبا عوامل تول: 18كل وري هرهاسراف در ب

  .قابل حصول است يط حداكثر بازدهيشرا

 د يند تولينه در فرآيد به صورت بهيب عوامل توليترك: 19دينه عوامل توليب نابهياسراف در ترك

  .بكارگرفته نشود

 ديتر از استاندارد موردنظر در تولنيا پائيوب يمع يهادرصد فرآورده: 20ديعات در توليضا  

 ع محصوليا توزيبندي و  ، بستهي، نگهداريصحيح انباردار يندهايعدم وجود فرآ: فساد محصول.  

  كل ياسراف در بازده

ن يا يكل به معنا يافزايش بازده. كل است يد اسراف در بازدهيق اسراف در تولياز مصاد يكي

د را به شكل ياگر تابع تول.  را احصاء نمود يشتريد بتوان محصول بير ثابت عوامل تولياست كه از مقاد

  :ميرير در نظر بگيز

)8(                                                                                                                       ),( 21 xxAfq   

A ن نحو يد پربازده در حالت بهتريتول يكي توليدت يدو وضعاگر حال  .كل است يبازدهمضرب ن يمب

 رديگين نحو استفاده از منابع صورت نميكه بهتر يد كم بازده در حالتيتول يگريو د ،استفاده از منابع

 توليد بدست خواهد آمد كه در حالت دوممختلف از ميزان دو حالت  .كنيمرا با يكديگر مقايسه مي

                                                           
  :مباحث نظري موضوع اسراف در مقاالت زير آمده است - 17

  akhlagh.pdf-eghtesade-http://www.bidabad.com/doc/esraf ، اسراف در اقتصاد اخالق 1388بيدآباد، بيژن، 
18 -Total productivity 
19 - Allocative inefficiency 
20 - Technological inefficiency 
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آن احصاء  ياز برا يديعمالً تول يت نكات بازدهيل عدم رعايكل كه به دل ياز بازده يمضرب

 »كل ياسراف در بازده«گردد را بعنوان يل احصاء نمين دليد كه به اين بخش از توليا. گردد ينم

د يتول يد مازاد برايا عوامل توليمنابع  يريبكارگ يكل به معن ياسراف در بازده. مينمائيم ينامگذار

مازاد به هرز رفته يا تباه شده بصورت ه يمواد اولاز  يزانيگر ميبه عبارت د. باشد ياز ميمحصول موردن

 يديتول ،ينه اسرافيهزيعني بنگاه توليدي بخشي از منابع خود را هزينه كرده و در مقابل اين . است

د يعوامل تول يزان تقاضا برايتوان ميمرياضي گر با استفاده از روابط يد ياز سو. احصاء نشده  است

شود تا توابع يد عمالً سبب ميعوامل تول يبرا ياسراف يقاضاتر يمقاد 21.نيز بدست آورد را اسراف شده

عوامل به سمت راست باعث  يد به سمت راست انتقال يابند و انتقال تابع تقاضايعوامل تول يتقاضا برا

نكه محصول يد خواهد شد، بدون ايمت عوامل توليتر شدن قد و گرانيشتر عوامل توليب يريبكارگ

وري عامل توليد مازاد بكار برده شده در  پرواضح است كه در اين حالت بهره .د گردديتول يشتريب

  .نداردتر از حالت اول است كه عامل توليد مازاد وجود  حالت دوم پائين

  دينه عوامل توليب نابهياسراف در ترك

ب يدر ترك. د استينه از عوامل توليد استفاده نابهيگر از موارد اسراف در مبحث توليد يكي

ه يناح« يكي. دهديمدنظر قرار م يه كليد را در سه ناحيه اقتصاد خرد امكان توليد، نظريعوامل تول

مسلماً . است يد منفياز عوامل تول يكيحداقل  يينها يبازده ،هين ناحياست كه در ا »ديتول يرمنطقيغ

 يريبكارگ يد به معنيعامل تول يبودن بازده يمنف. اد استيار زيد بسيه اسراف عوامل تولين ناحيدر ا

زان يم ،از آن عامل يينها يواحدها يريباشد كه سبب شده بكارگيش از حد ميد مربوطه بيعامل تول

يا بيش از اندازه آبياري شود يا ده شود يش از اندازه بذر پاشيب ينيمثالً اگر در زم. د را كاهش دهديتول
                                                           

  ، اسراف در اقتصاد اخالق1388بيدآباد، بيژن، : نگاه كنيد به - 21
 http://www.bidabad.com/doc/esraf-eghtesade-akhlagh.pdf  
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ابد بلكه كاهش ييش نميد نه تنها افزايتولكود داده شود يا بيش از اندازه از نيروي كار استفاده شود، 

باشد يم يه قبليحه اسراف كمتر از ناين ناحياست در ا »ديتول يه منطقيناح«ة دوم، يناح. كنديدا ميز پين

ه يدر ناح. تواند در حداكثر قابل احصاء نباشدينه از منابع، محصول ميل عدم استفاده بهيبه دل يول

. ستيح نيعوامل صح يريب بكارگيترك يد مثبت است وليعوامل تول يينها يد بازدهيتول يمنطق

در  .ن خواهد رفتياسراف از ب صه رفع خواهد شد وين نقيم اينه نمائيد را بهيب عوامل توليچنانچه ترك

ن نقطه يا. باشديد ميمت عوامل توليبرابر نسبت ق يفن ينيگزينرخ جاحالت بهينه تركيب عوامل توليد 

ر حداكثر محصول را با ياخ يكه منحن استكسان يمحصول  ينه با منحنيمحل تماس خط هز يبه معن

د يب عوامل تولين تركير از ايبه غ يگريدب يمسلماً هر ترك. كنديد مينه توليت هزيتوجه به محدود

ش يد افزايعوامل تول يزان تقاضا برايمتوان نشان داد كه  براحتي ميد است و يسبب اسراف در عامل تول

وري را در اين موارد  حاالت كاهش بهره .شده باشدجاد ياز بابت آن ا ينكه محصوليبدون ايافته 

  .توان براحتي استنباط نمود مي

  ديتولعات يضا

اد است و از يار زيل بسين داليد كه تنوع ايآيد معموالً به دالئل مختلف بوجود ميعات توليضا

گر مسائل را شامل يا ديد ين آالت توليرادات در ماشيه تا اياهمال كارگر تا نامرغوب بودن مواداول

ت يخدمت و فعال يا حتيد كاال يو بسته به نوع تول يو سنت يد صنعتين موارد در خطوط توليشود كه ا يم

د كه ياز تول يد به عنوان بخشيعات تولينجا تحت عنوان ضايهمه آنها را ا يموردنظر متفاوت است ول

 يها اد آن معموالً استفادهيل حجم زيد به دليعات توليضا. دهيم ت موردنظر را ندارد قرار مييفيك

به  يكنند ول يم يداريخر يمتفاوت يهافادهاست يگر آنها را برايد يز دارند و معموالً بنگاههاين يخاص

در توليد بنگاه وري  و نتيجتاً بهره يندارند سبب نقصان بازده يت كافينكه مرغوبيل ايهرحال به دل
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م همان آثار يتوانيم مينمائ ينكه از اطاله و تكرار كالم خودداريا يلذا برا. اند شدهمحصول با كيفيت 

جه يگر نتيبه عبارت د. ميم دهيز تعمين مبحث نيكل را به ا يكاهش در بازده ينشان داده شده برا

ن كاهش همان اثرات يد بوده و ايكل تول يكاهش در بازده يعات به معنايش ضايم كه افزاينمائ يريگ

نكه يشتر شده بدون ايد بيعوامل تول يد افزون گردد تقاضايعات در توليپس هرچه ضا. مشابه را دارد

يعني براي مثال كار اضافه انجام شده ولي محصولي از بابت آن توليد نگرديده  .ابديش يفزامحصول ا

  .است

  فساد محصول

ل به يچون محصول تا تحو يبنگاه است ول يديت توليدر تعاقب فعال يادهيفساد محصول پد

در مبحث ن مبحث را جزو موارد اسراف يشود لذا ايدكننده محسوب ميتول يهاييدار از دارايخر

بعدي نظير حمل و نقل و توزيع  خدماتتواند ناشي از  هرچند اين ناكارائي مي. مينمائيد قلمداد ميتول

تواند از اين نوع عارضه  باشد ولي سهل انگاري مديريت عمليات و فروش در بنگاه توليدي مي

چرخة توزيع و نهايتاَ شود تا به يدپو م يا محليد در انبار يشه پس از توليمحصول هم. جلوگيري كند

 يكاالها ين مورد نه تنها برايا. تواند سبب فساد محصول گردديمحصول م يدپو. ابديمصرف انتقال 

و  يمثالً زنگ زدگ. ز داردين يرفاسدشدنيغ يدر كاالها يقيصادق است بلكه مصاد يفاسدشدن

دهد و آنها يهجوم قرار م ز مورديآهن آالت را ن يته آب و هوا حتيديا اسيل رطوبت يبه دل يخوردگ

 يآن از دست دادن كاال است و به معنا يظاهر يمسلماً فساد محصول به معنا. كشانديرا به فساد م

د آن محصول يد بكار گرفته شده در توليد اعم از انواع عوامل توليآن از دست دادن منابع تول يديتول

را در بازدهي كل استدالالت مربوط به اسراف  ناًيتوان عيز مين مبحث نين اساس در ايبر ا. باشديم

د ياز منابع عوامل تول يبخش يريكه فساد محصول سبب بكارگو بصورت رياضي نشان داد م داد يتعم
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  .وري را پائين خواهد آورد و نتيجتاً بهره نخواهند شد يگردد كه عمالً سبب بازدهيم

  وري هرهمديريت و ب

شويم و فقط به اين موضوع اشاره  وارد مباحث مديريت و سازمان و روابط كار نميدر اين مقاله 

هاي سازماني صرف  وري را در چارچوب كنيم كه بسياري از انديشمندان علوم اداره نيز بهره مي

دادن و  آموزش كاركنانو فراهم كردن شرايط پيشرفت شغلي و  رفتار مديرانشناسند و نتيجتاً  مي

محيط كار و كيفيت هاي گزينش و استخدام و  آنها و عدم تمركز اداري و شيوهفي به اختيارات كا

و  شايسته ساالريشغلي و تبعيض و ايمني كار و انسجام سازماني و تقسيم كار و پرداخت هاي  سيستم

هاي پيشين بنگاه و نحوة نظارت و كنترل بر جريانات پرسنلي و  ناامني شغلي و چگونگي موفقيت برنامه

دانند كه  اي و مشابه مي مالي و فني بنگاه و بسياري عوامل غيرمستقيم ديگر نظير امكانات رفاهي و بيمه

مسلم است بدون توجه به اين موارد . در متون كالسيك مديريت و سازمان به تفصيل ذكر شده است

افزايش كار مستلزم وري در سازمان دانست زيرا  توان افزايش كار به تنهائي را عامل افزايش بهره نمي

  .باشد تغيير شرايط فوق در جهت آن مي

  وري روانشناسي كار و بهره

ناشي از بسياري از عوامل محيطي، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كار وري در نيروي  بهره

احساسات، عواطف، خُلق، شخصيت، ادراك،  .باشد كه جمع همة آنها بسادگي امكانپذير نيست مي

رغبت و غيره واكنش، دقت، حافظه، سرعت عمل، نگرش، انگيزش، تفاوتهاي فردي، هوش، استعداد، 

  .دهد ها نه تنها ناشي از خصوصيات ذاتي فرد است بلكه محيط نيز آنها را شكل مي در انسان

محيط كار بر عملكرد  خصوصياتكه در مباحث روانشناسي كار اين موضوع ثابت شده است 
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تكنولوژي، نوع نور، شيوه تابش نور، نوع از جمله ميزان روشنايي، . داردبسزائي  اتاثر نيروي كار

هاي  رنگدماي محيط، آب و هوا،  ، شرايطتسروصدا، موسيقي، ساعات كار، استراحت، تعطيال

  .شوند وري شناخته مي از عوامل مؤثر در بهره طراحي و دكوراسيون محل كار، همهمحيط، 

است بلكه باعث كاهش  سالمتي فرد اثرگذار بر نه تنها آلودگي صوتيو سروصداي محيط كار 

هاي  ت آن و داشتن هارموني و ريتمشدهاي محيط،  بودن صدايكنواخت  .گردد وري وي نيز مي بهره

آثار . هاي فكري و جسمي نيز متفاوتند وري دارند كه در فعاليت خاص هركدام اثرات خاصي بر بهره

تعادل روحي و سرعت  ايجاد عدمو بروز حادثه و  افزايش خطاليل تمركز، تقهاي صوتي بر  آلودگي

، اختالفات خانوادگي هاي مزمن، تقليل رغبت به كار، كاهش دقت، خستگي ،ها ارگانكار، خستگي 

معموالً افزايش كار رابطة مستقيم با تشديد  22.گردد پرخاشگري و عصبيت و بسياري اثرات ديگر مي

ي ذكر شده رنجور اين عوامل محيطي دارد و بايد توقع داشت كه با افزايش كار بسياري از موارد روان

وري  و اگر چنانچه افزايش كار موجب افزايش بهرهو چه بسا موجب روانپريشي هم بشوند   تشديد يابند

تواند آسيب هم  ازدهي نهائي به بدنة نيروي كار اجتماع ميهم گردد در عوض ضمن پائين آوردن ب

لذا بايد گفت كه افزايش كار بايد با مالحظه موارد محيطي و اصالح آن براي شرايط كار بيشتر . برساند

  .و بهتر تؤام باشد

ين مختلف آثار سن روز و براي افراد با و نحوة تابش آن در زمانهاي مختلف شبانهروشنايي 

تغييرات  و يا باشدت نور بطور مداوم تغيير كند،  اگر. وري دارد بركاهش و يا افزايش بهرهمتفاوتي 

برخوردار باشد هركدام  در محيط كار خاصيتمركز و پراكندگي همراه باشد و يا از ناگهاني و شديد 
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آثار  23.گردند وري مي اثرات خاصي را بر افراد مختلف خواهد گذاشت كه منتج به تغيير بهره

و حتي ترشح پاراسمپاتيك و سمپاتيك اعصاب تحريك  و يبر سيستم عصب رنگهاها و  بوفيزيولوژيك 

رنگها هر كدام بر  .وري نيروي كار است غدد آندوكرين در حال حاضر از مباحث قابل قبول در بهره

به عنوان را رنگ در محيط كار اثرات روانشناسي كار، از اين رو كه  خاص و متفاوتي دارند اتد اثرافرا

عاري از تحريك  براي مثال رنگ خاكستري. نظر داردوري نيروي كار مد  اثربخش در بهرهيك متغير 

كاهش فشار خون و تعداد تنفس حس امنيت كارمند را افزايش  از طريق آبي تيرهو . و واكنش است

فعاليت را افزايش سطح  وو ميزان دم و بازدم  هض را باال بردضربان نب سرخدر عوض رنگ . دهد مي

در  ورا افزايش دهد  وري بهرهتواند  اين رنگ در محيط كار مي. نمايد حس رقابت را تشديد مي ه وادد

ها  انبساط ماهيچه سببدر محيط كار تنش زدا و  زردرنگ  .ت شودعصبيمنجر به تشديد ت حاالبعضي 

فرد افكار  گردد تا سبب ميمحيط كار بنفش . هم هيجان انگيز و هم آرام بخش است بنفش  .گردد مي

فرد  رنگ سياه متوقف كننده فعاليت. گردد ي نيروي كار ميتفاوت بيسبب  قهوه اي. يابد يعملعينيت 

تر  تر و اثربخش وري هنگام اضافه كردن كار بسيار پررنگ اين مالحظات از لحاظ بهره 24.است

   . شوند مي

 نهائيقانون بازدهي روزانه و هفتگي و روزكاري و شبكاري در ارتباط با  ساعات كارميزان 

. زدگي از كار در ارتباط با اين موضوع قرار داردخستگي و از طرفي فرسودگي و . قرار داردنزولي 

افزايش  سببدر مجموع  كوتاه يبراي مدتتوليد در بين كار، با وجود توقف  استراحتبرعكس 

وري  ها در بين كار و يا در زمان استراحت موجب تشديد بهره اكيخورآن عالوه بر . گردد وري مي هبهر
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اند  وري شناخته شده افزايش بهرهاز ديگر عوامل  ، ماهانه، فصلي و ساليانههفتگي تتعطيال. گردند مي

وري آنها  افزايش بهرهنيروي كار منجر به رواني بدني و روحي و وضعيت بر مثبت به دليل اثرات كه 

  .گردد كه اين عوارض در نيروي كار شديدتر شوند و افزايش كار سبب مي گردد مي

حرارت  عجريان هوا، فصل، ساعات روز، تشعش، برودت، رطوبت، حرارت، شرايط آب و هوا

ي افسردگنظير  و عواقبي حتي سرعت واكنشهاي عضالني و تمركزمنجر به تغيير  يرامون در محيط كارپ

  .دنده فرد را كاهش مي وري بهرهو شده  فصلي در بعضي كاركنان

  هاي سياستي توصيهگيري و  نتيجه

گردد هم در اقتصاد خرد و هم در  تعريف ميمتوسط عامل توليد وري نرخ بازدهي  شاخص بهره

در اين مقاله ضمن بررسي اجمالي نظريات مكاتب مختلف درباره كار و  .اند مطرح شده اقتصاد كالن

از لحاظ نظري اين سوال  وم ختيپردا و مسائل جنبي روانشناسي كار هاي فني توليد  ارزش آن به ويژگي

وري بنگاه را  توان بهره يم كه آيا با افزايش يك عامل توليد و مشخصاً نيروي كار ميودرا بررسي نم

به كار مضاعف اشاره دارد بيش از آنكه اقتصادي باشد اخالقي است، كه  1389د؟ شعار سال افزايش دا

از آن استنباط كنيم در موضوع اين مفهوم كار مجاني و چنانچه هرچند داراي تبعات اقتصادي نيز هست 

  . گيرد مقوله جاي نمي

ي افزايش بهره وري براقوانين و مقررات حاكم بر روابط كار  با توجه به ساختار توليد و

نظرات مختلف . فزايش داد و سپس منتظر افزايش بازدهي بودخاص را اامل توليد تنها يك عتوان  نمي

شود و اين علي االصول  مبين اين موضوع هستند كه چنانچه كار اضافه شود ارزش يا محصول بيشتر مي

توان نتيجه گرفت كه اصوالً  ميپس ن. ها و خصوصيات توليد و نيروي كار است نگاهي ساده به ويژگي
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نزولي بازدهي نهائي نيز مؤيد قانون . اي است فرضية افزايش توليد در اثر افزايش كار فرضية اثبات نشده

به . وري را داشت توان اميد افزايش بازدهي و بهره كه با افزايش كار همواره نمي همين موضوع است

  . وري بيشتر نيست ديگر كار بيشتر همواره متضمن بهره عبارت ديگر افزايش نيروي كار و يا به عبارت

اي خشك و  ايران قوانين و مقررات كار به گونه در. شرايط قانون كار ايران قابل اهميت است

عطاف است كه اگر كارگر كار هم نكند عمالً در انتهاي دوره قانوناً به او حقوق و دستمزد نغيرقابل ا

متغير توليد هاي اقتصادي عامل  لذا از لحاظ تعريفي نيروي كار هرچند در تئوري. گيرد تعلق مي

امل شود ولي به دليل اينكه با ميزان توليد كارگر ارتباط منسجم ندارد عملكردي همچون ع محسوب مي

وري به اين مفهوم است كه انگيزة كافي ناشي از مخاطرة  اين موضوع از لحاظ بهره. توليد ثابت دارد

 .وري خود نمايد شغلي براي كارگر وجود ندارد تا اقدام به افزايش بهره

توان از لحاظ چگونگي اثر اسراف در فرآيند توليد و عوامل توليد نيز بررسي  وري را مي بهره

در . وري را در يكي از مصاديق اسراف دانست توان بسياري از موارد پائين بودن بهره كلي ميبطور. نمود

اسراف در بازدهي كل، اسراف در تركيب نابهينه عوامل توليد، ضايعات در توليد و اين ارتباط موارد 

  .باشند قابل طرح مي  فساد محصول

شناسند و  هاي سازماني صرف مي چارچوب وري را در بسياري از انديشمندان علوم اداره نيز بهره

توان افزايش كار به تنهائي را عامل  نمي يت وسازمانمديرهاي  شرايط و ويژگينتيجتاً بدون توجه به 

ناشي از بسياري از عوامل كار وري در نيروي  بهرهاز طرفي  .وري در سازمان دانست افزايش بهره

معموالً  .كه جمع همة آنها بسادگي امكانپذير نيست باشد محيطي، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مي

افزايش كار رابطة مستقيم با تشديد عوامل محيطي دارد و بايد توقع داشت كه با افزايش كار بسياري از 

وري هم گردد در عوض  موارد روانپريشي تشديد يابند و اگر چنانچه افزايش كار موجب افزايش بهره
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لذا بايد گفت . تواند آسيب هم برساند ئي به بدنة نيروي كار اجتماع ميضمن پائين آوردن بازدهي نها

  .كه افزايش كار بايد با مالحظه موارد محيطي و اصالح آن براي شرايط كار بيشتر و بهتر تؤام باشد
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