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مفهوم بهره وری و تاریخچه 

ست؛ابودهدسترسدرمنابعازحداکثراستفادهبدنبالهموارهبشرجهان،ابتدایاز
دانست؛بشرتاريخطولقدمتبهبايدرابهرهوریقدمت

بنگاه،جامعهبستردرکهاستفرهنگيواجتماعياقتصادی،تعامالتحاصلبهرهوری
ميگيرد؛شكلفردو

آنهاامالتتعبيندربهرهوریموضوعکهبردنامنميتوانراتوسعهيافتهایکشورهيچ
نداشتهخاصيجايگاهآنهاسياستگذاریوتصميمگيرینظامدرياوبودهاهميتکم

باشد؛
کشورهایاجتماعيواقتصادیکالنشاخصهایتحوالتورونددرمدعاايناثبات
است؛مشهودگذشتهدههچنددريافتهتوسعه

رشدبرایاقتصادیسياستهایاجرایوطراحيدرکليدیمقولهيكبهرهوری
شود؛ميوبمحسبينالمللي،رقابتفضایدرگرفتنقرارواقتصادیپايداروپرشتاب
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مفهوم بهره وری و تاریخچه 

:کردهاندارائهبهرهوریازمتفاوتيتعاريفنظران،صاحب
بمكتاقتصادیانديشمنداننوشتههایوعقايددربارنخستينبهرهوریمفهوم

گرديد؛مطرحمرکانتيليسم
مفهومواژهاينبه،1766سالدرکنهفرانسوانظيرفيزيوکراتهاهيجدهمقرندر

نمودهاند؛اطالقراکردنتوليدقدرت
1766سالدرکوئيزنيتوسطمقالهایدربهرهوریواژهبارنخستينرسميبهطور
شد؛بيان

نمود؛تعريف"کردنتوليدتواناييوقدرت"رابهرهوری(1883)ليتر
يد،تولدربكارگرفتهعواملومحصولبينارتباطبهعنوانرابهرهوری(1900)ارلي

کرد؛تعريف
داراموثرینقشبهرهوریازمناسبمفهومارايهدرمارکسکارلواسميتآدام

بودند؛
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مفهوم بهره وری و تاریخچه 

است؛شدهمصطلحproductivityمعادلبهرهوری،عبارتفارسيدر
است؛بودنمولدوکردنبارورتوليد،قدرتمعنایبهلغتدرواژهاين

محصولنسبت"صورتبهرابهرهوری،اروپااقتصادیهمکاریسازمان1950در
ه،سرمايبهرهوریمانندمواردیآنبراساسوکردهبيان"توليدعواملازيكيبه

شدند؛تعريفکار،نيرویبهرهوریانرژی،بهرهوری
کند؛ميتعريفبهرهوریراورودیبهخروجيبينهميشگينسبتيك:فابريکانت

ماتخدوکاالهاتوليددرموجودتوانوقدرتياوعملكردمعياربهرهوری،استاينر؛
است؛

بهتوليدیعاملچنديايكازمقداریبهراتوليدیسيستمبازدهنسبت:استيرفيلد
شده؛گرفتهکار

کهاستشدهمصرفمنابعواحدبهتوليدبازدهبيننسبتمفهومبهبهرهوری:ماندل
ميشود؛مقايسهپايهدورهدرمشابهنسبتيكبا
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مفهوم بهره وری و تاریخچه 

زمين،اصليعاملچهارادغامبامختلفمحصوالت:(ILO)كاربين الملليسازمان
برایریمعياعوامل،اينبهتوليدنسبتکهميشوندحاصلسازماندهيوکارسرمايه،
است؛بهرهوریسنجش

عواملازيكهرازموثراستفادهدرجهرابهرهوری:(EPA)اروپابهره وریآژانس
کهراچهآنهموارهکهبودهفكریديدگاهيكبهرهوریکهاستمعتقدودانستهتوليد
بخشد؛بهبودميخواهداستموجودحاضرحالدر

استفادهرساندنحداکثربهرابهرهوریبهبودازهدف:(JPC)ژاپنبهره وریمركز
وليد،تهزينههایکاهشباوعلميروشبهغيرهوتسهيالتانساني،نيرویمنابع،از

واقعي؛دستمزدهایافزايشبرایکوششاشتغال،افزايشبازارها،گسترش
توان،کار،نيرویازممكنبازدهحداکثرآوردنبدست:بهره وریكليبه طور

اءارتقبرایمكانوزمانتجهيزات،پول،ماشين،زمين،کار،نيرویمهارتاستعداد،
است؛جامعهوضعيت

بهشدهدتوليمتوسطمحصوليانهادههابهستاندهنسبتمعنييكبهبهرهوریاگر
منابعازکاراومفيدموثر،استفادهشاخصبهرهوریباشدنهادههاازواحدهرازای

.استگوناگون
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شاخص های بهره وری  

هکآمدهاندبدستکالناقتصادمفاهيمازعموماًقسمتايندرشدهارائهشاخصهای
اشاره...وانرژیعوامل،کلسرمايه،کار،نيرویبهرهوریشاخصهایبهميتوان
نمود؛
دربيقيتطبررسيهایميتوانآنهامحاسبهباکهاستبگونهایشاخصهااينويژگي
داد؛انجامرااقتصادیبخشوفعاليتگروهطبقه،اقتصادی،واحد

كارنيرویبهره وریشاخص-1
يشود؛محاصلشاغلينتعدادبه(ثابتقيمتبه)افزودهارزشتقسيمازشاخصاين

شاغلينهزينهبهره وریشاخص-2
نايميآيددستبهشاغلينخدماتجبرانبرافزودهارزشتقسيمازشاخصاين

ميگويند؛نيزرقابتپذيریشاخصرانسبت
سرمايهبهره وریشاخص-3
ثابتسرمايهایاموالموجودیارزشبر(ثابتقيمتبه)افزودهارزشتقسيماز

ميآيد؛بدست
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شاخص های بهره وری  
توليدعواملكلبهره وری-4

بخشهایازيكهردرافزودهارزشياومليسطحدرداخليناخالصتوليدرشد
بهبودديگریو(سرمايهوکارنيروی)نهادهاافزايشيكيمنبعدوطريقازاقتصادی
مديريتوانسانينيرویکيفيتبهبودنيروتجهيزاتوتوليدآالتماشينساختارها
ميشود؛حاصل

:روشسهازتوليدعواملکلبهرهوریتخمينومحاسبه
ودیتوليواحديكهاینهادهبينرابطهتوليدتابعازمنظورتوليد؛تابع:الف

استآنستانده

لئونتيفمعكوسماتريسازستانده؛-داده:ب
وجزئيبهرهوریشاخصهایشاملتوليد؛عواملكلبهره وریشاخص:ج

توليدعواملکلبهرهوریشاخصهای
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سطوح اندازه گيری بهره وری   
طالعاتموانتخابنظرموردسطحتحقيق،يكانتظارمورداهدافوتحليلنوعبهبسته
ميشود؛انجام

بهره وری در سطح بين المللي-1
ودهبپژوهشگرانتوجهموردديربازازکهاستمقولهایجهانيسطحدربهرهوریبررسي
است؛

مليسطحدربهره وری-2
برایانيآسراهنيزواجتماعيشناسيآسيبزمينهپيشکالنسطحدربهرهوریبررسي
است؛صحيحسياستهایاتخاذ

بخشسطحدربهره وری-3
بهنهمچنيوخدماتونفتصنعت،معدن،کشاورزی،بخشهایبهملياقتصادتفكيك

هرهوریبزمينهدرگوناگونبررسيهایمبنایتعاونيوخصوصيدولتي،عمدهبخشسه
است؛

بهره وری در سطح سازمان -4
يااالهاکتوليدبرایسازمانشدهانجامکارنسبتبااستبرابرسازمانسطحدربهرهوری

توليد؛درکهشدهمصرفمنابعبهمعينزمانيكطولدرخدماتارائه
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بهره وری در سياست های ابالغی مقام معظم رهبری  
عواملبلكهشدهتاکيدويژهصورتبهبهرهوریموضوعبهتنهانهسياستهاايندر

است؛گرفتهقرارتوجهموردنيزبهرهوریرشدبرموثر
قایارتوچشماندازسنداهدافبهبخشيدنتحققراستایدربهرهوریارتقایواقعدر

وردمسياستاقتصادهاشدنجهانيعصردراقتصادیبنگاههایرقابتپذيریتوان
است؛باالدستياسنادتاکيد
نگاهها؛باقتصادیاندازهرعايتبراساسملي،صنعترقابتپذيریتوانافزايش✓
سرمايه؛وکارنيرویويژهبهتوليدعواملبهرهوریافزايش✓
ازراهبردیوپيشرفتهفناوريهایبهدستيابيوکشورصنايعفناوریسطحارتقاء✓

توسعه؛وتحقيقگسترشطريق
کشور؛صنعتيوپژوهشيآموزشي،علمي،مراکزهمكاریتقويت✓
جهان؛صنعتيوعلميپيشرفتهمراکزباسازندهتعامل✓
ریبرقراومتوسطوکوچكصنايعتقويتطريقازصنعتي،خوشههایايجاد✓

ي؛رقابتتوانارتقاءوصنعتهمافزاييبهمنظوربزرگصنايعباآنهاپيوند
.نوينفنآوريهایبهدستيابيوابتكاروخالقياتتقويت✓

11



بهره وری در سند چشم انداز  
توسعهکشوریايران،1404افقدراسالميايرانجمهوریچشماندازسنداساسبر

وياسالمهويتبامنطقه،سطحدرفناوریوعلمياقتصادی،اولجايگاهبايافته
ليبينالملروابطدرموثروسازندهتعاملباواسالمجهاندربخشالهامانقالبي،
است؛شدهترسيم
ازبهينهاستفادهفرهنگدارایوتوليدیجامعهاینيازمندمهماينبهرسيدن
وسانيانسرمايهفناوری،ودانشسهمارتقایبهسندايندرکهاستمنابعوامكانات
است؛شدهتاکيدتوليددراجتماعي

،دانشبهاتكامانندبهرهوریبرموثرعواملبرايران.ا.جساله20اندازچشمسنددر
تعاملوليد،تدراجتماعيسرمايهوانسانيسرمايهمنابعبراتكابافناوریوعلمتوليد

بهصادیاقتمستمروسريعرشدبرهمگيکهاستشدهتاکيدجهانبافعالوسازنده
دارند؛مثبتاثرخودنوبه
نقوانيوتوسعهایبرنامههایدرمحورهاايننمودنعملياتيومحورهااينبهتوجه
داد؛خواهدافزايشتدريجبهرااقتصادیرشددربهرهوریسهمسنواتيبودجه
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بهره وری در سند چشم انداز  

ازچشمانداهدافبهنيلدررابهرهوریمحورینقشچشماندازسندمحتوایدرتأمل
؛(يشودمسنجيدهبهرهوریميزانارتقایبايافته،توسعهجامعهتحقق)ميکندروشن

يكعياجتماسرمايههایوانسانينيرویمديريتي،قابليتهاینقشوسهمبهرهوری
اشدبديگریمنابعبهتوسعهاتكایکهجوامعيدرواستتوسعهتحققدرجامعه

داشت؛انتظارراتوسعهپايدارینميتوان
وآناثربخشيوکارآمدیسطحارتقایانساني،نيرویپرورشطريقازبهرهوری
نههزيوکردهتسهيلرااجتماعيتعامالتکهبگونهایاجتماعيسرمايهساماندهي
ميخورد؛پيوندآرمانياهدافاينبادهدکاهشرامبادالت
نظامهایواجتماعيتعامالتشبكهکارآمدیوجامعهاجتماعيسرمايهکيفيت
است؛تعامالتاينبرحاکمهنجاری
وکاراييارتقایبهرهوری،کهاستارزشمندیمنابعازيكياجتماعيسرمايه

.ميدهدقرارخودکاردستوردرراآناثربخشي
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1396-1400بهره وری در برنامه ششم توسعه ، 

دستيابيربهمنظوموکلفنداقتصادیبخشهایکليه:توسعهششمبرنامهقانون3ماده
پاياني،سالدر0/34جينيضريبودرصدهشتساالنهمتوسطاقتصادیرشدبه

نمايند؛اجراييراقانونايننظرمدکالناهداف
هبتوليدعواملکلبهرهوریساليانهرشدمتوسطبهتوجهنظرمداهدافازيكي

است؛معدنوصنعتبخشهایتفكيك
رشددادنقرارمحوربرایتانمودهمكلفرااجراييدستگاههایکليهقانونگذار
خود،مجموعهدربهرهوریمديريتچرخهنمودناجراييضمناقتصاد،دربهرهوری
بهرهوریمليسازمانهماهنگيباراچرخهايننمودنعملياتيبرایالزمتمهيدات

نمايند؛فراهمايران
برنامههایبرنامه،قانوناجراینخستماهششدرمكلفنداجرائيدستگاههای

ردولتيغيفعاليتهایتشويقوتسهيلطريقازبهرهوریارتقایبرایخودعملياتي
نيزسازماناينورساندهبهرهوریمليسازمانتأييدبهرامربوطهحوزههایدر

.اندبرسوزيرانهيأتتصويببهرامذکوراقداماتمجموعهيكسالمدتظرفحداکثر
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1390-95بهره وری در برنامه پنجم توسعه، 

شده؛مطرح79مادهدرمشخصطوربهبهرهوریموضوع
بهیاقتصادرشددربهرهوریسهمارتقاءراستایدرکهاستشدهتاکيدمادهايندر
وپايشراهبری،سياستگذاری،برنامهريزی،بهمنظوروبرنامهپاياندرسوميك

اك،خوآبوانرژیسرمايه،کار،نيرویجملهازتوليدعواملکليهبهرهوریارزيابي
ميشود؛ايجادايرانبهرهوریمليسازمان

شبخهربهمربوطاقتصادیرشدبرآناثروبهرهوریتغييراتبرنامهدومسالاز
ناساييشبهرهوریرشدبراثرگذارمتغيرهایوسياستهاوشودمنتشرمستمربهطور
گردد؛
لتيدوشرکتهایوغيردولتيبخشهایتشويقيسياستهایشاملسياستهااين

باشد؛
ليمسازمانقالبدربهرهوریمتولينهادارتقایشاملمادهايناساسيرويكردسه

وقتشوينظامگرفتننظردروکشوربهرهوریجامعبرنامهتدوينايران،بهرهوری
.استدولتيغيربخشودولتيشرکتهایاجرايي،دستگاههایبرایتنبيه
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1384-89بهره وری در برنامه چهارم توسعه ، 

قایارتسهمکهبودنمودهموظفرااجراييدستگاههایتوسعه،چهارمبرنامهدردولت
حققتبرایالزمراهكارهایوالزاماتوکردهتعيينرامربوطهتوليدرشددربهرهوری

محوربهرهوراقتصاديكبهمحورورودیاقتصاديكازکشورتحولبرایراآنها
نمايند؛مشخص

رشدمتوسطودرصد31/3داخليناخالصتوليدرشددرعواملکلبهرهوریسهم
2/5و3/5،1بابرابرترتيببهتوليدعواملکلوسرمايهکار،نيرویبهرهوریساليانه
.بودشدهگرفتهنظردردرصد
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1379-83بهره وری در برنامه سوم توسعه ، 

مشخصبهرهوریارتقایبرایمشخصيومعينکميهدفتوسعهسومبرنامهدر
اشتغالوداخليناخالصتوليدرشدنرخهایمقايسهاساسبرولياست،نشده

نمود؛محاسبهراکارنيرویبهرهوریميتوان

بههتوسعسومبرنامهدراشتغالوتوليدرشدنرخهایمتوسطاينکهبهتوجهبا
وربهطکارنيرویبهرهوریگفتميتوانبودشدهتعييندرصد4/6و6برابرترتيب
است؛يافتهافزايشسالدردرصد1/3متوسط

يافتهافزايشدرصد0/3حدوددرساليانهنيزتوسعهسومبرنامهدرسرمايهبهرهوری
.است
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1374-78بهره وری در برنامه دوم توسعه ، 

خالصه؛بهطوربهرهوریبارابطهدردومبرنامهدرخطمشيهاوسياستها
کيفيتکنترلسيستمهایتقويتوايجاد✓
آناتالفازجلوگيریوانرژیازبهينهاستفادهبرتكيه✓
عموميهزينههایکاهشواجرایدستگاههایکارائيافزايش✓
هوریبهرافزايشبهمنظورکاریوجدانتقويتوتوليدوکارفرهنگگسترش✓

انسانينيروی
ايجنتبررسيوبرنامههااجرایحسنجهتدرپيگيرومستمرارزيابيونظارت✓
بامتناسببهرهوریوکارانهطرحمبنایبردستمزدوحقوقسيستماصالح✓

کاراييافزايشبهمنظورتشويقيوتنبيهیشرايط
متمرکزبهصورترسانياطالعوآمارپردازشوجمعآوریسيستماصالح✓
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1368-72بهره وری در برنامه اول توسعه ، 

دريجيتتبديلبهروریزمينهدرکميوکيفياهدافمهمترينتوسعهسومبرنامهدر
دردرصد5/2ميزانبهسرانهبهرهوریافزايشومولدمشاغلبهبازدهکممشاغل
استبودهسال
:بهميتوانبهرهوریخصوصدربرنامهايناهدافمهمتريناز
درصد؛5/2ساليانهميزانبهبهرهوریافزايش✓
در10/7حدودبهدرصد9/6ازتخصصيوفنيعلمي،کارکناننسبتافزايش✓

؛1372سال
محروم؛نواحيدرصالحيتوتجربهواجدافرادگماردنبكارومديرانآموزش✓
مولد؛مشاغلبهبازدهکممشاغلتدريجينبديل✓
متعادلبرایتالشوکاربهرهوریبادستمزدهاوحقوقمزد،کردنمتناسب✓

.کشوراقتصادیمختلفبخشهایبيندردرآمدهاکردن
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شاخص های بهره وری بخش صنعت 

طيدرتوليدعواملکلوسرمايهکار،نيرویبهرهوریشاخصهایقسمتايندر
:ميگرددارائه1368-98دوره

کهاستايراناقتصادمهموتوجهموردبخشهایازيكيبهعنوانصنعتبخش✓
ميکنند؛فعاليتآندرخصوصيودولتيبخشدوهر

تيرقابساختارديگربرخيوانحصاریساختاربخشايندرفعاليتهابرخي✓
دارند؛

کردهتجربهرازيادینوساناتبينالملليوداخليتحوالتتبعبهبخشاين✓
است؛

حوزهدررااساسيتغييراتتوسعه،برنامههایطيساختاریاصالحاتانجام✓
راتعرفهایحمايتهایوخارجيگذاریسرمايهقوانينزيرساختها،قوانين،
است؛شدهموجب
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شاخص های بهره وری بخش صنعت 

كارنيرویبهره وریشاخص:الف
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شاخص های بهره وری بخش صنعت 

كارنيرویبهره وریشاخص:الف

مورددورهدرشاخصاينميدهدنشانکارنيرویبهرهوریشاخصمحاسبه✓
است؛داشتهزيادینوساناتنظر

1371سالبهمربوطنيزکمترينو1390سالبهمربوطشاخصعددبيشترين✓
است؛

است؛بودهصعودیشاخصاينروند1391تا1371از✓
است؛61/94شاخصمتوسط✓
درصد؛2/64آنساليانهرشدنرخمتوسط✓
بيش)درصد102/56شاخصدورهکلدرکارنيرویبهرهوریشاخصرشدنرخ✓

.(برابردواز
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شاخص های بهره وری بخش صنعت 

سرمايهبهره وریشاخص:ب
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شاخص های بهره وری بخش صنعت 

عواملكلبهره وریشاخص:ج
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شاخص های بهره وری بخش صنعت 

عواملكلوسرمايهكار،نيرویبهره وریشاخص هایمقايسه:د
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شاخص های بهره وری بخش صنعت 

واملعكلوسرمايهكار،نيرویبهره وریشاخص هایرشدميانگينمقايسه:د
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(  ساخت)شاخص های بهره وری بخش صنعت 

ISICرقميدوكدهایتفکيکبهكارنيرویبهره وریمتوسط:هـ
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(  ساخت)شاخص های بهره وری بخش صنعت 

ISICرقميدوكدهایتفکيکبهكارنيرویبهره وریمتوسط:هـ
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مسائل کليدی در برنامه هفتم توسعه

اقتصادی
اقتصادیرشدبودننوسانپر-1
اقتصادیرشدکاهش-2

اقتصادیرشدبودنناعادالنه-3
پايينبهره وری-4
کشوربودجهريزینظاممعيوبفرآيندوساختار-5
ناکارآمدبانكيوپولينظام-6
ناکارآمدوناعادالنهمالياتينظام-7
خارجيوداخليسرمايهگذاریکاهش-8
بيكاریوتورم-9

مليپولارزشکاهش-10
متحري-11

اساسيقانون44اصلومقاومتياقتصادکليسياستهایتحقق-12
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پيشنهادات سياستی افزایش بهره وری

رتقایاهدفباجديدتجهيزاتوآالتماشينازاستفادهگسترشوفناوریتوسعه-1
سرمايه؛وکارنيرویبهرهوری

افزايشبرایغيردولتيجديدماليمنابعباتوليدبيكارظرفيتهایازاستفاده-2
سرمايه؛بهرهوریبيشتر

بهرهوریرشدبهکمكبرایتوليدزايدهزينههایکاهشروشهایبهکارگيری-3
واسطه؛مصارف

اقتصادی؛بخشهایدرتوسعهوتحقيقگسترش-4

حصوالتمبيشترصادراترويكردباتوليدبيكارظرفيتهایازبيشتراستفاده-5
صادرات؛هنگاميادگيریپديدهازبهرهمندیوصنعتي

برایصنعتبخشاجراييدستگاههایاعتباریوفنيکمكهایمنابعازاستفاده-6
صنعتي؛بنگاههایتوليدفرايندبازسازیوفنآوریاصالح

30رقابتي؛فضایايجادمنظوربهوارداتيتعرفههایمنطقيوتدريجيکاهش-7



پيشنهادات سياستی افزایش بهره وری

قایارتتكنولوژيكي،نوسازیجهتگيریباصادراتيمشوقهایسياستاصاح-8
مديريتي؛نوينروشهایوانسانيسرمايه

صنعتي؛بنگاههایوشرکتهاکارکنانآموزشبرنامههایازحمايت-9

صنعتي؛شرکتهایمديراندانشرسانيبهروز-10

توليد؛بهينهمقياسبهکافيتوجه-11

توسعه؛مختلفبرنامههایدربهرهوریاهدافتحققعدمبررسي-12

بنگاهها؛افزودهارزشازتوسعهوتحقيقوآموزشهزينههایسهمافزايش-13

توسعهگرا؛نگاهبهتوجهومديرانتخصصيدانشنمودنروزبه-14

صنعتي؛بنگاههایدرپيشرفتهتوليدوفناورانهآمادگي-15

.باالفناوریباصادراتسهمافزايش-16
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