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  چکیده

عنوان یکی از راهکارهاي مهم تأمین رشـد اقتصـادي و   وري را بههمۀ کشورها ارتقاي بهره
کـه کشـورهاي صـنعتی و    طـوري انـد،   پذیري صنایع، مـورد توجـه قـرار داده   افزایش رقابت

اند. در ایـن  آورده دستیافته، بخش چشمگیري از رشد تولید خود را از این طریق بهتوسعه
وري کل عوامل تولید در صنایع متوسـط و بـزرگ ایـران    مقاله، تأثیر سرمایۀ انسانی بر بهره

ده از نـرم  بررسی شده است. بـدین منظـور ابتـدا بـا اسـتفا      1386الی  1374طی دورة زمانی 
وري کـل عوامـل)،   عنـوان شاخصـی بـراي بهـره    کوئیسـت (بـه  ، شـاخص مـالم   DEAPافزار

تغییرات کارایی ناشی از مدیریت، و از مقیاس و تغییـرات فنـاوري بـراي صـنایع متوسـط و      
) بـه تحلیـل   ABبزرگ کشور محاسـبه شـده، سـپس بـا اسـتفاده از روش پانـل پویـا (روش        

ر ارتباط بـا تغییـرات کـارایی ناشـی از مـدیریت، تغییـرات       کوئیست د تغییرات شاخص مالم
هاي پژوهش حـاکی  کارایی ناشی از مقیاس و تغییرات تکنولوژي پرداخته شده است. یافته

وري صنایع متوسط و بزرگ کشـور طـی دورة مـورد بررسـی     از آن است که تغییرات بهره
از مـدیریت بـه عنـوان سـرمایۀ      بیشتر متاثر از بهبود کارایی فنـاوري و بهبـود کـارایی ناشـی    

  انسانی بوده است. 
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  JEL :J24 ،O47 ،O14بندي طبقه
کوئیست، پانل پویـا،   وري کل عوامل تولید، شاخص مالمسرمایه انسانی، بهرهها:  کلید واژه

  صنایع متوسط و بزرگ ایران.

  . مقدمه1
انسانی است. چنانچه یک هاي آن اعم از نیروي ترین ارکان هر صنعتی، منابع و تواناییاصلی

توان ادعـا کـرد کـه در    صنعت بتواند از منابع در اختیار با حداکثر کارایی استفاده نماید، می
وضع کارا یا ترکیب مناسب عوامل تولید قرار دارد و فاقد منابع مازاد است. بـراي کنتـرل و   

ود (مقیمـی و  شـ وري کمک گرفتـه مـی  هاي بهرهاستفادة مناسب از منابع تولیدي از شاخص
کند که چگونه یک بنگاه اقتصادي به طور کارا و بیان میوري بهره ).31، ص1386جاللی، 

  .(Väisänen, et al. 2007, p.378)کند هاي مصرفی تولید میمؤثر، کاال را با توجه به نهاده
منظور فائق آمدن بر بیکاري در داخل و از بین بردن شکاف موجود درآمـد  کشورمان به
هـاي فـراوان در دسـترس، نیازمنـد رشـد مسـتمر       برداري مناسـب از ظرفیـت  سرانه و نیز بهره

دلیل وجود تقاضاي باال و باثبـات در جهـان   صنعتی است. حصول به نرخ رشدي مطلوب، به
پـذیر اسـت کـه آن هـم نیازمنـد تولیـد       خارج، تنها از طریق اتکا به صادرات صنعتی امکـان 

ابتی کافی داشته باشند و این، در صورت دسترسی به نیـروي  محصوالتی است که قدرت رق
عبارت دیگر، شکوفایی بخش پذیر است. بهدیده و استفادة بهینه از آن امکانانسانی آموزش

پـذیر  تر این بخش و اشراف بر متغیرهاي کلیدي آن امکانصنعت با استفاده از شناخت دقیق
توانـد بـه شـکوفایی و    تغیرهاي کلیدي که مـی ). یکی از م15، ص1385باشد (غفارزاده، می

رشد مستمر صنعتی منجر شود، سرمایۀ انسانی و استفادة مولد از آن در بخش صنعت اسـت.  
آالت، گـذاري در ماشـین  ها عالوه بـر سـرمایه  درواقع رشد بخش صنعت همانند سایر بخش

ر عمـده بـراي   باشـد. بنـابراین راهکـا   نیازمند نیروي انسـانی آمـوزش دیـده و متخصـص مـی     
افزایش تولید کاال و خدمات صنعتی و کیفیـت بهتـر و قیمـت کمتـر ایـن کاالهـا، آمـوزش        

  طور جدي به آن پرداخته شود. باشد که باید بهنیروي انسانی و استفادة مولد از آن می
از وري  با ارتقـاي بهـره  ارتباط هایی در  احکام و سیاستدر ایران با توجه به موارد فوق، 

انداز بیست ساله، دسـتیابی بـه جایگـاه    در سند چشم گذاران اتخاذ شده است.استسوي سی
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 ۀمتکی بر سـهم برتـر منـابع انسـانی و سـرمای       اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه
 ةهـاي کلـی نظـام در دور    گـذاري شـده اسـت. در سیاسـت    اجتماعی در تولیـد ملـی هـدف   

عوامـل تولیـد (انـرژي،    کـل  وري  ه ی براي رشـد بهـر  ایجاد سازوکارهاي انگیزش ،انداز چشم
، 1387(جعفـري مهـر،    بینی شده است ) پیش...، نیروي کار، آب و ۀ فیزیکی و انسانیسرمای

احکـامی را   ،پـنجم توسـعه   ۀبرنامـ  قـانون  70 و 69دولت در مواد ). در این خصوص، 12ص
وري ل اقتصادي افزایش بهـره همچنین در برنامۀ تحو وري آورده است. منظور ارتقاي بهره به

در سرلوحه قرار گرفته و بدین منظور سرمایۀ انسانی و آموزش مستمر نیـروي انسـانی مـورد    
توان بیان داشـت کـه   ). بنابراین می1389توجه واقع شده است (سایت دیوان عدالت اداري، 

ر اسـت.  سـزایی برخـوردا  وري کل عوامـل از اهمیـت بـه   بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاي بهره
وري عوامـل تولیـد و   حصول به اهداف فوق در درجۀ نخست مسـتلزم شـناخت میـزان بهـره    

باشـد. در ضـمن   نحوه تأثیرپذیري آن از عوامل کلیدي مؤثر (از جملـه سـرمایه انسـانی) مـی    
جملـه بخـش صـنعت    وري در سطح ملی نیز ابتدا بایـد از سـطح بخشـی مـن    براي بهبود بهره

ریزان بنگاه اقتصادي را گذاران و برنامهتواند سیاستن شناختی میشروع نمود. در واقع چنی
هـاي مناسـب جهـت    نسبت به نقاط ضعف و قوت صـنایع آشـنا سـازد و در اتخـاذ سیاسـت     

حداکثر رساندن بـازدهی در مجموعـۀ   تخصیص بهینۀ منابع بین واحدهاي مختلف تولید و به
شود، به بررسی تأثیر رو در این مقاله سعی میوري یاري نماید. از اینتولیدي و افزایش بهره
  وري کل عوامل تولید در صنایع متوسط و بزرگ ایران پرداخته شود.سرمایۀ انسانی بر بهره

به  ،در بخش سوم واز مقدمه، به تحلیل مبانی نظري مرتبط با موضوع مقاله، پس در این 
الگوي نظري  چهارم،ر بخش . دپرداخته شده استکشور و داخل مطالعات خارج برخی از 

 تابلویی طی دورةهاي داده با استفاده ازشود. در بخش پنجم می معرفیو متغیرهاي پژوهش 
بررسی تـأثیر سـرمایۀ   است، به شده فراهم  مرکز آمار ایرانکه از منابع آماري  1386-1374

بنـدي   ب طبقهایران، بر حس 1وري کل عوامل تولید در صنایع متوسط و بزرگانسانی بر بهره

                                                   
هاي مطالعه مطابق با تعریف وزارت صنایع و معادن، منظور از صنایع متوسط و بزرگ، کارگاه. در این 1

  ).1391پنجاه نفر کارکن و بیشتر است (سایت وزارت صنایع و معادن، 
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نیـز   ششـم شـود. در بخـش   پرداخته می )ISICکد دو رقمی ( 1هاي صنعتیالمللی فعالیت بین
  گردد.گیري ارائه میو نتیجه بنديجمع

  . مبانی نظري2
  وري. بررسی تأثیر سرمایۀ انسانی بر بهره1.2

  هاي مولد و رشـد اقتصـادي، عـالوه بـر سـرمایۀ فیزیکـی،       براي دستیابی هر کشور به سرمایه
وري بـر ایـن فـرض    هـاي سـرمایۀ انسـانی و بهـره    باشـد. تئـوري  به سرمایۀ انسانی هم نیاز می
طـور مسـتقیم بـا افـزایش     هاي نهادینه شده در سرمایۀ انسانی بـه استوارند که دانش و مهارت

شـود  هـاي جدیـد مـی    ذب فنـاوري هـاي اقتصـادي بـراي جـ    وري سبب افزایش ظرفیتبهره
(Nelson and Phelps, 1996, p.7)   نشـأت  » آدام اسـمیت «. نظریۀ سرمایۀ انسـانی از عقایـد

عنوان یک منبع اصـلی در  گیرد. وي بهبود مهارت کارکنان (مثالً از طریق آموزش) را بهمی
ــی   ــراد مطــرح م ــد اف ــاي درآم ــد. کــوزنتسارتق ــادي 1930( 2کن ــت اقتص ــه اهمی  ) در توجی

فیزیکـی و   ۀکند که مفهوم سـرمایه کـه تنهـا سـرمای    گذاري در تحصیالت مطرح می سرمایه
هـاي کـوزنتس   شود، مفهومی ناقص و نارساسـت. بـدین ترتیـب تحلیـل    کاالیی را شامل می

گـذاري فیزیکـی   وري و متعاقباً رشد اقتصادي، اتکا بـه سـرمایه  نشان داد که در توضیح بهره
سرمایۀ انسانی و سرمایۀ فیزیکی هر دو بـه حسـاب آینـد (موسـوي     کننده است و باید گمراه

نامیده شده اسـت بـه   “ تئوري سرمایۀ انسانی”) که پدر 1961). شولتز (17، ص1382ایلیایی، 
هاي اقتصـادي تأکیـد فراوانـی داشـته و     اهمیت و ضرورت توجه به سرمایۀ انسانی در تحلیل

وري و توسـعۀ  تـرین منبـع رشـد بهـره    ا مهـم هـ هـاي اکتسـابی انسـان   معتقد است که توانـایی 
هـاي اکتسـابی انسـان کـه موجـب افـزایش       آید. بـه عقیـده وي توانـایی    شمار می اقتصادي به

اي پایـدار در  شود، درواقع همانند یک کاالي سـرمایه  وري و باال رفتن قدرت تولید می بهره
کلی، شـولتز و پیـروانش در    طورشود. بهگذاري قلمداد میفرایند تولید بوده و نوعی سرمایه

قالب نظریۀ سرمایۀ انسانی بر این نکته تأکید دارند که بهبـود کیفیـت نیـروي کـار از طریـق      
کنندة رشد اقتصادي از طریـق  عنوان یکی از عوامل تعیینگذاري در سرمایۀ انسانی بهسرمایه

                                                   
1. International Standard Industrial Classification (ISIC) 
2. Kuznets 
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وري و بـر بهـره   باشد. مطالعات بسیاري نیز به بررسـی نقـش ایـن عامـل    وري میافزایش بهره
  .(Schultz, 1961, p.5-7)اند  رشد اقتصادي پرداخته و اثر مثبت آن را تأیید کرده

کننده مهم رشد اقتصـادي، از طریـق   هاي جدید رشد، نوآوري یک عامل تعییندر مدل
هاي جدید یـک   شود. اخیراً، این مسئله تأیید شده که فناوريوري محسوب میافزایش بهره

هرحال نوآوري خـود،  شوند. بهوري در بلندمدت محسوب مینندة رشد بهرهکعامل هدایت
تحت تأثیر سرمایۀ انسانی است. در واقـع سـرمایۀ انسـانی بـا تـأثیر مثبـت بـر پیشـرفت فنـی،          

  . (Romer, 1990, p.99)وري را فراهم کند تواند موجبات افزایش بهره می
دیـدة آنهاسـت.   ر متخصص و آموزشیکی از وجوه بارز تمایز میان کشورها، نیروي کا

آموزش و پرورش، ظرفیت و بینش علمی مردم را براي انجام تحقیقات کاربردي، اختراع و 
گردد، نیروي کـار خـود را بـا تغییـرات مـداومی کـه در       اکتشاف افزایش داده و موجب می
زات و آالت، تجهیـ شود، تطبیـق دهـد و بتوانـد از ماشـین    فناوري کاالهاي صنعتی ایجاد می

). امـا بایـد بـه ایـن     89، ص1387هاي پیشرفته، بهتر استفاده نماید (طیبی و همکـاران، فناوري
آیـد، منظـور فقـط بعـد     نکته توجه نمود کـه وقتـی صـحبت از سـرمایۀ انسـانی بـه میـان مـی        

آموزشی سرمایۀ انسانی نیست؛ درواقع سرمایۀ انسانی داراي ابعـاد دیگـري ماننـد سـالمت و     
باشد که در نظر نگرفتن آن به عنوان جنبـۀ مهـم از سـرمایۀ انسـانی موجـب      میبهداشت نیز 

شـود (احمـدي شـادمهري و    وري مـی نادیده گرفتن یک عنصر مهم رشـد اقتصـادي و بهـره   
وري نیـروي کـار و پـذیرش    ). بهداشت از طریـق اثـراتش بـر بهـره    32، ص1389همکاران، 

دلیـل ظرفیـت   گذارد. نیروي کار سالم بـه می وري کل عوامل اثرتکنولوژي، مستقیماً بر بهره
   .(Kumar and Kober, 2012, p.2)وري باالیی است باالیی که براي کار دارد، داراي بهره

  وريهاي مورد استفاده در بررسی عوامل مؤثر بر بهره. نگاهی اجمالی بر روش2.2
از  1957سال  در بار اولین پارامتریک، هايروش وري در چارچوببهره تغییر روند بررسی

 رشـد  بررسـی  در خـود  مطالعـات گسـتردة   در او شـد.  مطـرح  سـولو  مشهور طریق تحقیقات
 داد. از نسـبت  فنی دانش و تکنولوژي به پیشرفت را وريبهره رشد متحده، ایاالت وري بهره

 اتفاقات برخی توجیه و گوییپاسخ به قادر بدیع کامالً صورتی سولو به تحقیقات کهآنجایی
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هـاي   پـژوهش  اسـاس  و پایه نداشت، وجود آنها براي توجیهی این از که پیش بود اقتصادي
 آن اشــکاالت رفــع و ســولو نظریــۀ بــراي تکمیــل کــه گرفــت قــرار از دانشــمندان بســیاري

 تـابع  کـه از آنجـایی  روش ایـن  در کـه  بـود  آن سولو، به روش اشکاالت از کوشیدند. یکی
 اسـت،  ورودي عوامـل  از ترکیـب  آمده دستبه ممکن خروجی ماکسیمم دهندةنشان تولید

هسـتند.   کارا بررسی مورد دورة دو درهر که گیردمی انجام واحدهایی براي مقایسه همواره
 آنچه نتیجه در و نیست مناسب ناکارا رشد واحدهاي میزان محاسبۀ براي روش این بنابراین،

 اسـت، امـا   تکنولـوژي  تغییـرات  از ناشـی  فقـط  شـود داده مـی  نمـایش  سـولو  رشـد  عنوان به
 توجیـه  را وقایع اقتصـادي  تمام تئوري نظر از توانستندمی رغم اینکهبه پارامتریک هاي روش
و  محاسـباتی  مشـکالت  بـا  تولیـد،  تـابع  و پارامتریک بستر از استفاده دلیلبه درنهایت کنند؛

 گرتحلیل کنولوژي پایه،ت دانستن به نیاز هاروش این در مثال، طورشدند. به مواجه کاربردي
 حالت این در همچنین کند.تولید می تابع براي پارامتري تابعی فرم یک انتخاب به مجبور را

 در آنکـه  حـال  کنـد، نمی تغییر دیگر به دورة دوره یک از تولید تابع نوع که شودمی فرض
 گسسـتۀ  ماهیـت  بـه  مربـوط  محاسباتی مشکالت از یکی دیگر نباشد. گونهاین شاید واقعیت

 هـاي داده بـراي  پیوسـته  تولیـد  تـابع  یک همواره پارامتریک، هايدر روش هاست، زیراداده
  گردد. محاسبات می در اریبی و خطا باعث موضوع این و شودمی زده تخمین گسسته موجود،

 آنهـا وجـود   تئـوري  قـوت  رغـم بـه  پارامتریـک  هـاي روش کارگیريبه در کهمشکالتی
 هـاي روش تـا از  داشـت  آن بـر  را )1982( 1کـاوس و همکـاران   پژوهشگرانی نظیـر  داشت،

ــراي ناپارامتریــک ــد. آنهــا اســتفاده مــذکور مشــکالت پوشــش ب  وريبهــره شــاخص نماین
 کـار بـه  تولیـد  تئـوري  در 1982 سـال  در بـار  اولـین  رشد، شاخص عنوانبه را 2کوئیست مالم

در  3هـا داده پوششـی  تحلیـل  معرفی با .)178-180، ص1386(علیرضایی و همکاران، بردند 
 )،1978( 5چارنز و همکـاران  توسط ،4فارل ناپارامتري روش از تعمیمی به عنوان 1978سال 
 ریاضـی  ریـزي تکنیـک برنامـه   ایـن  از گیـري بهره سويبه وريبهره رشد محاسبۀ هايروش

ــوق ــد. س ــن از یافتن ــال در رو،ای ــاران  1989 س ــار و همک ــه ،6ف ــورب ــاخص   منظ ــبۀ ش محاس
                                                   
1. Caves et al.   2. Malmquist 
 

3. data envelopment analysis 4. Farrel 
 

5. Charnes et al.   6. Fare et al. 
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 ).15، ص1388(ایـزدي،   کردند استفاده هاداده تحلیل پوششی هايتکنیک از کوئیست مالم
 در تغییـر  عامـل  دو بـه  را شـاخص  ایـن  مقیـاس ثابـت،   بـه  بازده فرض با ،1992سال در آنها

 به آن پدیدآورندگان نام خاطر به تجزیه این که تجزیه کردند تکنولوژي در تغییر و کارایی
). فرض بازدهی ثابـت نسـبت   24، ص1386شد (طلوعی و حسینی،  معروف FGLR1تجزیۀ 

کنند، اما وجود شرایط  عمل بهینه درمقیاس همۀ واحدها که است مناسب به مقیاس هنگامی
شـود بنگـاه در   گـذاري و ... موجـب مـی   رقابت ناقص، موانعی همچون محـدودیت سـرمایه  

هایی بـراي رفـع ایـن نقیصـه صـورت گرفـت (ایـزدي،        مقیاس بهینه فعالیت نکند؛ لذا تالش
ناشـی از   کـارایی  کـردن  وارد بـا  فـار و همکـاران   ،1994سال ). در نهایت در 18، ص1388

 FGNZ2تجزیـۀ   نـام بـه  این شـاخص  از دیگري تجزیۀ متغیر، مقیاس به بازده فرض و مقیاس
 تغییـرات  نـام  بـه  دیگري عامل ،FGLRشدة  تجزیه عوامل بر عالوه تجزیه، این دادند. ارائه

گیـري  در حـین انـدازه   FGNZبـر داشـت. در واقـع روش     در هم را از مقیاس کارایی ناشی
کند (پورکـاظمی  ها ارائه میکارایی، نوع بازده نسبت به مقیاس را نیز به تفکیک براي بنگاه

  ).77، ص1384و غضنفري، 
وامـل تولیـد از دو روش   وري کـل ع شود، براي محاسبۀ بهرهکه مالحظه میطوري همان

شـود. در روش پـارامتري   استفاده می 3پارامتري (روش اقتصاد سنجی) و روش غیر پارامتري
وري کل عوامل تولید بر اساس برآورد تابع تولید، تابع هزینه همراه با تـابع تولیـد، تـابع    بهره

روش دیگـر  شـود. در  هاي همراه با تابع سـود، بـرآورد مـی   عرضه محصول و تقاضاي نهاده
شـود.  ریزي ریاضی یا محاسبۀ عدد شاخص محاسبه میوري با استفاده از برنامهشاخص بهره

بنا شده و با اسـتفاده   4وري بر اساس تابع مسافتریزي ریاضی، شاخص بهرهدر روش برنامه
 . 5گرددها محاسبه میاز روش تحلیل فراگیر داده

                                                   
1. Fare, Grosskof, Lindgren and Roos 2. Fare, Grosskof, Norris and Zhang 
 

3. non-parametric approach  4. distance function 
 

 ارزیـابی  هـا بـه خروجـی   هـا ورودي تبدیل را در گیرندهتصمیم واحد هر توانایی ، میزانDEAهاي مدل .5
 از اسـتفاده  بـا  ها،مدل گونه این در تر،دقیق عبارت شود. بهمی نامیده کارایی توانایی، میزان این که کند می

آید، می دستبه تولید امکان مجموعه ابتدا بررسی، مورد واحدهاي جایگاه توجه به با و ریاضی ریزيبرنامه
 تبـدیل  بهتـرین  دهنـدة جایگـاه،  نشـان  مـرز  سـازد. ایـن  می مشخص را تولید امکان مرز مجموعه، این سپس

 ایـن  از آنها فاصلۀ اساس بر واحدها ارزیابی گویند. سپس کارا مرز را مرز هاست. اینخروجی به هاورودي
گیرد (براي جزئیـات  می انجام مرز به شدننزدیک مبناي بر کارایی، راهکارهاي بهبود و شودمی انجام مرز،

  ) مراجعه کنید).1386بیشتر به علیرضایی و همکاران (
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بـراي مجموعـه    tلـوژي رایـج در زمـان    ) تابع مسافت محصـول را بـا تکنو  1970( 1شفرد
  کند.صورت زیر تعریف میبه Pt(xt)محصول 

)1(  d0
t (xt,yt)= inf {θ: 


tY

є Pt (xt)}  

دهنـدة فاصـلۀ تولیـد واقعـی از تولیـد مـرزي       یک کمیت اسکالر و نشان θدر این رابطه 

حداقل گردد، عبارت  θاست. اگر 


tY     ماکزیمم خواهد شد. بنابراین تـابع فاصـلۀ حـداکثر
کنـد کــه   گیـري مـی  هـا، انـدازه  تولیـد ممکـن را در یـک سـطح مشـخص از مصـرف نهــاده      

تـوان تـابع   را در نظـر بگیـریم مـی    s, tچنانچه دو دوره زمانی دهندة کارایی فنی است.  نشان
  طور مشابه تعریف نمود.نیز به sمسافت را براي زمان 

بــا توجــه بــه  sو  tکوئیســت بــین دو زمــان وســیلۀ شــاخص مــالموري بــهبهــرهتغییــرات 
  شود: صورت زیر تعریف میبه tتکنولوژي رایج در زمان 
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  عبارت است از: sکوئیست با استفاده از تکنولوژي زمان  طور مشابه شاخص مالمبه
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خواهانۀ دوره زمـانی، میـانگین   منظور جلوگیري از انتخاب دل) به1992همکاران (فار و 
  صورت زیر تعریف کردند:هندسی دو معادلۀ فوق را به
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0),(که در آن tt
s xydدهندة فاصلۀ مشاهدات دورة ، نشانt  با توجه به تکنولوژي دورة

s  ،ــت ــه yو  xاس ــان ب ــب نش ــول و   ترتی ــاده و محص ــردار نه ــدة ب ــاخص   Mدهن ــت ش عالم
0),(کوئیست است. تعریف مشابه براي  مالم ss

t xyd   نیز قابل ارائه است. چنانچه مقـدارM0 
افـزایش و چنانچـه مقـدار     tتا sوري کل عوامل در فاصلۀ دورة تر از یک باشد، بهره بزرگ

                                                   
1. Shepherd 



  125  وري کل عوامل تولید در صنایع متوسط و بزرگ ایران بررسی تأثیر سرمایۀ انسانی بر بهره
_____________________________________________________________________________________ 

 

این است که تغییر در  4ته است. از اشکاالت معادلۀ تر از یک باشد، کاهش یاف آن کوچک
اي از تغییرات در تکنولوژي، مقیاس تولیـد  وري کل عوامل تولید را، که مجموعهرشد بهره

) بـراي رفـع   1994دهد. فـار و همکـاران (  صورت یک عدد نشان می و کارایی فنی است، به
  است: برابر 4این نقیصه نشان دادند که رابطۀ زیر با معادله 
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دهنــدة تغییــر در کــارایی فنــی در تولیــد ) عبــارت خــارج از کروشــه نشــان5در رابطــۀ (
بـه کـارایی فنـی     tو برابر است با نسبت کارایی فنی در زمان  tتا  sمحصول در فاصله زمانی 

 Lall)دهندة تغییر تکنولوژي بین دو زمان فوق است . عبارت داخل کروشه نشانsدر زمان 

et al., 2002, p.217-219) .  
شـود. فـرض   استفاده مـی  1ریزي خطیکوئیست از مدل برنامهبراي محاسبۀ شاخص مالم

ها، محصوالت و زمان ها، نهادهدهندة تعداد کل بنگاهترتیب نشانبه Tو  K ،N ،Mکنیم می
هاي موجـود  گسترش نسبی بردار محصول را در شرایط نهادهیک اسکالر است که  φباشد. 

دهنـدة میـزان   یک بـردار از اعـداد ثابـت اسـت کـه نشـان       λ=[λ1,λ2, …, λk]دهد. نشان می
دهنـدة  ترتیب نشانبه Xitو  Yitمشارکت یک محصول خاص در ایجاد مرز تولید است. اگر 

 t t=(1, 2, …, T)هـا در زمـان   از نهـاده  (n×1)از محصول و یک بـردار   (m×1) یک بردار
از  (N×K)از محصــوالت و  (M×K)دهنـدة یــک مـاتریس   ترتیـب نشــان بــه Xtو  Ytباشـد،  

اسـت.   Tها در زمـان  هستند که دربرگیرندة اطالعات مربوط به کل بنگاه tها در زمان نهاده
ه شـرح  ریزي خطی بمدل برنامه 4کوئیست در هر بنگاه وري مالمبراي محاسبۀ شاخص بهره

  زیر الزم است: 
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1. Linear Programming 
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 tو  Sکننـد.  گیري مـی اندازه t , sام را در سال i) کارایی فنی مشاهده 7) و (6معادالت (
دهندة دو مقطع زمانی متفاوت است که در این تحقیق یک سال با هم فاصله دارند. در نشان

ــا شــرایط تکنولــوژي رایــج و اســتفاده از   tامــین مشــاهده از دوره i) 9) و (8معــادالت ( ام ب
؛ زارع و همکـاران،  Senturk, 2010, p.12-15شود و برعکس (مقایسه می sهاي زمان  داده

 ).230-232، ص1387

  پیشینۀ تحقیق. 3
  شده در خارج  . مروري بر مطالعات انجام1.3

وري کـل  اي به بررسی نقش سـرمایۀ انسـانی بـر رشـد بهـره     ) طی مطالعه2011( 1وي و هائو
گیـري رشـد   پرداخته و بـراي انـدازه   2004-1985استان چین طی دوره زمانی  30عوامل در 

تـایج مطالعـه حـاکی از آن اسـت کـه      انـد. ن کوئیست استفاده کردهوري از شاخص مالمبهره
  وري کل عوامل داشته است.داري بر رشد بهرهسرمایۀ انسانی اثر مثبت و معنی

) با استفاده از چارچوب حسابداري رشد، ضمن بررسی نقـش  2010( 2پرادوس و روزیز
به این نتیجـه دسـت یافتنـد     1985-2000وري اسپانیا را طی دورة سرمایۀ انسانی بر رشد بهره

  وري دارد. که سرمایۀ انسانی تأثیر مثبتی بر رشد بهره
                                                   
1. WEI & HAO   2. Prados de la Escosura & Rosés 
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انباشـتگی پانـل، بـه بررسـی ارتبـاط      ) با استفاده از تکنیک هم2009( 1برونزینی و پیسلی
هـاي مختلـف ایتالیـا    وري کل عوامـل در بخـش  سرمایۀ انسانی و بهره ،R&Dبلندمدت بین 

دهد که سرمایۀ انسانی اثر نشان میدست آمده پرداختند. نتایج به 1980-2001هاي طی سال
وري داشـته اسـت. نتـایج آزمـون علیـت نیـز حـاکی از وجـود رابطـۀ علـی           تري بر بهرهقوي
  وري است.طرفه از سوي سرمایۀ انسانی به بهره یک

وري را بـا  ، سرمایۀ انسانی و رشد بهـره R&D) در پژوهشی رابطۀ بین 2007( 2آپرجیس
بررسـی   1980-2000اي اتحادیۀ اروپا طی دورة صنایع کارخانه هاي تابلوییاستفاده از داده

دسـت آوردن  کرد و بدین منظور از مدل پانل پویا بهره برده است. وي در این پژوهش با به
گیرد که کشورهایی کـه داراي سـرمایۀ انسـانی    اي براي نیروي انسانی نتیجه میسطح آستانه

  آورند.دست میرا به R&Dوري بیشتري از د، بهرهاي هستنباالتر از سرمایۀ انسانی آستانه
 OECDوري در کشـورهاي  )، تأثیر سرمایۀ انسانی بر بهـره 2003( 3ماودوس و همکاران

بررســی کردنــد. آنهـا بــراي انجــام ایـن بررســی از روش تحلیــل    1990-1965را طـی دورة  
ر سـرمایۀ انسـانی،   دهـد کـه سـطح بـاالت    هـا نشـان مـی    ها اسـتفاده کردنـد. یافتـه   پوششی داده

  دهد.  وري را افزایش می بهره

 شده در داخل . مروري بر مطالعات انجام2.3

وري  گیري کارایی و بهرهنامۀ کارشناسی ارشد خود، به اندازه) در پایان1390عزت (اسماعیلی
در این پژوهش با استفاده از پرداخته است.  1374-1386اي ایران طی دورة در صنایع کارخانه

به تفکیک  نفر کارکن و بیشتر 50هاي نفر کارکن و آمار کارگاه 49تا  10هاي آمار کارگاه
هـاي فنـی، مقیـاس و    وري کل عوامل (شـاخص مـالم کوئیسـت) و کـارایی    ، بهرهISICکد 

وري کـل عوامـل بـراي    دهـد، تغییـرات بهـره   مدیریتی محاسبه شده اسـت. نتـایج نشـان مـی    
% طی دورة مورد بررسی 33% و 22ر کارکن و بیشتر به ترتیب نف 50و  49تا  10هاي  کارگاه

لزومـاً   وري مطلوببوده است. همچنین نتایج حاکی از این است که تغییرات کارایی و بهره
  گیرد، بلکه بستگی به صنعت خاص نیز دارد.در صنایع بزرگ و کوچک شکل نمی

                                                   
1. Bronzini & Piselli  2. Apergis 
 

3. Moudos et al. 
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وري کـل  ارتقـاي بهـره   )، نقش سرمایۀ انسـانی در 1389احمدي شادمهري و همکاران (
ارزیـابی کردنـد. نتـایج حاصـل از      1357-1384عوامل تولید را در اقتصاد ایـران طـی دوره   

دهـد کـه سـرمایۀ انسـانی اثـر مثبـت و       ، نشـان مـی  ARDLبرآورد مدل با اسـتفاده از روش  
طرفـه از  وري دارد. نتایج آزمون علیت نیـز، وجـود رابطـۀ علـی یـک     دار بر سطح بهره معنی

  دهد.وري کل عوامل تولید را مورد تأیید قرار میسرمایۀ انسانی بر بهرهسوي 
وري کل عوامل )، به بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر بهره1388امامی میبدي و همکاران (

پرداختنـد. بـدین    1374-1385شرقی طـی دوره زمـانی   تولید بخش صنعت استان آذربایجان
کوئیسـت   استفاده کردند و با استفاده از شـاخص مـالم  ها منظور از روش تحلیل پوششی داده

وري کـل عوامـل تولیـد در ارتبـاط بـا تغییـرات کـارایی مـدیریت،         به تحلیل تغییـرات بهـره  
تغییرات کارایی مقیاس و تغییرات تکنولوژي پرداختند و در نهایـت مـدل بـه روش حـداقل     

دهـد کـه تغییـرات    نشـان مـی  هـا  یافتـه  مورد برازش قرار گرفتـه اسـت.   1مربعات تجمیع شده
وري کـل عوامـل در صـنایع    کارایی مدیریت با ضریب تقریباً یکسانی با سایر عوامل بر بهره

   استان تأثیرگذار است.
 9وري گیري کارایی و بهرهنامۀ کارشناسی ارشد خود، به اندازه) در پایان1388ایزدي (

بـدین منظـور از تحلیـل پوششـی      پرداخته و 1380-1386طی دوره زمانی  2پاالیشگاه کشور
وري کل با روندي مالیم طـی دوره  دهد، که بهرهاست. نتایج نشان می ها استفاده کردهداده

وري کـل  میزان افزایش بهـره  1380مورد بررسی افزایش یافته است. براساس نتایج، در سال 
ت تکنولـوژیکی  ها بوده است که عامل اصلی آن، پیشرفطور چشمگیري بیش از بقیه سال به

هـاي تبریـز و   هدهـد، بـا وجـود ناکـارایی مقیـاس پاالیشـگا      باشد. همچنین نتایج نشان میمی
هـاي مـورد   هـا نسـبت بـه سـایر پاالیشـگاه     ه، عملکرد ایـن پاالیشـگا  1386کرمانشاه در سال 

  بررسی بهتر بوده است.
روش تحلیـل   کـارگیري  ) در پایان نامه کارشناسـی ارشـد خـود، بـا بـه     1388علیمرادي (

                                                   
1. poled least square 

هـاي آبـادان، اصـفهان، تهـران، تبریـز،      ز: پاالیشـگاه هاي مورد بررسی در این تحقیق عبارتنـد ا پاالیشگاه .2
 شیراز، کرمانشاه، الوان، اراك و بندرعباس.
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را طـی   ISICاي ایران بـه تفکیـک کـد    وري صنایع کارخانهها، کارایی و بهرهپوششی داده
وري دهد، متوسط رشـد سـاالنۀ بهـره   محاسبه کرده است. نتایج نشان می 1374-1385دورة 

درصـد   -8/0درصـد و   7/0درصد،  -3/7کل عوامل، کارایی فنی و پیشرفت فنی به ترتیب 
ن ذکر است، عناصر تعیین کنندة کارایی فنی یعنی کارایی مقیاس و کارایی بوده است. شایا

  اند.  درصد داشته 2/0درصد و  5/0مدیریتی، به ترتیب رشدي در حدود 
نامـۀ کارشناسـی ارشـد خـود بـه بررسـی تـأثیر سـرمایه         ) در پایان1382موسوي ایلیایی (

پرداختـه   79-1367هـاي  طی سال شرقیوري کل عوامل در صنایع آذربایجانانسانی بر بهره
هـا اسـتفاده کـرده و بـا اسـتفاده از شـاخص       است. بدین منظور از روش تحلیل پوششی داده

وري کل عوامل تولیـد در ارتبـاط بـا تغییـرات کـارایی      کوئیست به تحلیل تغییرات بهرهمالم
را بـه   مدیریت، تغییرات کارایی مقیـاس و تغییـرات تکنولـوژي پرداختـه و در نهایـت مـدل      

روش حداقل مربعات تجمیع شده مورد برازش قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که 
وري کل عوامـل در  تغییرات کارایی مدیریت با ضریب تقریباً یکسانی با سایر عوامل بر بهره

   .1صنایع استان تأثیرگذار است
ی داراي تأثیر مثبت طور کلی مرور مطالعات تجربی گویاي این است که سرمایۀ انسانبه

که از مرور مطالعات صورت پذیرفته وري کل عوامل است. همانطوريداري بر بهرهو معنی
)، امـامی میبـدي و همکـاران    1390عـزت ( شـود، مطالعـات اسـماعیلی   در داخل آشکار مـی 

موضـوع تحقیـق حاضـر در     ۀ) در زمینـ 1382) و موسوي ایلیایی (1388)، علیمرادي (1388(
) و 1390عـزت ( در داخـل کشـور انجـام پذیرفتـه اسـت. مطالعـات اسـماعیلی        سطح صـنایع 

که همانند مطالعه حاضـر از آمـار صـنایع کـل کشـور براسـاس سـومین        -) 1388علیمرادي (
هـاي  تنها به تجزیه و تحلیـل توصـیفی خروجـی    -انداستفاده کرده ISICبندي ویرایش طبقه

اند. مطالعات امامی میبدي و سیونی انجام ندادهو هیچ برآورد رگر پرداخته DEAPنرم افزار 
                                                   

هاي تابلویی ) از روش سنتی داده1382) و موسوي ایلیایی (1388. در دو مطالعه امامی میبدي و همکاران (1
بودن واحدهاي صنعتی عدم همگن  Fبراي برآورد مدل استفاده شده است. در این مطالعات نتایج آزمون 

هاي تابلویی است، لذا در این مورد بررسی را مورد تأیید قرار نداده است که حاکی از عدم استفاده از داده
  برازش شده است. Pooling Dataمطالعات نهایتاً مدل به روش 
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ــایی (1388همکــاران ( ــراي صــنایع اســتان آذربایجــان 1382) و موســوي ایلی ــز ب شــرقی ) نی
) و با استفاده از روش حداقل مربعات تجمیع شده ISICبندي (براساس دومین ویرایش طبقه

هـاي  مزایایی نسبت بـه داده هاي تابلویی داراي انجام شده است؛ این در حالی است که داده
هاي تـابلویی، بـا یـک نمونـه     باشند. لذا در این مطالعه با توجه به مزایاي دادهسري زمانی می

آماري و روش اقتصادسنجی متفاوت نسبت به مطالعات ذکر شده، به بررسـی تـأثیر سـرمایه    
پرداخته  شتر ایرانهاي پنجاه نفر کارکن و بیوري کل عوامل تولید در کارگاهانسانی بر بهره

   شده است.

  . معرفی مدل و متغیرهاي تحقیق4
وري کـل بـه سـه عامـل تغییـرات تکنولـوژي،       که در مبانی نظري ذکر شد، بهرهطوري همان

شـود. بنـابراین بـا توجـه بـه      تغییرات کارایی مدیریت و تغییرات کارایی مقیاس تفکیک مـی 
ویژه مطالعـات امـامی میبـدي و    انجام شده (بهمباحث نظري ارائه شده و مروري بر مطالعات 

وري کل و اجزاي آن را براسـاس  توان بهره)، می1382) و موسوي ایلیایی (1388همکاران (
  رابطه زیر بیان کرد:

)10 (   SechTechchPech TFPch 
  ) خواهیم داشت:10گیري از رابطۀ (با لگاریتم

)11 (   itititiit LogSechLogTechchLogPechLogTFPch   
 گیري از رابطۀ فوق، مدل زیر را خواهیم داشت:با دیفرانسیل

)12 ( itititiit dLogSechdLogTechchdLogPechCdLogTFPch    
تغییرات  Pechبه ترتیب گویاي گروه صنعتی و سال است و  tو  iهاي که در آن اندیس

وري کـل  تغییـرات بهـره   TFPchتغییرات تکنولوژیکی،  Techchکارایی ناشی از مدیریت، 
 از مقیاس است.  تغییرات کارایی ناشی Sechعوامل و 

سازي عوامـل تولیـد، کمتـر از یـک     کوئیست برمبناي حداقل چنانچه میزان شاخص مالم
که بزرگتر از یک باشد، به کاهش عملکـرد  باشد، بر بهبود عملکرد داللت دارد و درحالتی

نمایـد. از طـرف دیگـر، اگـر بـر مبنـاي حداکثرسـازي محصـول، مقـدار          در زمان اشاره مـی 
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کوئیست یا هر یک از اجزاي آن کمتـر از واحـد شـود، بـه معنـی بـدتر شـدن        شاخص مالم 
کـه اگـر مقـدار شـاخص مـذکور بزرگتـر از یـک باشـد،         باشد و درحالتیعملکرد بنگاه می

؛ موسـوي  196-202، ص1384دهندة بهبود عملکرد بنگاه خواهد بود (امامی میبـدي ،  نشان
  ).36-41، ص1382ایلیایی، 

  متغیرها. تعریف مفهومی 1.4
سرمایۀ انسانی به معنی توانایی علمی یا خالقیت موجـود در نیـروي کـار     سرمایۀ انسانی:

  است که به توان علمی و آشنایی نیروي کار با تکنولوژي موجود بستگی دارد.
بدین معنی است که تکنیک برتر و تحـوالت تکنولـوژیکی عـواملی هسـتند      تکنولوژي:

نیروي کار الزم را براي تولید همان واحـد محصـول تقلیـل    که مقدار سرمایه، انرژي و حتی 
  شوند.وري میداده و در نتیجه، باعث افزایش بهره

بدین معنی است کـه سـخت کوشـی، تـالش و حسـن تـدبیر        کارایی ناشی از مدیریت:
وري در بنگـاه  مدیریت و تالش کارکنان و ترکیب صحیح عوامل تولید باعث افزایش بهـره 

  ).117، ص1384میبدي، شود (امامی  می
   عبارت است از ما به التفاوت ارزش ستانده و داده ارزش افزوده ارزش افزوده:

صورت تمام وقت یا پاره وقت،  تمام کارکنانی که در داخل یا خارج کارگاه به شاغالن:
خواه با مزد و حقوق یا بدون مزد و حقوق (مالکان یا شرکاي فعال و کارکنان فامیلی بـدون  

  ).1391شوند (مرکز آمار ایران، کنند، شاغل محسوب مید)، براي کارگاه کار میمز
چنانکه در یـک صـنعت هزینـۀ متوسـط تولیـد بـراي        هاي ناشی از مقیاس:صرفه جویی

تـر، کمتـر از هزینـۀ متوسـط تولیـد بـراي تولیدکننـدگان بـا          تولیدکنندگان با مقیاس بـزرگ 
هاي ناشی از مقیاس تولید وجـود دارد.  جوییهتر باشد، در آن صنعت، صرف مقیاس کوچک

ها عامـل اساسـی دیگـري    به بیان دیگر، اندازة بنگاه تولیدي یا حجم تولید و افزایش فعالیت
  گذارد.وري تأثیر میاست که بر سطح بهره

اي  موجــودي سـرمایه عبـارت اســت از مجموعـه کاالهـاي ســرمایه     موجـودي سـرمایه:  
گیـري اسـت و در فراینـد تولیـد کاالهـا و خـدمات و ایجـاد         زهفیزیکی مشهود که قابل انـدا 
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درآمد نقش دارند. در واقع موجودي سرمایه، خالص ارقام تجمعی تشکیل سرمایه بـا توجـه   
تـوان مجمـوع ارزش    باشـد. بنـابراین موجـودي سـرمایه را مـی      به طول عمـر مفیـد آنهـا مـی    

ت کـه در فراینـد تولیـد اسـتفاده     دانسـ “ آالت و تجهیزاتی ماشین”و  “ساختمان و تأسیسات”
  ).87، ص1388شده یا قابل استفاده هستند (امامی میبدي و همکاران، 

دهـد.   وري معیاري است که رابطۀ ستانده با نهاده را نشان مـی از نظر اقتصادي بهره وري:بهره
هـاي  توان براي سطح کالن اقتصاد یا زیـر مجموعـه و اجـزاي خاصـی از فعالیـت     وري را میبهره

  وري شده است:اقتصادي محاسبه نمود. در فرهنگ علوم اقتصادي تعریف زیر از بهره
 نسبت میان مقدار معینی از محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید. -

وري به نوعی ارتباط میان مقدار کاالها و خدمات تولید شده و طور کلی، مفاهیم بهرهبه
نماینـد کـه ایـن    ریان تولید این کاالها و خـدمات را بیـان مـی   مقدار منابع مصرف شده در ج

  گیري هستند.روابط کمی و قابل اندازه
وري کـل عوامـل   وري مالم کوئیست: این شاخص براي اندازه گیري بهـره شاخص بهره

شـود. طـوري کـه تـابع مسـافت عامـل تولیـد،        تولید با استفاده از توابع مسـافت تعریـف مـی   
سـازي بـردار عامـل تولیـد و بـا در نظـر گـرفتن بـردار         وسـیله حـداقل  بـه  تکنولوژي تولید را

یــابی بــا نمایــد و تــابع مســافت محصــول بــه مســئلۀ بهینــهمحصـول داده شــده، مشــخص مــی 
کنـد (امـامی   حداکثرسازي بردار محصول براساس بردار عامل تولیـد داده شـده، توجـه مـی    

  ).  103-104، ص1382؛ موسوي ایلیایی، 88، ص1388میبدي و همکاران، 

  . تعریف عملیاتی متغیرها2.4
وري کـل عوامـل تولیـد از    که ذکـر شـد، در ایـن پـژوهش بـراي محاسـبۀ بهـره       طوري همان

وري نیـاز بـه   استفاده شده اسـت. بـراي محاسـبۀ بهـره     DEAکوئیست به روش شاخص مالم
سـتانده و از شـاخص   باشد. به این منظور شاخص ارزش افزوده بـه عنـوان   ستانده و داده می

  و موجودي سرمایه در هر صنعت به عنوان داده استفاده شده است. 1تعداد شاغالن
هاي پنجاه نفر کارکن و بیشتر موجود نیست و فقـط  آمار موجودي سرمایه براي کارگاه

                                                   
  باشد.. منظور از تعداد شاغالن، تمام کارکنان کارگاه می1
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هـاي مزبـور موجـود    گذاري) براي کارگـاه اطالعات مربوط به تشکیل سرمایۀ ثابت (سرمایه
اید براساس اطالعات موجود (تشکیل سرمایه ثابت)، میـزان موجـودي سـرمایه    باشد که بمی

گیـري موجـودي   براي صنایع مورد بررسی برآورد گردد. لذا در ایـن پـژوهش بـراي انـدازه    
هـاي تشـکیل سـرمایه ثابـت در کشـور      دلیل آنکه در آمارهاي صنعتی با دادهسرمایه، اوالً به

ود تخمین موجودي سرمایۀ اولیه به تفکیک صنایع تولیدي و دلیل عدم وج ایم، ثانیاً بهمواجه
دلیل عدم دسترسی به تشکیل سـرمایۀ ثابـت صـنایع مـورد بررسـی بـراي دوره زمـانی         ثالثاً به

پردازیم، استفاده شده است (سـبحانی و عزیـز   طوالنی، از الگویی که ذیالً به توضیح آن می
  ).35-37، ص1368؛ آذربایجانی، 99، ص1387محمدلو، 

گذاري عبارت از تغییـرات ایجـاد شـده در ارزش    طبق تعریف مرکز آمار ایران، سرمایه
اي (ارزش خرید یا تحصیل و هزینۀ تعمیرات اساسـی منهـاي ارزش فـروش یـا     اموال سرمایه

هـاي پنجـاه   گذاري براي کارگـاه اي) است و طبق این تعریف نیز سرمایهانتقال اموال سرمایه
  توان نوشت:ر محاسبه شده است. بنابراین مینفر کارکن و بیشت

)13 (  dtdKI /   
  توان به موجودي سرمایه به فرم زیر رسید:)، می13با انتگرال گیري از رابطۀ (

)14 (   

در نظـر گرفـت. در    Itگیـري، بایـد یـک فـرم تبعـی بـراي       )، براي انتگـرال 14در رابطۀ (
شود که عامل انتگرال از روي رابطـۀ دیگـري بـه شـکل     نام روش نمایی، فرض میروشی به

  :1زیر قابل برآورد باشد

)15 (    
  ) خواهیم داشت:15متغیر روند است. با آنتی لگاریتم گرفتن از طرفین معادلۀ ( tکه در آن، 

 )16  (    

                                                   
کهنه توان به مطالعات عاقلینمایی مزبور استفاده شده است. به عنوان نمونه می. در اکثر مطالعات از روش 1

 ) اشاره کرد.1386)، زراء نژاد و انصاري (1387)، سبحانی و عزیز محمدلو (1385شهري (

  IdtdKKIdtdK

tt tLnI  

t
t eeI 
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  ) خواهیم داشت:14) در معادلۀ (16با جایگذاري رابطۀ (

)17 (    
توان موجـودي اولیـۀ سـرمایه را محاسـبه کـرد.      )، می17ادلۀ (با لحاظ شرایط اولیه در مع

  بنابراین داریم:

)18 (     
توان بـا اسـتفاده از رابطـۀ    شود، موجودي اولیۀ سرمایه را میطوري که مالحظه می همان

)) و 16(آنتی لگاریتم عرض از مبـدأ معادلـه (   ) برآورد کرد و براي برآورد آن باید18(
β   بـه روش  16))، از طریـق تخمـین رگرسـیون خطـی معادلـۀ (     16ه ((ضریب رونـد معادلـ ،(

  ) محاسبه شوند.OLSحداقل مربعات معمولی (
صـنعت مـورد    21پس از برآورد موجودي اولیۀ سرمایه به طریق فوق براي هـر یـک از   

توان با استفاده از فرمول زیر، به برآورد موجودي سرمایه براي هر یک از صنایع بررسی، می
  ررسی، در هر سال پرداخت.مورد ب

)19 (    
به ترتیب گویاي ارزش خالص موجودي سرمایه  δو  Kt ،K0 ،Ij ،Dj)، 15که در معادلۀ (

در ابتداي 1376، ارزش موجودي سرمایۀ اولیه به قیمت ثابت tدر سال  1376به قیمت ثابت 
، ارزش اسـتهالك طـی   tدر دورة 1376دوره، تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص بـه قیمـت پایـه    

ــت   tدورة  ــت ثاب ــه قیم ــتهالك ســرمایه  1376ب ــرخ اس ــی و ن ــت م ــاي ثاب ــاقلی  ه ــند (ع باش
هاي ثابـت  ). نرخ استهالك سرمایه165، ص1384؛ موالیی، 37-38، ص1385شهري،  کهنه

هاي محاسبه احتساب و استفاده شده است که نرخ 5به تفکیک گروه صنایع به شرح جدول 
و با اسـتفاده از نـرخ اسـتهالك     ISICر با تطبیق دو ویرایش دوم و سوم هاي مزبواستهالك

  ) استخراج شده است.1382هاي ثابت ارائه شده در مطالعۀ همت جو (سرمایه
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شایان ذکر است که در دسترس نبودن سرمایۀ اولیه مربوط به صنایع مورد بررسی سـبب  
از این روش نیز با میزان واقعی آن شود که حتی موجودي سرمایه برآورد شده با استفاده می

شـود؛  تفاوت داشته باشد که این تفاوت بیشتر در مقدار عددي موجودي سـرمایه ظـاهر مـی   
تواند با روند واقعی موجودي سـرمایه یکسـان   ولی روند برآورد شده تا حد بسیار زیادي می

  ).  99، ص1387باشد (سبحانی و عزیز محمدلو، 
  

  ISICبندي هاي ثابت بر حسب سومین ویرایش طبقهنرخ استهالك سرمایه .1جدول 

  58: 1382جو، منبع: مرکز آمار ایران و همت

  نرخ استهالك  گروه صنایع  کد
  %8/4  صنایع مواد غذایی و آشامیدنی  15
  %2/6  تولید منسوجات  17
  %2/6  عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار -تولید پوشاك  18
  %2/6  یراق و تولید کفشدباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین   19
  %6  غیر از مبلمان -تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه  20
  %3/7  تولید کاغذ و محصوالت کاغذي  21
  %3/7  هاي ضبط شدهانتشار و چاپ و تکثیر رسانه  22
  %1/5  ايهاي هستهپاالیشگاه نفت و سوخت -صنایع تولید ذغال کک  23
  %1/5  محصوالت شیمیاییصنایع تولید مواد و   24
  %1/5  تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی  25
  %4/6  تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي  26
  %5/5  تولید فلزات اساسی  27
  %5  آالت و تجهیزاتجز ماشینتولید محصوالت فلزي فابریکی به  28
  %5  بندي نشده در جاي دیگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین  29
  %5  آالت اداري و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین  30

بنـدي نشـده   هـاي برقـی طبقـه   آالت مولد و انتقال بـرق و دسـتگاه  تولید ماشین  31
  %5  درجاي دیگر

  %5  ها و وسایل ارتباطیتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه  32

مچـی و انـواع دیگـر    هـاي  تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و سـاعت   33
  %5  ساعت

  %5  تولید وسایل نقلیه موتوري و تریلر و نیم تریلر  34
  %5  تولید سایر وسایل حمل و نقل  35
  %5/4  بندي نشده در جاي دیگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه  36
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  ها. تجزیه و تحلیل یافته5
  هاي صنعتی کشور و تجزیه و تحلیل آن وري گروه. محاسبۀ بهره1.5

کوئیسـت  وري توسـط شـاخص مـالم   وري و عوامل مؤثر بر بهـره در این بخش تغییرات بهره
وري کـل  ، میـانگین تغییـرات بهـره   2محاسبه گردیده است. جـدول   1374-1386طی دورة 

(TFP)   تغییـرات کـارایی فنــی ،(EFF)  تغییـرات تکنولــوژي ،(Techch)  تغییـرات کــارایی ،
ــدیریت  ــاس   (Pech)م ــارایی مقی ــرات ک ــراي دوره (Sech)و تغیی ــان  را ب ــف نش ــاي مختل ه

کوئیست بر مبناي فرض حداکثرسازي محصـول محاسـبه   دهد. در این نتایج شاخص مالم می
شده که با توجه به این فرض، اگر عدد شاخص در هـر یـک از اجـزاي آن کمتـر از واحـد      

تر از یک باشد، به معنـی  باشد و اگر بزرگشدن عملکرد آن صنعت میشود، به معنی بدتر 
  بهبود عملکرد آن صنعت خواهد بود.

 1386تـا   1374هـاي  سـاله بـین سـال   هاي یکوري در دورهبا بررسی روند تغییرات بهره
داراي رونـد مثبـت بـوده اسـت کـه در       1دوره 8وري در شود که تغییرات بهـره مشخص می

تغییـرات   1384-1385و  1383-1384، 1381-1382، 1379-1380، 1375-1376هاي دوره
کارایی فنی مثبت ارزیابی شده و کارایی فنی در این دوره افزایش یافته و منجر بـه تغییـرات   

وري شده است. شـایان ذکـر اسـت کـه افـزایش کـارایی فنـی ناشـی از افـزایش          مثبت بهره
هاي فـوق، داراي  غییرات تکنولوژي در دورهکارایی مقیاس و کارایی مدیریت بوده است. ت

وري نداشته است. بـرعکس، تغییـرات   باشد، اما اثر چندانی بر تغییرات بهرهروندي منفی می
ناشی از روند مثبت  1382-1383و  1380-1381، 1376-1377وري در سه دوره مثبت بهره

هـاي  یریت طـی دوره تغییرات تکنولوژي بوده است. تغییرات کارایی مقیـاس و کـارایی مـد   
کـه اثـر چنـدانی بـر     طـوري باشد، اما میزان ناکارایی آن بسیار ناچیز است؛ بهمزبور منفی می

  وري نداشته است. تغییرات بهره
   
                                                   

-1384، 1382-1383، 1381-1382، 1380-1381، 1379-1380، 1376-1377، 1375-1376هاي دوره .1
1383 ،1385-1384. 
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  هاي صنعتیوري، کارایی و تکنولوژي در گروهمیانگین کلی تغییرات بهره .2جدول 
  TFPch  Effch Techch  Pech  Sech  دوره

1374-75  0.852 2.035 0.419 0.925 2.201 

1375-76  1.044 1.111 0.94 1.069 1.039 

1376-77  1.182 0.796 1.485 0.861 0.924 

1377-78  0.855 0.723 1.182 0.77 0.939 

1378-79  0.992 0.746 1.33 0.734 1.016 

1379-80  1.006 1.348 0.746 1.298 1.039 

1380-81  1.06 0.968 1.095 0.912 1.061 

1381-82  1.07 1.221 0.877 1.203 1.014 

1382-83  1.041 0.687 1.516 0.814 0.843 

1383-84  1.044 1.101 0.949 1.04 1.059 

1384-85  1.032 1.098 0.94 1.045 1.051 

1385-86  0.963 0.797 1.208 0.857 0.93 

  DEAافزار منبع: نتایج حاصل از نرم

  
-1378، 1374-1375هـاي  وري در دورهتغییـرات بهـره  دهد که همچنین نتایج نشان می

ــته اســـت. در دوره   1385-1386و  1379-1378، 1377  1374-1375رونـــدي منفـــی داشـ
کند که کارایی فنی در این دوره ارزیابی شده و بیان می 03/2شاخص تغییرات کارایی فنی 

بـوده اسـت. تغییـرات    افزایش یافته که این افزایش کارایی ناشی از افزایش کـارایی مقیـاس   
شـود،  کـه مالحظـه مـی   طـوري باشـد. همـان  مـی 92/0کارایی مدیریت در این دوره برابـر بـا   

وري نداشـته  باشد، لذا اثر منفی بر کارایی فنی و در نتیجه بـر بهـره  ناکارایی مدیریت کم می
کـه  وري ناشی از تغییرات تکنولـوژي بـوده اسـت؛ طـوري    است؛ بلکه کاهش تغییرات بهره

 185-1386و  1377-1378زایش کارایی فنی هم نتوانسته آن را جبران کنـد. در دو دوره  اف
تـر از یـک بـوده کـه باعـث      تغییرات کارایی مدیریت و تغییـرات کـارایی مقیـاس کوچـک    

وري کاهش یافته اسـت. در ایـن دو دوره   کاهش کارایی فنی شده و در نتیجه تغییرات بهره



  1390، پاییز و زمستان 8 و 7فصلنامۀ اقتصاد و الگوسازي، سال دوم، شمارة   138
_____________________________________________________________________________________ 

 

دلیـل انـدك بـودن، نتوانسـته     ي روندي مثبت بـوده، امـا بـه   هر چند تغییرات تکنولوژي دارا
ناکــارایی مــدیریت باعــث  1378-1379وري شــود. در دوره باعــث افــزایش تغییــرات بهــره

  وري شده است. رغم بهبود تکنولوژي باعث کاهش بهرهناکارایی فنی شده و به
ــرات بهــره  ــانگین تغیی ــر آن را حــال می ــؤثر ب ــوژي م   طــی دوره  وري و کــارایی و تکنول

، رونـد تغییـرات   3کنیم. بر اسـاس جـدول    هاي صنعتی بررسی می، براي گروه1386-1374
صـنعتی) مثبـت    33-36و  31، 27-29، 22-25، 20گروه صنعتی (کـدهاي   13وري در بهره
، داراي کارایی مقیاس هستند. بـا وجـود ایـن،    25و  22، 20باشد که از این بین، کدهاي می

هاي صنعتی فوق به حدي است کـه باعـث کـاهش کـارایی فنـی      هدرگرو ناکارایی مدیریتی
وري کدهاي صنعتی فـوق ناشـی از تغییـرات مثبـت     عبارت دیگر افزایش بهرهشده است. به

، روند تغییرات کـارایی فنـی مثبـت    33-36و  31، 29، 28تکنولوژي بوده است. در کدهاي 
وري داشـته  شد. درنتیجه اثر مثبت بـر بهـره  بابوده که این کارایی ناشی از کارایی مقیاس می

هاي صنعتی ذکر شده داراي روندي منفی یا ثابت است، است. تغییرات تکنولوژي در گروه
و  24وري در کـدهاي  وري شود. مثبت بودن بهـره اما نتوانسته منجر به کاهش تغییرات بهره

دلیـل  وري بـه ت بودن بهـره ، مثب23دلیل تغییرات مثبت تکنولوژي است و در کد ، تنها به27
  تغییرات مثبت تکنولوژي و کارایی فنی بوده است. 

 32و  30، 26، 21، 17-19، 15گروه صنعتی (کـدهاي   8وري در همچنین تغییرات بهره
وري اسـت. تنهـا بـراي    دهندة تغییرات منفـی بهـره  تر از یک است که نشانصنعتی) کوچک

هـاي  تر از یـک بـوده و بـراي مـابقی گـروه     چک، کارایی مقیاس کو30گروه صنعتی با کد 
باشد. با وجود این، ناکارایی مدیریتی تر از یک میصنعتی ذکر شده، کارایی مقیاس بزرگ

به حدي است که باعث کاهش کارایی  30و  21، 17، 15هاي صنعتی با کدهاي براي گروه
هـاي صـنعتی   قی گـروه ، مـاب 21فنی شده است که از این بین به غیر از گروه صنعتی بـا کـد   

وري کـدهاي  توان بیان داشت، کاهش بهـره باشند. لذا میداراي ناکارایی تکنولوژي نیز می
صـنعتی بـا    صنعتی فوق ناشی از ناکارایی فنی و ناکارایی تکنولوژي بوده است. براي گـروه 

 ، هر چند تغییرات تکنولوژي مثبت بوده است؛ اما این تغییرات مثبـت بـه حـدي کـم    21کد 
وري خنثی کند. بنابراین کـاهش  بوده که نتوانسته، اثر منفی ناکارایی فنی را بر تغییرات بهره
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وري براي صنعت فوق ناشی از ناکارایی فنی بوده است. روند کارایی فنـی در کـدهاي   بهره
تر از یک بوده که این کارایی ناشی از مثبت بودن کارایی مقیـاس  بزرگ 32و  26، 19، 18
تر از یـک بـوده   گروه صنعتی فوق کوچک 4با وجود این، تغییرات تکنولوژي در باشد. می

هـاي صـنعتی مـذکور بیشـتر از تغییـرات مثبـت       است. تغییرات منفی تکنولوژي بـراي گـروه  
  وري شده است.کارایی فنی بوده است که باعث کاهش بهره

  
  1386- 1374هاي صنعتی طی دوره رووري، کارایی و تکنولوژي در گمیانگین کلی تغییرات بهره .3جدول 

  TFPch  Effch Techch  Pech  Sech  کد صنعت
15 0.97 0.981 0.989 0.924 1.062 
17 0.962 0.979 0.983 0.887 1.104 
18 0.973 1.017 0.957 0.94 1.082 
19 0.947 1.043 0.908 0.904 1.154 
20 1.069 0.97 1.103 0.935 1.037 
21 0.971 0.943 1.029 0.883 1.069 
22 1.031 0.924 1.116 0.884 1.046 
23 1.154 1.059 1.09 1 1.059 
24 1.065 0.947 1.124 0.989 0.958 
25 1.022 0.923 1.107 0.919 1.005 
26 0.999 1.002 0.997 0.949 1.055 
27 1.096 0.978 1.12 1 0.978 
28 1.013 1.024 0.99 0.943 1.085 
29 1.006 1.006 1 0.928 1.084 
30 0.816 0.928 0.879 1 0.928 
31 1.035 1.051 0.984 0.973 1.08 
32 0.992 1.016 0.977 0.931 1.091 
33 1.026 1.045 0.981 0.979 1.068 
34 1.022 1.044 0.978 1 1.044 
35 1.022 1.114 0.918 0.958 1.162 
36 1.021 1.07 0.954 0.98 1.093 

 DEAافزار حاصل از نرممنبع: نتایج 
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  وري به روش اقتصادسنجی هاي مؤثر بر تغییرات بهره. بررسی اثر کارایی2.5
) معتقدنـد کـه، متغیرهـایی کـه     2007( 1برخی از پژوهشگران از جمله ماناگی و رانجان جنـا 

هـاي  دسـت آمـده و سـپس بـا اسـتفاده از مـدل      هـا بـه  ابتدا با استفاده از تحلیل پوششـی داده 
شـوند. لـذا    2گیرند، ممکن اسـت دچـار مشـکل همبسـتگی    می رگرسیونی مورد برازش قرار

ها وسیله تحلیل پوششی دادهدست آمده بهوري بهکنند براي تجزیه و تحلیل بهرهپیشنهاد می
هاي پانـل پویـا اسـتفاده شـود. بنـابراین در ایـن مطالعـه بـرخالف دو مطالعـه داخلـی           از مدل

)) کـه از روش  1382) و موسـوي ایلیـایی (  1388میبدي و همکـاران ( صورت گرفته (امامی 
   3شود.اند، از روش پانل پویا استفاده میحداقل مربعات تجمیع شده استفاده کرده

سـازي  دار در میان متغیرهـاي توضـیحی مـدل   روابط پویا با حضور متغیرهاي وابسته وقفه
  صورت ذیل تصریح کرد:توان بهشود. بنابراین معادلۀ پویا را میمی

)20(  TtNiuXyy itittiit ,,1,,,1'
1,      

طرفـه تبعیـت   از مدل جزء اخـالل یـک   uitاسکالر هستند. با فرض این که  δو  yitکه در آن 
عبارتی تنها یک عامل موجب تفـاوت مقطـع هاسـت و آن الگـوي اثـرات ثابـت       کند، بهمی

  است، داریم: 
)21 (  uit= µi+vit  

),(که در آن  2
ui oIIDu   و),( 2

uit oIIDv       بـوده و در هـر مقطـع مسـتقل از
دار در میان متغیرهـاي  یکدیگرند. مسئلۀ خودهمبستگی به دو دلیل حضور متغیر وابسته وقفه

تابعی از  uitکه گردد. از آن جاییتوضیحی و اثرات مقطعی نامتجانس بین مقاطع آشکار می
iµ  است، آشکار است کهyi,(t-1)  نیز تابعی ازiµ    است، بنـابراین متغیـرyi,(t-1)  عنـوان یـک   بـه

همبسـته اسـت و ایـن خـود سـبب       uitمتغیر توضیحی در سمت راست معادله با جزء خطـاي  
صـورت  بـه  vitمـی گـردد. حتـی اگـر      OLSدار شدن و ناسازگار بودن تخمین زننـده   تورش

هـاي   نیز با فرض اثرات تصادفی بـراي مـدل داده   GLSسریالی همبسته نباشد، تخمین زننده 
) فراینـدي از روش گشـتاورهاي   1991( 4دار خواهـد بـود. آرالنـو و بانـد     تلفیقی پویا تورش

                                                   
1. Managi and Ranjan Jena 2. serial correlation problem 
 

  باشند.تمامی متغیرهاي مورد استفاده در مدل، در سطح ایستا می .3
4. Arellano-Bond (AB) 
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دارنـد، در  هاي قبلی است. آنها بیـان مـی  زنندهیافته پیشنهاد دادند که کاراتر از تخمینتعمیم
با برخی از متغیرهاي توضیحی همبستگی داشته باشد، در آن صورت یکی از  iµکه صورتی

ــورها اســتفاده از روش        روش ــت و انفــرادي کش ــذف اثــرات ثاب ــب بــراي ح ــاي مناس ه
گیري مرتبۀ اول خواهد بود. زیرا در این حالت، استفاده از روش با اثرات ثابت منجر  تفاضل

) تفاضـل  20یب خواهد گردید و الزم است از رابطـۀ ( دار از ضرا هاي تورشزنندهبه تخمین
  شود:) به رابطه زیر تبدیل می20مرتبۀ اول گرفته شود. لذا در این وضعیت رابطه (

)22 (  ittittiit uXyy    '
1,  

,)1(دار متغیر وابسته ()، تفاضل وقفه22در رابطۀ (  tiy     بـا تفاضـل مرتبـه اول جمـالت (
ــه برخــی    ituاخــتالل ( ــوط ب ــی مرب ــین مشــکل درونزای ــوده و همچن ) داراي همبســتگی ب

رو الزم اسـت بـراي   متغیرهاي توضیحی وجود دارد که در مدل ملحوظ نشده است. از ایـن 
برطــرف نمــودن ایــن مشــکل از متغیرهــاي ابــزاري در مــدل اســتفاده شــود. بــراي تخمــین    

  شود:یس متغیرهاي ابزاري به صورت زیر استفاده می)، از ماتر22پارامترهاي رابطۀ (
)23 (  ),...,,,,...,,( )2(21)2(21  tiiitiiii XXXyyydiagz  

شود، به صورت زیـر  نمایش داده می ̂هاي روش پانل پویا که با بنابراین تخمین زننده
  گردد:تعریف می

)24 (  YzzABBzzAB NN  1)(̂  
براي بررسی معتبر بـودن   1از آزمون سارگاندر ادامه، پس از تخمین ضرایب الزم است 

 متغیرهاي ابزاري تعریف شده در مدل استفاده شود.

بـوده کـه بـه صـورت زیـر      2) به صورت مجانبی داراي توزیع 1958آزمون سارگان (
  شود:تعریف می

)25 (   ˆ)(ˆˆ 1

1
zzHzz ii

N

i
i  


  

ــون،   ــن آزم در ای ˆˆ XY  ،̂  ــاتریس ــده،    1kم ــرآورد ش ــرایب ب ، zاز ض
تعـداد   Tباشـد کـه در آن   ) میT-q-1، ماتریس مربع با ابعاد (Hماتریس متغیرهاي ابزاري و 

                                                   
1. Sargan test 



  1390، پاییز و زمستان 8 و 7فصلنامۀ اقتصاد و الگوسازي، سال دوم، شمارة   142
_____________________________________________________________________________________ 

 

دهد. در ایـن آزمـون اگـر فرضـیه     تعداد متغیرهاي توضیحی مدل را نشان می qمشاهدات و 
رت متغیرهـاي ابـزاري تعریـف شـده در مـدل معتبـر بـوده و مـدل         صوصفر رد نشود، در آن

نیازي به تعریف متغیرهاي ابزاري بیشـتر نـدارد. امـا در صـورت رد فرضـیه صـفر متغیرهـاي        
تري بـراي  ابزاري تعریف شده ناکافی و نامناسب بوده و الزم است متغیرهاي ابزاري مناسب

نتـایج بـرآورد مـدل و آزمـون سـارگان در       .(Lee, etal., 2010, p.14)مدل تعریـف شـود   
 ) ارائه شده است. 3جدول (

عنـوان یـک متغیـر توضـیحی وارد مـدل شـده       متغیر وابسته با یک وقفه، به کهاز آنجایی
مدت بین توان نتایج حاصل از رابطۀ کوتاهمی 4است، لذا با توجه به نتایج مندرج در جدول 

  ه به صورت زیر استخراج کرد:متغیرها را طی دوره زمانی مورد مطالع
  

  )ABنتایج برآورد مدل به روش پانل پویا (روش  .4جدول 
 متغیرها  ضرایب مقدار آماره آزمون  ).Probارزش احتمال (

00/0  67/26-  08/0- C  

00/0  56/10-  03/0- dLTfpch (-1)  

00/0  40/207  46/0  dLSech  

00/0  53/95  71/0 dLTechch  

00/0  99/56  67/0 dLPech  

 آزمون سارگان  -  77/17  40/0

  منبع: محاسبات تحقیق
  

شود، متغیرهاي کارایی مقیاس، کارایی مدیریت مالحظه می 4که در جدول گونه همان
وري کل عوامل در صنایع متوسط دار بر بهرهو تغییرات تکنولوژي داراي تأثیر مثبت و معنی

نظـري و تجربـی ارائـه شـده در پـژوهش سـازگار       و بزرگ ایران هستند. این نتیجه با مبـانی  
دست آمده، ضرایب برآوردي تغییرات تکنولوژي، کـارایی ناشـی از   است. براساس نتایج به

باشـند و گویـاي ایـن    مـی  46/0و  67/0، 71/0مدیریت و کارایی ناشی از مقیاس به ترتیـب  
دیریت و کـارایی  تغییرات تکنولوژي، کارایی ناشـی از مـ  یک درصد افزایش در هستند که 
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بـه میـزان    وري کل عوامل صنایع مورد بررسـی بهره به ترتیب باعث افزایشناشی از مقیاس 
شــود، کــه مالحظــه مــیهمــانطوري د.نــگردمــیدرصــد 46/0درصــد و 67/0درصــد،  71/0

بیشـتر متـاثر از    1374-1386وري صـنایع متوسـط و بـزرگ کشـور طـی دوره      تغییرات بهره
هبـود کـارایی ناشـی از مــدیریت بـه عنـوان سـرمایه انسـانی بــوده و        تغییـرات تکنولـوژي و ب  

وري صـنایع مـورد بررسـی    تغییرات کارایی ناشی از مقیاس کمترین تأثیر را بر تغییرات بهره
  طی دوره زمانی مورد مطالعه داشته است. 

بـودن متغیرهـاي   دهد، فرضیۀ صفر مبنی بر کـافی همچنین نتایج آزمون سارگان نشان می
کار رفتـه در  توان بیان داشت که متغیرهاي ابزاري بهتوان رد کرد. بنابراین میاري را نمیابز

اسـتفاده شـده،    ABباشـد. در نتیجـه در تخمـین مـدل پـژوهش کـه از روش       مدل کافی مـی 
 خودهمبستگی بین متغیرهاي مدل وجود ندارد.

دار متغیر ت متغیر وقفهبراي اینکه بتوانیم ضرایب بلندمدت را به دست بیاوریم، کافی اس
وابسته را به سمت چپ مدل آورده و سپس ضرایب متغیرهاي سمت راست را با تقسـیم بـر   
ضریب جدید متغیر وابسته استاندارد نماییم. در این صورت ضرایب بلندمدت حاصل خواهد 

  آمده است، ضرایب بلندمدت به صورت زیر خواهد بود. 5شد. همانطور که در جدول 
  

  )ABضرایب بلندمدت مدل برآوردي به روش پانل پویا (روش  .5جدول 
dLSech  dLTechch dLPech  C dLTfpch 

44/0 68/0  65/0 07/0-  1 

  منبع: محاسبات تحقیق
  

با توجه به جدول ضرایب بلندمـدت، ضـرایب بـرآوردي تغییـرات تکنولـوژي، کـارایی       
باشند که نشـان  می 44/0و  65/0، 68/0ناشی از مدیریت و کارایی ناشی از مقیاس به ترتیب 

دهند به ازاي یک درصد افزایش در تغییـرات تکنولـوژي، کـارایی ناشـی از مـدیریت و      می
وري کـل عوامـل صـنایع مـورد     کارایی ناشی از مقیاس در طـول دوره مـورد مطالعـه، بهـره    

  یابد.درصد افزایش می 44/0درصد و  65/0درصذ، 68/0طور متوسط ترتیب، بهبررسی به
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  و ارائه پیشنهادات  . نتیجه6
ضرورت توسعۀ اقتصادي براي کشـورهاي در حـال توسـعه بـر کسـی پوشـیده نیسـت، لـذا         

هاي خود قرار دهند. ریزي توسعه را در سر لوحۀ فعالیتکشورهاي در حال توسعه باید برنامه
منابع ملی تواند باعث تحرك قسمت زیادي از در این خصوص، توسعه صنعتی از آنجا که می

دهد، یـک تصـمیم   ها و بنیادهاي مادي جامعه را تغییر در جهت توسعه اقتصادي شود و پایه
گردد. براي دستیابی به توسعۀ صنعتی و تداوم آن ساز براي این کشورها قلمداد میسرنوشت

  وري و عوامل مؤثر بر آن در بخش صنعت مورد توجه قرار گیرد. نیز باید بهره
از مـرور مطالعــات صــورت گرفتــه در داخـل آشــکار شــد، مطالعــات    کــهطــوريهمـان 
) و موسـوي  1388)، علیمـرادي ( 1388)، امـامی میبـدي و همکـاران (   1390عزت (اسماعیلی
) در زمینۀ موضوع پژوهش حاضر در سطح صنایع در داخل کشور انجام شده 1382ایلیایی (

نجی متفـاوت نسـبت بـه چهـار     است. در این مطالعه با یک نمونـه آمـاري و روش اقتصادسـ   
وري کــل عوامــل تولیــد در مطالعــۀ ذکــر شــده، بــه بررســی تــأثیر ســرمایۀ انســانی بــر بهــره 

کـه اسـتفاده از   پرداختـه شـده اسـت. از آنجـایی     هاي پنجاه نفر کارکن و بیشتر ایران کارگاه
هـا  داده هاي تابلویی براي متغیرهایی که ابتدا با اسـتفاده از تحلیـل پوششـی   روش سنتی داده

آورد. بنابراین در این مطالعه، برخالف دو وجود میاند، مشکل همبستگی را بهدست آمده به
  ) برآورد شده است.ABمطالعۀ مشابه مرور شده، مدل به روش پانل پویا (روش 

دهـد کـه تغییـرات تکنولـوژي، کـارایی      برآورد مدل ارائه شده در این پژوهش نشان می
وري در دار بـر بهـره  ایی ناشی از مقیـاس داراي تـأثیر مثبـت و معنـی    ناشی از مدیریت و کار

صنایع متوسط و بزرگ ایران هستند. ضرایب بلندمدت برآوردي براي متغیرهـاي مزبـور بـه    
باشــند و گویــاي آن هســتند کــه یــک درصــد افــزایش در  مــی 44/0و  65/0، 68/0ترتیــب 

وري کـل  ی ناشـی از مقیـاس، بهـره   تغییرات تکنولوژي، کارایی ناشـی از مـدیریت و کـارای   
درصـد   44/0درصـد و   65/0درصـذ،  68/0طـور متوسـط   عوامل صنایع مـورد بررسـی را بـه   

وري صنایع متوسط و بـزرگ  شود، تغییرات بهرهکه مالحظه میدهد. همانطوريافزایش می
ه بیشتر متأثر از بهبود تکنولوژي و کارایی ناشی از مدیریت بـ  1374-1386کشور طی دوره 

عنوان سرمایۀ انسانی بوده و تغییرات کارایی ناشی از مقیـاس کمتـرین تـأثیر را بـر تغییـرات      
 وري صنایع مورد بررسی طی دوره زمانی مورد مطالعه داشته است.بهره
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  شود:در پایان با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهاي زیر ارائه می
کل عوامل تولیـد در صـنایع متوسـط و    وري . با توجه به تأثیر کارایی مدیریت در بهره1

وري و رسیدن به رشد بـاالتر، بایـد کـارایی مـدیران     بزرگ کشور، براي افزایش بهره
افزایش یابد. این افزایش کارایی باید با آموزش بیشتر به مدیران و همچنین، پـذیرفتن  

  ساالري در قرار دادن مدیران در اهرم مدیریتی ایجاد شود.اصل شایسته
وري کـل  توجه به اینکه تغییرات کارایی ناشی از مقیاس کمتـرین تـأثیر را بـر بهـره    . با 2

توان نتیجـه  عوامل در صنایع متوسط و بزرگ کشور طی دورة مورد بررسی دارد، می
دهندة عدم استفادة مناسـب از  گرفت که درصد تغییرات کارایی ناشی از مقیاس نشان

از کارشناسـان، نیروهـاي داراي تحصـیالت و    باشد. لذا بایسـتی  کل ظرفیت بالقوه می
ریـزي صـحیح   قوة مدیریتی باال در صنایع مورد بررسی کشور استفاده شود تا با برنامـه 

  بتوان از ظرفیت بالقوه آنها استفاده نمود. 

 . منابع 7
، طـرح  وري صـنایع کشـور  گیري و تجزیه و تحلیـل بهـره  اندازه)، 1368آذربایجانی، کریم (

  زمان برنامه و بودجه استان اصفهان.تحقیقاتی سا
)، 1389اکبـر نـاجی میـدانی و فرشـته جنـدقی میبـدي (       احمدي شادمهري، محمدطاهر؛ علی

وري کل عوامل تولیـد در  روش همگرایی آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره«
  .31-59، ص1، شمارة 1، سالهاي رشد و توسعۀ اقتصادي فصلنامۀ پژوهش، »ایران

اي وري در صـنایع کارخانـه  رابطـۀ کـارایی و بهـره    بررسی)، 1390عزت، حمید (اسماعیلی 
  .عالمه طباطبایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکدة اقتصاد، دانشگاه ایران

، مؤسسـۀ مطالعـات و   وريکـارایی و بهـره  گیـري  اصول انـدازه )، 1384امامی میبدي، علی (
  هاي بازرگانی، تهران. پژوهش

تـأثیر سـرمایه   «)، 1388اهللا مهدوي (امامی میبدي، علی؛ موسی خوشکالم خسروشاهی؛ روح
فصـلنامۀ  ، »شـرقی وري کل عوامل تولید بخش صـنعت اسـتان آذربایجـان   انسانی بر بهره

  .79-106ص  ،41، شمارة 13، سال هاي اقتصادي ایرانپژوهش
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-هـاي نفـت ایـران بـه    وري پاالیشـگاه گیري کارایی فنی و بهرهاندازه)، 1388ایزدي، زهرا (
، پایان نامـۀ کارشناسـی ارشـد، دانشـکدة اقتصـاد، دانشـگاه       هاروش تحلیل پوششی داده

  .عالمه طباطبایی
ارزیـابی کـارایی کاخانجـات قنـد     «)، 1384پورکاظمی، محمدحسین؛ سیدحسن غضـنفري ( 

، 22، شمارة 7، سال هاي اقتصادي ایرانپژوهش، »هاور به روش تحلیل پوششی دادهکش
  .69-90ص

 آشـیل  پاشـنه  پایین وريبهره: اقتصادي تحول طرح بررسی«)، 1387جعفري مهر، اسماعیل (
  .11-13، ص202، شمارة 17، سال گزارش، »ایران اقتصاد

کـاربرد روش تحلیـل فراگیـر    «)، 1387(زارع، ابراهیم؛ امیرحسین چیذري؛ غالمرضا پیکانی 
علـوم و فنـون   ، »وري کل عوامل تولید در زراعت پنبه ایـران ها در تحلیل رشد بهرهداده

  .227-236، ص43، شمارة 12، سال کشاورزي و منابع طبیعی
وري صـنایع در صـنایع بـزرگ    گیـري بهـره  انـدازه «)، 1386نژاد، منصور، الهه انصاري (زراء

  .1-26، ص4، شماره 4، سال هاي اقتصاديفصلنامۀ بررسی، »استان خوزستان
  )edalat.ir-http://www.divan( سایت دیوان عدالت اداري

  )/http://amar.sci.org.ir(سایت مرکز آمار ایران 
  )/http://www.mim.gov.irسایت وزارت صنایع و معادن ایران (

وري عوامـل تولیـد در   اي بهرهتحلیل مقایسه«)، 1387سبحانی، حسن؛ حمید عزیز محمدلو (
  .87-119، ص82، سال تحقیقات اقتصادي، »هاي صنایع بزرگ ایرانزیر بخش

ارزیـابی کـارایی واحـدهاي    «)، 1386طلوعی اشلقی، عبـاس؛ سـیدمحمد حسـینی خضـري (    
، نشریۀ فنـی شـرکت گـاز   ، »هاهاي گاز استانی: روش تحلیل پوششی دادهخرید شرکت

  .23-27، ص38شمارة 
تـأثیر صـادرات صـنعتی و    «)، 1387بهایی (طیبی، سیدکمیل؛ مصطفی عمادزاده و آزیتا شیخ

فصـلنامۀ  ، »OICوري عوامل تولید و رشد اقتصادي در کشورهاي انی بر بهرهسرمایۀ انس
  .85-106، صفحات 2، شمارة 5، سال اقتصاد مقداري

ــه  ــاقلی کهن ــی ( ع ــهري، لطفعل ــور   «)، 1385ش ــادن کش ــد مع ــابع تولی ــرآورد ت ــلنامه ، »ب فص
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وري کـل  رشد بهـره  ۀمحاسب«)، 1386(آنالویی  بیتا؛ یانافشار نمحس؛ محمدرضا ،علیرضایی

مـوردي در   ۀها؛ با یـک مطالعـ  هاي ناپارامتري تحلیل پوششی دادهعوامل به کمک مدل
  .177-206، ص78، شمارة تحقیقات اقتصادي، »قصنعت بر
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  .39-50، ص27، سال هاي بازرگانیبررسی، »هاي اقتصاديدر سطح بنگاه

انسانی در بخش صنعت استان آذربایجان  ۀجایگاه سرمای)، 1382موسوي ایلیایی، معصومه (
  اعی، دانشگاه تبریز.نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم انسانی و اجتم ، پایانشرقی
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