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اصلی  تمشکالیکی از ایران کشوری است با امکانات مناسب و : چکیده

به طوری که امکانات فراوانی به  باشدآن عدم استفاده بهینه از منابع می

و سرمایه  ، نیروی انسانیرود و از منابع در دسترس کار، زمینهدر می

و این گویای ضعف مدیریت جامع در استفاده از  نمی شوداستفاده بهینه 

قتصاد ا .استوری پایین در صنایع کشور باشد و نتیجه آن بهرهمنابع می

های اقتصادی دارای بندی فعالیتهای ملی و طبقهایران بر اساس حساب

 و چهار بخش عمده کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و نفت است

عنوان یک ضرورت جهت ارتقای به ها بخشتمامی وری در افزایش بهره

. از سوی باشدو آرامش و آسایش، ضروری می سطح زندگی و رفاه بیشتر

صادی ظالمانه در دهه اخیر بر دیگر با توجه به وجود فشار تحریم های اقت

ره اقتصاد جمهوری اسالمی ایران و تاکید همواره مقام معظم رهبری پیک

بر اتکا به توان داخلی و اقتصاد مقاومتی موضوع بهره وری در اقتصاد 

 مقاومتی که یکی از مولفه های مهم در پیشبرد این مدل اقتصادی است

در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن اشاره به مفهوم و 

اهمیت بهره وری و تعریف آن از زوایای گوناگون به تشریح رابطه بهره 

وری و اقتصادی مقاومتی پرداخته شده و درنهایت راهکارهایی برای 

افزایش بهره وری درسیستم اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. در این 

تحلیلی و با بهره گیری از منابع  -استفاده از روش نظری پژوهش با 

کتابخانه ای به گردآوری مطالب مورد نیاز پرداخته و در نهایت نتیجه 

 گیری شده است.

 رشد اقتصادی - اقتصاد مقاومتی -اقتصاد ایران  -بهره وری   :واژگان کلیدی 

 

 مقدمه

کشورها، فراهم آوردن یک زندگی مناسب، همراه با رفاه و آسایش برای خود و بدون شک، یکی از اهداف و آروزهای ملّت ها و 

است. امروزه تأکید برتوسعه پایدار، یکی  خته شده برای رسیدن به آن، توسعهدیگران در جهان امروز است؛ که بهترین راه شنا

استاندارد های زندگی را در جامعه تا از طریق آن،  یدآی دولت ها به شمار می ها از محورهای اساسی در سیاست گذاری
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خویش بهبود بخشند. استاندارد زندگی در یک جامعه، به درجه ای از تأمین حداقل نیازهای جامعه بستگی دارد. به عبارت 

  دیگر، کیفیت غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و امنیت اجتماعی، استاندارد زندگی را تعیین می کند.

آوری پیشتاز منطقه شود و ( بنا بر این است، ایران در عرصه اقتصاد، علم و فن4831-4121) نایراساله  02در سند چشم انداز 

برای دستیابی به این رشد هشت ت. رصدی در سال در نظر گرفته شده اسدر حوزه اقتصادی رسیدن به متوسط رشد هشت د

نباشت سرمایه و نیروی کار تامین شود و دو و درصد از آن باید از طریق ا 5.5 ،درصدی سالیانه دو محور در نظر گرفته شده

گیرد و آن والن و چه مردم توجه چندانی به آن صورت نمیئخصی تعلق گرفته که چه در میان مسنیم درصد باقی مانده به شا

ارتقای استاندارد زندگی باید غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و امنیت بیشتر و با کیفیتِ بهتر، تولید  یعنی برای. است "وریبهره"

و منابع نیروی کار و سرمایه  از طریق افزایش نهاده های باید همشود. افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت کاالها و خدمات، 

  ید.آر )یعنی توأم با بهره وری( استفاده به عمل این که از منابع موجود به صورت کارات همصورت پذیرد و 

 تشکیل را هر سازمانی در هدف مهمترین بهبود، استراتژی بر مبتنی دیدگاه یک عنوان به وری بهره کنونی، رقابت پر دنیای در

برگیرد و البته   در کشور را "جامعه و سازمانها و نهایتا های بخش کلیه های فعالیت ای زنجیره همچون تواند می و دهد می

 تقاضای و یکسو از منابع لزوم توجه به موضوع بهره وری در اقتصادهای در حال توسعه بسیار احساس می شود. محدودیت

 به طریق طی و بشر حیات ادامه راه تنها عنوان به را وری به بهره توجه اهمیت حیاتی دیگر، سوی از ها آن برای روزافزون

 باالترین از جامعه مراتب کلیه در ملی، یک حرکت عنوان به بایست می وری بهبود بهره بنابرایندهد.  می نشان کمال سوی

 .شود نهادینه فردی های فعالیت تا دولتی ریزی و برنامه سیاستگذاری سطوح

ای موضوع دیگری که در این مجال به آن پرداخته شده است اقتصاد مقاومتی می باشد. موضوعی که با توجه به تحریم ه

اقتصادی ایران توسط استعمار اهمیت بسیاری یافته و توجه به آن دقت و حساسیت زیادی می طلبد. در این پژوهش نقش 

بهره وری در اقتصاد مقاومتی مورد مداقه قرار گرفته و این مطلب مورد بررسی قرارگرفته که بهره وری چه نقش و جایگاهی در 

کاسته شده و یا بالعکس مهمتر شده است؟ و اینکه چه راهکارهایی برای بهبود بهره  اقتصاد مقاومتی دارد؟ آیا از اهمیت آن

ضرورت این مطالعه آنجا مشخص می شود که اهمیت بهره وری در سایر  وری در اقتصاد مقاومتی می توان پیشنهاد داد؟

مشخص شود. در این کشورها همزمان شد بهره وری ایران نیز کشورها  و بخصوص کشورهای در حال توسعه بررسی و میزان ر

با افزایش تولید و صادرات و رشد اقتصادی بهر وری نیز به همان اندازه و یا بیشتر رشد کرده است و این در حالی است که 

ایران از این قافله عقب مانده است. ضرورت دارد موضوع بهره وری و اهمیت آن و نحوه ی افزایش آن در جای جای ایران و 

 تولیدی صورت می گیرد و منابعی مصرف می شود و سرمایه ای صرف می شود تبیین و کنترل شود. هرکجا

مطالب  آوری گرد مختلف به اسناد و ای کتابخانه منابع از برداری بهره با و تحلیلی -نظری  روش از استفاده با پژوهش این

 .دهد می قرار یلتحل و تجزیه بندی، دسته مورد را ها آن سپس و پرداخته نیاز مورد

 

 بهره وری هوم و اهمیتمف

بهره وری، نگرشی فرهنگی است که در آن، انسان، فعالیت های خود را هوشمندانه ـ خردمندانه انجام می دهد تا بهترین 

از آن جا که منابع یک کشور عموماً محدود است،  نتیجه را در جهت دست یابی به اهداف مادی و معنوی به دست آورد.

افزایش بهره وری به عنوان یک ضرورت اساسی برای ارتقای استاندارد زندگی یک ملت، اهمیت پیدا می کند. در جهان امروز، 

با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز به بهره وری بیشتر، ـ چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال 

 توسعه ـ امری حیاتی و ضروری است.

در سطح بنگاه نیز افزایش  بیشتر می شود و رفاه موجب رشد اقتصادی و توسعه اجتماعیضمن اینکه  ش بهره وریافزای

ناشی از حفظ سطح تولید همزمان با مصرف نهاده های کمتر، افزایش  شدهتواند منجر به کاهش هزینه تماموری میبهره
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آورند، کارکنان دستمزد بیشتری می در نتیجه سهامداران سود بیشتری بدست و دستمزد کارکنان و افزایش سود بنگاه شود

 .کنندتری دریافت میکند و مشتریان، کاال و خدمت ارزانگیرند، دولت مالیات بیشتری اخذ میمی

اهداف  معیار توسعه یافتگی هرکشوری به میزان بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت نیل به

اقتصادی آن، تعریف می شود. این موضوع بیانگر جایگاه ویژه بهره وری در سیاست های کالن توسعه اقتصادی کشورهاست. 

 اکنون به طور قطعی پذیرفته شده است. نیز نقش مثبت بهره وری در افزایش رفاه ملّی 

 ید، رشد بهره وری، نباید تنها اهداف تجاری وآمی  مام معیار های زندگی به شماراز آن جا که بهره وری، عاملی برای رشد ت

افزایش سود در کسب و کار را مدّ نظر داشته باشد؛ بلکه باید تمام جوانب زندگی و همه بخش های جامعه را در  کسب و کار و

 بر بگیرد.

، میانگین سهم بهره وری در رشد 0240تا  4792وره بلندمدت از سال ، در یک دسازمان بهره وری آسیایی ر اساس گزارشب

درصد بوده است. این در حالی است که سهم بهره وری در رشد اقتصادی چین در دوره مشابه  41برابر با  ایران اقتصادی کشور

درصد بوده است. به بیان دیگر در اقتصاد چین و هند، نزدیک به نیمی از رشد اقتصادی  17ر هند درصد و د 14برابر با 

 .بلندمدت از محل رشد بهره وری حاصل شده است

 

 (0240 تا 4792) اقتصادی رشد در وری بهره رشد سهم متوسط - 4جدول شماره

 سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور

 14 ایران

 49 هند

 44 چین

 44 هنگ کنگ

 55 کره

 APO Productivity Databook 0241ماخذ:                           
 

شواهد آماری نشان می دهد در اقتصاد ایران، به طور تاریخی، رشد بهره وری سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی ندارد. موتور 

عمدتاً از محل منابع حاصل از صادرات نفت( بوده است. این رشد اقتصادی ایران همواره رشد تشکیل سرمایه ثابت )و آن هم 

 .مسئله، با توجه به نوسان درآمدهای نفتی، یکی از عوامل ناپایداری رشد اقتصادی ایران بوده است

 منابع از استفاده شامل وری بهره بهبود. است زندگی خود کیفیت و کاری زندگی کیفیت بهبود وری بهره فرهنگ نهایی هدف

 سبب اینکه ضمن وری بهره افزایش دارند، بهتر کیفیت که است هایی ستاده تولید منظور به باال کیفیت با فرایندهای و

 پرداخت توان و داده افزایش نیز را سرمایه بازدهی دهد، می کاهش را آن شده تمام قیمت و شده محصول کیفیت افزایش

 مفهوم به وری بهره بهبود و وری بهره بهبود معنی به کیفیت بهبود رو این ازسازد.  می فراهم را شرکتها برای باال دستمزدهای

 .است کیفیت بهبود

 اما . است بوده مطرح اقتصادی و سیاسی های نظام کلیه در و بشر تاریخ ابتدای از که است بوده موضوعی وری بهره بهبود

 پیش سال 802 حدود از تحلیلی علمی مباحث چوب چهار در و سیستماتیک بطور وری بهره افزایش چگونگی مورد در تحقیق

 است. گرفته قرار اندیشمندان توجه مورد جدی بطور طرف این به

 طبیعت( بکار حکومتفیزیوکراسی ) مکتب طرفدار اقتصادان و ریاضیدان کنه فرانسوا بوسیله بار نخستین برای وری واژه بهره

 سال درداند.  می کشاورزی بخش در وری بهره افزایش به منوط را دولتی هر اقتدار اقتصادی، جدول طرح با شد. کنه برده

 اوایل در علمی مدیریت نهضت دوره شروع باکرد.  تعریف فن تولید و دانش را وری بهره لیتره بنام دیگری فرانسوی 4338

http://www.apo-tokyo.org/publications/ebooks/apo-productivity-databook-2014/
http://www.apo-tokyo.org/publications/ebooks/apo-productivity-databook-2014/
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 بهبود کار، تقسیم درباره ، کارگرا کارائی افزایش منظور به گیلبریث لیلیان و و فرانک تیلور ونیسلو، فردریک ،4722 های سال

 دادند. انجام را مطالعاتی ،استاندارد تعیین زمان و ها روش

 شمرده جوامع این ترقی سبب که را اصلی مهمترین همواره صنعتی، پیشرفته کشورهای سایر و آلمان ژاپن، چون ممالکی در

 جهان سوم، کشورهای اقتصادی ساختار تبیین در. است بوده موجود امکاناتسرمایه و منابع و  وری بهره افزایش همانا اند

 کارآیی به صورت که بوده اقتصادی متغیرهای بارزترین از موجود امکانات از استفاده در آنها توانایی عدم که شود می معلوم

 رشد و توسعه موفقیت استراتژی ضروریات از و اقتصادی کارآیی میزان دهنده نمایش وری بهره چون. است کرده جلوه پایین

 جمله ازباشد و  سوم جهان های کشورهای برنامه مقدم فصل باید وری بهره افزایش است؛ تولیدی مختلف سطوح اقتصادی

 ما کشور در. است کار نیروی و تولید عوامل بهره وری سطوح بودن پایین سوم جهان کشورهای از بسیاری اقتصادی مشکالت

 تولید افزایش در عمل مؤثرترین منابع، به محدودیت توجه با و است رایج وسیع سطح در مختلفی دالیل به ضعف این

 است.  وری بهره بردن باال اجتماعی

 اجتماعی، های فرهنگی، تفاوت دلیل و حتی هر انسانی به اقتصادی بنگاه و فرهنگ، جامعه، سازمان هر برای امروز دنیای در

 توسعه مهم ابزار عنوان به بهره وری است. امروزه دارا نسبی امری صورت را به خود خاص مفهوم وری بهره سیاسی و اقتصادی

که  ندارد تعارض نیز ما جامعه فرهنگی و ملی با باورهای وری دارد. بهره سازمانها و فرهنگها، جوامع بین مشترک مفهوم یک

و مناسب  اسراف، دوری از حرص و طمع و آز، استفاده عدمقناعت، صرفه جویی،  نظیر . مفاهیمیهیچ بلکه هم خوانی هم دارد

 نشان همگی سکون، و توقف بودن نکوهیده و کمال سمت به دائمی حرکت کار، ارزش بر تأکید ،و امکانات از زندگیبهینه 

 ماست. فرهنگ و آیین دین و در فکری و سوق به سمت بهره وری مناسب های زمینه وجود دهنده
 

 تعریف بهره وری

معنای ها نیز بهبرداری و کامیابی است و در پژوهشمعنای بهرهدر فرهنگ لغت فارسی به 4وریاصطالح شایع و رایج بهره

وری صورت گرفته عبارت است ی بهرهترین تعریفی که از واژهگیرد. آخرین و دقیقمورد استفاده قرار می بودن بازدهی و مولد

 « وری، مجموع اثربخشی و کارایی است.بهره»از: 

 وری.+ )انجام کار درست( اثربخشی= بهره یا به عبارت دیگر، )اجرای درست کارها( کارایی

س از کار خود، اثربخش باشیم و به هدف برسیم، باید کارهای درست را انجام دهیم و پو این یعنی برای اینکه بتوانیم در 

 صورت شایسته باال ببریم. کارایی خود را با انجام کار به، ترین کارهاانتخاب درست

جّه صاحب مؤثّرند. بهره وری، از گذشته، مورد توی مکاتب مختلف نسبت به بهره وری عوامل بسیاری در تعریف و دیدگاه ها

اقتصاد، روان شناسی صنعتی و سازمانی، حسابداری و نیز فیزیکدانان، مهندسان و  مدیریت،محققان رشته هایی مانند نظران و

تفسیرهای مختلف از بهره  مدیران بوده است که درک و دانش، تجربه، زمینه ها و شرایط محیطی متفاوت آنها، موجب تعریف و

 .شده است در رشته های مختلف علمی وری

 کاهش منظور به علمی طریق به زمان و انسانی، ابزارکار نیروی منابع، از استفاده رساندن حداکثر به از است عبارت وری بهره

 کنندگان. مصرف و مدیران کارکنان، و افزایش رضایت ها هزینه

 امروز، در امور بهتر انجام به نسبت اطمینان و دارد وجود که آنچه بهبود و توسعه استمرار تفکر است، تفکر طرز یک وری بهره

 جدید های روش و فنون ایجاد و برای طرح مستمر تالشی امر این و امروز، از شکوفاتر فردا، و دیروز از بهتر

 (4837است.)لطفی

 در تفاهمعدم  علت. اند کرده عرضه وری بهره از مختلفی تعاریف خود های هدف به توجه با المللی بین مختلف سازمانهای

 بهره 0اروپا همکاری اقتصادی سازمان مثال است. برای وری بهره کلمه اجتماعی اقتصادی وری، ویژگیهای بهره مفهوم مورد

                                                           
0 - Productivity 
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 المللی بین سازمان دید می کند. از تعریف دهد می تشکیل ها داده را آن مخرج و ها ستاده را آن صورت که نسبتی را وری

 تفاوت مدیریت( تنها و کار زمین، سرمایه، نیروی )شامل تولید عوامل از یکی به ها ستاده نسبت از است عبارت وری بهره 8کار

 1اروپا وری بهره آژانس سازمان دید کند. از می تولید محسوب عوامل از یکی عنوان به را سازمان، مدیریت این که است این

 دیگری و تولید عوامل از یکی استفاده درجه از است عبارت بهره وری اینکه یکیاست:  توضیح قابل شکل دو به وری بهره

 5ژاپن وری بهره است. مرکز انجام قابل امروز از بهتر فردا در هرکاری داشت که باور باید که تفکر، طرز نوع یک از است عبارت

 اجتماعی رفاه رفتن باال یعنی وری بهره افزایش برای فعالیتی است. هر ملی یک انتخاب و الویت یک وری بهره که است معتقد

 دادن جهت یعنی وری بهره بردن باال برای کشور یک باشد. اقدامات می شدن فقر دچار به معنی راستا این در ننمودن اقدام و

 را وری بهره ،4ایران وری بهره ملی سازمان اعتقاد مدت. به بلند در کشورها اجتماعی رفاه افزایش در نهایت و توسعه و رشد به

( ها ستاده)حاصله مطلوبیت نسبت با که کرد قلمداد اجتماعی -اقتصادی  مختلف های بخش در فعالیتها ارزیابی معیار میتوان

 (4899صمدی، و شیروانی).شود می داده نشان ها( داده) است شده صرف آن به حصول برای که آنچه و منابع بر

و شکل داده شده ترکیب کارآیی و اثربخشی نشان بهره وری بصورت  -ایران  وری بهره ملی سازمان - در سایت این سازمان

 د.عمومی شاخص بهره وری به صورت نسبت ستانده به داده )خروجی ها به ورودی ها( تعریف می شو

 تواند می که رسد می باوری و عقیده به انسان دیدگاه این در شود، می مطرح دیدگاه یک صورت به وری بهره حاضر عصر در

 (4898پور، حکیمی) کند. می تالش باور این تحقق برای و دهد انجام قبل روز از بهتر روز هر را وظایفش و کارها

 و ساختاری تغییرات توسعه سبب حال در کشورهای در و رشد و قیمتها تثبیت سبب پیشرفته کشورهای در وری بهره امروزه

 سطح رفاه، مانند ساختاری بین مشکالت طرف یک از رابط یک عنوان به وری بهره .شود می توسعه و رشد مشکالت حل

 قیمت و هزینه مانند اقتصادی ساختار مختلف متغیرهای فیمابین ای واسطه عنوان به دیگر طرف از و درآمد توزیع و زندگی

 (4890تبریز، است.)عالم مطرح

 

 اقتصاد مقاومتی

بنا به تعریف برخی از اقتصاد دانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقتصاد معموالً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف 

کننده یک کشور قرارمی گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی نموده و سعی درتغییر 

که  برای تداوم این نوع اقتصاد،در ایران آن بر اساس جهان بینی و اهداف دارد. ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی 

کردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این  باید هرچه بیشتر به سمت محدود هدف گذاری شده است

تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از ، معرفی برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم. منابع حرکت کرد

جنبه ای به این موضوع نگاه کرده اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقالب ارائه 

شرایط تحریم، در اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در :" ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند. داده اند

تعاریف برخی دیگر از  ".شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد

 اقتصاددانان نیز به این صورت است:

 شرایطی برای و بیند می خوبی به را برون درون و و است سنج محیط که راهبردی اقتصادی از است عبارت مقاومتی اقتصاد

 ( 4870 ، بحرینی زاده حسین( دارد.  مناسبی واکنش کند، تغییر است ممکن لحظه هر هک

                                                                                                                                                                                     
2-Organization for European Economic Co-operation (OEEC) 

6 -International Labor Organization(ILO) 

4 - European Productivity Agency (EPA) 

5 - Japan Productivity Center(JPC) 

3 - National Iranian Productivity Organization (NIPO) 
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 اقتصادی موجود ناکارآمد و نهادهای فرسوده و قوانین ساختارها، ترمیم سازی، مقاوم بر مبتنی اقتصادی ، مقاومتی اقتصاد

 و رشد موانع حذف به اقدام قوانین و نهادها وجودی فلسفه و باز تعریف شده کارشناسی و علمی استراتژی تدوین با که است

 هوشمندتر و تر بدنه چابک  یک از تا نماییم مبادرت اقتصادی ساختارهای کردن هرس نوع به و ها کاری حذف دوباره توسعه،

 (4874مرادی، و شیروانی( نکنیم.  عمل اتفاقات، برابر در منفعالنه و شویم برخوردار مشکالت، با مقابله در

 آسیب و بماند محفوظ کشور در اقتصادی رشد روبه روند فشار فرایند در حتی که معناست این به اقتصاد مقاومتی مفهوم

 (4874سیف،(ببیند.  آسیب کمتر و یابد کاهش آن پذیری

 در مقاومت برای و نظام اسالمی امنیتی و سیاسی کالن سیاستهای با هماهنگ که است اقتصادی نظام یک مقاومتی اقتصاد

 استکبار نظام اقتصادی گوناگون های توطئه و ها اقتصادی تحریم ضربات برابر در بتواند تا بگیرد شکل تخریبی اقدامات برابر

 جهانی و ای منطقه ملی، ابعاد در را خود جانبه همه روبه رشد روند و دهد را ادامه خود پیشرفت و توسعه و کرده مقاومت

 و مقاومتی فعال اقتصاد یک واقعی مقاومتی اقتصاد از دارد منظور ملی انسجام با نزدیکی رابطه کند. اقتصاد مقاومتی حفظ

 پیشرفت روند خود، مسیر و نامالیمات موانع مقابل در مقاومت ضمن کشور که طوری به بسته و منفعل اقتصاد یک نه پویاست

 (4874کند. )عسکری، حفظ را خود پایدار

مردم برای مقابله و مقاومت بنابراین می توان گفت اقتصاد مقاومتی اقتصادی برآمده از فرهنگ دینی و روحیه ایثار و فداکاری 

نتیجه اقتصاد مقاومتی  نیازمند یاری و همراهی ملت و دولت است. "است که قطعا بیگانگان با هجمه ها و فشارهای اقتصادی

حداقل صرف انرژی و مواد اولیه ، افزایش صادرات محصوالت و خدمات، پیشرفت  افزایش تولید محصوالت با کیفیت و

تکنولوژی و پیشرفت علمی با اتکا به دانش درونی ، خودکفایی و بالندگی ، استقرار آرامش و رفاه و عدالت اجتماعی در جامعه، 

 و جلوگیری از فساد است.و تورم اشتغال زایی و کاهش بیکاری 

 

 قاومتی و بهره وریرابطه اقتصاد م

 و خالقیت میزان بودن همچنین پایین زمان و امکانات منابع، از ناکارا و نامناسب ی استفاده و تولید عوامل پایین وری بهره

 است که همواره مورد تاکید بوده است. بنابراین ایران ضعف اساسی اقتصاد نقاط اقتصادی از های بنگاه فناوری ضعف و نوآوری

رود که باید مد نظر مسئولین، مدیران، تصمیم گیران و  می شمار به مقاومتی اقتصاد های مؤلفه از وری یکی بهره بردن باال

 برنامه ریزان کشور باشد.

وری در سطح کلی های اساسی بهرهکارشناسان سه محور کاهش هزینه، افزایش تولید و خدمات و افزایش کیفیت را پایه

ها از جمله حذف های جدید، آموزش صحیح فنون کار و ابزار، اصالح روشگیری از فناوریدانند و معتقدند با بهرهاقتصاد می

بهره مند وری عبارتی دیگر حداکثر بهرهبهترین نتیجه یا بهاز توان با کمترین تالش، های زائد و انجام کارهای الزم، میفعالیت

وری باالتر به مفهوم تکمیل و تولید کاالهای بیشتر یا دستیابی به محصول بیشتر از نظر حجم و . به بیانی دیگر، بهرهشد

با کاهش ضایعات، جلوگیری از اسراف و سایر موارد، از  توانکیفیت با همان مقدار منابع است. در پرتو مدیریت خردمندانه، می

یج و اهداف اقتصاد مقاومتی که اینها همان نتا های احتمالی و هدررفت نیروهای مادی و معنوی فراوان پیشگیری کردخسارت

 قسیم کرد:توان به چهار گروه تشود، میتحلیل می و وری را از نظر آنکه در چه سطحی از اقتصاد تجزیه. بهرهاست

  
وری منابع انسانی اختصاص دارد و هدف آن گیری و بهبود بهرهتحلیل، اندازه و به تجزیه کهوری در سطح کارکنان . بهره4

 وری نیروی انسانی، اعم از نیروی کار مستقیم یا غیرمستقیم است.ارتقای بهبود بهره

 وری در سازمان. بهره0

 ی از قبیل کشاورزی، خدمات، صنعت و غیرهوری در سطوح مختلف اقتصاد. بهره8

 وری در سطح ملی. بهره1
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و هم چهار سطح  - کاهش هزینه، افزایش تولید و خدمات و افزایش کیفیت -و می بینیم که هم سه محور مد نظر کارشناسان 

 بهره وری مذکور در اقتصاد مقاومتی مدنظر می باشد.

درگیر تحریم هایی بوده اند و سالها اتکایشان  ایرانهمانند  "که بعضا شرقی آسیا نگاهی به سیر و روند بهره وری در کشورهای

 بهره تاکید آنها بوده است. حرکتد نشان میدهد که آنان موضوع بهره وری بسیار مور خودشان بوده استو صادرات به تولیدات 

 این در وری بهره حرکت آغاز شد. هنگام آغاز کشور این در وری بهره مرکز تاسیس با همزمان و 4775 سال در ژاپن در وری

 :از عبارتند گرفت. این اصول قرار مدنظر وری بهره حرکت مسیر در اصل سه کشور

 اشتغال افزایش در نهایت و حد ممکن ترین پایین در بیکاری سطح کنترل برای بخشها سایر به مازاد کارگران انتقال الف(

 .وری بهره رشد از ناشی

 .کارگران و مدیریت توسط وری بهره بهبود عملی روشهای مذاکره و بحث و مطالعه )ب

 .وری بهره بهبود از حاصل نتایج توزیع )ج

که میانگین رشد بهره  طوری بهباشد.  می کشور ژاپن در رشد اقتصادی منبع مهمترین وری بهره که دهد می نشان ها بررسی

درصد می 5/43، 0224-4732و سهم آن از رشد اقتصادی طی دوره  93/4، 0222-4732وری کل عوامل تولید در طی دوره 

 (4835باشد. ) مقدم تبریزی،

 از وری هبهر سهم که طوری به است بوده برخوردار اقتصادی رشد تامین در باالیی بسیار سهم وری از بهره در کشور کره نیز

 تراز اینکه وجود با دهد می نشان مطالعات درصد می باشد. نتایج04/05، 0224-4732دوره  طی کشور این رشد اقتصادی

 حالیکه در نداشته وری بهره افزایش بر تاثیری صادرات افزایش است ولی بوده مثبت کشور در این اخیر سالهای در تجاری

 کشور این اقتصادی رشد و وری بهره رشد بر زیادی بسیار تاثیر اندک، رشد از وجود برخورداری با توسعه و تحقیق مخارج

است.  بوده مثبت کشور این در وری بهره بر رشد دیده آموزش و ماهر کار نیروی تعداد افزایش تاثیر است. همچنین داشته

 (4835)مقدم تبریزی، .درصد بوده است30/4در کره جنوبی 0222-4732میانگین رشد بهره وری طی دوره 

 اقتصادی توسعه با برنامه حرکت این .شد آغاز "سرمایه گذاری اقتصاد" آستانه  در 4734 از سنگاپور در وری بهره ملی حرکت

 تولید باالتر افزوده ارزش و بیشتر سرمایه، مهارت تمرکز جهت در اقتصاد مجدد سازی ساختار برای که ،4732 دهه برای دولت

 پخش و توسعه معرفی، تغییر، برای آماده فضای برای برقراری وری بهره حرکت همچنین شد. تکمیل بود، خدمات و صنعتی

 .آمد وجود به باالتر وری بهره به نیل منظور به مدیریت، و کار بین نیروی همکاری بسط برای نیز و وری بهره ارتقاء روشهای

 سیستم علت بهبود به که اند داشته وری بهره رشد در مثبتی تاثیر فنی پیشرفت و خدمت ضمن آموزش کشور این در

-4732میانگین رشد بهره وری طی دوره  . است گرفته صورت تکنولوژی و سرمایه کار، نیروی کیفیت رفتن باال و آموزشی

 (4835درصد بوده است. )مقدم تبریزی،93/2در سنگاپور  0222

 انداز اقتصادی داشته و چشم رشد تامین در توجهی قابل سهم وری بهره موفق، توسعه درحال کشور یک بعنوان مالزی در

 ، بهره وری تاکید شده است. آموزش بر اساس حرکت توفیق بر و تعریف محوری دانش اقتصاد برمبنای مالزی اقتصادی توسعه

 سیستمها و در تغییرات همچنین. دارند کننده تعیین نقش زمینه این در همه ... و الزم انگیزه ،ایجاد اندوزی دانش توانایی،

 و روابط تقویت مختلف، بخشهای در و کیفیت وری بهره زمینه در متخصصین پرورش مدیریتی، های سیستم توسعه فرایندها،

 حرکت ابزارهای مهمترین از وری بهره ارتقاء مشکالت و وگزارش پیشرفت وری بهره ارتقاء زمینه در المللی بین های همکاری

درصد بوده است. )مقدم 07/4در مالزی  0222-4732میانگین رشد بهره وری طی دوره  .آید می شمار به مالزی در وری بهره

 (4835تبریزی،

تداوم نخواهد داشت و تنها اقتصادهایی قادر به تحقق محقق نخواهد شد و یا وری شد اقتصادی بدون رشد بهرهبینیم که ر یم

های جدید در نهایت خلق ایده استفاده کارا از منابع ووری وهاین موضوع هستند که توان رقابت باالتر را از طریق افزایش بهر

د و چنانچه رشد اقتصادی باال و افزایش رفاه مردم و دست آورند و از این رو اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بوبه

 توسعه و پیشرفت مد نظر است باید برای باالیردن بهره وری گامهای اساسی برداشت.
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 افزایش بهره وری در اقتصاد مقاومتی راهکارهای

 اکنون به راهکارها می پردازیم و اینکه با در نظر گرفتن اقتصاد مقاومتی و میل به سمت کاهش واردات و افزایش صادرات و

با درک این مطلب که اهداف اقتصاد  "ه سیاست هایی میتوان بهره وری را در کشور باال برد. قطعااتکا به نیروی درونی با چ

مقاومتی و افزایش بهره وری هر دو یکی است بهتر میتوان از راهکار های ارائه شده سود جست. در مبحث افزایش بهره وری 

بخصوص مردم به وظایف خود آگاه و به آن تا ندگان و دولت، تولید کنباید تمام سطوح جامعه آن هم در اقتصاد مقاومتی 

 و همه همانند یک زنجیره بهم متصل هستند.  سرحد توان عمل کنند

مصرف و تغییر سبک زندگی به سمت صرفه جویی و استفاده بهینه از انرژی و مواد اولیه و  الگوی اصالح برای سیاستگذاری

 در دو این و دهد می جهت را تولید مصرف،امکانات و در یک کالم افزایش بهره وری در مصرف و مصرف کننده گان، چرا که 

 . کنند می مشخص را گذاری سرمایه جهت هم، کنار

که از اهداف اقتصاد مقاومتی محسوب می شود از جمله  ری دولت به درآمدهای نفت و گازهای جاقطع وابستگی هزینه

سیاست هایی است که می تواند بهره وری کل را در اقتصاد ایران باال ببرد و نتیجه آن ضمن قطع روند خروج سرمایه و ارز 

 مملکت، اتکا به درآمدها و تولیدات داخلی است. 

با اعطای تسهیالت به شرط بهبود روشهای تولید و استفاده از دستگاههای با  حمایت از تولید کنندهداخلی و  تولید رونق

 واحدهای توقف و رونقی کم و افول به تواند می که وارداتی از کاستن نیز وبازدهی باالتر و افزایش بهره وری نیروی انسانی 

 شکل کالن سطح در تکنولوژی ارتقای و خارج به وابستگی قطع در سایه اقتصادی استقالل چرا که شود منجر داخلی تولیدی

 . این موضوع بخصوص درباره کاالهای استراتژیک و سرنوشت ساز حائز اهمیت است. گیرد می

جامعه، توجه به این نکته مهم است  در بیکاری از ناشی اجتماعی های آسیب و فقر های ریشه خشکاندن و بیکاری آمار کاهش

 نقطه مقابل بهره وری قرار دارد و کاهش بیکاری یکی از عالئم و نشانه های افزایش بهره وری است. که بیکاری در

وزش ارائه شده عدم تناسب بین نیاز بازار کار و مهارت و آم با توجه بهنیروی انسانی  دهیو سازمانهای آموزشی اصالح سیستم 

این مسئله موجب ورود نیروی کار تحصیل کرده ولی با مهارت و دانش ناکافی به بازار کار و  در حال حاضر، به فارغ التحصیالن

د و الزم است با در نظر گرفتن نیازهای بازار کار و صنعت نسبت به آموزش و می شو انسانیه کاهش بهره وری نیروی در نتیج

و برگزاری دوره های خدمت، فنی و حرفه ای  موزشهای ضمنتحصیل و پرورش نیروی کار اقدام نمود. همچنین مسئله آ

 زیادی بر افزایش بهره وری نیروی انسانی دارد. تاثیر بسیار آموزشی حین کار

 و حقوق سطح با آن تطبیق و تورم شاخص قبال در مدیریت قابل و بینی پیش قابل نظام یک برقراری و تورم معضل به توجه

 فرآیند. این در بهینه های سیاست پیشگیری در ارز قیمت نیز و کاردستمزدها به جهت افزایش سطح رفاه نیروی 

 زیرا. گردد می بازار در ها کننده تولید رقابت قدرت افزایش و تولید های هزینه کاهش موجب تولید عوامل کل وری بهره رشد

 قیمت جمله از ها قیمت مختلف سطوح کاهش و گردد می ها قیمت سطوح کاهش سبب تولید عوامل کل وری بهره رشد

 تولیدی واحدهای در محصوالت سودآوری میزان افزایش و بازار در خدمات و کاال تولید متوسط هزینه کاهش به تولید عوامل

 در داخلی محصوالت رقابت توان افزایش مهمتر همه از تقاضا و افزایش بر چشمگیری تأثیر تحولی چنین پیامد. انجامد می

 حجم نتیجه در و انجامد می تولیدی های ظرفیت حداکثر از استفاده و تولید توسعه به امر این. داشت خواهد خارجی بازارهای

 این و دهد می گسترش را جدید های فناوری و ابداعات از گیری بهره آن دنبال به و یافته افزایش جدید های گذاری سرمایه

 .شد خواهد وری بهره رشد در مؤثر عامل خود

کار، افزایش رقابت در بین صنایع و سازی صحیح و گسترش نگرش مدیریت خصوصی بر کسبخصوصیکاهش انحصارات و 

ویژه  ها، توجه جدی دولت به موضوع تحقیق و توسعه و اصالح نظام انگیزشی بهداخلی و ایجاد محیطی رقابتی برای شرکت
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های کار و توسعه زیرساختو ، اصالح محیط کسبهای آنهابرای نیروی کار متخصص و ماهر جهت بروز استعدادها و توانایی

 نیز تاثیر بسیار زیادی بر افزایش بهره وری دارد.  اطالعاتی و اینترنتی

محیط کاری نیروهای انسانی و کارگران و ایجاد یک تلطیف ایجاد حس همدلی بین نیروهای یک سازمان، بهبود فضای کار و 

در یک مجموعه انگیزه با درنظر گرفتن پاداش و جایزه در صورت افزایش بهره وری سیستم انگیزشی و رقابتی برای باال بردن 

 کاری نیز اهمیت زیادی دارد.

حوالت علمی مرتبط با حیطه فعالیت آنان واحدهای تولیدی با جدیدترین تو حتی سرکارگران شنا نمودن مدیران و مسئوالن آ

 بصورت مداوم نیز مهم می باشد. باالتر وری و نیز شیوه های رسیدن به بهره

و تامین منابع الزم برای  ارتقاء مشارکت مردمی در امر سرمایه گذاری از طریق فعال کردن بازار سرمایهزمینه سازی برای 

 ای تکیه بر منابع خارجی از راهکارهای مد نظر می باشد.به ج سرمایه گذاری های بزرگ از طریق مردم
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