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 بهره وري الزمه اقتصاد مقاومتي و پيشرفت همه جانبه كشور

 ، مريم مروي ، وجيهه اصغرزاده حسين رضائي
 

 

 

 چكيده

صورت مي ريرد  لي شا د ... سياسي، فر نگي،  رزشي   در سطح كشور فعاليت  اي رسترده اي در زمينه  اي مختل  اقتاادي، 

در اين مقاله به بررسي اين موضوع مي پردازيم كه مسئولين كشور در درجه ا ل   . كمتر نتيجه ي از اين دست فعاليت  ا  ستيم

ت بهره  ري را به خوبي شهر ندا    مردم عادي در درجه بعد كمتر به اين موضوع توجه مي كنند   يا ارر توجه دارند مفهوم درس

مفهوم بهره  ري اختااص به بخش اقتاادي   صنعتي كشور ندارد    در تمام شئونات زندري انسا  جاي دارد   . درك نكرده اند

به  مين دليل ما در .  انسا  بايد با در نظر ررفتن مفهوم بهره  ري در تمامي عملكرد اي خود موجبات افزايش ي  را فرا م ي رد

قاله بهره  ري را در سطوح فرد، خانواده، سازما    در نهايت كشور بررسي كرده   را كار ايي براي رسيد  به حداكثر بهره اين م

از ي  جا كه در مبحث اقتااد مقا متي كشور بايد ضمن مقا مت در مقابل فشار ا  مچنا  به رشد   .  ري ارائه خوا يم داد

م است تا با استفاده از را كار ايي كه در مقاله به ي  اشاره مي شود با بهينه عمل كرد    شكوفايي خود ادامه د د بر  مگا   اج

 .افزايش بهره  ري خود موجبات پيشرفت  مه جانبه كشور را فرا م ي رند

 بهره وري، پيشرفت، اقتصاد مقاومتي، بهره وري فردي، بهره وري سازماني، بهره وري كشوري: كليدي واژگان
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