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كم انتج املصنع وكم انتج   ،بـ كم. مثال أسؤال يبد على�يت اجابة مؤشر كمي، أي . فاالنتاج االنتاجعن االنتاجية خيتلف مفهوم 
انتاجية من ما هي سؤال يبدأ بـ ما. مثال: ماهي انتاجية العمل او  علىإجابة و�يت فهي مؤشر نسيب،  االقتصاد. اما االنتاجية
على عدد خرجات االنتاج او الكمية املنتجة ية ملببعملية قسمة حسا نقومامل انتاجية الع نقيسفحينما ساهم يف االنتاج. 

ان نقول  أيضا وميكن .للعملساعات العمل لنحصل على انتاجية العامل الواحد او الساعة الواحدة عدد او على  ةالعمال
 االموال املستثمرة، وهكذا.  على بقسمة امجايل االيراداتوذلك ارية مانتاجية الر�ل الواحد املستمثر يف اي عملية استث

من املؤثرات املهمة على أ�ا الشك ف ،والتخطيط واالدارة وهناك عوامل كثرية تؤثر على مؤشر االنتاجية. فلنبدأ من القيادة
وتوجيهم وتنمية مهارامم بلتدريب وتراكم  همحتفيز مراقبة وحماسبة وتقييم العاملني او مثل  واإلدارية ل القياديةمالعوافتاجية. االن
مقارنة بملستو�ت املطلوبة لالنتاج وذلك  ،العمل املخططةانتاجيتهم وملء كل مساحات ألمر مهم يف دفع واملعرفة اخلربة وتنوع 
التوصيف الوظيفي الواضح واملعد بشكل حريف ومدروس هو أيضا من أهم أدوات ختطيط العمل كما أن  .عامل وموظفلكل 

 وتعريف العامل أو املوظف مبا هو مطلوب منه ومبا ميأل كل مساحات الطاقة الوظيفية لديه ومبا سياحسب عليه. 

وساعات  ةاالنتاج املخطط له حيز من عدد العمال نأ أييز العملية االنتاجية، ما يُعرف حب االنتاجيةضوع و مأيضا يف  زويرب 
حيز من عوامل االنتاج االخرى كرأس املال واالصول الثابتة. فلو زاد عدد العمالة او املوظفني عن احليز املطلوب أيضا و  ،العمل

ا  االنتاج بلنسبة لتحقيق مستوى انتاج معني فهنا سيربز ما يسمى بقانون تناقص الغلة، اي اخنف( أي عمالة فائضة) وذلك 
 للعامل الواحد وساعة العمل الواحدة. 

متوضع ومتركز مدى ، وهو على مستوى االقتصاد الكليولكن  ؤثر على االنتاجيةي لنتعرف على عامل آخرنتقدم خطوة اخرى 
وايرادات من سلعة أصبحت حتصل على قيمة سوقية عالية ما مبعىن، انه لو ان دولة . حتديد مصري االقتصاديف سلعة معينة 

اقل  استأخذ اهتمام ةاألخري  عالسل فإن ،منتجة حمليا وبشكل يفوق فيها على إيرادات اخرى من سلع اعتادت ان تنتجها



. وهذا الضمور يسمى بملر  اهلولندي، ذات املركز االسرتاتيجي وستشهد ضمورا يف االنتاج بسبب التحول اىل السلعة األوىل
. األمر الذي يؤدي إىل فقدان انتاجية االسرتاتيجيةسلعة لنتيجة هلذا التمركز العايل ل مهمة يف االقتصادحيث تتالشى قطاعات 

 مكن ان تضاف اىل االقتصاد.ن املمهمة من القطاعات االخرى الىت كان م

تكون القيمة فط مثال) و (النيسمى بالقتصاد الريعي او االقتصاد�ت املعتمدة على سلعة واحدة  من الفقرة السابقة ماشتق ويُ 
اخذت تلك من أنه لو يت هنا � واحلذر. املستخدمة النتاجها املسامهة االنتاجية لعوامل االنتاج تكلفةاكرب بكثري من  هلا السوقية

عن بدائل البحث و تغييب وتعطيل شعور االهتمام فقد تؤدي إىل ، أداء االقتصادطبيعة أساسية يف  ةالسلعة الريعية ركيز 
السلعة من تلك يرادات االمع تعاظم . فضمن اقتصاد البالدومتنوعة بناء قواعد اقتصادية منتجة  وكذلكاسرتاتيجية اخرى 

استمرار  علىالشعور االتكايل  تناميذلك بسبب ، قلة االنتاجيةأيضا جدية احملاسبة و غياب اهلدر وقلة املباالة و  حدثيسالريعية 
 يف كافة أوجه االقتصاد.  املساحة الفاقدة من انتاجية العمللء ، وقيامها مبةيالريع ةادات السلعتدفق اير 

سوق العمل اخلليجي تقرير  ويقيسالنفطي.  يف الال غريقياس انتاجية العامل وخاصة بهتمام ضرورة االونلفت االنتباه اىل 
إىل  2000طي يف السنوات من النفانتاجية العمالة املقدرة بلناتج احمللي غري  2013صندوق النقد الدويل الصادر يف اكتوبر ل

يف هذا اىل ان السبب  أيضا ويشري التقرير %.2اقل من يشري إىل احندار االنتاجية واخنفا  نسبة منوها اىل ، حيث 2012
 .  سامهة العملمب املرتبطاالحندار هو وجود مواطن كثرية من عدم الكفاءة واهلدر وخاصة فيما يتعلق بالنفاق االستثماري 

، فإن امهية االنتاجية تكمن يف قوة ارتباطها بلكفاءة االقتصادية، فكلما كانت االنتاجية عالية كانت املوارد تستغل لذلك
بشكل افضل. كما ان هناك ارتباط وثيق بني االنتاجية والتنمية االقتصادية. فالدول الىت يكون فيها انتاجية العامل عالية 

ستهتار االتسيب و الدون هدر (مثال:  الالزمة لالنتاجبب تعبئة كل مساحات طاقة العمل ستكون ذات تنمية اقتصادية عالية بس
 يف العمل) او اسراف (مثال: عمال فائضة).  
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