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   This book seeks to reveal to the reader the extent to which the 
concept of productivity has been subject to abuse and 
misunderstanding by different interest groups, provides a solid 
platform for defining and calculating productivity in all different 
industries and situations and finally shows the definition and 
evaluation processes in one of the most important and complex 
industries, namely mining and minerals. 
The starting chapters concentrate on the importance of productivity 
and its improvements. The history of the concept, its relationship with 
profitability and the production level are well illustrated in these 
chapters. It is argued here that the only way to cause increases in the 
national aggregates, especially in their "per capita" values and hence 
increase the standard of living, is to cause or bring about productivity 
increases.    
The next part is all about productivity measurement. When reviewing 
the literature, it is amazing to note that despite all the talks about the 
concept, particularly in the post war era, it still remains to be one of 
the most illusive and ambiguous words in economic analysis. The 
situation remains that the level of concern and interest far exceeds that 
of analysis and therefore effectiveness. It is further argued that it is not 
due to the complexity of the concept that its measurements have been 
avoided. It is rather due to the lack of understanding and the ease of 
use of the concept as a qualitative measure rather than a quantitative 
value. 
This book shows to the reader how exactly to calculate productivity. It 
first provides an argument for the fact that it is impossible and 
meaningless to provide or try to devise a detailed quantitative model 
that fits all situations. It is therefore necessary that although the basic 
starting model is common between all such situations, a definitive and 
concise model is devised for every case under consideration. Such 
formula would initially decide upon the reasons for measuring 
productivity and then concentrate on the especial characteristics of the 
industry or firm. These criteria which are of extreme importance for 



 

the serious productivity analyst are covered in details in this part of 
the book. 
Parameters that determine the values of productivity are described in 
the next part. Such variables could include: labor cost and all its 
implications; capital as one of the most important of determinants, its 
availability, rate of interest etc; the macro economics parameters 
influencing measurements; investments, costs, depreciation, taxation, 
the extent of governmental intervention and many other variables.  
Another subject that and productivity analysis must encompass is the 
necessity of providing relevant, accurate and practicable quantifiable 
definition of the productivity for the situation under measurement and 
analysis. Most available literature states that there are essentially two 
types of productivity measures, partial and total. They then recognize 
physical measures of output per labor cost as, for example, labor 
productivity. In the same manner, they make attempts to measure 
capital productivity, energy productivity etc. It is argued in this book 
that, productivity is the most comprehensive engineering economics 
term that is composed of many measureable and non-measureable 
components. Furthermore, these components are often interrelated and 
always inseparable. Any attempt to separate these input components 
would only mislead the analyst into an area which can be more 
ambiguous and dubious than the starting point.  
The book therefore argues that there can only be one measure for 
productivity that firstly measures productivity rather than profitability 
or efficiency and secondly that it takes into account all financial and 
non-financial inputs that are required to produce some outputs. 
A real case study is then introduced in the final chapter of the book. 
The case under calculation is the mining and minerals industry of Iran. 
Being one of the most important sectors of the economy of the 
country, any improvement in its productivity would lead to significant 
enhancement in the standard of living. 
Total productivity has been adopted as the measure that truly 
measures the concept and provides guidelines for the management to 
obtain increases that are economically feasible. The mining and 
minerals industry has been described briefly and then the main 
components of productivity starting model discussed.  Outputs in 
physical terms together with all inputs in financial term have been 



 

calculated and hence the productivity values for different years have 
been subject to quantification. 
Reading of this book is recommended to all those academics and 
practitioners who are interested in the real meaning, value and 
effectiveness of one of the most important determinants of well being 
of all industrial organizations. Students reading economics and all 
related disciplines at different levels, engineers involved in practice, 
academics interested in quantification of the concept of productivity in 
particular and all those who somehow show an interest in the concept, 
in general, would find the reading of this book useful and interesting. 



 

 



 

 



 

 فصل اول

  وريبهرهمفهوم 
 

   وريبهرهشناخت 
همه  .وري به اولويتي ملي تبديل شده استر كشورها، ارتقاي بهرهت بيشامروزه در 
و افزايش سطح رفاه مردم ا موجب رشد و بهبود وضعيت اقتصادي كشور اقتصاددانان آن ر

تر، افزايش تر، توليد بيش وري با كاهش مصرف مواد اوليه، سود بيشافزايش بهره. دانند مي
قاي كنترل تورم و در نهايت با ارت ،هااشتغال و توليد ناخالص داخلي، كاهش عمومي قيمت

علت اصلي ركود اقتصادي و  توان گفتهمين خاطر مي به .است همراهسطح رفاه اجتماعي 
 تا شدهوري باعث اهميت بهره هرچند .استوري  ش قدرت رقابت يك كشور، كاهش بهرهكاه
مداران، اقتصاددانان و د و بسياري از مديران، سياستووري بارها شنيده شي بهرهواژه

ها اين گفته د، اغلبِبراننلف سخن هاي مختهاي گوناگون در مورد مفهوم آن در موقعيت رسانه
همين امر باعث  .استاي بيان شده وري به صورت مبهم و سربستهناقص بوده و مفهوم بهره

وري از نظر توليدكنندگان و كساني كه به نحوي با توليد سروكار كه موضوع بهرهشود مي
وري گيري و تحليل بهرهزهي مدلي براي انداتر كسي به ارائهاز طرفي كم .دارند، پنهان بماند

؛ نه مقادير و استي موضوعات كيفي در حد ارائه ،وريپردازد و معموالً بحث در مورد بهرهمي
گيري و وري زماني است كه آن را اندازهدر حالي كه سودمندي موضوع بهره .هاي كميتحليل

هاي است كه در فعاليت ييترين متغيرهاوري يكي از بنياديبهره .مقادير آن را تحليل كنيم
؛ زيرا در ارتباط با ها استترين آنتوان گفت كه مهمتوليدي در علم اقتصاد مطرح شده و مي

 .شودوضعيت كلي سيستم توليدي مي بودتمام اجزاي فرآيند توليد است و افزايش آن باعث به
دي در بازار است، ترين عوامل در قدرت رقابت يك بنگاه توليمؤثروري يكي از با اين كه بهره

بسياري از اين  شود؛ چون ناديده گرفته مي اغلب توسط كساني كه در امر توليد نقش دارند
توليدكنندگان اگر بدانند كه افزايش  .افراد از مفهوم و اهميت اين واژه اطالع كافي ندارند

بازار و در تر و كاهش قيمت كاالهايشان در ، سود بيشهاي توليدوري باعث كاهش هزينه هبهر
 شود، ميرقابت با توليدكنندگان ديگر و نيز پيروزي در ها نتيجه تسخير بازار توسط كاالهاي آن



 

ي خود را و هزينه وقت ترِمد نظر قرار داده و بيش ،به عنوان يك اولويتهميشه وري را بهره
   .كنندميهاي افزايش آن و روشوري بهرهدانش خود در مورد صرف افزايش 

ي ي واژهصحبت درباره بحث و هاي مختلف تنها بهقيقت مديران و رؤساي بخشدر ح
 درو در نتيجه  كنند دوري مي و تعيين مفهوم آندقيق وري پرداخته و معموالً از تعريف بهره
وري را با موارد مشابه گاهي بهرهحتي  .اندعاجز ماندهوري گيري و تحليل مقادير بهرهاندازه

، پيچيده و در عين حال وري داراي مفهوم گستردهدر حالي كه بهره ،اندفتهديگر اشتباه گر
و نبايد آن را موضوعي صرفاً  باشدهاي اقتصادي مي در فعاليت عامل مؤثرتريناست كه  آساني

هاي ي برآورده ساختن نيازها و خواستهدر توليد كاالها و خدمات كه الزمه. اقتصادي دانست
شامل گذارند كه وري تأثير ميوارد بسياري بر افزايش يا كاهش بهرهروزافزون بشر است، م

دهي امور، ميزان حقوق ها، توانايي مديران در سازمانمهارت و دانش فني آن و تعداد كارگران
آالت موجود در فرآيند توليد، مقدار ها و ماشينكرد دستگاهي عملنحوه تعداد و كاركنان،
و بسياري  در انبارها كاالهاي به فروش نرسيده توليد، مقدارآيند گذاري مجدد در فرسرمايه

وري در نهايت سبب كاهش عمومي جا كه افزايش بهره، از آنچنين هم. باشد ميموارد ديگر 
درآمد سرانه و در نتيجه افزايش ها، كنترل تورم، افزايش توليد ناخالص داخلي و سطح قيمت

به عبارت  .باشدمي مرتبط ي نيزسياسبا مسائل اجتماعي و فوايد آن  شود،سطح رفاه مردم مي
وري مؤثرند و هم برعكس، هم عوامل بسياري وجود دارند كه در افزايش و كاهش بهره ديگر

   .وري بر موارد بسياري تأثير خواهد گذاشتافزايش و كاهش بهره
شود، بيان مي به همان اندازه كه بسادگي يعني ؛ممتنع است وري يك مفهوم سهل وبهره

 :مثالً ؛گيردكه جوانب بسياري را در علم اقتصاد در بر مياي دارد مفهوم عميق و گسترده
، عوامل غيرملموس در انرضايت مشتريو ، اثربخشي، تعداد ييكارا مانندوري با عواملي  بهره

اعث شده شايد همين ب .شناسي كاركنان ارتباط داردمندي و وظيفهتوقف توليد، روحيه، رضايت
آمده دستگيري كنند و از مقادير بههاي صحيح و سودمند اندازهوري را با روشتر بهرهكه كم
گيري از اين جهت مهم است كه انتخاب روش صحيح اندازه .ي مناسب به عمل آورنداستفاده

را ها تغييرات آنبتوانيم باشد و اعداد معتبري به دست دهد تا  متناسبگيري اندازه هدفبايد 
شود، مقايسه مي يمشابه وري با سيستمگر اين كه اگر بهرهي دينكته. بدرستي تحليل كنيم

  . سان باشدگيري و معيارها در هر دو سيستم بايد يكهاي اندازهروش



 

گيري را دشوار ريزي و تصميمهاي اقتصادي كنوني، برنامههاي موجود در محيطپيچيدگي
عالوه بر  .وري به عنوان يك راه حل مطمئن تكيه كردتوان به بهرهمي شرايطدر اين  و سازدمي

وري خود به گيري بهرهرا بدانيم، اندازه ق آنوري بايد مفهوم دقيگيري بهرهاين كه براي اندازه
وري تئوري شود تا تعادلي ميان بهرهكمك خواهد كرد و در حقيقت باعث مي آندرك مفهوم 

   .شودوري عملي برقرار و بهره
 

  وري مفهوم جامع بهره
هاي توليدي و صنايع گوناگون، يك اجماع و توافق كه در ميان بخش تحقيقات نشان داده

، اهداف، اطالعاتوري وجود ندارد و هر كس بسته به نيازها، عمومي در مورد مفهوم بهره
وري به شكل رهعموماً مفهوم به .كندوري ارائه ميهاي خود تعريفي از بهرهشرايط و ويژگي

شود؛ يا خدمات بيان ميهاي يك فرآيند توليد كاال و روجيها و خي بين وروديرابطه
ها همان منابعي شوند و وروديها همان كاالها و خدماتي هستند كه توليد و عرضه ميخروجي

امع و وري در يك بيان كلي، جبهره. اندهستند كه براي توليد آن كاالها و خدمات به كار رفته
اين همان مفهوم سهل . هاي آن استهاي يك فرآيند به وروديعبارت از نسبت خروجيساده 

وري را به اين وقتي بهره .استفراوان  و ممتنعي است كه در عين سادگي داراي پيچيدگي
ايم كه از اندازه و نوع سيستم توليدكننده ارائه كرده فراگيركنيم، يك تعريف  شكل تعريف مي

 ،اي به كار رودتواند در هر زمينهكند كه ميوري را بيان ميگويد، بلكه كل مفهوم بهرهيسخن نم
ها در اصل ريشه ثابت است و تنها شاخ و برگ. ه ساختار كلي تعريف به هم بريزدبدون اين ك

 همان ريشه است كه ،ورياين بيان از مفهوم بهره. شوندكم و زياد مي و كنندهستند كه تغيير مي
در همه موارد توليدي صحيح و سودمند است؛ از توليد ميوه توسط يك درخت گرفته تا توليد 

  . يك كشورو يا حتي اقتصادي در هاي توليدي يا مجموع كل فعاليت اتومبيل در يك كارخانه
براي بيان هم اندازه و نوع سيستم و فرآيند توليد در اين تعريف ذكر نشده است؛ يعني 

براي  هم و گرد صادق استش دورهفرويستم توليدي كوچك مانند يك سبزيوري يك سبهره
 اقتصادوري كل ي هواپيماسازي يا حتي براي بيان بهرهيك سازمان توليدي بزرگ نظير كارخانه

گرد، يك شركت هواپيماسازي و كل جمعيت توليدي فروش دورهيك كشور؛ زيرا يك سبزي
نياز به يك چرخ دستي دارد تا  فروشسبزي. ستندكشور، همگي داراي ورودي و خروجي ه



 

ي او عنوان سرمايه خود يك ورودي است كه به ،ها را در آن بريزد كه همين چرخ دستيسبزي
ها را به آنكند و  چنين نياز به مقداري سبزي دارد تا چرخ خود را پرهم .شودمحسوب مي

فروشي او هاي فرآيند سبزيورودي جزء ها نيزين سبزيافروش رسانده و پول دريافت كند كه 
ها پردازد به عنوان نيروي انساني، يكي از وروديها ميخود او كه به فروش سبزي. هستند

ي مقابل، كار او يك خروجي نيز در نقطه. كندزمان و انرژي صرف مي براي اين كار است كه
ها مجبور طوري كه آن به ،يعني فروش سبزي به مردم ؛يك خدمت استي  رائهادارد كه 

كار او  در واقع؛ شان سبزي بخرندنزديكي منزلبه بازار بروند و بتوانند در  اين كارنباشند براي 
كاشت و برداشت مي ها را خودش در مزرعهاگر او سبزي. آوردن بازار به منزل افراد است

از فرآيند فروش سبزي جدا ي سبزي نيز بود كه اين فرآيند توليد گاه او توليدكنندهكرد، آن مي
 البتهاي هستند؛ هاي جداگانهها و خروجياست و هر كدام از اين فرآيندها داراي ورودي

وري را براي كل فرآيند توليد و فروش سبزي تعريف نمود ها را تركيب كرد و بهرهتوان آن مي
؛ در شودضافه ميها اها نيز به وروديآب مصرفي براي كشت سبزي ،گاه براي نمونهكه آن

بايد توجه داشت كه . ها همان مقدار يا ارزش مالي سبزي توليدشده استحالي كه خروجي
كاشت سبزي، فقط توليد آن است، خروجي اين فرآيند مقدار سبزي فرآيند چون هدف 

ها نيست و آن مقدار از رفته؛ زيرا هدف، فروش سبزيفروشتوليدشده است، نه مقدار به
برگرديم به  .هاي فرآيند توليد سبزي هستندخروجي جزءبه فروش نرسد هم، ها كه سبزي

ها يا به رفته يا پول حاصل از فروش سبزيفروشفروش كه مقدار سبزيِ بهخروجي كار سبزي
جا هدف، فروش سبزي ؛ چون اينرفته استفروش عبارت ديگر، ارزش مالي مقدار سبزي به

  بيان شود و هم كيلوگرماساس واحدهاي وزني، مثل تواند بر اين خروجي هم مي. است
شود كه تعريف فوق در مورد يك پس مالحظه مي .براساس واحدهاي پولي، مثل تومان

و با تغيير نوع فعاليت  گرد با يك فرآيند خدماتي كوچك، صادق استفروش دوره سبزي
. هاي مشخص استجيها و خرو؛ زيرا داراي وروديكند، تغيير نمي)فروش يا توليد سبزي(

تعداد هواپيماهاي  ،خروجي آن كه ي هواپيماسازي را در نظر بگيريدحال يك كارخانه
ي تعداد رسيده به اضافهفروشهواپيماي به تعداداست؛ يعني ) نه فروخته شده(توليدشده 
را توان از واحدهاي پولي استفاده كرد و خروجي در اين مورد نيز مي. شده در انبارنگهداري

هر . نرفته دانستفروش ي ارزش مالي هواپيماهاي بهاضافهپول حاصل از فروش هواپيماها به 



 

همگي در توليد هواپيما هاي بسيار است كه ، داراي وروديوسعتچند سيستمي به اين 
تعداد  :مثالً ؛شدني استها كاري دشوار است، اما كاري انجاماثرگذارند و مشخص كردن آن

ي ساخت هواپيما وجود دارند، ارزش سان و مديراني كه در مجموعهكارگران، مهند
آالت مصرف  اندازي ماشيني برقي كه براي راهشده، مقدار سوخت يا هزينهآالت استفاده ماشين

اي كه شود، هزينهاي كه براي طراحي مدل هواپيما، پرداخت ميشود، هزينهو پرداخت مي
به ساخت هواپيما  د، تعداد ساعاتي كه كارگرانشومي داري هواپيماها در انبارصرف نگه

هاي در مورد فعاليت. هاي اين فرآيند توليد هستندورودي جزءمشغولند و بسياري موارد ديگر 
هايي براي ورودي و خروجي به دست توان شاخصتوليدي كل جمعيت يك كشور نيز مي

 براي نمونهه عنوان خروجي استفاده كرد يا توان از مقدار توليد ناخالص داخلي بمي :آورد؛ مثالً
رسي قابل دست ،هاارزش كل برق مصرفي كشور در يك سال، به عنوان بخشي از ورودي

اي يا خدمات، داراي چه اندازهتوليد كاال و در مورد نظر هايپس تفاوتي ندارد كه سيستم. است
ورودي و خروجي مشخص  د؛ همين كه داراي يك سريند و چه نوع فعاليتي انجام دهنباش

كه مقداري آب و مواد  حتي يك درخت ميوه .شده جاي خواهند گرفتارائههستند، در تعريف 
ض به كند و در عوي زماني مشخص مصرف ميغذايي موجود در خاك را در يك محدوده

نمايد، بر اساس تعريف مذكور داراي يك مقدار به عنوان  عنوان خروجي، ميوه توليد مي
كه مقداري علوفه هم تعريف كرد براي يك حيوان باركش توان  ميوري را بهره .ري استو بهره

كند و در يك مدت زمان معين، خدمتي به نام حمل بار و و آب به عنوان ورودي مصرف مي
  .كندخود ارائه ميبه عنوان خروجي فرآيند 

اند و كر نشدهات ذيئجز ها،ها تقسيم بر وروديوري به شكل خروجيدر تعريف بهره
عوض پويا شدن ذهن براي بسط در وري و تر شدن درك مفهوم كلي بهرههمين باعث آسان

توان ي ميراحتچون ب .شودمي اقتصادي - توليديهاي اين تعريف به انواع مختلف فعاليت
است تعيين مقدار هرچند ممكن  ،تشخيص داد كه ورودي و خروجي چه چيزهايي هستند

نفر  10كيلوگرم سبزي يا  5 :مثالًها، بيان يك عدد براي آن به عبارت ديگرها، يا عددي آن
 درستاگر كسي مفاهيم ورودي و خروجي را  .نيروي انساني، در برخي موارد دشوار باشد

ها  وري را براي تمام سيستمهوم بهرهتواند مفدرك كند، با توجه به جامع بودن اين تعريف، مي
درك كرده و گردد، شود يا خدمتي ارائه ميها كااليي توليد ميي در آنو فرآيندهايي كه به نوع



 

به  وري از بهره شده، در ميان همه تعاريف ارائهيك مزيت براي اين تعريفاين  بيان نمايد كه
آيد كه عالوه بر سادگي بيان، ذهن خواننده را به سمت تعميم آن براي هر گونه  ميشمار 

  .ندخوافعاليت توليدي فرا مي
چه براي به آن تقسيم بر همه ،آوريمچه به دست ميآن وري يعني همهتر بهرهبه بياني ساده

، كنيم دهيم يا به عبارت بهتر مصرف ميچه از دست ميآن. دهيمدست آوردن از دست مي
مصرف دهيم يا از دست ميچه ميان آنالبته بايد دقت داشت كه در  .ها هستندهمان ورودي

و در حقيقت  انداثر بودهر بينظ مواردي هستند كه عمالً در توليد كاال يا خدمت مورد ،مكنيمي
روند در توليد كاال يا خدمت مورد نظر اگرچه اين مقدار از منابع كه به هدر مي. انداتالف شده

ع ي مناسب از منابي استفادهوري كه به عبارتي درجهنقش ندارند، براي كامل شدن مفهوم بهره
را اين گونه » هاورودي«آوريم و  ها به شمار ميورودي جزءها را هم آندر راستاي توليد است، 

؛ دنشو يا خدمتي خاص وارد فرآيند توليد ميكه براي توليد كاال و تمام منابعي  :كنيمتعريف مي
هم » الفات« .انديا خدمتي خاص مورد استفاده قرار گرفتهمنابعي كه در توليد كاال و فقط نه 

ها در تعريف وروديكه است  آنهاي يا به عبارتي يكي از ويژگي جزئي از يك فرآيند توليدي
ي صحيح از منابع ي استفادهوري به عنوان درجهبايد آن را نيز مد نظر قرار داد تا مفهوم بهره

تر ها كم نآ هرچه از منابع بهتر استفاده شود،بتوان گفت در راستاي توليد صحت داشته باشد و 
در صورتي كه اتالف را در  .دوش ميتر وري بيشبهره و شوندمي» اتالف«روند يا ميبه هدر 

. وري استباعث افزايش بهره در يك فرآيند توليد، توانيم بگوييم كاهش اتالفنظر بگيريم، مي
ممكن از منابع ترين مقدارِ از كمكه  شود تر مي بيشوري زماني هبهر ،شدهگفته ريفابر اساس تع

وري ارتباط  بنابراين بهره .ترين مقدار از خروجي با كيفيت مطلوب به دست بيايدبيشتوليدي، 
   .ددار ها ي مصرف آنبا منابع توليدي و نحوه ينزديك

 
  وري سه حالت معمول براي بيان بهره

شده وري در حالت كلي به سه شكل بيان بهره ،هاي مختلفاشخاص و سازمان در تعاريف
  ي صحيح از منابع توليدي؛ي استفادهدرجه - 2ها؛ ها به ورودينسبت خروجي -1: است

جا قصد داريم كه نشان دهيم هر سه مورد، ما در اين .هاها به خروجيتوانايي تبديل ورودي - 3
عريف د و هر كدام از اين سه تعريف، دو تكننوري عرضه ميساني از بهرهدر اصل مفهوم يك



 

تري از خروجي بيشوري يك توليدكننده باال باشد، ؛ يعني اگر بهرهدهندا پوشش ميديگر ر
 ، از منابع توليدي به درستي در راستاي توليد استفاده شدهاست مقدار معيني ورودي توليد شده

در تعريف سوم، توانايي . ها به خروجي زياد بوده استتوانايي توليدكننده در تبديل ورودي و
ناي قدرت جسماني نيست، بلكه شامل مهارت، دانش، تجربه، خالقيت، سرعت فقط به مع

را » زمان«حال  .شودمواردي از اين قبيل نيز مي و ي درست از منابععمل، دقت، قابليت استفاده
 دهيم، چون براي انجام هر كار يابه عنوان يك منبع توليدي يا يك ورودي مد نظر قرار مي

درنظرگرفتن عوامل  ثابتبا . يا خدمات به عامل زمان نياز داريميد كاال وبرد هر فرآيند تولپيش
و به بررسي  گيريمبه عنوان يك مثال در نظر ميديگر، فرآيند توليد كفش توسط يك كفاش را 

كارگيري مقدار اگر اين كفاش در مدت زمان يك ساعت، با به. پردازيمسه تعريف فوق مي
با ش توليد كند، در قياس با كفاش ديگري كه در يك ساعت، جفت كف 5معيني مواد اوليه، 

جفت كفش را در دو ساعت توليد  5كند يا جفت كفش توليد مي 3 همان مقدار مواد اوليه،
به عالوه در . باشدمي هاها به خروجييا تبديل ورودي ،كند، داراي توان باالتري در توليدمي

نيروي كار كه در حقيقت خود او  و مواد اوليه، زمانتوليدي، مثل  ي استفاده از منابعنحوه
به عبارت ديگر . استداشته و از اين منابع به درستي استفاده نموده  تري بيش است، مهارت

به مقدار ) جفت 5(بر اساس تقسيم مقدار خروجي  وري كفاش اول باالتر بوده و مقدار آنبهره
وري هر سه تعريف تري بهرهان اين بربراي بي. جفت بر ساعت است 5 ،)ساعت 1(ورودي 

تر نسبت خروجي به ورودي بيش - 1: كنندالقا مييكساني فوق قابل استفاده هستند و معناي 
تري به بهتر استفاده شده و زمان كم) زمانمثالً (از منابع توليدي  -2؛ )3 در مقايسه با 5(است 

) كفش جفت 5(به خروجي ) يك ساعت زمان(توانايي تبديل ورودي  - 3هدر رفته است؛ 
تعداد جفت كفش به يك ( به بيان ديگر، هم نسبت خروجي به ورودي. تر بوده استبيش

هم  و ي درست از زمان به عنوان منبع توليدي مورد نظر، هم ميزان استفاده)ساعت زمان
را به هر  تروري باالتر بوده است و اين بهرهها بيشبه خروجي) زمان(ها توانايي تبديل ورودي

  . توان ابراز داشتسه شكل مي
 
 
 



 

  وري مفهوم نسبي بهره
وري يك مفهوم وري مد نظر باشد اين است كه بهرهكه بايد در بررسي بهره يمهم ي نكته

ي شدهمقدار محاسبه. نسبي است، يعني مقدار آن نسبت به مقادير ديگر بايد سنجيده شود
توان براي آن كاهش يا افزايشي در نظر نمي باشد ونميتنهايي داراي ارزش كافي وري به  بهره

 30ي خودرو در يك كارخانه براي مثال اگر بگوييم ميزان توليد روزانه. گرفت، مگر در مقايسه
گوييم مقدار كامالً ملموس و قابل درك است اما وقتي مي 30باشد، اين عدد دستگاه مي

توان آن را در ذهن ملموس نيست و به خوبي نمياست، اين مقدار براي ما  5/1وري عدد  بهره
است؛  7/1وري سيستم مشابهي مقايسه كنيم كه مقدار آن پردازش كرد، مگر آن كه آن را با بهره

در حالت . وري سيستم دوم استتر از بهرهوري سيستم اول، كمكنيم كه بهره ميگاه درك آن
تواند با يك اين مقايسه مي. كندد را پيدا ميوري ارزش و معناي خومقايسه است كه مقدار بهره

ي زماني بلند، مثالً چند ساله، شده و يا در يك بازهسيستم مشابه، با يك مقدار استاندارد تعيين
وري داراي مفهوم نسبي است، خود متشكل از يك نسبت عالوه بر اين كه  بهره. انجام شود

ديگر ها بايد نسبت به همها و ورودينسبت خروجي به ورودي، كه در آن خروجي: است
گيري و ي زماني چندساله اندازهوري را در يك محدودهحال زماني كه بهره .ارزيابي شوند

موضوع ثابت  ها،گيرد و نه مقادير نسبي آنوري مد نظر قرار ميغييرات بهرهتكنيم و ميتحليل 
وري در اين چند سال، تغييرات بهره شود كه بر ها مطرح ميها و خروجيدييا متغير بودن ورو

باشند و ها در گذر زمان ثابت ميبايد در نظر داشت كه بسياري از ورودي .اندتأثير گذاشته
رود كه تر انتظار ميي زماني مورد نظر كوتاه باشد، مثالً چند سال، بيشبازه وقتي. بسياري متغير

هاي  كه هر دو از ويژگيكاري يا غرور ملي  وجدان :مثالً .رو باشيمهاي ثابت روبهبا ورودي
به عنوان  نيز هاانسان .كندپس از گذشت پنج سال تغيير نميروند،  ها به شمار مي انسان
معموًال با عبارت نيروي  هاي توليدي و اقتصادي هستند كهليتترين عوامل مؤثر در فعا مهم

ر نتيجه پس از گذشت پنج سال د. آيندبه حساب مي شوند و جزء وروديانساني مطرح مي
هاي متغير در يك  در ميان ورودي .اندها ثابت ماندهبخشي از نيروي انساني و بخشي از ورودي

در حقيقت مقدار تغيير . تركنند و برخي كمتغيير مي دي زماني چندساله، برخي زيابازه
اين هم مرتبط با نيروي كه (مثالً ميزان حقوق كاركنان  .هاي متغير نيز، متفاوت استورودي

ممكن يك واحد توليدي ممكن است پس از پنج سال تغيير چنداني نكند، اما ) انساني است



 

بنابراين در حالي كه . گذاري هر ماه با ماه قبل و بعد خود متفاوت باشدمقدار سرمايهاست 
كند، ي ميكند و پس از گذشت چند سال تغيير اندكحقوق كاركنان در طول يك سال تغيير نمي

پس حقوق كاركنان يك ورودي متغير با  .گذاري در هر ماه دچار تغيير خواهد شدميزان سرمايه
البته نبايد تصور كرد  .گذاري يك ورودي متغير با تغيير زياد استميزان سرمايه و تغيير اندك

و ها شود، بلكه ممكن است برخي وروديكه اين تغيير هميشه به صورت افزايش ظاهر مي
آالت به يك واحد توليدي ورود ماشين :مثالً. ها با گذشت چند سال، كاهش يابندخروجي
شود كه از تعداد نيروي انساني و در پي آن، حقوق پرداختي و مسائل مربوط به باعث مي

آالت به عنوان يك نوع ورودي، كاركنان نظير وجدان كاري، كاسته شود و در عوض به ماشين
  .افزوده شود

اندركاران بازار و هاي مختلف، دستمردان، مديران بخشوري مفهومي است كه دولتهبهر
با آن سر و كار دارند، در حالي كه ممكن است هر كدام از  مؤسسات اجتماعي همه و تجارت

. وري ارائه دهند كه با ديگران متفاوت استها مفهوم و تعريف خاص خودشان را از بهرهآن
گيرد كه ها و افراد مختلف مورد بحث و بررسي قرار ميدر ميان گروه يلبه اين دلوري بهره

شده، ، كيفيت و كميت كاالها و خدمات ارائه كردي عملنحوهدر ارتباط مستقيم با  آنافزايش 
وري داراي رسد بهرهدر نگاه اول به نظر مي. ديگر استعوامل  سطح رفاه اجتماعي و بسياري

 .داردتر توجه شود، مفهومي اجتماعي نيز است، اما اگر به آن عميق مفهومي كامالً اقتصادي
ها است كه با اعداد و ارقام، محاسبات رياضي و ها به وروديوري نسبت خروجياگرچه بهره

، اما توجه به افزايش دهداي فني و اقتصادي ميكه به آن چهره است همراههاي اقتصادي  تحليل
هم به  وري يك مفهوم و ارزش اجتماعي و انسانيبراي بهره كه داردفوايدي اجتماعي  آن

وري يك مفهوم اقتصادي  با اين وجود بايد در نظر داشته باشيم كه هرچند بهره .دارد همراه
ي  همحض نيست، ولي بايد به نحوي با اقتصاد مرتبط باشد؛ يعني با هر هدفي و در هر زمين

يد در يك بستر اقتصادي شكل گرفته باشد و شود، باگيري و بررسي ميكاري كه اندازه
وري از ديد افراد مختلف نيز تفاوت مفهوم بهره .باشد ياقتصادمسائل شاخصي براي سنجش 

از آن جا كه . وري استها از بررسي بهرهي كاري و هدف آنناشي از نوع نگرش، زمينه
هاي مرتبط با زمينه و تماعيزمان مفاهيم مديريتي، فني و مهندسي، اقتصادي، اج وري، هم بهره
زيرا كه براي  ؛گيرد، درك مفهوم آن دشوار است، اگرچه بيان آن ساده استها را در برميآن



 

شده را شامل شود و موارد گفته بيان مفهوم آن كافي است يك تعريف جامع ارائه دهيم كه همه
مفاهيم ات كه بتواند همه يئبا جز همراهارائه تعريفي  كنيم، امانظر  يات صرفئاز بيان جز

همان  .كند مينيز دشوار  را وريگيري بهرهاندازه است كه يدشوار شده را پوشش دهد كار گفته
  .ها استها به وروديطور كه گفته شد اين تعريف جامع همان نسبت خروجي

ها، وري در ذهن افراد مختلف شكل گرفته ناشي از نيازها، انديشهچه از مفهوم بهرهآن
يك مهندس يا تكنسين  :مثالًي كاري افراد است كه با هم متفاوت هستند، اهداف و زمينه

هاي فيزيكي تر از شاخصگيري و ارزيابي آن بيشدر اندازه و نگردوري را از ديد فني مي بهره
 .گر بازدهي يا راندمان استبيان ترسازد كه بيشمفهومي فني از آن مي درنتيجه ،جويدبهره مي

تواند به صورت انرژي خروجي به انرژي ورودي يا حجم خروجي به حجم ورودي مي :ثالًم
مفهوم  ،يك اقتصاددان. هاي فيزيكي هستندمطرح شود كه در آن حجم و مقدار انرژي شاخص

گردد و از دنبال سوددهي مي دهد و در آن بهوري ميبهره ي به واژه محض اقتصادي
روابط و توابع رياضي براي كند، گاهي نيز از ه استفاده ميهاي مالي در اين زمين شاخص
گر مسائل اجتماعي، اهميت و فوايد اجتماعي  يك تحليل. گيردمي گيري و تحليل آن بهره اندازه
وجو جست آنرفاه اجتماعي و حل مشكالت جامعه را در  گيرد ووري را در نظر ميبهره
وري ندارند و آن را معادل توليد يا سود في از بهرهشناخت كا عادي بسياري از مردم. كند مي
يداي تواند براي كسي كه كاندوري ميي بهرهدانند و به همين خاطر حتي واژهتر ميبيش

وري صحيح در مورد بهرهاين موارد  همه. تي خوب باشدانتخابات است يك شعار انتخابا
را پيدا  معنيترين است و در صورتي كاملي اين مفاهيم وري دربرگيرندهباشند، زيرا بهره مي
اگر در . گيري آن تمام مفاهيم مرتبط، مورد توجه كافي قرار گيرندكند كه در بررسي و اندازهمي

به طور كلي موارد سوددهي و  و وري، موضوعات مربوط به پول، درآمد، هزينهتعريف بهره
در كه يكي از متفكرين  1بالگلد  .دانست ان آن تعريف را معتبرتود، نميمالي در نظر گرفته نشو
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. سي.سپس در واشنگتن دي. پس از آن دو سال در زمينه مباحث اقتصادي در دانشگاه كلمبيا به تحصيل پرداخت. مهندسي صنايع تحصيل كرد ي و در رشته
) Foreign Economic Administration(ي كل اقتصاد خارجي  هاي اقتصادي در اداره برنامه  چنين در زمينه عي مجلس سنا و همو در كميسيون فر

هاي  ها و پروژه ي او در مورد ارزيابي طرح اقتصاد خارجي خدمت نمود و فعاليت ويژه  ها و مسائل توسعه اور در برنامهبال گلد به عنوان مش. كار شد مشغول به
  : اند ر از آن جملهوري نيز انجام داده است كه موارد زي او تحقيقاتي در زمينه بهره. ي اقتصادي كشورهاي خارجي بود زده و توسعه بازسازي مناطق جنگ

  » وري در صنعت آناليز كاربردي بهره«شركت در نگارش كتاب 



 

وري بايد در بستر بهرهي  هت كه هرگونه معياري براي محاسبوري است، معتقد اسبهرهي  هزمين
  . ها و سوددهي آرميده باشدهزينه

 
  وري و استفاده از منابع بهره

براي توليد  )هاورودي(درست از منابع ي  هاستفادي  هوري درجبهره ه شد،گفت چهبنا بر آن
است؛ اگر از منابع موجود، در راستاي توليد به خوبي استفاده ) هاخروجي(كاالها و خدمات 
بلكه ، مهم نيستدر اين مبحث كميت و كيفيت منابع . وري باال خواهد بودشود، مقدار بهره

و ارائه است كه از همان منابع موجود، چه مقدار و با چه كيفيتي، كاال و خدمت توليد مهم اين 
وري مقدار بااليي است؛ زماني كه بهره» خلق ارزش«وري نوعي به بيان ديگر بهره. شودمي
شوند و هر چه اين تبديل مي يترمنابع موجود در راستاي توليد به چيز باارزش يعني، دارد

ار چه در كنبنابراين آن. وري باالتر در فرآيند توليد استگر بهرهتر باشد، بيانارزش بيش
ها به روند كه از آنمنابع زماني به هدر مي. منابع است» هدررويِ«شود، وري بررسي مي بهره

گندم اگر در ي  هيك دان :مثالًتر نشوند؛ ها تبديل به يك چيز باارزشدرستي استفاده نشود و آن
ي گندم خاك كاشته شده، آبياري شود و مورد محافظت قرار گيرد، تبديل به يك خوشه

ي اول به يك خوشه با چندين دانه، يعني يك ؛ پس آن دانهداردگندم ي  هشود كه چندين دان مي
ي گندم، روي سنگ كف يك اتاق گذاشته اما اگر همان دانه. تر تبديل شده استچيز باارزش

» هدر«تبديل شود؛ بنابراين به  يترباارزش تواند به چيزرود و نميز بين ميشود به مرور ا
كاررونده در فرآيند توليد  تر از منابع بهي درستي استفادهتر به معنابيش وريِپس بهره. رود مي

ها ها براي توليد خروجيتر از وروديي درستكاال و خدمات، يا به عبارت ديگر استفاده
  .است

                                                                                                                   
)Applied Productivity Analysis for Industry( ؛  

  »ها، تكنولوژي، و رشد ري، هزينهو بهره: مباحث جديد در اقتصاد مديريت«نگارش كتاب 
)Exploration in Managerial Economics: productivity, Costs, Technology, and Growth(؛  

   »هاي دولت  هاي مديريتي، و سياست آناليز اقتصادي، استراتژي: وري، تكنولوژي، و سرمايه بهره«نگارش كتاب 
(Productivity, Technology, and Capital: Economic Analysis, Managerial Strategies, and Government 
Policies) 



 

وري تر و در نتيجه بهرهها كماگر از منابع به درستي استفاده شود و ميزان هدرروي آن
تقريباً در . تري از منابع خواهد بود، براي توليد كاالها و خدمات نياز به مقادير كمباشد رباالت

يك  :مثالً. جهت است همها تمام موارد، درست مصرف كردن منابع با كاهش ميزان مصرف آن
زمين زراعي وسيع را در نظر بگيريد كه كشاورز براي كشت محصوالت در آن، مبلغي جهت 

هاي مزرعه برسد، او در زمين براي اين كه آب به تمام قسمت. كندپرداخت ميخريد سهم آب 
اگر حفر نهرها به . خود نهرهايي حفر نموده است تا آب را به نقاط مختلف هدايت نمايد

. ماندخورد در حالي كه قسمتي خشك ميدرستي انجام نشود، قسمتي از زمين آب زيادي مي
ليتر آب باشند و به دليل حفر نادرست  200ن هر كدام نيازمند براي مثال اگر دو قسمت از زمي

ليتر به قسمت  250ها برود و ليتر به يكي از اين قسمت 150ليتر آب موجود،  400نهرها، از 
در حالي . بخردليتر آب اضافي  50براي سيراب كردن قسمت اول مجبور است ديگر، كشاورز 

 400ليتر،  450كرد به جاي به درستي استفاده مي كه اگر با نهركشي مناسب از سهم آب خود
تري مصرف ، يعني از يكي از منابع توليدي كه همان آب است به مقدار كمخريد ميليتر آب 

زماني است كه كشاورز متوجه بروز اين اشكال شده و در رفع آن  مسأله مربوط به اين. كردمي
كيفيت مناسبي نخواهد داشت؛  آب،، در غير اين صورت محصول قسمت كماست كوشيده

. حتي كيفيت محصول قسمت پرآب نيز ممكن است به دليل مقدار زياد آب دچار اشكال شود
هاي توليدي تعميم داد كه در توان آن را براي خيلي از بخشاين يك مثال ساده است اما مي

ض كنيد كه حال فر. پردازدها شخصي به نام مدير به جاي كشاورز به تخصيص منابع ميآن
اين دقيقاً . باشدتوزيع نامناسب مقدار آب در اين زمين زراعي به دليل شيب نادرست نهرها 

وري كه به بررسي بهره. بروز يك اشكال كوچك در يكي از اجزاي يك فرآيند توليد است
اگر . شود، تحت تأثير چنين عوامل كوچكي نيز قرار داردكرد اجزاي توليدي مربوط ميعمل

تر خواهد شد، مقدار آب وري كار كشاورز بيشهرها به درستي محاسبه شود، بهرهشيب ن
سود او از فروش  كنند، درنتيجهبه اندازه آب دريافت ميمحصوالت  و شودتر ميمصرفي كم

. ي ممكن به دست آورده، افزايش خواهد يافتترين مقدار هزينهمحصوالت با كيفيتي كه از كم
هاي مختلف زمين به قسمت يهرها و مقدار آبي كه در زمان معينشيب ني  هبراي محاسب

كارگيري به. ن استفاده نموداها به شكل مهندسي، بايد از دانش فني مهندسفرستند و حفر آن مي
در درازمدت شود كه ميوري افزايش بهره باعث هايي در پي دارد امادانش فني، گرچه هزينه



 

از تواند ميهاي آينده نيز طوري كه كشاورز براي كشت سال به. شود ميها كاهش هزينه باعث
در حالي  ؛ها نخواهد بودهمين نهرها استفاده نمايد و ديگر نيازمند پرداخت هزينه براي حفر آن

يك مقياس  اين. كند، ناشي از نهركشي مناسب، برداشت مييچنان محصوالت باكيفيتكه هم
  .كرد اجزاي يك فرآيند توليدي استتأثير آن بر عملوري و بهرهي  هكوچك از مفهوم گسترد

براي خريد بايد ي تاكسي را در نظر بگيريد كه روزانه به عنوان مثالي ديگر يك راننده
ها و مقدار گازي كه در مورد تعويض دندهدانش كافي اگر اين راننده . اي بپردازدسوخت هزينه
ها داشته باشد و به اين مسائل اهميت دهد، از دهد، يا تنظيم موتور و باد چرخبه موتور مي

كند كه قطعاً باعث كاهش ميزان مصرف سوخت مياستفاده شده درست سوخت خريداري
ها در ها، تنظيم دور موتور مناسب و مقدار مناسب باد چرخموقع دندهتعويض به. خواهد شد

و كاركرد مناسب  ي ولي تأثيرگذار بر كاهش مصرف سوختفصول مختلف سال، عوامل جزئ
تر از سوي كمي  هاز طرفي صرف هزين. شوندوري ميسبب افزايش بهره وخودرو هستند 

خريد سوخت، باعث افزايش سود كار او خواهد شد و كاركرد صحيح  برايي تاكسي  راننده
شود كه در هايي جهت تعمير آن ميتر به پرداخت هزينهتر و نياز كمموتور باعث استهالك كم

ها و ها، تنظيم دور موتور، باد چرختعويض دنده. شود ميافزايش سود  باعث ندمدت اين نيزبل
به  خدمتي تاكسي كه ارائهي  هوري كار رانندكاركرد صحيح موتور ارتباط مستقيم با بهره

تري كار كند، آلودگي و سر و صداي كم خوباز طرفي خودرويي كه . دارندمسافرين است، 
شود كه اين نيز باعث رضايت مسافران از خدمات در ميان راه دچار مشكل ميتر دارد و كم

در نتيجه اگر شرايطي وجود داشته باشد كه مسافران از . شودشده توسط اين تاكسي ميارائه
سفر  شده گفتهدهند كه با تاكسي ميان چند تاكسي قدرت انتخاب داشته باشند، قطعاً ترجيح مي

شود و مجبور تر ميو در نتيجه درآمد او بيش باالي ان خدمات رانندهپس تعداد مشتري. كنند
وري بهرهها ناشي از افزايش اين همه. آوري مسافر صرف كنداي جمعنيست زمان زيادي بر

  .قابل تعميم است هم است و براي ديگر فرآيندهاي كوچك و بزرگ توليد كاال و خدمات
هاي تصاد به تخصيص منابع محدود به خواستهدر تعريف اقتصاد بيان شده كه علم اق

توان نتيجه وري گفته شد ميچه در مورد مفهوم بهرهپردازد، بنابراين از آننامحدود بشر مي
ها و رسد خواستهبه نظر مي. تواند كمك بزرگي به اقتصاد نمايدوري ميگرفت كه افزايش بهره
تر، افزايش سرعت در انجام امور و يا ه بيشبشر براي رفا. كنترل باشدنيازهاي بشر غيرقابل



 

ها با كند كه براي رسيدن به آناي پيدا ميها و نيازهاي تازهديگر هر روز خواسته چيزهاي
؛ از قبيل پول، هستندمنابع همان ياب است، جا كمچه در اينآن. رو استيابي روبهكمي  همسأل

آورد؛ يعني از منابعي كه در را به وجود مييابي بحث تخصيص منابع همين كم. زمان و غيره
ها بهترين كار ممكن را انجام دهيم تا به يا با آن كنيمتوليد  را دست داريم، بهترين چيز ممكن

  . ها نيز كاسته شودهدر نروند و از مصرف آن
 
  يابي و انتخاب كم

بدانيم، زيرا  يابي را به خوبيوري، الزم است تا مفهوم كمبراي درك بهتر مفهوم بهره
 ،مصرف منابع وري نيز با توجه به نحوهو بهرهارتباط مستقيم دارد يابي با منابع توليدي  كم

نفره اقتصاد يك. كنيم نفره آغاز مييابي را با معرفي اقتصاد يكبحث كم. كندپيدا مي معني
كننده يدكننده، مصرفترين نوع اقتصاد است كه در آن تنها يك نفر وجود دارد؛ بنابراين تولساده

گيرنده همان يك نفر است و به بيان ديگر فرد و جامعه در آن، يكي هستند؛ يعني فرد و تصميم
به تنهايي گيرد كه چه چيزي را توليد كند و چه كااليي را مصرف كند، بتنهايي تصميم مي

هم آن را مصرف  كند و در نهايت به تنهاييخود را توليد مي نيازهايكاالها و خدمات و تمام 
يابي و در نتيجه انتخاب، كمي  هپردازيم كه مسألي اين مطلب ميحال به بحث درباره. كندمي

چنان با زندگي بشر گره خورده كه حتي اگر تنها يك نفر در اقتصاد وجود داشته باشد، از 
مردم به  آيد كهيابي زماني پيش ميشايد تصور كنيم مشكل كم. جه شدن با آن مصون نيستامو

. گيرد، امكانات در اختيار همه قرار نميبه علت جمعيت زيادكنند و صورت گروهي زندگي مي
باشد، ولي  ميافراد در جامعه ي  هدرست است كه افزايش جمعيت يكي از عوامل محدودكنند

ابي است كه حتي يآمدهاي مشكل كمانتخاب هم مسلماً از پي .فقط يكي از عوامل مؤثر است
  .رو استيك نفره با آن روبهي  هرد در جامعيك ف

ي يك كشتي يافتهشدن درك مسأله، فرض كنيد شما تنها سرنشين نجات براي آسان
اكنون تنها ساكن . رسانيداي خالي از سكنه ميشده هستيد كه خود را به زحمت به جزيره غرق

كنيد، بايد براي مدتي ا ميجا نجات پيدجزيره شما هستيد و چون معلوم نيست چه زماني از آن
ي  هيعني بايد به تنهايي در پي تهيو نيازهاي خود را برآورده سازيد؛  كنيدجا زندگي نامعلوم آن

غذا، سرپناه مطمئن و مناسب، پوشاك و مواردي از اين قبيل باشيد؛ بنابراين شما تنها 



 

را به تنهايي بخوريد، از چنين بايد مواد غذايي توليدي خود هم. ي جزيره هستيدتوليدكننده
از اين رو . يرههاي ساخت خودتان را به تنهايي بپوشيد و غسرپناه به تنهايي استفاده كنيد، لباس

آيد كه در چنين دنيايي اين سؤال پيش مي حال. جزيره نيز شما هستيدي  هكنندتنها مصرف
كننده طلب رچه مصرفكند و هكننده همان را مصرف ميهرچه توليدكننده توليد كند، مصرف
  كند؛ پس انتخاب چه مفهومي دارد؟كند، توليدكننده همان را توليد مي

يابي دست به گريبان خالي از سكنه نيز با مشكل كمي  هدر چنين حالتي، شما در يك جزير
آوردن سرپناه، از يك طرف امكانات جزيره نظير آب آشاميدني، غذا، امكان فراهم. هستيد
توانيد هر آبي را كنند؛ يعني شما نميآب و هوايي محدوديت ايجاد مي شرايط و پوشاك

چنين هر هم. رويد، بخوريدكه در آن جزيره ميرا توانيد هر ميوه و گياهي بنوشيد و يا نمي
ي استفاده از پوست پوشاك در انديشهي  هاگر براي تهي. ب نيستسمكاني براي ايجاد سرپناه منا

ها را تبديل ها را شكار كنيد و سپس پوست آنبزاري داشته باشيد تا آنحيوانات هستيد بايد ا
ها و دانش شما نيز به ها و مهارتاز طرف ديگر شرايط فيزيكي، توانايي. به پوشاك نماييد

كنند؛ يعني قدرت بدني و توانايي فيزيكي انجام هر كاري را عنوان محدوديت، مشكل ايجاد مي
مهارت شما در ساخت . جا كنيدبهانيد درختان بزرگ را قطع و سپس جاشايد نتو :مثالًنداريد؛ 

ي غذا و ساختن سرپناه نيز محدود ابزارها و وسايل مناسب براي شكار حيوانات و يا تهيه
رساند كه در يك زمان معين نتوانيد بيش از يك ها شما را به جايي مياين محدوديت. است

مشكالتي هم از  ناگزيرصاد، چه ساده باشد، چه پيچيده، در نتيجه يك اقت. كار انجام دهيد
؛ بنابراين آورد ميهاي فردي به وجود جهت امكانات و منابع موجود و هم از جهت محدوديت

زماني چه چيزي را ي  هاين كه در يك محدود. توجه كردي تخصيص منابع به مسأله بايد
ا برويد يا زمان خود را صرف شكار غذي  هبه دنبال تهي. موضوع مهمي است انتخاب كنيد،
توانيد قطعه داريد و آيا مين جزيره براي شكار حيوانات در آرا آيا مهارت كافي . حيوانات كنيد

ها به شرايط خاص فيزيكي، مهارت و زميني را براي كشاورزي صاف كنيد؟ تمام اين انتخاب
. منابع در اختيار شما قرار دهدقدر امكانات و ستگي دارد و اين كه محيط جزيره چدانش شما ب

غذا صرف نظر ي  هي زندگي بسازيد، بايد از تهياز طرفي اگر بخواهيد مكاني آرام و امن برا
بنابراين  ،ي غذا برويدتوانيد به دنبال تهيه زيرا در هنگام ساخت خانه و سرپناه، نمي كنيد،

حال فرض كنيد به منابع . تپرداختن به يك كار به معناي صرف نظر از انجام كار ديگري اس



 

گاه زماني كه به ساخت شما اضافه شود و يك نفر ديگر هم در جزيره وجود داشته باشد؛ آن
ي غذا برود؛ بنابراين با افزوده شدن منابع برخي تواند به دنبال تهيه سرپناه مشغوليد او مي

چنان وجود خواهد ا همشود، امتر ميرنگيابي كمي كممسأله و رود ها از بين ميمحدوديت
  . داشت

زمان داشته باشد يا خواهد را همچه ميآن تواند همهبه عنوان مثالي ديگر يك نفر نمي
ي چون هزينههايي همخواهد بايد مدتي، هزينهاگر اتومبيل مدل باال مي :مثالً. انجام دهد
كافي براي هر دو نظر كند، چون پول ها صرفو از آن نمايدهاي فصلي را حذف مسافرت

داشته ي كافي پول و زمان كسي براي هر دوي اين موارد به اندازه حال ممكن است. ندارد
بخواهد كه براي آن پول و  نيزيك كشتي تفريحي هاي دريايي براي انجام مسافرت باشد ولي

نه به در روزهاي هفته بعد از اتمام كار روزا كسي كهاگر  :مثالًيا  زمان كافي نداشته باشد
هاي ورزشي نيز فعاليت كند، تواند در باشگاهرود، ديگر نميهاي آموزشي مختلف ميكالس

. گريبان هستندبهيابي دستي كمها با مسألهبنابراين تقريباً همه آدم. اگرچه خواستار آن است
ها بهترين ها بايد دقت داشت و از آنياب هستند و براي همين در مصرف آنمنابع كم

ي ممكن را نمود؛ به عبارت ديگر بايد تخصيص منابع به خوبي انجام پذيرد كه اين امر  تفادهاس
  .وري استدر حقيقت اساس ارتقاي بهره

 
  تخصيص منابع

خرد و (هاي اقتصاد ترين بخشكه يكي از مهمرا يابي، بحث تخصيص منابع اصوالً كم
 اوياب هستند و نيازهاي ر اختيار بشر كمجا كه منابع موجود داز آن. آورداست پيش مي) كالن

ترين يشاي در توليد كاالها و خدمات به كار روند كه بنامحدود، الزم است كه منابع به گونه
خواهيم توانيم از منابع موجود به هر شيوه كه ميما نمي .منفعت يا رضايت حاصل شود

منابع : طور كلي منابع دو دسته هستند به. پذير هستندپايان ها آنبرداري كنيم؛ چون اغلب  بهره
كه نيز زيان حتي منابع تجديدپذير مثل درختان جنگل يا آب. پذير و منابع تجديدپذيرپايان

اي صحيح مورد استفاده قرار گيرند تا فرصت توليد مجدد شوند، بايد با برنامهدوباره توليد مي
توان به ها ميچوب آناز : شودي زيادي ميهابراي مثال از درختان جنگل استفاده. داشته باشند

اگر براي رفع تمام اين نيازها . استفاده كرد ساخت كاغذ يا لوازم چوبيدر عنوان سوخت يا 



 

ي گزين پيدا كنيم، يا براي تهيهبراي سوخت جاي :مثالًمتكي به درختان جنگل باشيم و نتوانيم 
س از چند سال ديگر درختي براي قطع ميز و صندلي از مواد مقاوم ديگري كمك بگيريم، پ

بنابراين . ها به عنوان يكي از منابع طبيعي مهم از بين خواهند رفتماند و جنگلكردن باقي نمي
بديهي است محاسبه و رعايت نرخ . رويه استفاده كردتوان بياز منابع تجديدپذير هم نمي

  .تر استهم مهم پذير مانند منابع معدني، از ايناستفاده از منابع پايان
هاي اصولي، استفاده از منابع را به ريزيامروزه خيلي از كشورها سعي دارند با برنامه

گزين پيدا كنند؛ همانند محصوالت ترين شكل ممكن درآورند يا براي برخي منابع جايصحيح
متعددي هاي اما امروزه شيوه ندكردي نياز به سوخت را تأمين مينفتي كه در قديم بخش عمده

گزين مصرف مواد ابداع شده كه جايهاي ديگر، و انرژيكارگيري انرژي خورشيدي براي به
به اين دليل، اقتصاد براي تخصيص بهتر منابع محدود به . شودنفتي به عنوان سوخت مي

 چگونهچه چيزي بايد توليد شود؟ : هاي نامحدود بشر همواره با سه سؤال مواجه استخواسته
  د شود؟ براي چه كسي بايد توليد شود؟بايد تولي
هاي بشر در جامعه نامحدود و منابع موجود محدودند، امكان استفاده از جا كه خواستهاز آن

خواهيم كااليي بنابراين زماني كه مي. خواه وجود نداردتمام كاالها و خدمات موردنياز و دل
توليد شود تا متناسب با نياز افراد به شود كه چه كااليي بايد توليد كنيم، اين سؤال مطرح مي
هاي  هاي گذشته منابع نفتي به صورتالبه عنوان مثال در س. بهترين نحو از منابع استفاده شود

ي ستيكي، قسمت عمدهي ظروف پالبخشي از آن براي تهيه: گرفتندمختلفي مورد استفاده قرار مي
اما اگر بپذيريم كه  غيره؛ انواع كودها وي بخشي براي مصارف صنعتي و تهيه آن براي سوخت و

بنابراين اگر . هاي بهتري براي آن پيدا كنيم توانيم استفادهنفت منبعي رو به اتمام است، مي
رين استفاده از منابع صورت منظور اين است كه بهت» چه كااليي بايد توليد شود؟«گوييم  مي

د، بهتر است با تجزيه بسوزي به عنوان سوخت هاي نفتبه جاي اين كه نفت در چراغ :مثالً. بگيرد
هاي مناسب، در صنايع بزرگ و پيشرفته به كار گرفته شود و براي سوخت، از منابع ديگر و تبديل

طوري منابع  ،هاي افراد در جامعهدر نتيجه متناسب با نيازها و خواسته. انرژي استفاده شود
  .حالت استفاده از منابع توليد شوندبهترين  درگيريم كه كاالها بموجود را به كار 

در فرآيند توليد . گونه توليد شوندين است كه اين كاالها و خدمات چي بعدي امسأله
، نيروي ها آني از جمله. دخالت دارندكاالها و خدمات مختلف در هر جامعه، عوامل متعددي 



 

 يديگر سرمايه نيز عامل. باشد ميها، دانش، توانايي بدني و غيره مهارت شامل كار است كه
براي توليد كاالها و خدمات در . آالت استها، ابزار، وسايل و ماشيناست كه شامل ساختمان

اگر روي يك  :مثالً. شودجامعه، تركيبات متعدد و متفاوتي از كار و سرمايه به كار برده مي
در بر خواهد داشت و ي بااليي كارگر كار كنند، هزينه 10تراكتور و  5قطعه زمين كشاورزي، 
دستگاه كاهش  3ها نخواهد بود، اما اگر تعداد تراكتورها را به گوي هزينهدرآمد حاصل، جواب

ها را كاهش كارگر استفاده كنيم، هم جمع هزينه 15نفر از  10دهيم و در عوض به جاي 
ر اضافه ممكن دستگاه تراكتو 2ي ي تهيهايم و هم توليد افزايش يافته است؛ زيرا هزينه داده

ها بنابراين با تعويض تركيب منابع، از آن. اضافه باشد كارگرنفر  5مزد تر از دستاست بيش
كارگيري  در صنايعي مانند خودروسازي ممكن است به. آوريمي بهتري به عمل مياستفاده

زيرا توان  آالت، چندان مقرون به صرفه نباشد؛تر، به جاي استفاده از ماشيننيروي انسانيِ بيش
آالت كافي، زمان زيادي براي فيزيكي و مهارت افراد در حدي است كه بدون استفاده از ماشين

. شود و كيفيت محصول نهايي هم ممكن است در حد مطلوب نباشدتوليد خودرو صرف مي
آالت جديد به تركيب كار و سرمايه اضافه شود و چند نفر از افراد حذف جا اگر ماشيندر اين

آالت جديد را جبران ي خريد ماشيناي باال خواهد رفت كه هزينهند، راندمان كار به اندازهشو
تر است و تر مناسباستفاده از نيروي انساني بيش ،پس در شرايطي و براي توليد يك كاال. كند

  .آالت استفاده شوداز ماشين تر در شرايط ديگر يا توليد كااليي ديگر، بهتر است كه بيش
كاالها و خدمات براي چه كسي توليد «وع سوم مورد توجه علم اقتصاد اين است كه موض

دانستن اين مطلب كه كاالها و خدمات توليدشده به دست چه كساني خواهد رسيد . »شوند؟مي
ي درست در استفاده ما را، شود مياز آن استفاده  چرا و چگونهها كيست و ي آنكنندهو مصرف

اين موضوع براي توزيع مناسب كاالها و . كندليد كاالها و خدمات ياري مياز منابع براي تو
اصوالً مصرف كاالها . خدمات و به عبارت ديگر توزيع مناسب درآمد در جامعه نيز مهم است

ميزان درآمد افراد، قوانين موجود در  :مثالً. و خدمات در جامعه به عوامل متعددي بستگي دارد
ها بر مصرف هاي مذهبي و نظير اين ها و تشويقو عرفي، ممنوعيتهنگي جامعه، مسائل فر

در يك كشور اسالمي كه خريد و فروش و مصرف  :مثالً. كاالها و خدمات تأثير مستقيم دارد
توليد مقنعه و چادر در يك  :مثالًمشروبات الكلي ممنوع است، توليد آن كار معقولي نيست يا 

غيرمسلمان كه حفظ ؛ چون در كشورهاي شته باشدندا يتوجيهممكن است  غيرمسلمانكشور 



 

تر كسي از اين كاالها استفاده كم آيد،حجاب اجباري نيست و جزء مذهب نيز به شمار نمي
بندي كردن سيب به در كشوري مثل ايران كه ميوه در آن فراوان و ارزان است، بسته. كندمي

رها اگر سيب را به اين صورت ندارد؛ در حالي كه در برخي كشو معني اي دانهصورت 
اي سطح درآمد مردم پايين در جامعه. شوداي براي آن پيدا نميكنندهبندي نكنند، مصرف بسته

پذير ي چنين امكاناتي توجيهقيمت و ارائههاي گراناست، ساخت مراكز تفريحي و رستوران
  .نيست

هاي يازها و خواستهموضوع ديگري كه در تخصيص منابع مهم است، اين است كه بين ن
هايي هستند كه يك فرد براي زنده كاالها و خدمات موردنياز افراد، آن. مردم تفاوت وجود دارد

تمايل افراد به مصرف . ها را مصرف كند؛ مانند خوراك، پوشاك، دارو و غيرهماندن بايد آن
االها و خدمات اوليه شود و افراد تنها با به دست آوردن كجا ختم نميكاالها و خدمات به اين

 ،شوند و خيلي چيزهاي ديگر مانند وسايل رفاهي، مسافرت، سرگرمي، تفريحاتارضا نمي
نيازها، : شودبنابراين تقاضاي مردم به دو قسمت تقسيم مي. خواهندورزش و غيره را نيز مي

هاي واستههاي متفاوتي كه دارند، داراي خها و ديدگاهافراد با توجه به سليقه. هاخواسته
اين امر نيز در  ها مؤثر است؛ا و خدمات از سوي آنمتفاوتي هستند كه در انتخاب كااله

  .تأثير داردكارگيري منابع توليدي گيري مناسب در مورد بهتصميم
هستند و تخصيص  مؤثري تخصيص منابع چه گفته شد، عوامل زيادي بر نحوهبنابر آن

وري و در نتيجه بهره شودها به بهترين شكل استفاده شود كه از آندرست منابع باعث مي
ي كنترل هستند، براي ادامهكه نيازهاي بشر تقريباً غيرقابل در نتيجه با توجه به اين .افزايش يابد

ي مصرف منابع موجود براي رسيدن به نيازهاي گوناگون بشري را زندگي بايد مقدار و نحوه
ها به خوبي هاي توليدي آنش يابد و از منابع موجود و ظرفيتوري افزاياگر بهره. كنترل نمود

اين . ها مصرف خواهد شدتري از آنتر خواهد بود و مقدار كمبهره گرفته شود، هدرروي كم
يابد كه به ياد آوريم بخش عمده و مهمي از منابع توليدي، تري ميموضوع زماني اهميت بيش

يا مواد معدني كه هم به عنوان سوخت و هم به عنوان مواد  همانند نفت(پذير هستند منابع پايان
وري نقش مهمي و افزايش بهره) رونداوليه براي توليد بسياري از كاالها و خدمات به كار مي

منابع است،  يابيِي كمحل براي مسألهو در كل بهترين راه ها دارد در ديرتر به پايان رسيدن آن
  .گيردي مصرف منابع را در نظر مينحوه به طور مستقيموري زيرا بهره



 

براي . ها را بشناسيمهاي توليدي آنبهتر از منابع الزم است تا ظرفيتي  هپس براي استفاد
ي بايد بدانيم كه هر نفر كارگر در يك كارخانه، در يك بازه :مثالًشناخت ظرفيت توليدي 

مقدار كار يا توليد چند واحد از يك  توانايي و پتانسيل انجام چه) روز يكمثالً (زماني معين 
هر مترمكعب گاز در يك كارخانه، چند واحد از كاالي مصرف كاالي معين را دارد، يا با 

كه هر  موضوع فرق دارد بايد توجه داشت كه اين مفهوم با اين. توان توليد نمودموردنظر را مي
از كاالي  معين چند واحد ينفر كارگر يا هر مترمكعب گاز مصرفي در كارخانه، در بازه

 گر پتانسيل توليدي است كه بهبه عبارت ديگر ظرفيت توليدي بيان. ندكموردنظر را توليد مي
ي به اين ترتيب استفاده. آن به صورت بالفعل در نيايد شكل بالقوه است و ممكن است همه

ي منابع در سيل بالقوهتر بالفعل كردنِ پتانهاي توليدي به معناي هر چه بيشدرست از  ظرفيت
تواند در توليد دو واحد از كااليي فرض كنيد هر متر مكعب گاز مي. استتوليد كاال يا خدمات 
 5/1ي نادرست، براي توليد دو واحد از آن كاال، به دليل استفاده ولينقش داشته باشد، 

از مصرفي گ ي نادرست از ظرفيت توليديشود؛ اين همان استفادهمترمكعب گاز مصرف مي
  .وري خواهد شداست كه باعث كاهش بهره

 
  هاها و خروجيكيفيت و كميت ورودي

يا ها به كل رود، تقسيم كل خروجيوري به كار ميگيري بهرهاي كه براي اندازهرابطه
در » عددي«ها، ها و خروجيي كيفي ورودياگر بتوان براي درجه. ها استبخشي از ورودي
وري بايد از تقسيم كيفيت و  بهره. ها وارد كنيمگيريد را هم بايد در اندازهنظر گرفت، آن عد

وري باال كه بهره معنيها به دست آيد؛ به اين ها به كيفيت و كميت وروديكميت خروجي
تر ها بيشها نيز از كيفيت وروديكيفيت خروجينه تنها كميت، بلكه آيد كه زماني به دست مي

ها انواع زيادي ها و خروجيوري تأثيرگذارند و ورودي مل بسياري بر بهرهاز طرفي عوا. باشد
يك واحد مشخص  اين كه  ها و نشان دادن آن با يك عدد، يعنيتعيين كيفيت ورودي. دارند

بر اساس اين معيار براي تمام  و براي كيفيت تعيين شود، مثل واحد كيلوگرم براي وزن
حال اين عدد بايد با مقدار يا كميت . ها نوشته شوديت آني كيفدهنده ها عددي نشانورودي
ها وجود داشته ها نيز جمع شود و براي اين منظور بايد يك واحد مشترك براي آنورودي

ترين معمول. ها نيز صادق استباشد؛ همين امر براي جمع كردن كيفيت و كميت خروجي



 

بر اساس كيفيت هم ها ها و خروجيواحد مشترك، واحد پولي است، يعني ارزش مالي ورودي
اگر دو كيلوگرم از يك كاالي  :مثالً. گيري به كار رودها برآورد شود و در اندازهكميت آنهم و 

تومان  1000، از 1ي كيفي تومان است، دو كيلوگرم از همان كاال ولي با درجه 1000،  2درجه 
ي محاسبه .وارد كرددر محاسبات وان ت ميبه اين ترتيب كيفيت را نيز . تر محاسبه شودبيش

شود، به نظر آيد، ولي چون كيفيت در قيمت منعكس مي يدشوار كيفيت ممكن است كار
توان براي ارزيابي آن از قيمت استفاده كرد، به شرط اين كه بازار درستي براي آن كاال  مي

شبيه به آن است كه در  منظور از بازار درست، بازار رقابتي كامل يا حالتي .وجود داشته باشد
دانست كه قيمت  پنهانتوان در قيمت در صورتي كيفيت را مي. دهيم شرح ميانتهاي اين فصل 

از تغييرات ناگهاني بدون  و شودبر اساس نظام تقاضا و عرضه تعيين االمكان حتيشده  تعيين
هاني قيمت ممكن است دولت تصميم به افزايش ناگ :مثالً. داليل خاص اقتصادي دور باشد

هاي خاص دولت است و توسط نظام بنزين نمايد كه اين موضوع به دليل اعمال سياست
ي افزايش در اين صورت افزايش قيمت بنزين، به منزله. موجود در بازار آزاد رخ نداده است

  .كيفيت آن نيست
وري يك مفهوم نسبي است، زماني ي مهمي كه وجود دارد اين است كه چون بهرهنكته
ها در ها را با توجه به وروديها و خروجيها را با توجه به خروجيشود كه وروديكامل مي

هاي مشابه يا يك استاندارد يا در يك ديگر و نسبت به سيستمنظر بگيريم، يعني نسبت به هم
دارند  گوناگونيانواع ) هابه ويژه ورودي(ها ها و خروجيورودي. بلندمدت زماني يمحدوده

 بر هم زمان در توليد محصول نقش دارند و داراي وابستگي و اثر متقابلهم به صورت هم و با
اگر انرژي به . آالت را به عنوان دو نوع ورودي در نظر بگيريدانرژي و ماشين :مثالً .هستند

آالت بهتر خواهد بود؛ پس كرد ماشينآالت برسد، عملبه ماشين درستياندازه و به شكل 
  . تأثير دارد ،آالتچون ماشينهم ،كرد يك ورودي ديگرنوان ورودي بر عملانرژي به ع

ها ترين آنكه مهم وجود داردهاي متعددي ها، مثالدر مورد اثر و وابستگي متقابل ورودي
وري يعني بهره. هاي ديگر بر وضعيت فيزيكي و رواني نيروي كار استهاي ورودياثر ويژگي
رود كه هر چه خروجي ها، بنابراين از نظر رياضي انتظار مييها تقسيم بر ورودخروجي

 وري يك مفهوم رياضيبهره اما. تر خواهد بودوري بيشتر، بهرهكم تر باشد و ورودي بيش
ها تر از اينوري گستردهمفهوم بهره. باشدوري، يك كسر رياضي نمينيست و كسر بهره محض



 

ها و اگر هم كيفيت و هم كميت ورودي. گيرد ميرا در بر يهاي گوناگوناست و زمينه
وري بنگريم، بايد گفت كه هر چه مخرج ها را در نظر بگيريم و از ديد رياضي به بهرهخروجي
شود؛ يعني تر ميبيش) وريمقدار بهره(تر باشد، مقدار كسر تر و صورت آن بزرگكسر كم

ها است كيفيت و كميت ورودي يعني مخرج كسر كه(تر باشد ها كمهرچه كيفيت ورودي
كه بگوييم هرچه  اينآيا اين گفته درست است؟ يا  .شودتر ميوري بيش، بهره)تر باشد كم

تر خواهد بود؟ پاسخ وري بيشتر، بهرهها كمتر باشد يا كميت وروديها بيشكميت خروجي
ورد ارزيابي قرار زمان مو هم نسبت به همها ها و خروجيورودي. است» منفي«اين سؤاالت 

ها بررسي شود خروجي و كميت ها در قياس با كيفيتورودي و كميت گيرند، يعني كيفيتمي
تواند افزايش ها به تنهايي نميتر وروديتر يا مقدار كمبنابراين كيفيت پايين. و برعكس

وري خوبي بهره قطعاًتوان گفت است، نمي باالكيفيت محصوالت  وقتي. وري را نشان دهد بهره
اگر از ورودي با  :مثالًقدر بوده است؛ كاررفته چهايم، بلكه بايد ديد كه كيفيت منابع بهداشته

وري احتماالً خوب نبوده گرفته شده، بهره 2ي ، خروجي با كيفيت درجه1ي كيفيت درجه
توجه  كيفيت در بازار، با .در بازار كيفيت خوبي باشد 2است، اگرچه ممكن است كيفيت درجه 

آيد؛ به اين ترتيب كه در يك بازار آزاد به دست مي تقاضا و عرضهي تالقي نمودارهاي به نقطه
زمان وجود دارند، كنندگان و تقاضاكنندگان به صورت همكه عرضه) نشده توسط دولتكنترل(

 رسيم كه هم تقاضاكنندگان ازاي ميشوند تا به نقطهقدر كم و زياد ميقيمت و كيفيت آن
كنندگان از وضعيت موجود رضايت دارند و كيفيت و قيمت كاال يا خدمت موجود و هم عرضه
ها كم اگر مخرج كسر يا كيفيت ورودي .كنندنيازي به تغيير سريع شرايط بازار، احساس نمي

از آن به دست آيد، هرچند مخرج كسر  4ي خروجي با كيفيت درجه و 3ي درجه :مثالًباشد، 
  .ايموري خوبي نداشتهي بهرهكوچك بوده ول

يك ميليون تن  :مثالًاست، يعني اگر مقدار زيادي خروجي،  طوردر مورد كميت نيز همين 
آوردن دست، بايد ببينيم كه چند تن مواد اوليه و سوخت براي بهكرديمي معدني استخراج ماده

تومان توليد در ماه داشته  اگر يك ميليارد. وري نظر دهيمي بهرهايم، سپس دربارهآن خرج كرده
آوردن اين يك ميليارد تومان، دستكه براي بهايم مگر آن وري خوبي نداشتهباشيم، لزوماً بهره

برعكس اين قضيه نيز . وري باالترتر، بهرهتري پول خرج كرده باشيم؛ هرچه كممقدار كم



 

وري باال گر بهرهماً نشانتر، لزوتر يا منابع توليدي كمصادق است، يعني مقدار ورودي كم
  .وري باالترتر، بهرهتر باشد و هرچه بيشها بيشمگر آن كه مقدار خروجي؛ نيست

گيريم كه  نيم و يك استاندارد فرضي در نظر ميك ميزمان بررسي حال كيفيت و كميت را هم
ن و ترين مقدار ممكنيز بيش 1، بهترين كيفيت است و مقدار درجه 1در آن كيفيت درجه 

فرض كنيد بر اساس . دهندتر را نشان ميمقادير كيفي و كمي كم غيرهو  4 ،3 ،2هاي  درجه
توليد شده است، اين بار هم  1و كميت درجه  1با كيفيت درجه  يشده، محصولاستاندارد گفته

در كه را هايي كيفيت و كميت ورودي بلكه بايدوري باال بوده است، توان قطعاً گفت كه بهرهنمي
وري چندان د، بهرهنباش 1ي ها نيز از درجهاگر آن ،اند بررسي كرد توليد اين محصول نقش داشته

كيفيت منابع  :مثالًوري بااليي داريم كه بهره 1زماني با توليد آن محصول درجه . ايمخوبي نداشته
گر ي، نشانگاه توليد چنان محصولي از چنين منابعباشد؛ آن 3ي و كميت درجه 2ي از درجه

، محصولي 1وري باالي عمليات توليدي است و اگر با منابعي داراي كيفيت و كميت درجه بهره
  .وري پايين بوده استتر توليد كرده باشيم، قطعاً بهرهبا كيفيت و كميت پايين

 1از منابعي با كيفيت درجه  1و مقدار درجه  2حال فرض كنيد محصولي با كيفيت درجه 
وري بايد داد؟ در اين حال بايد ي بهرهاين بار چه نظري درباره. توليد شود 2ه و مقدار درج

مجموع كيفيت و كميت را بتوان ها  بر اساس آنها و معيارهاي عددي معرفي شوند تا شاخص
وري با يك عدد نشان داد و يك عدد براي خروجي و يك عدد براي ورودي پيدا كرد و بهره

وري بايد عوامل تأثيرگذار ديگر را نيز ي بهرهاظهار نظر درباره برايي از طرف. را محاسبه نمود
ها كميت و كيفيت را جمع كرد، كه بتوان با آن يهاي مشتركشاخصتنها . نظر قرار داد مد

يعني يك ارزش . توان معرفي كردديگري نمي ها شاخصهستند و غير از آنهاي مالي شاخص
از . ها باشدبر اساس كميت و هم كيفيت آن هم كه نيمائه كپولي براي محصوالت و منابع ار

گر و كيفيت يك خودروي توليدشده را از يك جنس توان كيفيت كار يك آرايش طرفي نمي
به همين ترتيب  .براي آن در نظر گرفت) به جز معيار پولي(دانست و يك معيار كيفي مشترك 

ها را با واحدي فرضي، غير از واحدهاي و آن توان كيفيت و كميت را متجانس فرض كردنمي
  .حل هستندپس واحدهاي پولي بهترين راه. پولي جمع نمود

گر، ي كاري محاسبهوري، زمينهگيري بهرهاز سوي ديگر عواملي از قبيل هدف از اندازه
 :مثالً. وري مؤثرندها، در ارزيابي مقدار بهرهشرايط بازار در مقطع زماني خاص و نظير اين



 

است، شرايط بازار ) جنگمانند (مكن است در يك سال كه كشور درگير يك بحران سياسي م
قابل قبول باشد و  1از منابع درجه  2اي باشد كه توليد محصوالتي با كيفيت درجه به گونه
محصول كند يا ممكن است اصالً هدف توليدكننده از توليد يك راضي وري را گر بهرهتحليل

يك توليد آزمايشي، كه در آن  :مثالًف تجاري معمول در بازارها باشد، اهداغير از چيزي 
وري عددي است از طرفي مقدار بهره. اهميت قرار ندارد ي اول درجهكيفيت كاالي توليدي در 

كه اگر به تنهايي بررسي شود معناي كامل خود را نخواهد داشت، بلكه بايد در مقايسه آن را 
وري و مقايسه با يك سيستم مشابه بايد شرايط مقايسه و بهره بنابراين در بررسي. سنجيد

هاي مورد مقايسه هم مد نظر قرار گيرند يا شرايط بازار در هر مقطع از وضعيت بازار و سيستم
  .وري ارزيابي شوداشد و سپس بهرهمورد نظر ب ،مثالً چند ساله ،ي زماني بلندمدتمحدودهيك 

  
  وري و مديريتبهره

شود، اگرچه در مراحل بعدي متوجه تك ي اول به مديريت مربوط ميدر وهلهوري بهره
را از وضعيت  ترين اطالعاتمدير كسي است كه بيش. تك اجزاي يك سيستم توليدي است

گيري در ريزي و تصميمترين توانايي و مسئوليت را در برنامهبيش او. كلي سيستم خود دارد
گذاري، تعداد كاركنان، ايجاد تركيب مناسب از سرمايه و يههاي توليد، ميزان سرمامورد روش

وري نخستين كسي كه بايد نگران بهره ،به همين داليل .وي كار و بسياري موارد ديگر داردنير
عوامل تأثيرگذار در يك فرآيند توليد  در ارتباط نزديك با همهوري باشد، مدير است؛ زيرا بهره

روش توليد، . شودي مديريت مربوط ميباشد و به نحوهكاال و خدمات در يك سيستم مي
شده، وضعيت ظاهري محيط كار، هاي استفادهگذاري، تعداد دستگاهميزان توليد، مقدار سرمايه

وري و نيز در در ارتباط با تغييرات مقدار بهره غيره، همگي و روابط كاركنان با هم و با مديران
براي كل اجزاي سيستم خود توانند مياز طرفي مديران . ارتباط با تصميمات مديريتي هستند

اگر . وري تأثيرگذارندگيري كنند و تك تك اجزاي يك فرآيند توليدي در مقدار بهرهتصميم
خود را از اين موضوع آگاه  كاركنانوري باشد، بايد تمام مدير يك بنگاه خواستار افزايش بهره

 .وري بپردازندبه تغيير شرايط براي افزايش بهرهآهنگ با هم زمان و هم كند تا همگي هم
و عوامل ) ناملموس(ي كلي عوامل رواني وري تأثيرگذارند به دو دستهعواملي كه بر بهره

در حقيقت  .هستندبا منابع اوليه در ارتباط مستقيم شوند كه تقسيم مي) ملموس(فيزيكي 



 

پس مديران بايد با  .ديران هستندم ،كساني كه در تقسيم و تخصيص منابع نقش اصلي دارند
وري آشنايي كامل داشته باشند تا بتوانند براي ارتقاي بر بهره مؤثرعوامل ملموس و ناملموس 

وري سيستم توليدي خود، تصميم درست اتخاذ كنند و باعث بهتر شدن وضعيت كلي بهره
و انرژي در ارتباط  عوامل فيزيكي با منابعي چون سرمايه .سيستم خود در حال و آينده شوند

. وري تأثيرگذار باشدتواند بر بهرهمي ها آنهستند كه كاهش يا افزايش مقدار فيزيكي و ملموس 
توانند اعمال كنند تا افزايش تعداد كارگران تغييري ملموس و فيزيكي است كه مديران مي :مثالً

و الگوي رفتاري مديران در  تر با نيروي كارعوامل رواني بيش. وري را تغيير دهندمقدار بهره
كارمندي كه از محيط كاري خود، ميزان حقوق، يا رفتار مديران رضايت  :مثالً. ارتباط هستند

خود اين عوامل رواني ممكن است هم بازدارنده باشند و هم . وري باالتري نيز دارددارد بهره
ت و برعكس كاهش ها عاملي محرك اسبراي مثال افزايش حقوق كاركنان، براي آن. محرك

مديران موضوع ديگري كه . شود و عاملي بازدارنده خواهد بودها ميسردي آنمزايا باعث دل
ي وضعيت كيفي سيستم توليدي در دهندهوري نشانبهرهاين است كه  ،بايد توجه داشته باشند

در حال  لزوماًوري باال، سيستم موردنظر بهرهعلت نبايد انتظار داشت كه به  .است» آينده«
شاخصي كه وضعيت اقتصادي يك سيستم . حاضر در بهترين وضعيت ممكن قرار داشته باشد

آمده مربوط دستنام دارد كه مستقيماً به سود به» يآورسود«كند، بيان مي» حال«را در زمان 
اي درازمدت است كه تأثير آن نيز در درازمدت وري برنامهمديران بايد بدانند بهره. شودمي
  . نشان دهند ييشخص خواهد شد، بنابراين در بهتر شدن اوضاع بايد از خود شكيبام

  
  توليد

اين . گيرندوري، معموالً آن را با ميزان توليد اشتباه ميبا وجود سادگي ظاهري مفهوم بهره
 2ي توليددر برابر واژه است كه 1وري در زبان انگليسيي بهرهواژه خودناشي از اشتباه احتماالً 

شوند  ميزان توليد مقداري از كاالها يا خدماتي است كه ساخته شده و عرضه مي .گيردقرار مي
تري داشته كنند كه هرچه توليد بيش اين باور، برخي فكر مي بر بنا. و قابل استفاده هستند

در شرايط خاص درست باشد، اما اين باور ممكن است . تر خواهد بودوري بيشباشيم، بهره

                                                 
1- Productivity 
2- Production 



 

بايد بررسي . تر استتر به معناي مقدار خروجي بيشتوليد بيش .تعبير صحيحي نيست لزوماً
مقدار و اگر داشته چه افزايشي داشته يا نه ورودي تر، آياكرد كه براي اين مقدار خروجي بيش

را افزايش داد، بايد مقدار ) خروجي(مدت بتوان توليد معموالً براي اين كه در كوتاه. بوده است
تري داريم، شود و مقدار خروجي بيشتر ميپس وقتي توليد بيش. ي را نيز افزايش دادورود

. تر باشد كم) هاورودي(، افزايش منابع مصرفي ايش نيافته است، مگر اين كهوري افز لزوماً بهره
 دنتوليد نيازم. سو نيستوري همبا افزايش بهره تر موارد، در بيشتوليد  به عبارت ديگر، افزايش

ها يا عوامل توليد است و اگر بخواهيم سطح توليد را تغيير دهيم، مجبوريم عوامل يا ورودي
در برخي موارد تر و است تا كار بيشالزم براي افزايش توليد . منابع توليد را تغيير دهيم

از  تر شود ياآالت بيش دشوارتر انجام شود، تعداد كارگران افزايش يابد، تعداد ماشين
يا  و استفاده شود ي دارند،تر بيش وريكه كارايي، بازدهي، يا بهره الت جديدترآ ماشين
تري منابع بيش براي افزايش توليد بايدخالصه  .تري به فرآيند توليد تزريق گرددي بيش سرمايه

ي وري در پي استفادهبهره. وري متفاوت استحالي كه هدف بهرهدر  به كار گرفته شوند؛
ها است؛ در حالي كه براي افزايش توليد، تر آنبع توليدي و در نتيجه مصرف كمتر از منادرست

اً نبايد توليد را افزايش وري لزومبراي افزايش بهره .افزايش يابندها يا منابع وروديناگزير بايد 
يعني وري افزايش يابد، زماني كه بهره .وري استافزايش ميزان توليد خود از نتايج افزايش بهره .داد

   .جويي شده استها صرفهها به خوبي استفاده شده و در نتيجه در مصرف آناز منابع و ورودي
واحد ورودي نياز داشته باشيم يا به بيان  4واحد خروجي، به  1فرض كنيد براي توليد 

توليد ) واحد از كااليي خاص 1مثالً (واحد خروجي  1 واحد ورودي، 4ديگر با استفاده از 
واحد  4جويي شده و به جاي وري افزايش يابد و در مصرف ورودي صرفهاگر بهره .شودمي

گاه با آن ،واحد كاالي مورد نظر را توليد كرد 1واحد ورودي بتوان  2ورودي، با استفاده از 
در نتيجه مقدار توليد . واحد كاالي مورد نظر را توليد كرد 2توان واحد ورودي مي 4استفاده از 

از سوي ديگر، چون در شرايط  .يابدواحد، يعني دو برابر، افزايش مي 2، به واحد 1از 
ي منابع و مواد تر فرآيند توليد را ادامه داد، هزينهتوان با استفاده از ورودي كموري باال مي بهره
در نتيجه  .، كاهش خواهد يافتي مورد نياز براي توليد مقدار معيني از كاالي مورد نظراوليه
تري به فروش برساند يا حداقل پس از گذشت تواند كاالي خود را با قيمت كمدكننده ميتولي

كنندگان و به همين خاطر مصرف. زمان، قيمت كاال يا خدمت او افزايش كمي داشته باشد



 

در . دارند تري براي خريد محصوالت آن توليدكننده خريداران در يك بازار رقابتي، تمايل بيش
يابد و چون وري باالتر، افزايش مي ي داراي بهرهو خدمات توليدكنندهاي كاالها نتيجه تقاضا بر

توليد افزايش خواهد يافت تا پس تر را دارد، شركت توان توليد بيش ،از نظر سوددهي هم
ناخواه باعث افزايش توليد واهوري، خبنابراين افزايش بهره .گوي افزايش تقاضا باشد پاسخ
اين موضوع . وري نيستافزايش بهره ايش توليد لزوماً دليلي برشود، ولي افزاي مي

  .وري با توليد استي تفاوت بهره دهنده نشان
ي يك هر بنگاه به منظور توليد و ارائه .هاي بارز هر بنگاه يا شركت استتوليد از مشخصه 

 به شكل، يد يك كاال الزم است عوامل متعددبراي تول. كاال يا خدمت به وجود آمده است
ديگر قرار گيرند تا چيزي به نام كاال يا خدمت به وجود آيد و به بازار ارائه كنار يك درستي
توليد فرآيندي است كه از طريق آن، عوامل توليد  :توان گفتپس در يك تعريف كلي مي .شود

مفهوم وري زماني بهره .آورندرا پديد مي) كاال يا خدمت(پيوندند و محصوالت ديگر ميبه يك
كه در  معنيبه اين  .كند كه به نحوي به ميزان توليد مربوط باشدكامل و درست خود را پيدا مي

گيري و بررسي آن بايد اهداف توليدي را مد نظر قرار داد و به مقدار فيزيكي توليد و اندازه
  .  كردارزش توليدات توجه 

 
  وريموضوعات مشابه با موضوع بهره

وري درك مفهوم بهرهبراي ، بنابراين گيرندبا مفاهيم ديگري اشتباه مي معموالًوري را بهره
. وري چه نيستوري چيست، بايد مشخص كنيم كه بهرهم بهرهييعالوه بر اين كه بايد بگو

وري بايد با مفاهيم موارد مشابه آشنا شويم تا قدرت تميز و تفكيك به براي درك مفهوم بهره
اثربخشي و  ، بازده يا راندمان،كردي عملنحوهآوري، سود :تند ازعباراين موارد . دست آوريم

  .ها ارائه شودعاريفي از اين واژهبنابراين الزم است كه ت. ييكارا
نخستين هدف هر فعاليت اقتصادي كسب سود الزم است و در صورتي كه  :سودآوري

اگرچه سودآوري . تسودي در كار نباشد، انجام آن فعاليت از نظر اقتصادي بدون توجيه اس
گر هاي سودآوري بيانشاخص. باشدتري ميمهم وري هدفهدف مهم و الزمي است، اما بهره

سودآوري . دهد يا نهها را پوشش ميهزينه ياين است كه آيا سود ناخالص به نحو مناسب
د مناسبي ، زيرا زماني كه سوكندوري غافل ممكن است توليدكنندگان و مديران از توجه به بهره



 

اند و از اهداف ديگر، نظير دست يافتهخود كنند، به نخستين هدف  مياز فعاليت خود كسب 
در حالي كه در صورت افزايش . شوند ميتر هم باشند، غافل وري، كه ممكن است مهمبهره
عموماً سودآوري را به صورت . ناپذير استوري، افزايش سودآوري در پي آن اجتناببهره

اند، هاي بسياري براي سودآوري ارائه شدهشاخص. كنندن درآمد و هزينه تعريف مينسبت ميا
يا ميزان سود حاصله از فعاليت توليدي تقسيم بر جمع  هاييميزان سود تقسيم بر كل دارامانند 

. تفاضل درآمد و هزينه استحاصل د نيز ميزان سو. كاررفته در توليدكل منابع اقتصادي به
د كه اين يك نسبت كامالً مالي است كه ممكن است با عوامل خارجي بسياري شومالحظه مي

براي مثال اگر  .ي مناسب و صحيح از منابع ندارداي با استفادهنظير تورم تغيير كند و هيچ رابطه
شود و معيار سودآوري تر ميرا افزايش دهد، سود توليدكننده كم دولت ميزان ماليات دريافتي

وري تغيير نكرده باشد يا حتي دهد، در حالي كه ممكن است بهرهرا نشان ميتري مقدار كم
تري برعكس در صورت كاهش ماليات دريافتي از سوي دولت، سود بيش .افزايش يافته باشد

توليدي مرتبط است ممكن  ي مصرف منابعوري كه به نحوه بهرهاما  ؛شودنصيب توليدكننده مي
مدت بسياري آمده تحت تأثير عوامل كوتاهدستآن جا كه سود به از .است افزايش نيافته باشد

 نسبت به سودآوري وريبهره كرد كلي يك فرآيند توليد،كيفيت عمل آگاهي ازقرار دارد، براي 
دريابيم يك سيستم توليدي چقدر به عبارت ديگر براي اين كه . است يترشاخص مناسب
سودآوري مستقيماً . گيري و بررسي كنيمرا اندازهوري آن  كند، بهتر است بهرهخوب عمل مي

هايش پرداخت و به خاطر به پولي بستگي دارد كه يك بنگاه توليدي براي ورودي
نيز به كار » بازيابي پولي«رت و به همين دليل براي آن عبا كند مي هايش دريافت خروجي

شده تر از پول خرجبيشها آمده از خروجيدستدر اين بنگاه، پول به است ممكن .رود مي
اگر اختالف ميان مبلغ دريافتي و  .ي مناسب استگر سودآورها باشد كه بيانبراي ورودي

وري  در حالي كه ممكن است لزوماً بهره تر خواهد شد؛شتر شود، سودآوري بييشپرداختي ب
ارائه شود وري البته اگر شاخصي براي بررسي بهره .افزايش نيابد و حتي در حال كاهش باشد

آمده براي دستآمده بايد با مقادير بهدستگيري شود، اعداد بهوري اندازه بر اساس آن، بهره كه
تا بايد وري و سودآوري باشند؛ يعني تغييرات مقادير بهره ارتباط آماري داشته سودآوري

گيري آن بايد ي مدلي براي اندازهوري و ارائهبنابراين براي تعريف بهره. دنسو باشحدودي هم



 

وري با سودآوري يا بازيابي پولي در شكل ي بهرهرابطه .معيارهاي مالي را نيز در نظر گرفت
  .زير به خوبي بيان شده است

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وري و سودآوري بهرهي  هرابط :1-1شكل 
 

اند تا در وري را فقط با معيارهاي فيزيكي و نه مالي، در نظر گرفتهدر شكل فوق، بهره
درست  .تقابل با سودآوري يا بازيابي پولي قرار گيرد كه فقط از معيارهاي مالي برخوردار است

سودآوري متفاوت است، ولي به نوعي بايد در ارتباط با سودآوري و  باوري است كه بهره
وري و سودآوري دو موضوع هاي بهرهبه عبارت ديگر، هرچند شاخص .مسائل اقتصادي باشد

وري كه با وري بايد بخشي از شاخص سودآدهند، ولي بهرهبررسي قرار ميمجزا را مورد 
  .را در مفهوم خود جاي دهد ارتباط داردآمده دست اقتصاد و سود به

اي است؛ زيرا سودآوري خود نتيجه ترزشربااوري از سودآوري بهره چه گفته شد،آن بنابر
ي افزايش سودآوري به نتيجهوري باال هرهاما ب )هرچند در درازمدت( وري استاز افزايش بهره

سود باال الزاماً  آورد، وليوري سود و رشد اقتصادي را به وجود ميآيد؛ يعني بهره نميشمار 
اي مناسب وري در حد مطلوب باشد و از منابع به شيوهاگر بهره. بردوري را باال نميبهره

و در نتيجه شود  ميتر هاي توليدي كمزينهو ه يابد ميها كاهش استفاده شود، مقدار مصرف آن
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كه  تري نصيب توليدكننده خواهد شدسود بيش ،از فروش محصوالت و خدمات توليدشده
و روش  گيريكاررفته در اندازهنظر از شاخص بهباعث افزايش مقدار سودآوري، صرف

وري زياد بالفاصله اين اتفاق در درازمدت خواهد افتاد و انتظار سودآ .شودي آن، ميمحاسبه
طور كه گفته شد سودآوري فقط و فقط با اما همان .است نامعقولوري، پس از افزايش بهره

ها است و كاري ها و هزينهمسائل مالي مرتبط است و افزايش آن تنها در گرو تغيير در قيمت
حالي كه وري است، ندارد؛ در اط با موضوع بهرهبه چگونگي مصرف مواد اوليه، كه در ارتب

ميزان توليد، تعداد  عواملي مثلها و موضوعات پولي به ها و هزينهوري عالوه بر قيمتبهره
كرد كل ي عملها كه در ارتباط مستقيم با نحوهي كاري آنروحيه و كارگران و كارمندان

وري بهره ليمدت است وسودآوري در گرو عوامل كوتاه .پردازدسيستم توليد است، نيز مي
بنابراين افزايش . دارد با عوامل و تغييرات بلندمدت سروكاراست كه دگاهي بلندمدت دي

از طرفي براي بررسي وضعيت كيفي . وري هدفي واالتر از افزايش سودآوري است بهره
گيري و تحليل تري است؛ به طوري كه با اندازهوري شاخص مناسبهاي توليدي، بهرهسيستم
در ميان رقباي خود در يك بازار بررسي كرد، به عالوه با را سيستم  توان توان رقابت يكآن مي

وري بخشي از منابع توليدي بهرهي  هكه به محاسب يئوري جزهاي بهرهبررسي شاخص
عالوه بر اين  .ها كوشيدتم را يافت و در رفع آنتوان نواقص موجود در سيسپردازد، مي مي

 و ريزيگيري، برنامهو تصميمكند  ميه را مشخص در آيندرا وري وضعيت شركت  تحليل بهره
وري از نظر با توجه به اهميتي كه براي بهره. كندتر ميايجاد تغيير در سيستم توليدي را آسان

را ها  تر از سودآوري دانست و آنوري را موضوعي مهمقائل هستند، بايد بهره و غيره اجتماعي
  .كامالً از هم مجزا كرد

ي وري است به مسألهدر حقيقت كسي كه در حال بررسي بهره :دكري عملنحوه
وري يك موضوع خاص است كه بهره. كندتوجه مي »كرد ي عملنحوه«تري به نام  عمومي

به تمام اهداف  كردعملي  هنحوكند، در حالي كه ها را بيان ميورودي بهها نسبت خروجي
تر، ي كمنظير هزينهعواملي  .مربوط است خودكار توليدكننده در رقابت و افزايش سطح كيفي 

قابليت اعتماد در ارتباط نزديك با  و قابليت انعطاف در بازار، سرعت توليد، كيفيت محصول
كردي بسياري وجود دارند كه بر اين اساس اهداف عمل. قرار دارند» كردي عملنحوه«ي مسأله
   .گذارندوي ميرات زيادي روي بهرهتأثي

است كه از نظر هدر نرفتن زمان و كار  ين سطح كيفي عمليات يكي از اهدافباال بود



 

شده براي مديران حائز اهميت است، به طوري كه مجبور به انجام مجدد كارها نشويم يا  انجام
شده چنين مشتريان از كيفيت خدمات ارائهمرجوع نگردند، هم پايينكاالهاي ما به دليل كيفيت 

به  كردي عملنحوهسرعت توليد يك هدف ديگر در ارتباط با  .ر نباشندخاطاز سوي ما آزرده
كاهش  هاي ثابت،، به دليل وجود هزينهيي، مخارج كلي اجراباشدرود كه هرچه باالتر شمار مي

برد عمليات توليدي مختلف در گردش كه در براي پيش ييخواهند يافت و موجودي دارا
موضوع ديگر، . گذارند وري تأثير مياين موارد بر بهرههر دوي . شود ميتر خواهد بود، كم

شود توليد ، كه باعث ميشده ريزي هاي برنامه يعني اجراي دقيق طرح؛ قابليت اعتماد است
ريزي شده ها و عوامل ديگر، طرحييگوپيش و چه بر اساس محاسباتاگر آن. نگردد متوقف

شده ريزي ساكن بماند تا به مسير طرح مدتي دقيقاً انجام نشود، ممكن است عمليات براي
اگر عمليات بر اساس طرح صحيح اوليه اجرا . اين يعني هدررفتن زمان و منابع توليدي .برگردد

ي مهمي است پذيري عمليات نيز مسألهانعطاف .تر خواهد شدبيشو سودمندي  ييشود، كارا
قابل  سهولتد توليد بسرعت و بكه فرآين معنيبه اين . شودمي كردي عملنحوهكه مربوط به 

گاهي به دليل انجام برخي اصالحات يا نوعي اجبار الزم است تا روند توليد تغيير . تغيير باشد
ي قابليت انعطاف ي عمليات انجام پذيرد به معنااگر اين تغيير با سرعت و بدون قطع ادامه .يابد

  .توليدي جلوگيري خواهد شداز هدرروي زمان و ظرفيت در اين صورت . باالي سيستم است
هستند كه در ارتباط نزديك با  كردي عملنحوهتمام اين موارد بخشي از هدف افزايش 

وري متفاوت است و بايد دقت داشت كه ها با مفهوم بهرهباشند؛ اما مفهوم آنوري نيز ميبهره
عوامل تأثيرگذار بر  از ووري اين اهداف بخشي از مفهوم بهره .وري به كار نروندبه جاي بهره

وري داشته ي اين است كه اگر ديد وسيعي نسبت به بهرهدهندههمين مسأله نشان. هستند آن
  .باشيم، جوانب گوناگون آن آشكارتر خواهد شد

هرچند خود . وري هستنداين دو واژه هم داراي مفاهيمي مرتبط با بهره: و اثربخشي ييكارا
تعابير مختلفي از اين دو . گيرندوري جاي ميمفهوم كلي بهره وري نيستند، اما در درونِبهره

 .است» انجام كارهاي درست« 1اثربخشي: ها اين استترين آنواژه ارائه شده است كه معمول

                                                 
1- Effectiveness 



 

به  .است» انجام درست كارها« 1ييو كارا» چه چيزي توليد كنيم«تعبيري ديگر اين كه به 
  . »نيمگونه توليد كچه«تعبيري ديگر اين كه 

 دانند بسيار مرتبط مي ي استفاده از منابع توليديبا نحوهرا  ييبسياري از محققان مفهوم كارا
گفت توان مي ييبراي درك بهتر مفهوم كارا. ها هستندوري همان ورودي ي بهرهكه در محاسبه

يد الزم است، اندازي يك فرآيند تولحداقل مقدار منابعي كه از نظر تئوري براي راهبا  ييكه كارا
ر يعني اگر مقدا .در ارتباط است شوددر عمل در فرآيند توليد مصرف ميچه  آندر مقايسه با 

. سيستم باال است يياختالف كمي داشته باشد، مقدار كارا شده با حداقل مقدار تئوريمصرف
. وار استو غالباً شرح آن دشدارد تري ي اثربخشي مفهوم پراكنده، واژهييدر مقايسه با كارا

به عبارتي  .دانندها ميدر ارتباط با خروجياثربخشي را وري ي بهرهدر محاسبهمعموالً 
بنابراين . شود ميكنندگان كاال يا خدمتي است كه توليد اثربخشي، خلق ارزش براي مصرف
ها است و هم كه مربوط به ورودي ييهم كارا ،بايد وريبراي درك مفهوم و افزايش بهره

چون يك سيستم كارا لزوماً  .ها است را مدنظر قرار دادي كه مربوط به خروجياثربخش
براي بهسازي  .نيست يييك سيستم اثربخش لزوماً داراي كارا ،اثربخش نيست و برعكس

داشته باشد و به بهترين نحو  ييفعاليتي كه كارا .ها بايد با هم رخ دهندوري هر دوي آن بهره
سودمندي و اثربخشي كافي  ،اش مي براي انجام آن نباشد يا نتيجهممكن انجام شود، ولي لزو

و  ييوري تركيب كاراپس بايد گفت كه بهره. وري را افزايش دهدتواند بهرهنداشته باشد، نمي
است يا به تعبيري ديگر اين » انجام درست كارهاي درست«وري  يعني بهره .اثربخشي است

اگر كاالي توليدشده . اي درست و مناسب توليد كنيمهشيوكه چيزهاي درست و مناسب را به 
و اثربخشي باال توليد شده باشد  ييهم با كاراچقدر كنندگان نباشد، هرمورد تقاضاي مصرف

كه مورد تقاضاي  ي، زيرا كااليكمي داردنشان دهد، سودآوري  ييوري باال و بهره
تفاوت ي  دهنده د نشاناين موضوع خو. به فروش نخواهد رسيد نباشدكنندگان  مصرف

  .وري و سودآوري است هبهر
گيري يعني دقيقاً بهره. است» گيريبهره«شود، وري اشتباه ميي ديگري كه گاه با بهرهواژه

اين موضوع در ارتباط با ظرفيت . شده به محصول تبديل شده استچه مقدار از منابع مصرف
و پتانسيل منابع براي تبديل شدن  ييدار تواناگر مقظرفيت توليدي بيان. باشدتوليدي منابع مي
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تواند به يك واحد كاال تبديل براي مثال اگر يك مترمكعب گاز مصرفي مي. به محصول است
گيري  بهره شود و براي توليد يك واحد كاال، دقيقاً يك مترمكعب گاز مصرف شود، يعني

تر از ظرفيت شتواند بينميگيري از منابع بايد توجه داشت كه ميزان بهره. صددرصد است
نظر،  توان براي توليد يك واحد از كاالي مورديعني در مثال فوق نمي .ها باشدتوليدي آن

تر از يك مترمكعب گاز مصرف كرد يا به عبارت ديگر يك مترمكعب گاز مصرفي را  كم
يل منابع به تبدگر ميزان گيري بيانپس بهره. توان به بيش از يك واحد كاال تبديل كرد نمي

ي دهندهنشان ييكارا. نام دارد ييكند، كارا كيفيت اين تبديل را بيان ميچه آن. محصول است
تر باشد، ها بيشاز طرفي هرچه مقدار منابع يا ورودي .سرعت و دقت تبديل مذكور است

 هاي فرآيند در حدي باشد كهمقدار خروجي براي اين كه .شودتر ميگيري بيشاهميت بهره
  .گيري و كارايي افزايش يابدبايد ميزان بهره وري مناسبي ارائه دهدبهره

و  يي، كاراكردي عملنحوهوري، سودآوري، گيريم كه بهرهاز مباحث فوق نتيجه مي
توان به جاي ديگري به ميديگر هستند و هيچ يك را ندر ارتباط نزديك با يك اثربخشي همه

با وجود اين، در  .وري اشتباه گرفته نشوندين موارد با بهرهكه ا كردپس بايد دقت  .كار برد
به  يساني يكسان است يا نتيجهسو هستند؛ يعني تغييراتشان يكبعضي موارد اين موضوعات هم

در بررسي  :مثالً .در برخي موارد ممكن است مساوي و مشابه باشندحتي . دهنددست مي
ها بر اساس واحدهاي پولي بيان شوند و  بر اساس ارزش افزوده، اگر ورودي وري بهره

 همگر مفهوم سودآوري تواند بيانها نيز بر اساس ارزش افزوده، شاخص توليدشده ميخروجي
ها كامالً با هم متفاوت است و اگر گاهي مشابه يا چه مسلم است مفهوم كلي آنولي آن .باشد

ي تمام مفاهيم ربرگيرندهشكل زير د. شوند، به دليل وجود شرايط خاص استمساوي مي
  .شده استگفته



 

خروجي     

ورودي

  
 

 
 وري با مفاهيم مشابه بهرهي  هرابط :2-1شكل 

  
ند و گاهي با آن وري در ارتباط هستمفاهيمي كه با بهره كه همه بينيم ميدر شكل فوق 

اين ارتباط را به خوبي  اين شكل. شوند، با هم در يك ارتباط منطقي هستند اشتباه گرفته مي
ها در مركز قرار ديها به ورووري به عنوان نسبت خروجياين مدل، بهرهدر  .بيان نموده است

وري  عنوان بازيابي پولي بر بهرهسودآوري نيز به . ندمؤثر هستموارد ديگر بر آن  گرفته و همه
. هاي پولي استفاده شودوري است كه در آن فقط از معيارتأثير دارد و به نوعي همان بهره
ي ، نظير سرعت، كيفيت، قابليت اعتماد، نحوههستندكرد مواردي كه مربوط به سطح عمل

ها وري هستند و در مقدار آن سودآوري و بهرهي تحويل كاالها و خدمات و غيره، دربرگيرنده
با  .شودكل سيستم توسط موضوعاتي با عنوان اثربخشي و كارايي كنترل مي .باشند مي مؤثر

  .وري و مفاهيم مشابه به حداقل خواهد رسيددرك مدل باال امكان اشتباه در مورد مفهوم بهره

 وريبهره

 كردي عملنحوه

 سودآوري

 كارايي

 اثربخشي

 بازيابي پولي

 سرعت، قابليت اعتماد،
 ي، پذيرانعطاف 

 ي تحويلكيفيت، نحوه



 

وري كاهش مصرف مواد اوليه است و البته اين كاهش بايد ناشي از خالصه اين كه بهره
مهمي كه بايد در  يمسأله. ها باشد، نه اين كه به صورت مستقيم اعمال شودمصرف درست آن

تر و دشوارتر نيست، بلكه انجام كارها به وري انجام كار بيشبهرهاين است كه  گرفته شود نظر
وري اين است كه از اتالف وقت جلوگيري هدف بهره. صورت صحيح و هوشمندانه است

وري سه موضوع كميت، كيفيت و بهره . تري صرف توليد شودشود، نه اين كه وقت بيش
  .كارهاي درست است وري اجراي درستبهره .دهددنظر قرار ميزمان مهزينه را به طور هم

  
  وريها و سطوح بررسي بهرهشاخص
وري در به عالوه بهره. مييگووري ميها شاخص بهرهوري انواع مختلفي دارد كه به آنبهره

 ييدانستن اين دو موضوع از اهميت باال. گيري استسطوح مختلفي قابل بررسي و اندازه
تقريباً در . نظر قرار داد ها را نيز مدوري بايد آنر است و در درك بهتر مفهوم بهرهبرخوردا

نيروي  :مثالً .ها نقش دارندودي در توليد خروجيتمام فرآيندهاي توليدي، بيش از يك نوع ور
زمان در يك فرآيند ها هستند كه ممكن است همورودي جزءمواد اوليه هر سه  و كار، انرژي
چنين ممكن است در يك فرآيند بيش از يك نوع محصول هم. ضور داشته باشندتوليدي ح

ي مواد شوينده را در نظر يك كارخانه :مثالً .ه باشيمتوليد شود و چند نوع خروجي داشت
، صابون، شامپو و غيره توليد ييشوي شوينده از قبيل مايع ظرفبگيريد كه چندين نوع ماده

بنابراين با توجه . نمايد مي كند و هم خدمتي ارائهتوليد مي ييااليا يك شركت كه هم ك كندمي
هر كدام از «توان نسبت ها است، ميها به وروديوري نسبت خروجيبه اين كه بهره

هر كدام از اين . محاسبه كرد و مدنظر قرار داد» هاهر كدام از ورودي«را به » ها خروجي
 هر كدام از اين انواع. دشوخوانده مي »وريبهره شاخص«است و  وريبهره نوع ها، يك نسبت

 .گويندمي» وري كلبهره«ها را ها به كل وروديخروجي  و نسبت كل » يئوري جزبهره«را 
ها در فصول دهند و در مورد آنوري را تشكيل ميوري بخشي از مفهوم بهرهاين انواع بهره

  . توضيح ارائه خواهد شد بعدي
وري يك نفر گرفته تا گيري و بررسي است، از بهرهمختلفي قابل اندازه وري در سطوحبهره

در مورد هر چيزي كه به نحوي تواند  ميوري وري كل كشور؛ به عبارت ديگر مفهوم بهرهبهره
پذيرد، كاال يا خدمتي به وجود كه به عنوان ورودي مي يو با استفاده از منابع استتوليدكننده 



 

گرد كه به ي دورهفروشندهكند، يك يك درخت ميوه كه ميوه توليد مي :ثالًم. آورد، به كار رود
ي ساخت خودرو، كل كاري در يك كارخانهپردازد، يك دستگاه تراشمي سبزيفروش 

عالوه بر اين در يك واحد توليدي ممكن است . اندتوليد كرده ييجمعيت يك شهر كه كاالها
 .بررسي كردها در سطح هر كدام از آنتوان ميوري را رهسلسله مراتبي وجود داشته باشد كه به
وري در سطح كارگران در يك واحد توليدي هم بهره ،همانند سلسله مراتب يك بخش اداري

اي متفاوت از ها چهرهو هر كدام از آن است خط توليد تا رؤساي شركت توليدي قابل بررسي
انگارند و بخشي از وري را موضوعي عملي ميكارگران، بهره :مثالً. وري در نظر دارندبهره

تر مفهوم است و مديران بيش هاي كار آنرا در نظر دارند كه در ارتباط با نحوه آنمفهوم 
، هايشانريزيدر برنامهبايد بينند كه اي ميگيرند و آن را به گونهوري را در نظر ميتئوري بهره

. از آن استفاده كنند هار در سيستم و مواردي نظير ايندستورات به كارگران، ايجاد تغيي ي ارائه
؛ در حالي كه شود ميانگاشته  يمتفاوت هاي وري در سطوح مختلف، به شكلبنابراين مفهوم بهره

از بررسي آن دارد  هر فرد يابد، بلكه ميزان درك و هدفي كهنمي يكي است و تغيير آنمفهوم 
  .متفاوت است

  
  وري در بخش خدماتبهره

كنيم، منظور كاالها و خدماتي است كه توليد و ارائه زماني كه از خروجي صحبت مي
كه همان قيمت (توان به آساني واحدهاي فيزيكي يا پولي براي كاالهاي توليدشده مي. شوند مي

باشد، بيان مقدار آن دشوارتر » خدمات«را به كار برد، اما اگر خروجي ما ) ها استفروش آن
وري در ي بهرهواژه. شدوري نيز متفاوت خواهد ي درك مفهوم بهرهنابراين نحوهب. خواهد بود

در وري سال پيش مورد استفاده قرار گرفته، در حالي كه بهره 200توليد كاالها  از بيش از 
كه  بخشيبخش خدمات يعني . مورد بررسي بوده است خدمات تنها از اوايل قرن بيستم بخش

كند كه به دست مشتري توليد نمي ييگر كااليك آرايش :مثالًاست؛  »خدمت«، يك خروجي آن
 گر،كار يك آرايش. دهد غير ملموس است، هرچند وجود داردبدهد، چيزي كه او به شما مي

روشد، بلكه در فنمي به شما يييك پزشك كاال و يا ي يك نوع خدمت استتوليد و عرضه
است كه  ييآن معاينه و راهنما. كنددريافت مي لشما، از شما پو يينماقبال معاينه و راه

  .شود خروجي كار آن پزشك است و به صورت يك خدمت ارائه مي



 

قابل لمس،  يينه كاال ،كننددر مورد بخش خدمات، يعني توليدكنندگاني كه خدمت ارائه مي
به ها وري كل از تقسيم كيفيت و كميت خروجيبهره. داردتري ي كيفيت نمود بيشمسأله

گيرد كه كاالها و كيفيت زماني مدنظر قرار مي. آيدها به دست ميكيفيت و كميت ورودي
وري مورد گيري بهرهگذاري شده باشند و اين قيمت در اندازهقيمت ،آنخدمات ما بر اساس 

يك بسته  مثل يملموس يكند، كاالخدمات حس مي يكنندهچه مصرفآن. استفاده قرار گيرد
شده است و بابت آن پول آن خدمت ارائه» كيفيت«، بلكه نيستكيلوگرم خدمت خدمت يا دو 
ي بينيد، تغيير چهرهكنيد و ميگر حس مييك آرايش چه پس از پايان كارِآن. كندپرداخت مي

گر خوب بوده خودتان در آينه است كه اگر زيبا شده باشيد، يعني كيفيت خروجي كار آرايش
  .است

 يتري كوچك ها بازهوري در مورد توليدكنندگان خدمات، وروديهرهبدر بررسي مفهوم 
آالت سنگين يا مواد اوليه كاسته از حجم ماشين :مثالً. استتر ها كمو معموالً تعداد آن دارند

بنابراين نيروي . هاها هستند تا ماشينكنندگان خدمات، بيشتر انسانخواهد شد، زيرا ارائه
در مقايسه با بخش توليد و  .يابدتري ميخش خدمات اهميت بيشوري بانساني در بهره

شود و حجم كاالي توليدشده يا قيمت ي بيان ميها با مقادير كمساخت كاالها كه خروجي آن
ها با مقادير كيفي بيان خروجي ،ي مقدار خروجي است، در بخش خدماتكنندهآن، تعيين

ي خدمات بر اين است كه كنندهش يك ارائهشوند و اساس كار كيفيت است؛ يعني تال مي
وري بخش خدمات و توجه به بهره .ها رانه حجم آن ،شده را افزايش دهدكيفيت خدمات ارائه

 كنندگان است، ديدگاهآن با مصرف شده كه تشخيصلزوم باال بودن كيفيت در خدمات ارائه
يك موضوع سازماني در نظر  آن راكه به اين صورت كند نهاد ميوري پيشاز بهره يجديد

يك مفهوم  بلكه شود،ميمربوط ي خدمات و كاالها به سازمان توليدكنندهنگيريم كه فقط 
مفهوم قديمي سازماني، مشتريان و در . در نظر بگيريم آنمداري براي مشتري-سازماني
در  كننده رااند؛ اما توجه به بخش خدمات، اهميت مصرفكنندگان نقش كمي داشتهمصرف

ي مشتريان و رضايت از ميزان تقاضا و سليقه. دهد تر نشان مي بيشوري بررسي مفهوم بهره
نظر يعني توجه اين نقطه. وري تأثيرگذار استكيفيت خدمات يا كاالي توليدشده، بر بهره

هاي در مورد بخش .وريدر بررسي مفهوم بهره شدهتر به كيفيت كاال يا خدمت ارائه بيش
. شوند ميي بيان شوند، بر اساس كيفيت تعيين كممقادير ها بيش از اين كه با روجيخ ،خدماتي



 

يعني بيش از يك بار  ،كنندخدمات را به صورت واحد مصرف مي ،كنندگانچون اغلب مصرف
شده فقط هر بار، از خدمات ارائه ،كنندگانبه عبارت ديگر مصرف. خواهنديا يك عدد نمي

رويد تنها يك بار موي سرتان را گاه ميكه به آرايش نوبتمثال هر براي . خواهنديكي مي
با وجود اين  .كنيدمي تنها از يك پكيج مسافرتي استفاده ،كنيد يا براي رفتن به سفراصالح مي

  .ها بسيار مهم استكه تعداد اين خدمات براي شما مهم نيست، كيفيت آن
  
  وري در اقتصاد امروزبهره

كنندگان و ساختارهاي هاي مصرفر اقتصاد نظير تغيير در نيازها و ذائقهتغييرات جهاني د
شدن جهانيعواملي مثل . وري با ديد جديدي مالحظه شودشود تا بهرهجديد توليدي باعث مي

و  المللي شدن و پيچيده شدن بازارها، افزايش رقابت ميان توليدكنندگان، بينو توليد اقتصاد
وري و افزايش آن را ضروري محيطي، توجه به بهرهاجتماعي و زيستتر به مسائل توجه بيش

محيطي جديدي به عنوان ورودي در هاي اجتماعي و زيستبراي مثال هزينه. سازدمي
هاي اند، زيرا اين عوامل اثرات مهمي روي عمليات بنگاهوري حضور يافتهگيري بهره اندازه

نيز موضوعي است كه امروزه دچار تغيير زياد شده و  ساختار توليد و توزيع .گذارندتوليدي مي
رو است، بيش از آن كه به با تغييراتي كه امروزه بازار جهان با آن روبه. استمؤثر وري بر بهره
 ؛نظر قرار دهيم ي و كيفي محصوالت را مدها بينديشيم، بايد باال بردن ارزش كموروديكاهش 

زيرا شرايط كنوني بازار . كنندايش پول پرداخت ميخرند و بركنندگان ميچيزي كه مصرف
اي كه به رضايت مسأله. كنندگان قائل استتري براي رضايت مصرفجهاني اهميت بيش

وري در بنابراين مفهوم بهره .باشدشده ميكيفيت محصوالت ارائهكنندگان مرتبط است، مصرف
مربوط به كاالها و خدمات توليدي حال نزديك شدن به مفهوم كيفيت است و اين كيفيت تنها 

 ي توليد و توزيع، خدمات پس از فروش و تك تك اجزاي فرآيند توليد راشود، بلكه نحوهنمي
 يعني. شود تر ميوري نمايانموضوع اثربخشي در بهره ،با توجه به اين شرايط. گيرددر بر مي

جهاني كنوني به آن نياز كنندگان حاضر در بازارهاي چه را كه مصرفآنو چيزهاي درست 
داراي باالترين كيفيت ممكن باشد  ييي نياز مهم است، زيرا وقتي كاالمسأله. توليد كنيم ،دارند

وري و هم اين امر هم به بهره ونياز مردم نباشد به فروش نخواهد رفت  اما مورد) باال ييكارا(
نداشته باشد، ظرفيت توليدي  تقاضاي كافي وجود يياگر براي كاال .زند ميسودآوري لطمه به 



 

در روز را خودرو  60اي ظرفيت توليد براي مثال اگر كارخانه .درو، به هدر ميآنتوليدكنندگان 
 40خودرو نياز نداشته باشند و تقاضا براي  60داشته باشد ولي كل جمعيت كشور به روزي 

رفيت توليدي خود دستگاه خودرو در روز وجود داشته باشد، كارخانه بايد از يك سوم ظ
  .خودرو توليد نمايد 40و تنها  كندصرف نظر 

دهد، سپس به در اولويت قرار مياين يك ديد جهاني است كه ارضاي نيازهاي بشر را 
آن كاال داراي و را نياز داشته باشند  كاالييدر اصل اگر مردم . انديشدبحث كيفيت باالتر مي

داراي بهترين كيفيت باشد  يياما برعكس اگر كاال. بود آل نباشد، خريدار آن خواهندكيفيت ايده
مردم هميشه به نان نياز دارند و  :مثالً. ولي موردنياز مردم نباشد، هرگز به فروش نخواهد رفت

هاي وقتي به قطعات دستگاه :مثالًاما  .بيايد، باز نان خواهند خريدهم  پاييناگر كيفيت آن 
هم با كيفيت باشند، در بازار به فروش  قدرچ ، اين قطعات هرسازي اورانيوم احتياج ندارندغني

توليد كنيم نسبت به چگونگي توليد آن در اولويت قرار اين كه چه چيزي يعني . نخواهند رسيد
كنندگان چه كساني هستند، چه چيزي اين كه مصرفعواملي مثل وري با پس مفهوم بهره. دارد

، در گونه از آن استفاده خواهند كردهت را نياز دارند و چنياز دارند، براي چه آن كاال يا خدم
  .ارتباط نزديك است

  
  تقاضا و عرضهنظام 

» عرضه«و » تقاضا  «وري، نيازمند دانستن مفاهيم ديگر، از قبيل براي درك بهتر مفهوم بهره
ها، كنندگان آنمصرف و كنندگانهستيم؛ زيرا توليدكنندگان كاالها و خدمات، عرضه

وري هاي اقتصادي و بررسي بهرهي فعاليتضاكنندگان هستند كه هر دو بر نحوهتقا
   .تأثيرگذارند

از يا عالقه به مثل ني ،ننده به داليل مختلفكمصرفيك تقاضا يعني مقدار درخواستي كه 
بر اساس قانون تقاضا، قيمت يك كاال يا . خدمت معين دارد ، از يك كاال ياكااليي خاص
مؤثر عوامل ديگر كه اگر  معنيبه اين  .ي معكوس داردر تقاضا براي آن، رابطهخدمت با مقدا

ها يا قيمت كاالهاي ديگر، را ثابت فرض بر ميزان تقاضا براي يك كاالي معين، نظير سليقه
شود و تر ميتر باشد، مقدار تقاضا براي آن كمگاه هرچه قيمت يك كاال يا خدمت بيش كنيم، آن

اين يك . اال يا خدمت كاهش يابد، تقاضا براي آن افزايش خواهد يافتهرچه قيمت آن ك



 

تقاضا  قداراگر نمودار م .قانون است كه به صورت تجربي در علم اقتصاد به اثبات رسيده است
 :آيدبه دست مي 3- 1 شكلرسم كنيم،  يك كاال يا خدمت معين را بر حسب قيمت

  
  تقاضا در برابر قيمت :3-1 شكل

واحد  1تومان باشد، مقدار تقاضا براي آن  4000شود كه اگر قيمت كااليي مشاهده مي
واحد  2واحد به  1تومان كاهش يابد، مقدار تقاضا براي آن از  3000است و اگر قيمت آن به 

   .يابدافزايش مي
عرضه مقداري از يك كاال يا خدمت معين . شودعرضه مطرح ميموضوع در مقابل تقاضا، 

ي آن را به توانايي توليد و ارائه ياموجود، تمايل وكنندگان با توجه به شرايط است كه توليد
ها، عالوه بر تقاضا با عرضه نيز بنابراين قيمت كاالها و خدمات و ميزان توليد آن .بازار دارند

بر مقدار عرضه مؤثر عوامل ي  هبقيدرنظرگرفتن بر اساس قانون عرضه، با ثابت. در ارتباط است
ي يك كاال يا خدمت با ، مقدار عرضه)كاالهاي ديگر، شرايط خاص سياسي و غيره قيمت(

قيمت  هاي توليد واگر عواملي نظير هزينهكه  معنيبه اين  .ي مستقيم داردقيمت آن رابطه
افزايش يابد، تمايل و توانايي كاالهاي جانشين ثابت بمانند، هرچه قيمت يك كاال يا خدمت 

ي آن، افزايش خواهد يافت و اگر قيمت آن كاال يا ر نتيجه مقدار عرضهي آن و دبراي عرضه
تر ي بيشمنظور از توانايي براي عرضه. تر خواهد شدي آن كمتر شود، ميزان عرضهخدمت كم

تر هزينه كنيم و منابع اين است كه اگر بخواهيم مقدار توليد را افزايش دهيم، بايد بيش
تر بايد توسط افزايش قيمت محصول توليدي ما، ي بيشهزينه اين .تري به كار گيريم بيش



 

در اين صورت . تر، توجيه اقتصادي داشته باشدي بيشپوشش داده شود تا توليد و عرضه
عرضه بر حسب قيمت  راقداگر نمودار م .تر را خواهد داشتي بيشتوليدكننده توانايي عرضه

  :آيدبه دست مي 4- 1 شكليك كاال يا خدمت معين را رسم كنيم، 

  
  مقدار عرضه در برابر قيمت :4-1 شكل

ي تومان است، مقدار عرضه 2000شود كه وقتي قيمت كاال يا خدمت موردنظر مالحظه مي
ي تومان افزايش يابد، مقدار عرضه 3000واحد است و اگر قيمت آن كاال يا خدمت به  2آن 

  .واحد افزايش خواهد يافت 3آن نيز به 
 .كنندگان و تقاضاكنندگان در مقابل تغيير قيمت كامالً متفاوت استاكنش عرضهبنابراين و

اما اين . شوندناراحت مي ،حال و تقاضاكنندگانكنندگان از افزايش قيمت، خوشعرضه
كنندگان و مصرف) كنندگان عرضه(شود؛ جايي كه توليدكنندگان اختالف در بازار تعديل مي

   .ها برقرار استحضور دارند و فعل و انفعاالت زيادي ميان آندر كنار هم ) تقاضاكنندگان(
كنندگان در تقابل هستند و  و عرضهكنندگان تقاضاكنيم كه در آن حال بازاري را تصور مي

 :دهيمرا روي هم قرار مي تقاضا و عرضهدو نمودار 



 

  
  تقابل عرضه و تقاضا در بازار :5-1 شكل

تومان باشد، بر اساس  4000كه اگر قيمت كااليي شود ، مالحظه مي5- 1 شكلبر اساس 
 4عرضه،  نمودارتقاضا وجود دارد؛ در حالي كه بر اساس  يك واحد تقاضا، براي آن نمودار

ماند و اين شده بدون مشتري مي بنابراين مقداري از كاالي عرضه .شودواحد از آن عرضه مي
كاالي خود تقاضا   ي بقيه تا بتواند براي دبياورتر كننده قيمت را پايينشود تا عرضهباعث مي

شود و تا مي همراهكاهش قيمت با افزايش تقاضا اين ايجاد كند و آن را به فروش برساند، 
كننده نيز تمايل و توانايي توليد و يابد كه كاالي اضافي به فروش برسد و عرضه زماني ادامه مي

شود كه هم بنابراين تغييري ايجاد مي. باشدداشته در قيمت جديد ي كاالي مورد نظر را عرضه
را به ) مازاد عرضه(ي مقدار تقاضاي موجود است و هم كاالي اضافي توليدشده دهنبرآور

به وجود تعادل  ،يابد تا در نهايت در بازارادامه ميتا جايي اين تغيير  .رساند عرضه و فروش مي
و نيازي راضي باشند از وضعيت موجود دو هر كننده و تقاضاكننده در آن نقطه عرضهو يد بيا

فوق  نموداراست، در  تقاضا و عرضهاين نقطه كه محل تالقي دو نمودار . به تغيير حس نكنند
واحد است  5/2مساوي و  تقاضا و عرضهمقدار  ،افتد كه در آنتومان اتفاق مي 2500در قيمت 

كاال و  شود كه توليدكننده همهي مقدار تقاضاي موجود است و هم باعث مي دهنكه هم برآور
قيمت در اين نقطه، قيمت تعادلي نام دارد كه بيان  .خدمت خود را بتواند به فروش برساند

 .ي ارزش واقعي كاال يا خدمت مورد نظر در بازار استكننده

  



 

  بنگاه و خانوار
ا كاالها و كه در ابتد معنيبه اين  .كنندخانوارها در اقتصاد، نقش آغازكننده را بازي مي
كنند چه مي ها تعيينكنند و از اين رو آنخدمات را از توليدات موجود در بازار تقاضا مي

از طرفي  .شودوري مربوط ميي اثربخشي در بهرهبه مسألهاين موضوع  .چيزي بايد توليد شود
رمايي و هاي كارفو قابليت خانوارها عوامل توليد، يعني زمين، نيروي كار، سرمايه و مهارت

به عنوان تقاضاكنندگان هم خانوارها . كنندمديريتي را به بازارها ارائه يا براي بازارها فراهم مي
ها را انجام انواع انتخاب ندگان منابع و عوامل توليد، همهكن عرضه كاالها و خدمات و هم

انداز  قدار پسمكنند چه چيزي خريداري شود، چهها هستند كه تعيين ميآن :مثالً .دهند مي
در زمان قديم كه اقتصاد بسيار ساده و ابتدايي  .كجا كار كنند و شود، در چه محلي زندگي كنند

ي تكنولوژي با توسعه. و تنها به صورت كشاورزي بود، يك خانوار روستايي كامالً خودكفا بود
در مزارع  انيروستاها نياز به نيروي انس بهآالت گوناگون  هاي جديد و ورود ماشينو دانش

ي صنعت و احداث شهرها و كارخانجات باعث شد تا در شهرها و از طرفي توسعه .تر شدكم
اجرت تر حس شود و مردم از روستاها به شهرها مهكارخانجات، نياز به نيروي انساني بيش

ح پس از مدتي به دليل افزايش سط .توانستند خودكفا باشندتر ميكم مردم در اين شرايط. كنند
تعداد زنان چنين افزايش تقاضاي نيروي كار در جامعه، تحصيالت در بين زنان متأهل و هم

باعث شد  بتدريج مزدهاباال رفتن دست .متأهل صاحب فرزند كه شاغل نيز بودند افزايش يافت
ها دو نفر بنابراين تعداد خانوارهايي كه در آن. تا تمايل براي كار بيرون از خانه افزايش يابد

تري در درون خانواده اتفاق اين موضوع باعث شد تا توليد كم .تر شدبيش ،گرفتندحقوق مي
به جاي اين كه خود خانواده  :مثالً .تري از بازار خريداري شودفتد و كاالها و خدمات بيشبي

يا  ،ها استفاده كردي رستوراني غذا بپردازد، از خدمات غذاي آمادهدر درون خانه به تهيه
گزين تعدادي از تر مورد تقاضاي خانوارها قرار گرفت و جايداري كودكان بيشمات نگهخد

كنندگان اين خدمات افزايش و بخش به اين ترتيب تعداد ارائه .توليدات در خانواده شد
تر شدن اهميت وجود اين بخش و توليد چنين خدمات گسترش پيدا كرد كه باعث بيش

در بخش وري وري در بخش خدمات كمي متفاوت از بهرههاز طرفي چون بهر. خدماتي شد
   .وري شايان ذكر استتوليد كاالها است، نقش تغييرات در خانوارها در بررسي بهره



 

هاي اعضاي خانوارها از منابع محدود خود براي برآورده ساختن نيازها و خواسته
يد كاالها و خدمات در درون ممكن است اين منابع را براي تول .كنندنامحدودشان استفاده مي

خانه استفاده كنند؛ مانند آماده كردن غذاي مورد نياز در خانه يا تعمير سقف خانه به دست 
از سوي ديگر ممكن است منابع محدود خود را در بازار عوامل بفروشند و از درآمد . خودشان

ترين و مهم .كنندنيازشان در بازار محصول استفاده  آن براي خريد كاالها و خدمات مورد
برخي افراد  :مثالً. تر خانوارها، نيروي كار استمندترين منبع قابل فروش توسط بيشارزش

. هاي كشاورزي كار كنندتوانند در كارخانجات و زمينداراي توان بدني بااليي هستند و مي
به  هستند و هنر خود راگري آرايشو  برخي ديگر داراي استعداد هنري خاص مثل خياطي

اي خاص، با فروش دانش خود كسب برخي نيز به خاطر تحصيل در زمينه .كنندبازار عرضه مي
از  .دهندكننده نشان ميبه اين ترتيب خانوارها نقش خود را به عنوان عرضه. كننددرآمد مي

طرفي خانوارها به عنوان تقاضاكنندگان، درآمد شخصي خود را به سه صورت براي تقاضا و 
درآمد قابل تصرف كه براي خريد ) 1: كنندي به كاالها و خدمات مورد نياز استفاده ميياب دست

اندازها كه مقداري از درآمد است كه بسته به پس) 2كنند؛ كاالها و خدمات از آن استفاده مي
ي يك شود تا مخارج احتمالي و ناگهاني، نظير هزينهسليقه و شرايط هر خانوار، نگه داشته مي

كه بخشي از درآمد است كه براي دريافت خدمات  ماليات )3و  ي سخت، را پوشش دهدبيمار
  .شودعمومي، به دولت پرداخت مي

بازار محصوالت و بازار : بپردازيمپيش از بررسي مفهوم بنگاه بايد به توضيح دو نوع بازار 
ارخانجات و بازار محصول بازاري است كه كاالها و خدمات توليدشده توسط ك. عوامل توليد

بازار عوامل توليد كه به آن بازار عوامل نيز گفته . شودواحدهاي توليدي در آن عرضه مي
شود  شود، بازاري است كه منابع يا عوامل توليد مورد نيازِ واحدهاي توليدي در آن ارائه مي مي

 آنود را از هاي موردنياز براي توليد كاالهاي ختوانند مواد خام و وروديو توليدكنندگان مي
» بنگاه«كند و اين تئوري اقتصاد خانوار فقط نيمي از مطالب را در هر بازار بيان مي. تهيه كنند

كنند و خدمات خود را به آن ارائه كنندگان، كاالها را از آن خريداري مياست كه مصرف
 ك، پوشاككنندگان، كاالها و خدمات نهايي توليدشده مانند خوراخانوارها و مصرف .دهند مي
ها نيز عوامل در عوض بنگاه. كنندها و واحدهاي توليدي خريداري ميدرمان را از بنگاه و

در تئوري بنگاه فرض بر اين  .كنندتوليد خود مانند نيروي انساني را از خانوارها تأمين مي



 

ها در حقيقت همان واحدهاي بنگاه .است كه هدف بنگاه، به حداكثر رساندن سود است
ها به طور كلي با چهار نوع بنگاه. پردازنددي هستند كه به توليد كاال ويا خدمات ميتولي

 :چگونگي توليد -2دهي و مديريت بنگاه؛ ي سازماننحوه -1: رو هستندگيري روبهتصميم
ي نحوه - 3آالت استفاده كنند؛ ماشينيا نيروي انساني مقدار  چهبراي توليد محصول از  :مثالً

در چه تصميماتي يعني اگر بنگاه بخواهد توليد خود را افزايش دهد، بايد  :يدگسترش تول
بنگاه براي تغيير در ميزان گيري در مورد توانايي تصميم - 4و  مدت و بلندمدت اتخاذ كندكوتاه
وري تأثير خواهند همه اين تصميمات، موضوعات مهمي هستند كه بر مقدار بهره .توليد

اما در  .كندوچك معموالً خود مالك سازمان، بنگاه را كنترل و اداره ميدر يك بنگاه ك .گذاشت
ر يا تيم مديريتي است؛ ي يك مديي شركت بر عهدهتر، كنترل و ادارههاي تجاري بزرگشركت

ي هاي مختلف، همگي با هم دربارهداران، مديران و سرپرستان بخش به طوري كه مالكان، سهام
چه  -1مديران يك بنگاه يا شركت توليدي بايد تصميم بگيرند كه  .گيرندبنگاه تصميم مي

شركت  -3گونه توليد شود؛ محصول چه - 2محصولي و با چه حجمي بايد به فروش برسد؛ 
توان توليد را چگونه مي -4چه مقدار از كاالي توليدشده را به فروش برساند و با چه قيمتي؛ 

  .دنكنكرد بنگاه را مشخص ميين چهار مورد عملا .دريا محصوالت را متنوع ك ادافزايش د
  
  بازار

بازار محلي است كه در آن خريداران و فروشندگان به مبادله يا خريد و فروش كاالها و 
 .وجود دارد تقاضا و عرضهدر هر بازار دو بخش اصلي به نام . پردازندخدمات مي

تر بازارها، رچند كه در بيشه. دهندبازار را تشكيل ميكنندگان و تقاضاكنندگان  عرضه
ي الزمهشوند، اما اين امر رو ميديگر روبهبا يك به طور مستقيمكنندگان و تقاضاكنندگان  عرضه

شويد، يك اهي مياني كه براي خريد لباس وارد فروشگزم :مثالً. تشكيل بازار نيست
ولي هنگامي  شويدو مير روبه) كنندهعرضه(تقاضاكننده هستيد كه به طور مستقيم با فروشنده 

ي خود را مستقيماً ببينيد و او را كنيد، بدون اين كه طرف معاملهكه در بازار سهام شركت مي
چنين در دنياي تجارت الكترونيك، خريداران و هم. توانيد به داد و ستد بپردازيدبشناسيد، مي
هاي تجاري خود با طرفهاي طوالني و مالقات سراسر دنيا بدون نياز به مسافرتفروشندگان 

ي كااليي منعقد اي مبادلهبه بيان ساده، بازار، هر نوع قراردادي است كه بر .به مبادله مشغولند



 

پردازند و اي به تقاضا و خريد كاال يا خدمتي ميبازار وضعيتي است كه در آن عده. شودمي
ي بازار در واژه پس. كاالها و خدمات خود به خريداران به عرضه و فروش يي ديگرعده

يكي از عوامل اصلي كه در بازار  .اقتصاد، لزوماً يك محل به شكل بازارهاي معمول نيست
» قيمت«ي و كيفي كاالها و خدمات است، هاي كمهمه ويژگيي  هدارد و دربرگيرنددخالت 

را در به وجود آمدن يك شرايط تعادلي در بازار به  نقشترين قيمت بيش ،به عالوه. است
كنندگان نيازي به تغيير قيمت كاالها و خدماتشان يا مقدار تعادلي كه در آن عرضه. عهده دارد

بخش رضايتشده براي تقاضاكنندگان نيز كنند و قيمت و مقدار عرضهها حس نميي آنعرضه
توان در مورد خريد يا فروش كااليي تصميم ها در بازار ميبا توجه به سطح قيمت. است
هاي كاالها و خدمات در ها و ديگر ويژگيت انتقال اطالعات در مورد قيمتسرع .گرفت

سرعت انتقال اطالعات در بازار سهام يا طال، خيلي  :مثالً .بازارهاي مختلف، متفاوت است
بازار، همان مكانيزمي است كه منابع اقتصادي را به بهترين نحو  .بازار خرما استاز تر بيش

گونه بايد توليد چه بايد توليد كرد؟ چ«صاد، يعني پرسش اصلي اقتدهد و به سه تشخيص مي
وري پاسخ تأثير بسزايي بر بهره اين. دهدپاسخ مي» توليد كرد؟كسي بايد كرد؟ و براي چه

بنابراين درك مفهوم بازار، به  .گيردگذارد و مباحث كارايي و اثربخشي توليد را در بر مي مي
پاسخ اين سؤاالت از مكانيزم بازار يا . كندي آن كمك شاياني ميوري و ارتقادرك مفهوم بهره

تقاضا و و گاهي از سوي دولت كه مكانيزم خارج از سيستم  تقاضا و عرضههمان سيستم 
بر بازار، در كشورها و مؤثر نقش دولت به عنوان عامل خارجي  .آيداست، به دست مي عرضه
ي رها، تنها تغييرات قيمت است كه بر نحوهدر برخي كشو. هاي مختلف، متفاوت استزمان

در اين كشورها، دولت تنها زماني . رساندها را به تعادل ميگذارد و آن تأثير مي تقاضا و عرضه
در  .نتوانند بازار را به تعادل برسانند تقاضا و عرضهكند كه قيمت و نظام در بازار دخالت مي
 .پردازدفرعي است و دولت به تخصيص منابع مييك نظام  تقاضا و عرضهديگر كشورها، نظام 

البته گاهي دولت بدون اين كه عمالً وارد بازار شود، با وضع قوانين خاص و ايجاد 
را به سمت توليد يا عدم توليد كااليي  تقاضا و عرضههاي ويژه، نظام ها و سياستمحدوديت

وضع ماليات سنگين براي توليد  :مثالً .كندي توليد را كنترل ميدهد يا نحوهخاص، سوق مي
شد يا پرداخت يارانه براي  توليد آن خواهدبه يك كاال، باعث كاهش تمايل توليدكنندگان 



 

. تر خواهد شددهد و مقدار آن در بازار بيشتوليد يك كاال، تمايل به توليد آن را افزايش مي
   .واهد بود، متفاوت خوري در هر كدام از اين كشورهارهبديهي است بررسي به

رود يدر پاسخ به اين كه چه چيزي بايد توليد كرد؟ مكانيزم بازار به سمت توليد كااليي م
يعني اگر تعداد تقاضاكنندگان يك محصول خاص در بازار  .كه تقاضا براي آن زياد است

نياز  ي موردالبته به شرطي كه منابع و مواد اوليه .شودتر ميافزايش يابد، توليد آن محصول بيش
يعني اگر تقاضا براي كااليي باال رود، ولي منابع كافي براي توليد . ياب نباشدبراي توليد آن، كم

شود و به خاطر باال بودن تر نميآن در حد مورد تقاضا، وجود نداشته باشد، توليد آن كاال بيش
اند و تقاضا براي كشاين افزايش قيمت بازار را به تعادل مي. يابدتقاضا، قيمت آن افزايش مي

اي سيستم بازار در پاسخ به اين كه چگونه بايد توليد كرد؟ به گونه .آيدآن كاال، دوباره پايين مي
همان  اين ؛كاررفته، به بهترين نحو مورد استفاده قرار گيرندكند كه عوامل توليد بهعمل مي

، مكانيزم باشدن به صرفه تري كارگر، مقرواگر استفاده از تعداد بيش. است وري مفهوم بهره
تري استفاده آالت كمدهد و از ماشيني توليد را به سمت توليد كارگري سوق ميبازار شيوه

كارگر و نيروي انساني جزء منابعي هستند كه در بازار با قيمت معين وجود دارند  .شود مي
آالت مورد نياز يك اگر ماشين .كندي توليد را مشخص ميها، نحوهو قيمت آن) بازار عوامل(

تر بيش ،آالتتوليد سنگ معدن با استفاده از ماشين به، ارزان شود، تمايل در بازار عوامل معدن
كسي توليد پاسخ اين مسأله كه كاال وخدمات براي چه .كندي توليد تغيير ميشود و نحوهمي

كاال يا  آن براي بازارتقاضاكنندگان در و در نتيجه حجم تقاضاي  به درآمد، قدرت خريدشوند، 
تري داشته باشد، مسلماً تقاضاي هر گروه يا فردي كه درآمد بيش. دارد ارتباط مستقيم خدمت
ترين سهم خريد را به خود بيش و تري براي كاالها و خدمات موجود در بازار داردبيش

  .دنشوبراي او توليد ميتر  بيشكاالها و خدمات بازار دهد و اختصاص مي
سود خود رساندن حداكثر  خواهان به) كنندگانها، عرضهبنگاه(توليدكنندگان  ،زاردر با

و  مطلوبيتآوردن حداكثر  دست بهدر ) خانوارها، تقاضاكنندگان(كنندگان هستند و مصرف
براي تحليل بهتر موضوعات  .هستند رضايت خاطر از خريد يا مصرف كاال و خدمتي معين

وري و به طور كلي شرايط ي نظير عرضه، تقاضا، توليد، بهرههاي اقتصادمربوط به فعاليت
ي بازار و انواع آن ها، الزم است تا اطالعاتي در زمينهتعيين قيمت و ي كاالها و خدماتمبادله

ي نكته. كنيمي كلي تقسيم ميها را به چند دستهتر بازارها، آنبراي بررسي آسان .داشته باشيم



 

ي تئوري دارد و تر جنبهبندي و معرفي بازارها به اشكال مختلف، بيشتقسيممهم اين است كه 
با اين وجود ما  .ممكن است در عمل براي برخي از انواع بازارها، مثال شهودي يافت نشود

 ،شده هستندعلم اقتصاد تعريفدر براي بررسي و تحليل شرايط بازار، چنين الگوهايي را كه 
ي كلي بازارها به دو دسته .كنيمها تشبيه مينياي واقعي را به آنگيريم و بازارهاي ددر نظر مي

نيز به انواع ديگر تقسيم نوع هر كدام از اين دو  .شوندتقسيم مي» انحصاري«و » رقابتي«
  : شوند مي

تعداد خريداران و  - 1: شودبا چند ويژگي اصلي شناخته ميبازار رقابت كامل،  - 1
تواند تأثيري بر نمي تنهاييها بهيك از آن است به طوري كه هيچ اين بازار زيادفروشندگان در 

قدر زياد است كه اگر يك يا دو در بازار نان، تعداد توليدكنندگان آن :مثالً. شرايط بازار بگذارد
ط بازار نان ايجاد نانوايي تعطيل شوند يا به توليد خود بيفزايند، تغييري در قيمت و شراي

ها در مقدار قدر زياد است كه اگر تعدادي از آنكنندگان نيز آنصرفتعداد م. نخواهد شد
در اين بازار كاالها همگن  - 2؛ مصرف خود تغيير ايجاد كنند، اثري بر قيمت نان نخواهد داشت

براي خريداران تفاوتي  به طوري كه ،شونديعني كاالها كامالً شبيه به هم فرض مي هستند،
رد كنند و براي فروشندگان هم تفاوتي ندا ميتوليدكننده خريداري  كاالي خود را از كدامرد ند

همه فروشندگان و خريداران در مورد كاال  - 3؛ كنندكاالي خود را به كدام خريدار عرضه مي
و با  غيره دارند و يا خدمت مورد نظر، اطالعات كافي از نظر قيمت، كيفيت، روش توليد

در بازار رقابت كامل،  -4؛ گيرندفروش آن تصميم مي داشتن اين اطالعات در مورد خريد يا
به اين معني كه  جايي عوامل توليد آزاد است،جابه فرض بر اين است كه تحرك و

توليد كااليي به كاالي از در بازار توليدكنندگان آزادي عمل دارند كه عوامل توليد خود را 
ر كاالي خاصي كه در شرايط رقابت كامل به عبارت ديگر وارد شدن به بازا .جا كنند، جابهديگر

با وجود اين چهار ويژگي، يك . اي در بر نداردقرار گرفته است، براي توليدكنندگان هيچ هزينه
جا از آن .شود، هرچند در واقع مثال شهودي براي آن وجود ندارد بازار رقابت كامل ايجاد مي

كنند تا بازارها را در ف در دنيا تالش ميكه كارايي اين نوع بازار باال است، اقتصادهاي مختل
  .حد امكان به اين نوع بازار نزديك كنند

كه تمام چرا  ،وجود ندارد در دنياي واقعي، بازار رقابت كامل: بازار رقابت انحصاري - 2
واقعاً ) مثالً انواع ماست توليدشده توسط توليدكنندگان مختلف(كاالهاي توليدشده از يك نوع 



 

در چنين شرايطي، بازار رقابت انحصاري مطرح . هايي هستندو داراي تفاوت همگن نيستند
جا كه اما از آن كنندگان زياد است،كنندگان و مصرفدر اين بازار نيز تعداد توليد .شودمي

هايي با هم دارند، تمايل خريداران براي خريد كاالها و خدماتي كه از كاالها و خدمات تفاوت
اند، متفاوت است و تغيير قيمت يا توسط توليدكنندگان مختلف توليد شدهيك نوع هستند ولي 

كاهش  :مثالً .تواند بر بازار تأثيرگذار باشدكيفيت يك نوع كاال، از سوي يك توليدكننده، مي
شود كه خريداران كاالي او را قيمت يك نوع كاال از سوي يكي از توليدكنندگان باعث مي

افزايش هستند؛ يعني  ديگر يكنوع، جانشين ازاري كاالهاي همدر چنين ب. خريداري كنند
  .است همراهمصرف يكي با كاهش مصرف ديگري 

كننده توليد كه فقط توسط يك توليد استمربوط به كاال يا خدمتي  بازار انحصار كامل، - 3
ي كاال يا ها مربوط به توليد و فروش، قيمت و مقدار عرضهگيري شود و تمام تصميممي
  .نظر، در اختيار همان توليدكننده است دمت موردخ

در اين نوع بازار تعداد اندكي از توليدكنندگان، به توليد يك : بازار انحصار چندجانبه - 4
آهنگ باشند و كاالي ها همدر اين صورت اگر بنگاه. كاال يا خدمت خاص مشغول هستند

بازار اتومبيل در ايران، بازار  :مثالً .شودهمگن توليد كنند، بازاري شبيه انحصار كامل ايجاد مي
ها آهنگي نيز ميان شركتهم .انحصار چندجانبه است و كاالهاي توليدي در آن همگن نيستند

  .شودديده نمي
  

  وريبهره تاريخچه و تعاريف
ي كاري كه نتيجه .وري از زماني آغاز شد كه مردم به كار كردن مشغول شدندتوجه به بهره

نياز از  .دوانجام خدمتي براي ديگران بويژه محصوالت كشاورزي، يا  يك محصول، بهآن توليد 
خانه را به عنوان  و بشر در گذشته نياز به خوراك، پوشاك .بشر است همراهآغاز زندگي، 
ي آن  كه نتيجه بود ها بر آمدهده ساختن آني زندگي حس كرده و در صدد برآورنيازهاي اوليه
ي خوراك به براي تهيه .ي جهت توليد مواد غذايي و غيره بوده استهايانجام فعاليت

كشاورزي پرداخته، براي شكار حيوانات سنگ را تراشيده يا با فلز و آتش به ساخت ابزار براي 
ي پوشاك از پنبه و پوست خوردن غذا يا شكار حيوانات و غيره مشغول شده و جهت تهيه

د شوند بشر از خوابيدن و نشستن دست بكشزها باعث مياين نيا. حيوانات استفاده كرده است



 

ها است كه مقدار محصول، آب در همين فعاليت. گام بردارد هاو به سوي برآورده ساختن آن
و مورد توجه يابند  ميند، اهميت هستها مرتبط ها و خروجيمصرفي و عواملي كه به ورودي

هاي دور به نحوي به خواسته از گذشتهبه همين دليل بشر خواسته يا نا. گيرندقرار مي
هايي يافت شده كه هاي باستاني نشانهدر ويرانه. وري پرداخته استگيري و بررسي بهره اندازه

براي مثال، كشاورزي كه  .ي محصوالت كشاورزي به صورت ساالنه استحاكي از ثبت بازده
تعداد  يا ،كندمقايسه ميي خود را با مقدار مشابه در سال گذشته مقدار محصول دروشده

 بهدهد، در اصل كارگران در زمين زراعي و ميزان بارندگي در اين دو سال را مد نظر قرار مي
وري ظهور ي بهرههرچند هنوز واژه است؛وري پرداخته  بهره ي گيري، تحليل و مقايسهاندازه

وري  همواره بهرهامروز،  وري تاي بهره  هاي پيش از ظهور واژهاز زمانبنابراين  .نكرده بود
 ،و جالب اين كه در طول تاريخ و با وجود تحوالت تكنولوژيكياست شده گيري مياندازه
وري تقريباً بدون گيري بهرهاقتصاد جهان، اصول اندازه ات گوناگون در نوع زندگي بشر وتغيير

   .تغيير باقي مانده است
به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه توسط  وري از ابتداي زندگي بشربا وجود اين كه بهره

، ارزيابي و ي افزايشته، تحقيق در مورد نحوهگرفي زمين مورد بررسي قرار ميمردم كره
براي نخستين بار  .سال پيش آغاز شده است 230تحليل آن به طور جدي و علمي، از حدود 

نه يك جدول اقتصادي طرح ك .مطرح و به كار برده شد 1»فرانسوا كنه«وري توسط ي بهرهواژه

                                                 
1- Francois Quesnay   اي نزديك پـاريس چشـم بـه جهـان      ؛ در منطقه1774وفات در سال  -ميالدي 1694؛ متولد

در سن شانزده سالگي در يك عمل جراحي به عنوان كارآموز حضور داشت و سپس به پاريس رفت و پـس از تحصـيل   . گشود
به عنوان وزير دائمي آكادمي جراحـي و پزشـك و    1737خود را در جراحي دريافت كرد و در سال  ي پزشكي، مدرك در رشته

دانسـت و مؤسـس مكتـب     او عـالوه بـر پزشـكي اقتصـاد هـم مـي      . جراح مخصوص دربار پادشاه لويي پانزدهم منصوب شـد 
. گيرد بخش كشاورزي آن سرچشمه ميها معتقد بودند كه قدرت يك اقتصاد از  فيزيوكرات. بود) حكومت طبيعت(فيزيوكراسي 
در اين جدول اصول . مشهور شد 1758در سال ) Economic Table(يا جدول اقتصادي » تابلو اكونوميك«كنه با انتشار 

هـاي اقتصـادي    توان گفت اين جدول نخستين فعاليت براي شرح تحليلـي فعاليـت   مي. ها مطرح شده بود هاي فيزيوكرات ايده
وري خـوبي   توانـد بهـره   خواست به اثبات برساند كه فقط بخش كشاورزي مي اساس جدول اقتصادي خود مي كنه بر. باشد مي

داشته باشد و محصول اضافي توليد كند؛ به طوري كه از آن براي افزايش توليد در سال آينده استفاده شـود و رشـد اقتصـادي    
 .حاصل گردد



 

 هالبت .دانستوري در بخش كشاورزي ميو اقتدار هر دولت را منوط به افزايش بهره ه بودكرد
، او تنها به چون در زمان او تكنولوژي ساخت محصوالت صنعتي هنوز رونق نيافته بود

و تكيه  ، اشارهت اقتصادي كشورها در آن زمان بودوري بخش كشاورزي كه عمده فعالي بهره
وري ميالدي بهره 1880ي ، از دهه1961در سال  1ي كندريك و كريمربه گفته .كرده است

شد؛ در حالي كه تنها پس از جنگ  همراهاقتصاد كشور آمريكا به شكلي با عدد و محاسبه 
وري توجه واقعي و به دليل تبعات منفي ناشي از جنگ روي اقتصاد، به بهرهو جهاني دوم 
المللي و  وري و در پي گسترش روابط بينبه دليل توجه كشورها به بهره ،از آن پس .جدي شد

نخستين كنفرانس  .ايجاد شد 1950ي وري در دههركز ملي بهرهمشدن اقتصاد،  جهاني
  . در ژاپن برگزار شد 1983ي آن، در سال وري و محاسبهي بهرهالمللي درباره بين

يكي : اي دارد، دو عامل مهم و ريشهاز سوي كشورها وري و توجه به بهرهافزايش عالقه 
ي و ديگري ظهور بازار جهاني در سده ميالدي 1970ي صاد آمريكا در دههوري اقتركود بهره

حلي براي مبارزه با مشكالت  وري به عنوان راهاين دو عامل باعث شدند تا به بهره. آنبعد از 
پس از آن كه  .ارهاي جهاني، اهميت داده شوداقتصادي و نيرويي براي حركت مثبت در باز

هاي گوناگون نهدر زميچنان  همو  ندپي بردند، آن را رها نكردوري  بهرهكشورها به فوايد 
  .كنند توجه ميآن ، به توليدي و اقتصادي
پس از پايان جنگ وري بپردازند، بهرههاي مستقلي كه فقط به مطالعات تأسيس سازمان

ي  در اواخر دهه در اروپا. بود 2وري اروپا، آژانس بهرهنخستين سازمان. تاداتفق افجهاني دوم 
اين نيز به دليل وضعيت  .وري آغاز شد توجه به موضوع بهره 1950ي  و اوايل دهه 1940

ديده،  هاي ناشي از جنگ در كشورهاي آسيب ويراني خاطركه به  ، چراخاص آن زمان بود
گوي  ها جواب در آن زمان، با وجود اشتغال كامل، عرضه. تر بود ميزان تقاضا از عرضه بيش

پس  .وري نيروي انساني بود ويژه بهره به وري، ها راه نجات، باال بردن بهرهتقاضاها نبودند و تن
در هند، شوراي ملي  1958و در سال  3وري آسيادر ژاپن، سازمان بهره 1955از آن در سال 

كاري اقتصادي اروپا ظهور كرد سازمان همنيز ميالدي  1960ي در دهه .وري تأسيس شدندبهره

                                                 
1- Kendrik & Creamer 
2- European Productivity Agency 
3 - Asian Productivity Agency 



 

در ژاپن، سازمان ديگري با عنوان مركز  1955در سال  .پرداختوري ميكه به مطالعات بهره
   .پرداختوري بخش خصوصي مي تر به بهره ، كه بيشتأسيس شد 1وري ژاپنبهره

  2»ار دستي و مكانيزهنيروي ك«وري تحت عنوان نخستين پژوهش آماري در مورد بهره
پرداخت و در سال وري نيروي كار ميبه بررسي بهرهاين پژوهش . انجام شد 3»رايت«توسط 
كتب  بهوري ي بهرهورود واژه. ي آمريكا منتشر شددر گزارش وزارت كار اياالت متحده 1983

ف بسياري تعاريتا به حال  .رخ داد »كوئيزني«توسط  1766علمي براي نخستين بار در سال 
ك تعريف ساده و كلي را در ذهن ها يبررسي تمام آن .وري ارائه شده استي بهرهبراي واژه

 هاي يك فرآيند توليد كاال يا خدماتوري عبارت است از نسبت خروجيپروراند كه بهره مي
ها تمام ها همان كاالها يا خدمات توليدشده هستند و وروديخروجي. هاي آنبه ورودي

علت تنوع  .اندوارد فرآيند توليد شدهي هستند كه براي توليد آن كاالها و خدمات منابع
هاي كاري و فكري ط و زمينهو تفاوت ميان اهداف، شرايوري  بهره، گستردگي مفهوم تعاريف

تر گفته شد كه ممكن است تعريف يك اقتصاددان از پيش. دهندگان تعاريف است ارائه
ها و اهداف متفاوتي باشد و اين دو نفر خواستهمتفاوت دس معدن وري با تعريف يك مهن بهره

وري در شرايط از بهره چنين ممكن است مفاهيم متفاوتيهم .از تعريف اين واژه داشته باشند
ي ديگر اين كه نكته .مندان القا شوددر ذهن دانش ، مثالً سوددهي كم يا زياد، اقتصادي مختلف

بوده است كه شباهتي به  ي انگليسي آنائه شده است با توجه به واژهوري ارتعاريفي كه از بهره
تر با ديدگاه توليدي تعاريفي كه ارائه شده بيشبنابراين  .توليد دارد ي معادل انگليسي واژه

ي تعاريف واژه است كه در زمان ارائهاين ي فارسي ترجمههم وري بهره. است همراه
  .استاقتصاددانان قديم، وجود نداشته 

 .توان توليد كردن تعريف كرده استبه صورت وري را فرانسوي بهره» ليتر«، 1883در سال 
ميالدي، فردريك ونيسلو، تيلور،  1900ي ي نهضت مديريت علمي در اوايل دههبا آغاز دوره

تعيين زمان  و هاسازي روشليليان گيلبرت مطالعاتي را در مورد تقسيم كار، به و فرانك
به اين ترتيب تعريف را كارايي  ها آن. ايش كارايي كارگران انجام دادندرد به منظور افزاستاندا

                                                 
1- Japan Productivity Center 
2- Hand and Machine Labour 
3- C. D. Wright 



 

معيني مقدار توليد شده براي تعييننسبتي از زمان واقعي انجام كار به زمان ازپيش: كردند
واحد از  100ساعت كار،  8رود كارگري در ؛ يعني اگر طبق استاندارد انتظار ميمحصول

كند، كارايي  ميواحد توليد  96ساعت،  8او در  ،ظر را توليد كند ولي در عملمحصول مورد ن
ارتباط ميان : وري ارائه كرداين تعريف را براي بهره 1900در سال » ارلي« .درصد است 96او 

كاري اقتصادي اروپا سازمان هم 1950در سال  .آنكاررفته براي توليد بازده و وسايل كار به
به مقدار يا ) مقدار يا ارزش محصول توليدشده يا خروجي(بازده ل تقسيم حاصوري را بهره

اين  1955وري در سال از بهره 1»ديويس«تعريف  .ارزش يكي از عوامل توليدي تعريف نمود
. شوددر ميزان محصول ايجاد ميكاررفته  بر اثر منابع بهوري تغييراتي است كه بهره: است

منظور او از  .وري را نسبت ميان بازده و نهاده تعريف كردرهبه 1962در سال  2»فابريكانت«
ها كاررفته در توليد بازده يا همان وروديبازده مقدار محصول توليدشده و نهاده نيز منابع به

ي وري مجموعهارائه كرده كه در آن بهره يمشابه تعريف 1976در سال  3»سيگل« .است
است كه  اين معنامجموعه ي اده از كلمهاستفيف اخير در تعر. هاي بازده به نهاده استنسبت

تعريف  .اندنيز مدنظر قرار گرفته) هاورودي(ها و نهاده) ها خروجي(ها انواع مختلف بازده
ي ملموس به وري نسبت بازدهبهره: مشابه دو تعريف اخير است ،نيز 1979در سال  4»سومانث«

هاي ملموس هاي ملموس به وروديخروجيهاي ملموس و به عبارت ديگر، نسبت نهاده
كردني  ي قابل رؤيت و لمسهاي ملموس، محصوالت توليدشدهمنظور از خروجي .است
آيند؛ ها به شمار نميوري جزو خروجي بنا بر اين نظر، خدمات مختلف در تعريف بهره. هستند

و وجدان  وحيههايي نظير رياز سوي ديگر ورود. تندنيسقابل رؤيت و لمس  ،زيرا خدمات
ها دشوار است نيز گيري آنغرور ملي كه ناملموس و غيرقابل رؤيت هستند و اندازه كاري و

ي خدمات توليد و ارائه 1979جا كه در سال از آن. اندوري جاي نگرفتهدر تعريف بهره
گرفت، سومانث تعريف خود را فقط به گوناگون بخش كوچكي از توليدات را در بر مي

تعريف خود را گسترش داد و او ، 1987بعدها در سال . نمودمحدود هاي ملموس خروجي
 هاي مصرفينهادهتمام كل ارزش محصول توليدشده به مجموع ارزش را نسبت  كل وريبهره

                                                 
1- Davis 
2- Fabricant 
3- Siegel 
4- Sumanth 



 

به  .ها ذكر نشده استها و خروجيدر اين تعريف ملموس بودن يا نبودن ورودي .تعريف كرد
كرد يا توان هر سازمان در توليد كاالها و خدمات معين ار عملوري معيبهره  1»اشتاينر«نظر 
   .است

وري دارد به اين ترتيب كه محصوالت از بهرهمفصلي تعريف  2المللي كارسازمان بين
رمايه، اين چهار عامل عبارتند از زمين، س. شوندگوناگون از ادغام چهار عامل اصلي توليد مي

وري سبت اين عوامل بر توليد، معياري براي سنجش بهرهن حاصل. دهينيروي كار و سازمان
 .كندهاي توليدي تعريف ميوري را به صورت نسبت ميان بازده و هزينهبهره »اشتيگل« .است

او بر اساس طرز تفكر خود، معيارهاي مالي را براي بيان منابع توليدي در نظر گرفته است و 
وري به ، بهره»ماندل«ي طبق گفته .كندبيان مي ديي كل عمليات توليرا به صورت هزينه هاآن

است كه با سال پايه مقايسه از منبع شده تعداد واحد مصرفو معناي نسبت بين بازده توليد 
وري آمريكا تعريفي ميالدي، مركز بهره 1980ي و اوايل دهه 1970ي در اواخر دهه .شودمي

اين تعريف نيز بر . ي سودشدهاست با قيمت تعديلوري برابر كه بهره ارائه داد به اين ترتيب
تر به مفهوم اساس شرايط موجود زمان، بر مبناي معيارهاي پولي بيان شده و در نتيجه بيش

از  مناسبي ي استفادهوري درجهوري اروپا، بهرهبه نظر آژانس بهره .سودآوري نزديك است
   .هر يك از عوامل توليد است

در فرهنگ لغات و فرهنگ لغات انگليسي، كيفيت و توان توليد وري در تعريف بهره
ويژه خروجي به ازاي هر  به شوند،ن كاالها يا خدمات توليد مياقتصادي، نرخي است كه با آ

گذار در وري، اقدام يك سرمايه هاي كارگري از بهرهتعريف اتحاديه .واحد از نيروي كار
شده كامالً شود كه تعريف ارائهمي مالحظه. ها استآنبرداري كردن از كارگران يا اخراج  بهره

. باشدكارگيري كارگران ميي بههاي كارگري در مورد نحوهي كاري اتحاديهبر اساس زمينه
وري را يك فرآيند از ي برگزارشده در جزاير موريتيوس، بهرهي ملي اصناف در كنگرهاتحاديه
ي كارا و اثربخش استفاده باها و خدمات با كيفيت يي خروجي پايدار در توليد و عرضهتوسعه

سازمان  .با تأكيد روي كار گروهي براي اصالح تمام امور، بيان كرده استو ها از ورودي
 .وري باوري از پيشرفت بشري استبهره :وري داردوري آسيا بياني مشروح در مورد بهره بهره

                                                 
1- P. O. Steiner 
2- International Labour organization (ILO) 



 

الشي هميشگي براي به كار بردن ت .ي پايدار استاست كه هدفش توسعه طرز فكري
ي پرورش اذهان و توسعه .است هاي جديد براي رفاه و شادي نوع بشرتكنولوژي و روش

كنند يا ي باال و زندگي مرفه را تجربه ورها بهرهكند كه ملتهاي مردم است و تعيين مينگرش
بيان را اين طور وري بهره 1959در سال  وري اروپا در رم،آژانس بهره .وري پايين و فقر رابهره

نگرشي است كه در  .وري بيش از هر چيز، يك طرز فكر استكه بهرهكرده است 
محكوميتي است براي هر فرد كه  .ي پايدار چيزهايي كه وجود دارند استوجوي توسعه جست

مداوم  وري نيازمند تالشبهره. بگرداند امروزش را بهتر از ديروزش و فردايش را بهتر از امروز
هاي جديد و هاي اقتصادي با شرايط دايماً در حال تغيير و كاربرد تئوريبراي تطابق فعاليت

در  .وري باور يك شركت براي كمك به پيشرفت بشريت استبهره .باشدهاي نوين ميروش
تر معرفي شده تر و در زماني كوتاهتر با تقالي كموري انجام كارهاي بيشبهره يتعريف ديگر

هاي كه چرخدو نفر به زحمت فراوان در حال كشيدن و هل دادن يك گاري فرض كنيد  .تاس
روي گاري  رددر حالي كه دو چرخ گ .هستندو راندن آن به سمت جلو آن به شكل مربع است 
به معناي افزايش لزوماً كه انجام كار زياد دهد  نشان مياين مثال  .دبه عنوان بار وجود دار

يعني  ،پذيردمندانه صورت ميوري در اثر انجام كار هوشهبلكه ارتقاي بهر وري نيست، بهره
به جاي اين كه از  اگر آن دو نفر به جاي تقالي زياد و انجام كار سخت، كمي انديشه كنند و

 حمل رايهاي گرد باز چرخاستفاده كنند،  هاي گردشكل براي حمل چرخهاي مربعچرخ
تعريف ديگري از . د، گاري به آساني به جلو رانده خواهد شدهاي مربع استفاده كننچرخ
ارزش توليدشده و (وري حاصل تقسيم ارزش بر زمان است دارد كه بهرهوري بيان مي بهره

در تعريف اخير از ميان منابع گوناگون كه در توليد ارزش نقش . )زمان الزم براي خلق آن
ها و ري پس از جنگ جهاني دوم و ويرانيوبهره .دارند، تنها به زمان اشاره شده است

به همين . ي آمريكا و ديگر كشورها مطرح شددر اياالت متحده آن هاي اقتصاديِنابساماني
وري را اين مثالً در ژاپن بهره. انددليل بسياري از تعاريف متأثر از شرايط آن زمان بيان شده

ات، كارگر، مواد و مديريت است به وري بهترين تركيب تجهيزبهره: كردندگونه تعريف مي
  .ترين هزينه توليد شوداي كه حداكثر محصول با كمگونه

ها با توجه به شرايط توان نتيجه گرفت كه همه آنشده ميبا نگاهي دقيق به تعاريف ارائه
اند، تعاريف درستي را ارائه كردهها  آنهايي كه ي كاري افراد و سازمانموجود، هدف و زمينه



 

اگر بخواهيم  .ها تعاريف جامعي نيستند كه در همه موارد به كار بيايندهرچند اكثر آن .تندهس
هاي كاري وري ارائه كنيم كه تمام موارد فوق را در خود جاي دهد و در زمينهتعريفي از بهره

 .باشدترين جزئيات با كم و ساده ،جامع دباشد، باياستفاده گوناگون با اهداف گوناگون، قابل 
وري باشد، بلكه بايد بتوان از آن در ي مفهوم بهرهچنين تعريفي نه تنها بايد دربرگيرنده

وري را به شكل حاصل تقسيم به اين خاطر بهره. وري استفاده كردگيري و تحليل بهره اندازه
  :به عبارت ديگر .كنيمهاي آن تعريف ميهاي يك فرآيند توليد به وروديخروجي

  
  وري  بهره= 

  
در . فرآيندهاي توليد كاال ويا خدمات قابل كاربرد است وري در همهاين تعريف بهره

صرف نظر از حقيقت هر فرآيند توليدي كه بتوان براي آن ورودي و خروجي تعريف كرد، 
كاررفته در فرآيند، بزرگي و پيچيدگي سيستم توليد، نوع محصوالت حجم توليد، مقدار منابع به

اين ويژگي به معناي جامع و . در تعريف فوق خواهد گنجيددي از اين قبيل موار و توليدشده
ها ها و خروجيورودي. ترين جزئيات استبه عالوه داراي كم. فراگير بودن تعريف است

هاي ولي چون تعريف ما بايد در مورد فعاليت ،ممكن است جزئيات زيادي را در بر گيرند
گر، بر اساس گر و تحليلتا محاسبه شود ميصرف نظر آن ات گوناگون به كار آيد، از بيان جزئي

  .ي كاري خود و اهدافي كه دارد از آن استفاده نمايدزمينه

  ها خروجي
  ها ورودي


