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به حاضر مقاله رو  از این ،باشد ثیرگذار بر رشد اقتصادی میأسرمایه انسانی یکی از عناصر مهم ت

 سایر عوامل با درمقایسه شرقی آذربایجان استان صنعت بخش تولید رشد بر یانسان سرمایه ثیرأت بررسی
داگالس  -کاب  تابع منظور،  این  رایب .دپرداز می مقیاس وکارایی تکنولوژی  یایکار همانند ثیرگذارأت 

دهدکه عامل سرمایه انسانی  نتیجه برآورد نشان می.  تخمین زده شده است Pooling Dataبه روش
 در بررسی اثر ،همچنین .باشد  بخش صنعت استان میتولیدداری بر رشد اثیرمثبت و معنأدارای ت

 و با استفاده از شاخص مالم DEA تولید از روش وری کل عوامل نی بر تغییرات بهرهسرمایه انسا
 کل عوامل تولید و تغییرات کارایی مدیریت در مقایسه با وری بهرهکوئیست به تحلیل تغییرات 

. است   پرداخته شده)1374 -1385( تغییرات کارایی ناشی از مقیاس و تغییرات تکنولوژی طی دوره
 یکسانی با سایر  است که تغییرات کارایی مدیریت با ضریب تقریباًاین بخش نیز حاکی از نتایج این

  .باشد  استان تأثیرگذار میصنایع وری کل عوامل عوامل بر بهره
  

 .JEL: G24,O14,O47بندی  طبقه
  .نعتص ،Pooling Data ،رشد ارزش افزودهعوامل تولید،  کل وری سرمایه انسانی، بهره :کلیدی های واژه
  

                                                 
 15/8/1389: تاریخ پذیرش                  23/5/1389:تاریخ دریافت 
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  مقدمه . 1
زان ی از میافته ناشین  توسعهی با کشورهای صنعتین کشورهای تفاوت فاحش بکه د بتوان گفتیشا

 در جامعه آنها یت فرهنگ علمی متخصص و حاکمیروهای از نیشرفته صنعتی پی کشورهایبرخوردار
 یدارند الزم است برار توسعه بری در مسیثرترؤ میها افته گامی توسعه نینکه کشورهای ایبرا. باشد
، ی انسانیرویق آموزش و پرورش نی از طرکنند تالش کنند و یزیر مد برنامهاکارکار یرویت نیترب

  . ش دهندی آنان را افزاییهمواره دانش و توانا
ت ی کشور در اولوی صنعتیها تی تاکنون فعال1342 در سال ینکه از برنامه اول عمرانیبا وجود ا

ن مشکالت به یا عمده بخش .کشند یم دکی به خود با را مشکالت از یاریبس رانیا عیهنوزصنا گرفته، قرار
 یکار در بخش صنعت یروی اندک نیور بهره. دنشو ی استناد داده میفقر دانش و مهارت منابع انسان

فروش  و رکود ی، کسادیدینه هر واحد تولیش هزیها، افزا متیش قی معلول افزایران تا حدیاقتصاد ا
  . ه بوده استیل کند سرمای و تشکیدی تولیها تیازار صنعت، استفاده کمتر از ظرفدر ب

ر ی همانند سا به طور اخصیجان شرقیرشد بخش صنعت در کشور ما به طور اعم و استان آذربا
 ماهر ،دهید  آموزشی انسانیرویازمند نی نآالت و ابزار نید ماشی در خریگذار هیها عالوه بر سرما بخش

افت که درصد یتوان در یده مید  آموزشی انسانیروی به آمار نمختصر ی با نگاهاماباشد،  ی مو متخصص
 شاغالن 1385 در سال ، مثالعنوان به. ز استیار ناچی در بخش صنعت بسیالت عالین با تحصیشاغل
دهند و در  یل مین بخش صنعت را تشکی درصد کل شاغل9پلم کشور تنها ی دیالت باالی تحصیدارا
ن ین ای نفر شاغل6493398 درکل کشور از یعنی باشد ی م درصد16زان ین میز ای نیجان شرقیتان آذربااس

 نفر 25464ن بخش تنها ین ای نفر شاغل418485 از یجان شرقی نفر و در استان آذربا563421بخش تنها 
  .)1385ران، یمرکز آمار ا( برخوردارند یالت دانشگاهیاز تحص

بزرگ  یها  درصد از کل کارگاه8 با اختصاص یجان شرقی استان آذربانکهیلذا با توجه به ا
مرکز (  تعدادکارگاه در کشور باشدلحاظن استان ازی به خود توانسته دوم1385 کشور در سال یصنعت
د ی تولی را برای و انسانیکیزیه فی از منابع سرمایحجم قابل توجهکه  از آنجاییو ) 1385 ،رانیآمار ا

ر یسه با سای در مقایه انسانیکه عامل سرماشود یجاب مین مسأله ای ا،ار داردی دراختیمحصوالت صنعت
ن بخش ی اتولید رشد ،گریعبارت دبه . باشد ی اثرگذار م استانبخش صنعت رشد تولیدعوامل چگونه بر 

   است؟ یمنف ای مثبتتولید رشد بر عامل نیا اثر و دهد یم نشان تیحساس عامل نیا راتییتغ به میزان تاچه
 ی ناشیور رات بهرهیی تغکهدیف جدی تعراساسد بری کل عوامل تولیور   در محاسبه بهره،نیهمچن

مطرح ال ؤن سی است حال ایرات تکنولوژییت و تغیریاس، مدی از مقی ناشییرات در کاراییاز تغ
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سه با ی در مقادهه گرفته شدی که همواره نادیه انسانی سرماعنوان بهت یری از مدی ناشیی که کاراشود می
 و چگونه اند بوده موردتوجه دیتول عوامل یور بهره بر ثرؤم عوامل عنوان هب که یتکنولوژ و اسی مقییکارا
ه یگاه سرمای جای بررس،ن مقالهی هدف ای پس به طورکل؟رگذار استی تأثیور  بر بهرهیزانیم به چه
  :  کهباشد می ها پرسشن ی به ایی گو پاسخی است و در پیجان شرقی دربخش صنعت استان آذربایانسان

 )1374 -1385(دوره  طی یشرق جانیآذربا استان صنعت بخش تولید رشد بر یانسان هیرسرمایتأث. 1
  چگونه است؟ 

ر یی چگونه تغ)1374-1385( دوره ی طیجان شرقی استان آذربای صنعتی در واحدهایور بهره. 2
 کرده است؟ 

 )1374-1385( دوره ی طی شرقآذربایجان استان ی صنعتیها در واحدیور رات بهرهییعلل تغ. 3
  اند؟   بودهیچه عوامل

 سازماندهی شده است که در ابتدا به ادبیات موضوع پرداخته و سپس صورتمقاله حاضر به این 
در ادامه . پرداخته شده است شرقی آذربایجانوری در سطح ملی و استان  های بهره به بررسی شاخص

 نهایتو در پرداخته تجربی برآوردهای تحلیل و تجزیه به متغیرها معرفی و مبانی نظری رمرو ضمن ،مقاله
  . گیری مقاله ارائه شده است نیز نتیجه
 

  ات موضوع یادب .2
   رشد ارزش افزودهسرمایه انسانی و  .2-1

  تولیدرشد بر یانسان هیسرما ریتأث درخصوص یمباحث فراوان ،یانسان هیسرما خصوصدر متعدد مطالعات
   :شود یل به چند مورد در خارج و داخل کشور اشاره میکند که در ذ یمطرح م

. ده شده استی نامیه انسانی سرمایتئورن اقتصاددانان معاصر است که پدر یتر تئودور شولتز از مهم
  معتقد داردید فراوانیکأ تی اقتصادیها لی در تحلیه انسانیت و ضرورت توجه به سرمای که به اهمیو

محسوب  ی و توسعه اقتصادوری بهرهن منبع رشد یتر ها مهم  انسانی اکتسابیها ییاست که توانا
، باال رفتن قدرت وری بهرهش ی انسان که موجب افزای اکتسابیها ییاست که توانامعتقدشولتز . شوند می
است و ی پایدی خدمات تولب موجیا هی سرمایک کاالی در واقع همانند .گردد ی مید و درآمد ویتول
  . شود ی قلمداد میگذار هی سرماینوع

 دی داگالس موفق شد تا نشان دهد که عالوه بر عوامل تول–د کاب ی تابع تولیری با بکارگابتداوی 
 یها ییجو  و صرفهیکار، سطح تکنولوژ یرویت نیفیل بهبود در کی از قبیگریمورد استفاده، عوامل د

  ). 92 -95 صص ،1376 ،لطفی(اند   داشتهیا  مشارکت عمدهیاددر روند رشد اقتص نیزاس ی از مقیناش
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 زمانی  دورهطی کشور 98های  با استفاده از داده ی در مقاله مشترک)1992(  ویلو و، رومریمنک
مدل را تخمین  OLS1 و با استفاده از روش را تکامل داده سولو یمدل رشد اقتصاد )1985-1960(

  : باشد یر میکنند به صورت ز یشنهاد می که آنها پی مدل.زدند
  

βα1βα EHKY −−=  
  

کشش ,αβثر و ؤ کار میروین E، یانسان هی سرماH، یکیزیه فی سرماK محصول کل، Y ،که درآن
 عامل ،OECD2 ی درحال توسعه وکشورهایکه درکشورهادهد ی آنان نشان میج بررسینتا. باشند می

  .  داردیر رشد اقتصادب یشتریر بی تأثیکیزیه فیت به سرما نسبیه انسانیسرما
را در  رابطه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در تحقیقی با تخمین مدل سولو) 2006 (کانگ
  و روش)1962-1990( دوره های ین تحقیق با استفاده از داده در اوی. جنوبی بررسی کرد کشور کره
 بر رشد  کل عوامل تولیدوری بهرهثیرگذاری بر أکه سرمایه انسانی با ت تدست یاف به این نتیجه پانل دیتا

  .اقتصادی اثر مثبت دارد
ثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی انجام أ تخصوصتحقیقی در) 2007(بالدسی و همکارانش 

ن نتیجه  به ای)1971-2000( دوره های دادهو  پانل دیتاآنها در این تحقیق با استفاده از روش . دادند
  .تواند منجر به رشد باالتر شود موزش میآکار و   در سالمتی نیرویکردن که هزینهدست یافتند

ر نقش آموزش بر ی تأثرابطه باشتر در ی بیه انسانی سرماخصوص دری مطالعاتنیزدر داخل کشور 
  . شود یل به چند مورد اشاره میکه در ذوجود دارد یتوسعه و رشد اقتصاد

 به بررسی "اثرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران"  عنوانتحتدر تحقیقی ) 1381( صالحی
رومر و ویل   مدل منکیو،تخمینوی با  .ه استپرداخت )1345-1375( طی دوره ارتباط بین این دو متغیر

 بر رشد یدارابه این نتیجه دست یافت که سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنبرای ایران  OLSبه روش 
  .صادی دارداقت

ثیر أت" عنوان تحتابطه با سرمایه انسانی و رشد اقتصادی تحقیقی ردر ) 1385( تقوی و محمدی
 مربوط یها داده در این تحقیق با استفاده از آنها .ددن انجام دا"سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران

گساالن و نیز رشد متوسط که رشد سطح سواد در بزرند به این نتیجه رسید)1338 -1381 (به دوره
  . بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته استیثیر مثبت و معنادارأ تکار های تحصیل نیروی سال

                                                 
1. Ordinary Least Square 
2. Organization for Economic Co-Operation and Development 

)1(
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   بهره وری .2-2
 :شود یکه به چند مورد در داخل و خارج اشاره م  انجام گرفتهی مطالعات مختلفنیز وری بهره رابطه بادر 

 وری درکشورهای بهره بر انسانی سرمایه ثیرأت ررسیب به تحقیقی در )2003( همکارانش و ماودوس

OECD   های تحلیل مرزی  آنها برای انجام این بررسی از روش . پرداختند)1965 -1990(طی دوره
آنها در این تحقیق نتیجه .  استفاده کردندDEA(2( ها داده  و روش تحلیل پوششی1)SFA( تصادفی

  . دهد وری نیروی کار را افزایش می هگرفتند که سطح باالتر سرمایه انسانی بهر
، پیشرفت فنی و 3(TFP)وری کل عوامل تولید  در پژوهشی به بررسی بهره) 2005(دونگلن

و با بکارگیری  ها دادهوی با استفاده از روش تحلیل پوششی .  پرداخته است صنایع چینکارایی تغییرات
 صنایع TFP که رشد دست یافتن نتیجه  به ای)1993-2002(ی صنایع تولیدی چین طی دوره ها داده

  .تولیدی چین بیشتر به پیشرفت تکنولوژی بستگی دارد
وری را با استفاده از  ، سرمایه انسانی و رشد بهرهR&D4در تحقیقی رابطه بین ) 2007 (اپرجیس

سی  مورد برر)1980-2000 (رهای اتحادیه اروپا طی دو ی صنایع کارخانهها دادهدیتای پویا  مدل پانل
ای برای نیروی انسانی نتیجه گرفت که  وی در این تحقیق با بدست آوردن سطح آستانه. قرار داد

 R&Dوری بیشتری از  ای هستند بهره  آستانه انسانی باالتر از سرمایه انسانیکشورهایی که دارای سرمایه
  :میکن یاکتفا م  موردسهان ینجا به بیکه درا  انجام شدهییها  پژوهشنیزکشور  در داخل .آورند بدست می
 گروه 9وری صنایع استان آذربایجان شرقی برای  در کتاب خود به محاسبه بهره) 1384(جو  همت

وی در . دیتا پرداخته است  و به روش پانل)1370-1378( برای دوره ISICصنعت تعریف شده بر طبق 
بررسی به گروه صنایع کاغذ،  در کل دوره مورد TFPاین تحقیق نتیجه گرفته است که کمترین میزان 

 TFP این گروه از صنایع دارای باالترین نرخ رشد متوسط ساالنه اما ،مقوا، چاپ و صحافی تعلق دارد
ترین نرخ  در ضمن در دوره مورد بررسی صنایع شیمیایی دارای پایین. باشند  صنایع استان میبین تمام

   .باشند  میTFPرشد متوسط ساالنه 
از طریق ( به ارزیابی نقش انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی ای در مقاله) 1386(آبادی  شاه

، انباشت تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه انسانی و ) مستقیم خارجیگذاری سرمایهالملل و  تجارت بین
 ازطریق کل عوامل را وری بهرهوی معادله .  کل عوامل پرداخته استوری بهرهثر بر ؤسایر عوامل م

های زمانی  ری روش همگرایی یوهانسن و حداقل مربعات معمولی با استفاده از مجموعه سریبکارگی
                                                 
1. Stochastic Frontier Analysis  
2. Data Envelopment Analysis 
3. Total Factor Productivity 
4. Research and Development 
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دهد که انباشت سرمایه تحقیق و  نتایج برآورد نشان می.  برآورد کرده است)1338-1382(طی دوره 
 مستقیم خارجی و گذاری سرمایهازطریق (خارجی  توسعه داخلی، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه

المللی، نرخ ارز واقعی، نرخ  ، سرمایه انسانی، شدت سرمایه، شاخص باز بودن، ذخایر بین)کاالتجارت 
همچنین . دارند ثیرأت عوامل کل وری بهره بر اسالمی انقالب و تحمیلی جنگ موهومی متغیرهای و تورم

یق و توسعه کندکه اثر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحق نتایج برآورد پیشنهاد می
تری نسبت به  متغیرهای موهومی جنگ تحمیلی و انقالب اسالمی اثر قوی خارجی، شاخص باز بودن و

  . کل عوامل دارندوری بهرهدیگر متغیرها بر 
در اقتصاد ایران با  TFPدر مقاله خود به بررسی عوامل موثر بر ) 1387(امینی و حجاری آزاد 

عنوان جانشین سرمایه انسانی از نوع آموزش، سرمایه  هت عالی بکید بر نسبت شاغالن دارای تحصیالأت
ها   شاخص میزان استفاده از ظرفیتعنوان بهدولتی و نسبت تولید بالفعل به بالقوه  تحقیق و توسعه

 به روش )1347 – 1383(های  ی سری زمانی سالها داده نتایج برآورد الگو با استفاده از .اند پرداخته
که در بلندمدت سرمایه تحقیق و توسعه دهد نشان می 1(ARDL)های گسترده  ا وقفهمدل خود توضیح ب
 مثبت و آثار نسبت شاغالن دارای تحصیالت عالی دارای ویژه هبرداری از ظرفیت و ب دولتی، نرخ بهره

  .وری هستند داری بر بهرهامعن
  

  استان آذربایجان شرقی  در سطح ملی ووری بهرههای  بررسی شاخص .3
 و پردازیم های پنجساله توسعه کشور می  در طول برنامهTFP  و در ابتدا به بررسی شاخصبخشاین در 

خواهیم  شرقی ذربایجانآ استان و ایران صنعت بخش در وری بهره روند تغییرات بین ای مقایسه سپس
  .داشت

  
   های پنجساله توسعه کشور  در طول برنامهTFPشاخص   .3-1

وری کل  آمارها بیانگر این است که شاخص بهره) 1368 -1372( سعه کشورطی دوره برنامه اول تو
 افزایش 1372 در سال 5/80 درصد به 59/3 با متوسط رشد ساالنه 1368 در سال 9/69عوامل تولید از 

 درصد از متوسط رشد اقتصادی 03/46وری کل عوامل تولید،  در این دوره رشد بهره. یافته است
 دوران آغازدر این دوره با پایان جنگ تحمیلی و . را محقق نموده استدرصدی این دوره  8/7

های بیکار و   باعث بکارگیری ظرفیتموضوعاین . بازسازی، کشور وارد دوره رونق اقتصادی شد
ای  امکانات سرمایه و ها ظرفیت از کامل استفاده موانع رفع و دیده خسارت تجهیزات و امکانات بازسازی

                                                 
1. Auto – Regressive Distributed Lag  
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های تحصیل شاغالن، درصد شاغالن  دولتی، متوسط سال  دوره، هزینه تحقیق و توسعهدر این. کشور شد
های  برداری از ظرفیت به عنوان جانشین میزان بهره(دارای تحصیالت عالی، نسبت تولید بالفعل به بالقوه 

ش  نقوری بهرهمین رشد أاند و در ت و درجه باز بودن اقتصاد دارای نرخ رشد مثبتی بوده) تولیدی
سازی نرخ ارز و شکست این سیاست آثار   اجرای سیاست یکسان)1372-1374( طی دوره .اند داشته

 از  پیش کل عوامل تولید نمایان ساخته و این روند تاوری بهره کاهش در رشد صورتمنفی خود را به 
 مرکز آمار و اطالعات از بانک مرکزی و( ادامه یافت 1374 اقتصادی در سال اجرای سیاست تثبیت

  .)ریزی و مدیریت اقتصاد آمار ایران، محاسبات دفتر برنامه
 در سال 5/79 کل عوامل تولید از وری بهره، شاخص )1374-1378(طی برنامه دوم توسعه کشور 

 1374در سال .  کاهش یافته است1378 در سال 8/78 درصد به -22/0 با متوسط رشد ساالنه 1374
 نیز 1375 کل عوامل تولید شده و این روند برای سال وری بهرهرشد اجرای سیاست تثبیت سبب افزایش 

ی و نیل اقتصاد به سمت شرایط رکودی سبب ضهای انقبا   اصرار بر اجرای سیاستاما. تداوم داشت
 سویاز .  ادامه داشت1377 تا سال  گردید که تقریبا1376ً کل عوامل تولید در سال وری بهرهکاهش 
اطالعات  و آمار( افزود تولید عوامل کل وری بهره در کاهش شدت بر دیگر بار 1378 نفتی شوک ،دیگر

  .)ریزی و مدیریت اقتصاد از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، محاسبات دفتر برنامه
 طی این دوره کهدنده ، نتایج عملکردها نشان می)1379-1383(طی برنامه سوم توسعه کشور 

 5/81 درصد به 65/0 با متوسط رشد ساالنه 1379 در سال 4/79ز  کل عوامل تولید اوری بهرهشاخص 
 61/5 معادلدر این دوره متوسط رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی .  افزایش یافته است1383در سال 

طی این . باشد  درصد می59/11 کل عوامل تولید از رشد مذکور وری بهرهدرصد بوده و سهم رشد 
گری دولت در  انحصارات و حرکت در جهت کاهش نقش تصدیدوره، با اجرای سیاست کاهش 

همچنین در این دوره، هزینه تحقیق . پذیری در اقتصاد فراهم گردید  بتدریج شرایط بهبود رقابتاقتصاد
ها و درجه بازبودن اقتصاد دارای  های سرمایه انسانی، میزان استفاده از ظرفیت و توسعه دولتی، شاخص

بودن زمان  در این دوره نیز طوالنی. اند وری نقش مثبت داشته مین رشد بهرهأدر تنرخ رشد مثبتی بوده و 
مد از سرمایه انسانی و ا، عدم استفاده کارگذاری سرمایهیی ابودن کار های عمرانی، پایین اجرای طرح

عات از آمار و اطال (اند وری در این دوره بوده یند تولید از جمله موانع رشد سریع بهرهادانش فنی در فر
  .)ریزی و مدیریت اقتصاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، محاسبات دفتر برنامه

وری  رشد ساالنه شاخص بهره) 1384-1385( طی دوره دو سال اول برنامه چهارم توسعه کشور
 کشور 1384 درصد و سهم آن در رشد اقتصادی سال 59/0  با برابر1384کل عوامل تولید در سال 
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  با برابر1385وری کل عوامل تولید در سال  رشد ساالنه شاخص بهره.  درصد بوده است39/10  بابرابر
با انجام . را محقق کرده است) درصد2/2( درصد از هدف برنامه 8/46 درصد بوده است که 03/1

 درصد در 59/3 از TFPکه متوسط رشد ساالنه شاخص شود های توسعه مشاهده می ای بین برنامه مقایسه
 درصد در طول 65/0 درصد در طول برنامه دوم توسعه و به رقم -22/0برنامه اول توسعه به رقم طول 

 و 59/0های اول و دوم برنامه چهارم توسعه به ترتیب به  برنامه سوم توسعه رسیده و این رقم در طول سال
در حد  در برنامه اول TFPشود که متوسط رشد شاخص  لذا مشاهده می.  درصد رسیده است03/1

. باالیی بوده اما از این برنامه به بعد با کاهش مواجه شده و سپس با روند صعودی همراه بوده است
 عوامل تولید با  کلوری بهره شاخص )1368 -1385( طی دوره زمانی گرفتهبراساس مطالعات صورت 

عنوان  که به لیدالی. است  کاهش یافته1385 درسال 8/82 به 1368 در سال 100 از -46/0متوسط رشد 
 دولت، گری تصدی نقش و انحصارات وجود شامل شده ذکر ها شاخص رشد روند شدن موانع کند

 عدم  ویند تولیدامد از دانش فنی در فراعدم استفاده کار، بودن درجه رقابت پذیری اقتصاد کشور پایین
مرکز آمار ایران، محاسبات آمار و اطالعات از بانک مرکزی و (  استمد از سرمایه انسانیااستفاده کار
  .)ریزی و مدیریت اقتصاد دفتر برنامه

 
  روند بهره وری در بخش صنعت ایران و استان آذربایجان شرقی .3-2

 برابر با 1374وری کل عوامل تولید در بخش صنعت در سال   بهره،ی مرکز آمار ایرانها دادهبراساس 
 درصد کاهش یافته -3/0 با نرخ رشد )1374-1385( بوده است که این شاخص در طول دوره 66/1

وری کل عوامل تولید در بخش صنعت به طور متوسط افزایش   بهره1378 تا سال 1374  سالاز. است
ریزی و مدیریت  آمار و اطالعات از بانک مرکزی و مرکزآمار ایران، محاسبات دفتر برنامه( یافته است

اشین آالت و تکنولوژی به کشورهای دیگر متکی است که صنعت ایران از لحاظ م از آنجایی. )اقتصاد
ای و واردکردن تکنولوژی از سال  تواند به دلیل خرید کاالهای سرمایه بنابراین افزایش این رشد می

 از آنجا که نیروی متخصص و آشنا به تکنولوژی روز در ایران کم است به اما.  به ایران باشد1368
 شاهد کاهش رشد 1378 از سال پس زیاد نبوده و در ادامه نانآنچوری  همین دلیل این رشد بهره

تواند به دلیل   می)1374-1378(وری در طول دوره  دلیل دیگر برای افزایش بهره. ایم وری بوده بهره
های صنعتی شده و باعث  ها موجب افزایش سود تولیدکننده ها باشد که این افزایش قیمت افزایش قیمت
 داشته درپیوری را  گذاری رشد بهره در این بخش شده که این افزایش سرمایهگذاری  افزایش سرمایه

های انقباضی و اصرار   اعمال سیاست)1372-1374(های   درصدی سال50 از تورم تقریباً پس. است
تواند دلیل   موجب رکود در ایران شده که تا حدودی می1376ها بعد از سال  شدید بر این سیاست
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های بعد از  وری برای سال همچنین از دالیل عمده کاهش بهره.  بخش صنعت باشدوری در کاهش بهره
آالت وارداتی  ماشین به ایران صنعت که آنجایی از .کرد اشاره نفت قیمت کاهش شوک به توان می 1378

وسیله ارزهای حاصل از فروش نفت خریداری  هآالت ب وابسته است و با توجه به اینکه این ماشین
تواند از   میموضوعآالت به کشور کاهش یافته که این   ورود این ماشین1378 با شوک نفتی شوند، می

شرقی  استان آذربایجان  صنعت دربخش وری بهره تغییر روند اینکه حال .باشد درکشور وری بهره افت عوامل
ایجان شرقی را وری بخش صنعت آذرب توان روند تغییرات بهره  می)1(تقریباً نوسانی است که در نمودار 

 برای ،پردازیم به آن میمقاله که در ادامه  )1-5(براساس محاسبات انجام شده در بخش . مشاهده کرد
 مربوط به TFP بیشترین رشد ل تولید بخش صنعت آذربایجان شرقیوری کل عوام روند تغییرات بهره

 محصوالت نساجی،  مربوط به صنایعTFPباشد و بیشترین کاهش  صنایع تولید فلزات اساسی می
 زیر یع استان آذربایجان شرقی به صورتهای صنا  در بخشTFPترتیب رشد . باشد  میپوشاک و چرم

   :باشد می
، چوب و محصوالت چوبی ،صنایع متفرقه ،چاپ و انتشار مقوا، کاغذ، ،تولید فلزات اساسی
 ،آشامیدنی و دخانیات مواد غذایی، ،شیمیایی، نفت، الستیک و پالستیک ،محصوالت کانی غیرفلزی

  .پوشاک و چرم محصوالت نساجی، ،ابزار و محصوالت فلزی آالت، ماشین
وری بخش صنعت آذربایجان شرقی به طور متوسط روند نوسانی داشته و   نرخ رشد بهره،درکل

تواند   میها وری وجود دارد که این نوسان توان گفت که روند افزایشی و یا کاهشی در روند بهره نمی
دیگری شرقی و به طور کلی ایران نسبت به کشورهای   دلیل تکنولوژی پایین بخش صنعت آذربایجانبه

 در چند سال اخیر ورود کاالهای چینی به ایران به عنوان مثال، به.  باشدکه شریک تجاری ایران هستند
  موضوعصنعت ایران ضرر رسانده و موجب دلسردی تولیدکنندگان این بخش شده است که این

که استان آذربایجان شرقی یکی  از آنجایی. وری در این بخش باشد تواند یکی از عوامل کاهش بهره می
هایی   بنابراین صنعت این استان از این امر مستثنی نبوده و بخش،باشد های صنعتی در کشور می از استان

  .اند از صنعت استان آذربایجان شرقی از این امر آسیب دیده
   

 و معرفی متغیرها  یر نظیمبان .4
   گالسا د– الگوی کاب .4-1

 سرمایه و کار در وری بهرهبرای تخمین داگالس -کاب توسط 1928 بار در سال نخستیناین الگو برای 
  : باشد زیر میصورت  فرم ریاضی این تابع به. آمریکا ارائه شد

α1
2Xα1AXY −

=  )2( 
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تابع دارای دو خصوصیت . باشد  بیانگر تکنولوژی میA سرمایه و X2 نیروی کار و X1  در آن،که
تابع، بازده نهایی   و دیگری اینکهها است  همگن از درجه یک نسبت به نهادهیکی اینکه باشد اصلی می

  . کند نزولی برای کار و سرمایه را در صورت ثابت ماندن یکی از آنها بیان می
 

  ) الگوی نمایی(گالس ا د– الگوی تعمیم یافته تابع کاب .4-1-1
  :  زیر ارائه شدصورت گالس بها د–تابع تعمیم یافته کاب 

  

nβ
n...X3β3X2β2X1β1AXY =  

  

  .  مجموعه تأثیرات سایر عواملی است که در مدل آورده نشده استA ،که در آن
  

∑= iβiXAو  m1,...,ni += 
  

گالس، همگن از درجه اد – تابع از نوع کاب. 1: باشد  شرح می اینفوق بههای تابع  ویژگی
∑ iβکشش جزئی تولید برای هر نهاده برابر پارامتر . 2 ،استβی تولید ها منحنی. 3 ،آن نهاده است

حدمشخصی ازکاربرنهاده که . 4 ،کنند  هیچ وقت همدیگر را قطع نمیXبرای هر نهاده نهایی و متوسط 
   .)223-227، صص 1376نژاد،   موسی ودبرتین (حداکثر کند وجود ندارد را تولید

 

  گالس ا د–بخش صنعت استان آذربایجان شرقی در قالب مدل تعمیم یافته کاب  رشد تولید الگوی .4-1-2
گالس ا د-مدل تعمیم یافته کاب ،شرقی آذربایجان استان صنعت  بخشتولیدالگوی رشد مدل انتخابی برای
  :  بر این اساس داریم وبوده است باشد که مورد استفاده دنیسون یا تابع نمایی می

  

3αH2αL1αAKy =  
  

 سرمایه H،  فاقد تحصیالت عالی نیروی کارL،  موجودی سرمایهK، سطح تولید y ،که در آن
ها iα. یر سایر عواملی که در مدل لحاظ نشده است تأثA، )نیروی کار دارای تحصیلالت عالی( انسانی

 از نهادهای فوق به شرح زیر یکتولید نهایی هر. دهد  از عوامل فوق را نشان مییککشش جزئی هر
  :باشد می

3αH2αL
11αAK1αdK

dg
KMP

−
==  

3αH
12αL1αAK2αdL

dg
LMP

−
==  

13αH2αL1αAK3αdH

dg
HMP

−
==   

)3( 

)4( 

)5( 

)6(
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  روش مالم کوئیست  .4-2
عکس مقادیر ((DEA)  ها داده و روش تحلیل فراگیر 1کوئیست  از شاخص مالموری بهرهدر محاسبه 

 هستند که این توابع مسافت در محاسبه شاخص 2 برابر توابع مسافتDEAکارایی محاسبه شده از روش 
 وری هرهبکوئیست، تفکیک  مالم شاخص. استفاده گردیده است )روند بکار می )وری بهره( کوئیست مالم

شاخص .  میسر ساخته استرا کل به دو جزء عمده آن یعنی تغییرات تکنولوژیکی و تغییرات کارایی
 در چارچوب 1982ابتدا در زمینه تئوری مصرف بیان شد و این روش در سال ) 1953(مالم کوئیست 

چوب در چار) کوئیست شاخص مالم( این توابع مسافت 1992در سال . تئوری تولید مطرح گردید
DEA کوئیست با  شاخص مالم.  بر پایه حداقل سازی عوامل تولید بکار گرفته شدوری بهره برای محاسبه

ای تخمین زده   نرم افزارهای رایانهازطریق  مستقیمصورت بهکه شود استفاده از تابع مسافت تعریف می
  ).  استفاده شده استDeapافزار  در این مقاله از نرم( شود می

گرفتن با درنظر و تولید عامل بردار سازی حداقل وسیله هب را تولید تکنولوژی تولید، عامل مسافت تابع
یابی با حداکثرسازی  نماید و تابع مسافت محصول به مسئله بهینه  مشخص میبردار محصول داده شده

 تابع مسافت در این مقاله تنها به تحلیل. کند  توجه میشده  اساس بردار عامل تولید دادهبردار محصول با
شاخص . گردد شود، زیرا تابع مسافت عامل تولید نیز به همان صورت تحلیل می محصول پرداخته می

  : گردد صورت زیر بیان می هکوئیست با استفاده از توابع مسافت ب مالم
1/2)]sX,s(Yt)/DtX,t(Yt[D)]sX,s(Ys)/DtX,t(Ys[D)tX,tY,sX,sM(Y ∧×=  

  

 باشد Dt(Yt,Xt)=1اگر . ( استs تا tدهنده فاصله زمانی مشاهدات   نشانDs (Xt , Yt) ،در اینجا
 مورد  برداری است که حداقل عامل تولیدXt یعنی بنگاه عدم کارایی فنی ندارد و بردار عوامل تولید

مقدار اگر . )دهد  را نشان میt با استفاده از تکنولوژی تولید در دوره Yt نیاز برای تولید سطح محصول
M) کل عوامل طی زمان وری بهره رشد مثبت دهنده  نشانبزرگتر از یک باشد) ستکوئی شاخص مالم t 

 .دهد  کل عوامل را نشان میوری بهرهکه از یک کوچکتر باشد سیر نزولی   است و هنگامیsتا زمان 
  : ودمصورت زیر ارائه ن هتوان ب تابع فوق را با عملیات ساده ریاضی می

 

1/2)]}sX,s(Yt)/DsX,s(Ys[D

)]tX,t(Yt)/DtX,t(Ys{[D)]sX,s(Ys)/DtX,t(Yt[D)tX,tY,sX,sM(Y

∧

××=
 

 

                                                 
1. Malmquist 
2. Distance Functions 

)7(

)8(
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 کند گیری می  اندازهt , sهای  یرات کارایی را در زماندر این معادله قسمت خارج از کروشه، تغی
قسمت داخل .  استs به کارایی در زمان tدهنده نسبت کارایی در زمان  یعنی تغییرات کارایی نشان

نماید و برابر میانگین هندسی تغییرات  گیری می کروشه در معادله، تغییرات تکنولوژی را اندازه
   چهار تابع مسافت یعنی معادالت فوقپاسخبرای به دست آوردن .  استt , sتکنولوژی در دوره 

Dt(Yt , Xt) , Dt(Ys, Xs) , Ds(Yt, Xt) , Ds(Ys,Xs)ین ترتیب که برای هر تابع ا هب. شوند  محاسبه می
شود و برای تجزیه تغییرات کارایی به دو جزء آن یعنی  ریزی خطی حل می مسافت یک مدل برنامه
یی مدیریت، محدودیت با شرط تکنولوژی با بازده متغیر نسبت به مقیاس به مدل کارایی مقیاس و کارا

تغییرات )1: باشد های محاسبه شده برای هر بنگاه به صورت زیر می  شاخص،درنهایت .شود اضافه می
  .تغییرات کارایی مقیاس) 4تغییرات کارایی مدیریت )3تغییرات تکنولوژی ) 2  کلوری بهره

  
SECH1×PECH2×TECHCH3=TFPCH4  

  

  تغییر کارایی مقیاس × تغییرات کارایی مدیریت ×  تغییرات تکنولوژیکی = کل وری بهرهتغییرات 
 بر بهبود کمتر از یک باشدسازی عوامل تولید کوئیست بر مبنای حداقل چنانچه میزان شاخص مالم

. نماید  زمان اشاره میکه اگر بزرگ از یک باشد به کاهش عملکرد در در حالتی. عملکرد داللت دارد
یک از اجزای کوئیست یا هر   مقدار شاخص مالمسازی محصول دیگر، اگر بر مبنای حداکثرسویاز 

ار شاخص مذکور که اگر مقد باشد، درحالی ی بدترشدن عملکرد بنگاه میا به معنآن کمتر از واحد شود
مزیت این شاخص این است که . دهنده بهبود عملکرد آن بنگاه خواهد بود  نشانبزرگتر از یک باشد

فرضی برای نوع توابع  گونه پیش ها و هیچ  قیمتخصوصگونه اطالعاتی در کوئیست به هیچ شاخص مالم
  ).196-202، صص 1379 ،میبدی امامی(نیاز ندارد 

  
  رها ی متغیف مفهومیتعر. 4-3

 خواه با مزد و وقت ارهپ صورت تمام وقت یا ه کارکنانی که در داخل یا خارج کارگاه بتمام: شاغالن
 برای کارگاه کار )ال و کارکنان فامیلی بدون مزدمالکان و شرکای فع(مزد و حقوق  حقوق یا بدون

  .)1385 سالنامه آماری،(شوند   شاغل محسوب میکنند می

                                                 
1. Scale Efficiency Change 
2. Pure Technical (Managerial) Efficiency Change 
3. Technological Change 
4. Total Factor Productivity Change 

)9(
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 باشند ی میالت دانشگاهی تحصی که دارای صنعتیها شاغالن کارگاه: یالت عالیشاغالن با تحص
  .)1385 ،یآمار سالنامه(

 یت صنعتیاز تفاوت ارزش ستانده و ارزش داده فعال است عبارت: یت صنعتیارزش افزوده فعال
  .)1385 ،آماری سالنامه(

تالش کارکنان  و تیریمد ریتدب  حسن و تالش ،یکوش سخت کهمعنا این به :تیریمد از  ی ناشییکارا
 ،امامی میبدی( آورد میاه را فراهم  دربنگوری بهرهش یموجبات افزا دیح عوامل تولیب صحیو ترک
  .)117 ، ص1379

 ید براینه متوسط تولیک صنعت هزیکه چنانکه در به این معنا: اسی از مقی ناشیها ییجو صرفه
 باشد،  کوچکتراسیمق با دکنندگانیتول یبرا دیتول متوسط نهیهز از بزرگتر،کمتر اسیمق با دکنندگانیتول

ا ی یدی اندازه بنگاه تول،گریعبارت د هب. د وجود داردیاس تولی از مقی ناشیها ییجو  صرفهدر آن صنعت
 ،میبدی امامی(. گذارد یم ریتأث وری بهره برسطح که است یگرید یاساس عامل ها تیفعال شیوافزا دیتول حجم
  .)48، ص1379

ار  مقد عواملی هستند که یکیک برتر و تحوالت تکنولوژیکه تکنبه این معنا: ی تکنولوژییکارا
جه باعث یل داده و در نتیتقلرا د همان واحد محصول ی تولی براکار الزم یروی نحتی  ویه، انرژیسرما
   .)117، ص 1379 ،میبدی امامی( گردند می وری بهرهش یافزا

کار است که به  یروی موجود در نییا کارای ی علمیی توانایا به معنیه انسانیسرما: یه انسانیسرما
  ).196 ص ،1383رومر، (  داردی موجود بستگیکار با تکنولوژ یروی نیی و آشنایتوان علم

. دهد ی است که رابطه ستانده با نهاده را نشان میاری معوری بهره ی اقتصادلحاظاز: وری بهره
 ی اقتصادیها تی از فعالی خاصیر مجموعه و اجزایا زی سطح کالن اقتصاد یتوان برا ی را موری بهره

ان مقدار ینسبت م. 1:  ارائه شده استوری بهره از ریف زی تعاریهنگ علوم اقتصاددر فر. محاسبه نمود
 . استیی کارایزان نسبی موری بهره. 2 ،دیا چند عامل تولیک ی از ینی از محصول و مقدار معینیمع
د شده و مقدار منابع یان مقدار کاالها و خدمات تولی ارتباط می به نوعوری بهرهم ی مفاهیطورکل به
 یریگ قابل اندازه و یکم روابط نیا دکهنینما یم انیب را خدمات و کاالها نیا دیتول انیدرجر شده رفمص

  .)194 ، ص1379 ،امامی میبدی( هستند
د با ی کل عوامل تولوری بهره یریگ  اندازهین شاخص برایا: ستیکوئ  مالموری بهرهشاخص 

د را ی تولید، تکنولوژیابع مسافت عامل تولکه ت یطور به. شود یف میاستفاده از توابع مسافت تعر
د و ینما ی مشخص منظرگرفتن بردار محصول داده شدهد و با دری بردار عامل تولیله حداقل سازیوس هب
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د داده یعامل تول راساس بردارمحصول ب برداریاحداکثرسازب یابی نهیتابع مسافت محصول به مسأله به
  )199 ص، 1379 ،میبدی امامی( کند ی توجه مشده

که   هنگامی.است تولید روند در مجدد تولید قابل فیزیکی عوامل ذخیره ،سرمایه :هیسرما یموجود
عبارت  هب. گیرد می شکل سرمایه موجودی روند این براساس یابد، می افزایش سرمایه ذخایر زمان طول در
ک واحد ی با زمانی. ..ها و  آالت، ساختمان نیها، ماش  همچون کارخانهیا هی سرمایگر، کاالهاید

 جامعه بدست یکیزیه فی سرمای از موجودیمالک ند جمع شویکدیگرده و با ی مشترک سنجیریگ اندازه
  .)80ص  ،1 ج ،1375 ،باغیان قره( دیآ یم

   
  رها ی متغیاتیف عملی تعر.4-4

 یبرا، شاخص مورد استفاده ارزش افزوده بر رشد یه انسانی اثر سرمای بررسجهتن تابع ی تخمبرای
، تعداد یه انسانی شاخص سرما وهای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر  درکارگاهکار، تعداد شاغالن یروین

طبق تعاریف ارائه شده در ( باشد یم) 1374-1385( دوره ی در هر صنعت طیالت عالیشاغالن با تحص
  ).3-4قسمت 

و با استفاده  )1995( انگشود از روش ی ای که در این مقاله استفاده می شاخص موجودی سرمایه
به قیمت  بهای عمده فروشی کاالها در ایرانتعدیل شده به کمک شاخص  گذاری سرمایه های دادهاز 

و  شود  پرداخته میروش یانگجزئیات  به )5-4( که در قسمت برآورد شده است1376ثابت سال 
 شاخص باشدکه با ایع میصنارزش افزوده بخش صنعت،  رشد تولید محاسبه یشاخص مورد استفاده برا

 مقالهدر این همچنین . تعدیل شده است 1376 نسبت به سال پایه بهای عمده فروشی کاالها در ایران
.  استفاده شده استDEAکوئیست به روش   عوامل تولید از شاخص مالم کلوری بهرهبرای محاسبه 
 ستانده عنوان بهشاخص ارزش افزوده به این منظور . نیاز است به ستانده و داده وری بهرهبرای محاسبه 

 اما به دلیل ،توان به عنوان متغیری برای خروجی استفاده کرد از سود بنگاه نیز می(استفاده شده است 
  ). متغیر خروجی استفاده شده استعنوان به آن از شاخص ارزش افزوده های دادهعدم دسترسی به 

عداد شاغلین همان تعریف ارائه شده در منظور از شاخص ت( همچنین از شاخص تعداد شاغلین
 عنوان بهصنعت  هر در سرمایه موجودی و )باشد می گارگاه کارکنان تمام شامل کهباشد می )3-4( قسمت

 یک متغیر ورودی در عنوان بههای بنگاه   الزم به تذکر است که هزینهدرضمن. داده استفاده شده است
 گنجانده )3-4(ائه شده از ارزش افزوده بنگاه در قسمت داخل ارزش افزوده بنگاه بر طبق تعریف ار

و با ) 1995(شود از روش یانگ  ای که در این مقاله استفاده می شاخص موجودی سرمایه. شده است
 تعدیل شده به کمک شاخص بهای عمده فروشی کاالها در ایران به گذاری سرمایه های دادهاستفاده از 
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ارزش افزوده . شود  به آن پرداخته می)5-3( که در قسمت استبرآورد شده 1376یمت ثابت سال ق
 تعدیل شده و سپس 1376صنایع با شاخص بهای عمده فروشی کاالها در ایران به قیمت ثابت سال 

های کارایی ناشی از مقیاس، مدیریت و کارایی  ، شاخصوری بهرهدر محاسبه . استفاده گردیده است
 در این مقاله کارایی ناشی از مدیریت .گردد  محاسبه میوری بهرهر ثر بؤ عوامل معنوان بهتکنولوژی 

یند تولید به نهاده مدیریت نیازمند انظرگرفته شده است، زیرا یک فر شاخص سرمایه انسانی درعنوان به
  .)111 ، ص1381رحمانی،  (های تولید اضافه خواهد شد است و این نهاده در لیست نهاده

  
  حوه محاسبه متغیرها و نها دادهمنابع  .4-5

 صنعت استان آذربایجان در بخش سرمایه انسانی بررسی جایگاهمتغیرهایی که در این مقاله از آنها برای 
 1385 آن از سالنامه آماری سال های داده ارزش افزوده صنایع که شرقی استفاده شده است عبارتند از

، اند  گرفته شده1385سالنامه آماری سال  از  آنهای داده شاغالن صنایع که  تعداد،گرفته شده است
موجودی سرمایه  ،اند  گرفته شده1385مه آماری  از سالنا آنهای دادهبا تحصیالت عالی که شاغالن 

 موجودی سرمایه های داده که در جهت به دست آوردن  نبوده استآن در دسترس های دادهصنایع که 
  . ستفاده شده است اشود از روش یانگ که در ادامه توضیح داده می

 در پنج سال گذاری سرمایهکند که نرخ رشد   فرض می ارائه شد1995وش یانگ که در سال ر
های قبل از آغاز سری   در سالگذاری سرمایه نماینده های مالی  حسابگذاری سرمایهآغاز سری موجود 

  : نشان دهنده موجودی سرمایه اول دوره خواهد بود )10(رابطه . باشد
  

∑
=

+=−−−+∑
=

=−−−=
0i

δ)/(g0Iiδ)(11ig)(I0I
0i

iδ)(11iI0K   
 g نرخ استهالک و δ ناخالص در اولین سال دوره، گذاری سرمایه میزان دهنده  نشانI0  در آن،که

پس از محاسبه موجودی اول . باشد  میگذاری سرمایه در پنج سال سری گذاری سرمایهرشد متوسط 
 و استهالک گذاری سرمایهوط به دوره، سری زمانی موجودی سرمایه از رابطه زیر با استفاده از آمار مرب

   :شود محاسبه می
∑
=

−+=
0i

)iDi(I0KtK  
  

های   سالگذاری سرمایه برآورد رشد متوسط برای گذاری سرمایه سال از سری 5 ، مقالهدر این
برای کدهای مختلف صنعت درنظرگرفته شده ) 1( و نرخ استهالک نیز با توجه به جدول)1378-1374(

  .است
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  های صنایع رخ استهالک سرمایه ثایت در صنایع ایران به تفکیک گروه ن.1جدول 
  

  )درصد(نرخ  نام صنعت  کد صنعت
  7/4  مواد غذایی،آشامیدنی و دخانیات  31
  9/6  محصوالت نساجی،پوشاک و چرم  32
  3/6  چوب و محصوالت چوبی  33
  1/7  کاغذ،مقوا ،چاپ و انتشار  34
  1/5  شیمیایی، نفت، الستیک و پالستیک  35
  5/6  محصوالت کانی غیر فلزی  36
  5/6  تولید فلزات اساسی  37
  5/4  ابزار و محصوالت فلزی ماشین آالت،  38
  6/4  صنایع متفرقه  39
  4/5  -  کل

  .99 ص ،53 و 52 های  شماره،مجله برنامه و بودجه :مأخذ
  

 و کارایی ، کارایی مدیریتس، کارایی مقیاTFPهای   در این مقاله از شاخصبراین، عالوه
 مورد استفاده Deap آنها نیز از نتایج حاصل از نرم افزار های دادهی نیز استفاده شده است که ژتکنولو

  .اند قرار گرفته
  

  تجزیه و تحلیل برآوردهای تجربی .5
   یجان شرقیبخش صنعت استان آذربارشد تولید یاساس الگوها بر افتهیل یه و تحلیتجز .5-1
 یشرق جانیاستان آذربا  صنعت بخشتولید رشد یالگو برآورد به سوال نخست مقاله درپاسخ به بخش این در

 مبدأ مدل برای مقاطع بایست مشخص کنیم که آیا عرض از  از تخمین مدل میپیش .شود پرداخته می
فرضیه صفر برای این . کنیم  استفاده میF برای این منظور از آزمون ؟مختلف یکسان است یا متفاوت

 مبنی بر این است که عرض از H1 و فرضیهها برای مقاطع مختلف است أرابری عرض از مبدآزمون، ب
توان به عنوان یک مجموعه قیود خطی   فرضیه مذکور را می.مبدأها برای مقاطع مختلف متفاوت است

 برای صورت و N-1 با درجه آزادی Fها درنظرگرفت و برای آزمون آن از آماره أروی عرض از مبد
  :صورت زیر استفاده نمود ه ب برای مخرجNT-N-Kزادی درجه آ

  

KNNT
2RSS

1N
2RSS1RSS

F

−−

−
−

=
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، های برابرأ رگرسیون با عرض از مبد مجذور پسماندهای حاصل از برازشRSS1 ،که در آن
RSS2های متفاوت، أ مجذور پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون با عرض از مبدTطول  برابر با 

 Fبا توجه به نتیجه آزمون . باشد  تعداد متغیرهای توضیحی میK تعداد مقاطع و Nدوره زمانی تحقیق، 
 رد 0Hدر صورتی که عدد بدست آمده در این آزمون از عدد بحرانی جدول بزرگتر باشد فرضیه

 آزمون هاسمن برای آزمون اینکه مجدداًدر این حالت باید (  خواهد بوددیتا پانلشود و روش تخمین  می
رد 0H  و در غیر این صورت یعنی اگر فرضیه)مدل اثرات ثابت است یا اثرات تصادفی صورت گیرد

  . خواهد بودPooling Dataنشود روش تخمین 
 برای 96 برای صورت و 8محاسباتی در این تخمین با درجات آزادی  Fبا توجه به اینکه آماره 

  از عدد بحرانی) 05/1( محاسباتی F چون مقدارآماره سوییاست و از  شده محاسبه) 33/1(مخرج برابر با 
که برابر با )رای مخرجب( 96و ) برای صورت( 8 درصد و درجات آزادی 5داری اجدول با سطح معن

 Data Pooling رد نشده و روش تخمین F بنابراین فرضیه صفر آزمون ، کوچکتر استاست) 02/2(
توان با استفاده از روش حداقل   مدل مورد بررسی را میF با توجه به نتیجه آزمون ،بنابراین. باشد می

  .ایم برآورد کردهمربعات معمولی تخمین زد که در ادامه مدل را بر این اساس 
  

 دوره یتمام مشاهدات ط یبرا 2کسانی و وزن 1بی تمام ضراین تابع با فرض عرض از مبدأ ثابت برایتخم .5-1-1
)1385-1374(   

  

0.32AR(1)0.29LnH0.46LnL0.25LnK0.16LnV ++++−=  
(3.03)                      (2.37)        (2.64)            (2.37)       1.28)(−   

  323.24F =     2.07D.W =     0.96
2

R =     0.972R =  
 را ارائه ی مناسبی الگوR2,F,t یارهای براساس مع تابع برآوردشده،شود یچنانچه مالحظه م

که دشو ین استنباط می الگو چنیرهای متغهریک از ی محاسبه شده براtبراساس آماره آزمون . دنده یم
 درصد 96ش از یب با اعتماد بی ضراهریک لذا وجود ،باشند یدار ما معنیرها از لحاظ آماریتمام متغ
  . ردیگ ید قرار مییأمورد ت

ل ی درصد به دل96ش از یب اعتماد بی با ضر)داری کل مدلاآزمون معن (بی ضرایآزمون هم زمان
 ی اساسیبخش صنعت نقش رشد تولید  درH,L,K یرهای متغ،نیبنابرا. شود ی رد مF=323/24آماره 
رات در یی درصد تغ97 دهد و اینکه را نشان می برازش مزبور یز خوبی به دست آمده نR2مقدار . دارند

                                                 
1. Common 
2. No Weighting 
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ز نشان از عدم ی نD.W=2/07آماره آزمون . ندشو یان می موجود در مدل بیرهایتوسط متغ رشد تولید
 بر عدم وجود خود یه صفر مبنیکه فرضدهد یمن عوامل اختالل دارد و نشان ی بیوجود خود همبستگ

  . توان رد کرد ین جمالت اختالل را نمی بیهمبستگ
 از یکد هری کشش تولب به دست آمدهیباشد ضرا ی میینوع تابع نمااز  مدل کهنیبا توجه به ا

رشد د که یآ ین بر میمده چنآب به دست یسه ضرایاز مقا. دنده ی وارد شده در مدل را نشان مینهادها
فاقد ( کار یروی را نسبت به عامل نیت کمتری حساسیه انسانیبخش صنعت استان نسبت به سرما تولید

  . دهد ی نشان میکیزیه فی برابر با عامل سرمایتی حساسباًی و تقر)تحصیالت عالی
  

 ی ط2انسی واری ناهمسانیو دادن وزن برا GLS1ق ی و از طرأ عرض از مبدعدم وجودن تابع با فرض یتخم .5-1-2
   )1374- 1385(دوره 

  

0.34AR(1)0.37LnH0.44LnL0.17LnKLnV +++=  
           (2.31)               (7.05)            (5.45)            (3.1)                                      

0.99852R =         0.9979
2

R =         2.09D.W =         12419.5F =       
  

 هریک از یشده برا  محاسبهtاساس تابع برآوردشده آماره آزمون  بر،شود یچنانچه مالحظه م
 مورد 99/0 از شیب با اعتماد بی ضراتماملذا وجود . دباش یدار ما معنی الگو از لحاظ آماریرهایمتغ
  . باشد ید مییأت

 F=12419/5ل آماره ی به دل99/0با اعتماد ) داری کل مدلاآزمون معن(ب ی ضرایآزمون همزمان
 R2مقدار . اند  داشتهیبخش صنعت نقش اساس رشد تولید در H,L,K یرهایکه متغبه این معناشود  یرد م

 رشد تولیدرات در یی درصد تغ99دهد که  ی م و نشاندارد برازش مزبور یز نشان از خوبیبه دست آمده ن
مده مشخص آب بدست ین مدل با توجه به ضرایدر ا. شود یان می موجود در مدل بیرهایتوسط متغ

ه ی به نسبت سرمایت کمتری حساسیکیزیه فیبخش صنعت استان نسبت به سرما رشد تولیدگردد که  یم
 نشان از ی قبلیز همانند الگوین الگو نیا. دهد ینشان م )فاقد تحصیالت عالی( کار یروی و نیانسان
  . ع استان داردیبربودن صناکار

  
  
  

                                                 
1. Generalized Least Square 
2. Cross Section Weights  
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  )1374- 1385( دوره یط کسانی تمام مشاهدات وزن ی و براأ عرض از مبدعدم وجودن تابع با فرض یتخم .5-1-3
   

0.31AR(1)0.31LnH0.43LnL0.23LnKLnV +++= 
     (2.75)       (2.59)      (5.45)      (2.21)                

                407.58F =      1.95D.W =      0.949
2

R =        0.9512R =  
  

اساس آماره بر. دهد ی را ارائه می مناسبیو الگR2, F,t یارهایز بر اساس معین تابع برآورد شده نیا
رها از لحاظ یمتغ که تمامشود ین استنباط می الگو چنیرهای متغهریک از ی محاسبه شده براtآزمون 

  . ردیگ ید قرار مییأ درصد مورد ت95ش از یب با اعتماد بی ضراتمام لذا وجود ،باشند یدار ما معنیآمار
ل ی در صد به دل95ش از یب اعتماد بی با ضر)داری کل مدلاآزمون معن (بی ضرایآزمون هم زمان

 یبخش صنعت نقش اساس رشد تولید در H,L,K یرهای متغ،نیبنابرا. شود ی رد مF=407/58آماره 
 درصد 95که دهد ی و نشان مدارد برازش مزبور یز نشان از خوبی به دست آمده نR2مقدار . دارند

  .  شود یان میموجود در مدل ب یرهایتوسط متغ رشد تولیدرات در ییتغ
 از یکد هریب به دست آمده، کشش تولیباشد ضرا ی میینکه مدل از نوع تابع نمایبا توجه به ا

دکه رشد یآ ین بر میب به دست آمده چنیسه ضرایاز مقا. دهد ی وارد شده در مدل را نشان مینهادها
فاقد ( کار یروی را نسبت به عامل نیت کمتری حساسیکیزیه فی بخش صنعت استان نسبت به سرماتولید

شتر از همه ی و بیه انسانی عامل سرما،پس از آن. دهد ی نشان میه انسانی و عامل سرما)تحصیالت عالی
حال در این . دهد یت نشان می حساس43/0ب ی با ضر)فاقد تحصیالت عالی( کار یروینسبت به عامل ن

ارائه ) 3-1-5(و ) 2-1-5(، )1-1-5 (های بخشسه  خالصه نتایج حاصل از برآورد مدل را که در بخش
   :ایم آورده) 2( به اختصار در جدول کهگردید

  

   خالصه نتایج حاصل از بررآورد مدل در سه حالت.2 جدول
  tآماره 

 )مدل سوم(

  tآماره 
 )مدل دوم(

  tآماره 
 )مدل اول(

ضرایب 
  )مدل سوم(

ضرایب 
  )مدل دوم(

ضرایب 
  )مدل اول(

 لگاریتم طبیعی
  متغیرها

-  -  28/1-  -  - *16/0-  
α  

21/2  31/2  37/2  *23/0  *17/0  *25/0  LnK 

75/2  05/7  64/2  *43/0  *44/0  *46/0  LnL 

59/2  45/5  37/2  *31/0  *37/0  *29/0  LnH 

-  -  -  95/0  99/0  97/0  R2 

-  -  -  58/407  5/12419  24/323  F 
  . درصد5معنادار در سطح * 

   .نتایج تحقیق: مأخذ
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 یل فرض دادن وزن برای دوم به دلیالگو ان سه تابع برازش شدهیاز م ،فوق به توضیحات با توجه
 تمام مشاهدات یگر برای دیرا در دو الگوی ز، بهتر انتخاب شده استیعنوان الگو انس بهی واریناهمسان

  . کسان درنظرگرفته شده استیوزن 
  

   ی شرقذربایجانگانه صنعت استان آ  نهیها ش بخوری بهرهبراساس محاسبه  ها افتهیل یه وتحلیتجز .5-2
  کساله ی یها  دورهیع طیبرآن درصنا ثرؤ میها یی وکاراوری بهرهرات یی تغین کلیانگیل میتحل .5-2-1

 یرات تکنولوژیی، تغییکارا راتیی عالوه بر تغوری بهره. باشد ی میی کاملتر از کارای مفهوموری بهره
)  قرار دارندیی مرز کارایرو(باشند  ی کارا می که از لحاظ فنیعیصنا. ردیگ یم ز دربریک بنگاه را نی

. ش دهندی خود را افزاوری بهره یر تکنولوژییاس با تغی از مقی ناشیها ممکن است با استفاده از صرفه
  . گردد یم میر تقسی به سه جزء طبق رابطه زوری بهرهرات یی تغ،نیبنابرا

      وری بهرهرات یی تغ= مدیریت ییرات کارایی تغ×اس ی مقییرات کارایی تغ×یرات تکنولوژییتغ
 یها  دورهی طوری بهرهرات عوامل موثر بر یی و تغوری بهرهرات یین بخش تغیب در ای ترتبه این

ی جدول ها داده( ده استیست محاسبه گردیکوئ  شاخص مالمازطریق )1374-1385(ک ساله در دوره ی
  .)گیرد  مقاله است مورد استفاده قرار میسومال ؤ به پاسخ س مقاله که مربوط)3-5( در بخش )2(

  
  عیصنا تمام در ی و تکنولوژیی، کاراوری بهرهرات یی تغین کلیانگی م.3جدول 

  

Effch Techch Pech Sech Tfpch دوره 

46/1 54/0  04/1 38/1 75/0 1375-7413  
68/1 45/0 95/0 72/1 75/0 1376-1375  
86/0 35/1 74/0 15/1 29/1 1377-1376 

35/1 51/0 25/1 8/1 3/0 1378-1377 

75/0 6/1 95/0 82/0 18/1 1379-1378 

55/0 54/1 43/0 17/1 81/0 1380-1379 

75/2 28/0 51/2 13/1 68/0 1381-1380 

95/0 11/1 05/1 89/0 02/1 1382-1381 

95/0 78/0 95/0 95/0 71/0 1383-1382 

04/1 36/1 03/1 04/1 43/1 1384-1383 

05/1 96/0 1 01/1  1 1385-1384 

  ،Sech=تغییرات کارایی مقیاس، Tfpch=تغییرات بهره وری کل
  Effch=تغییرات کارایی فنی، Techch = تغییرات تکنولوژی،Pech=تغییرات کارایی مدیریت

  .deapنتایج حاصل از نرم افزار: مأخذ
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 یرات تکنولوژییت، تغیری مدییس، کاراای مقیی، کارای فنییرات کارایین تغیانگی مفوق،جدول 
  . دهد ی مختلف نشان میها  دورهی کل را براوری بهرهرات ییو تغ

 محصول محاسبه شده که با ی فرض حداکثرسازیست بر مبنایکوئ ج شاخص مالمین نتایدر ا
 بدترشدن یا آن کمتر از واحد شود به معنیک از اجزاین فرض اگر عدد شاخص در هر یتوجه به ا

طبق  . بهبود عملکرد آن صنعت خواهد بودیاک باشد به معنیملکرد آن صنعت و اگر بزرگتر از ع
باشد که نشان  ی م75/0 برابر وری بهرهرات یی شاخص تغ)1374-1375( در دوره ارائه شده یها افتهی
 46/1 ییارات کارییشاخص تغ. باشد ی کمتر م1374 نسبت به سال 1375 در سال وری بهرهدهد  یم

 از ی ناشییش کاراین افزایافته و ایش ین دوره افزای در ای فنییکه کارادارد یان می شده که بیابیارز
ن یو ا) 54/0(افته ی کاهش یرات تکنولوژییاما تغ. اس با هم بوده استیت و مقیری مدییش کارایافزا

ن باعث ید و ایان نما نتوانسته آن را جبرنیز ی فنییش کارایکه افزا یاد بوده به طوریار زیکاهش بس
  .  گشته استوری بهرهکاهش 

 اما همانند دوره قبل است یاس و تکنولوژی مقییرات کاراییت تغی وضع)1375-1376(در دوره 
 بر ی کم بوده اثر منفیین ناکارایگردد که البته چون ا یمشاهده م) 95/0(ت با شاخص یری مدییناکارا
رات یی از تغیشتر ناشی بوری بهرهرات ییشته است بلکه کاهش تغ نداوری بهرهجه بر ی و در نتی فنییکارا

 یابیم درمی یانی به دو دوره پاین با نگاهیهمچن.  را دارا بوده استیادی زیی است که ناکارایکیتکنولوژ
ن یو ا) 43/1( مثبت بوده است ی به طور محسوسوری بهرهرات یی تغ)1383-1384( های  سالطیکه 

و ) 04/1(اس ی مقیی، کارا) 03/1(ت یری مدییرات کارایی از مثبت بودن تغیاشرات نییمثبت بودن تغ
  .  استیرات تکنولوژییتغ

رات یی از تغی مثبت بوده که ناشوری بهرهرات یی تغمجدداً )1384 – 1385( یعنیدر دوره آخر 
البته . ترا جبران نموده اس) 96/0 (ی تکنولوژیرات منفییباشد که تغ یم)05/1 (ی فنییمثبت کارا

  . باشد یم) 1 (یتیریو مد) 01/1(اس ی مقییرات مثبت هر دو کارایی از تغی ناشی فنییرات مثبت کاراییتغ
وری   دوره تغییرات بهره6که در شود های یکساله مشاهده می در یک بررسی کلی از مجموع دوره

ده برای کارایی مدیریت های محاسبه ش با بررسی شاخص.  دوره مثبت بوده است4منفی بوده و تنها در 
، )1381-1382(، )1380-1381(، )1377-1378(، )1374-1375(های  شودکه در دوره مالحظه می

 یک و یا نزدیک به یک اما، تغییرات کارایی مدیریتی مثبت بوده )1384-1385( و )1384-1383(
 )1379-1380( و )1376-1377(های   دوره کارایی مدیریت منفی بوده که البته در دوره5در . است

  .   باشد  می57/0 و 26/0ناکارایی مدیریتی بسیار زیاد و برابر
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 ی کل عوامل از نظم خاصوری بهرهرات ییباشد، تغ یز مشخص می ن)1 (که در نمودارطور همان
رات مثبت یی تغدهنده ک نشانیشتر از ی اعداد بشدز ذکر ی نپیش از اینطور که  همان. کند ی نمیرویپ

حال با توجه به نمودار که . باشند ی موری بهره یرات منفیی تغدهنده نشانکمتر از یک و اعداد  وری بهره
 رخی و در بیرات منفییها تغ  از دورهرخیکه در بگردد یک نوسان نموده است مشخص میحول عدد 

مل عوا کل وری بهره ،)1375-1376( و )1374-1375(  طی1374 سال از یعنی است بوده عکسبر ها دوره
 در دوره وری مثبت و مجدداً  تغییرات بهره)1376-1377( در دوره  وباتغییرات منفی روبرو بوده

 )1379-1380( دوره در ،مثبت )1378-1379( دوره در وری بهره تغییرات .است بوده منفی )1378-1377(
وره      د در ،منفی )1382-1383( دوره در مثبت، )1381-1382( دوره در منفی، )1380-1381( و

   .تغییر بوده است  بی)1384-1385( در دوره پایانی درنهایت مثبت و )1384-1383( 
  

  
  . تحقیقنتایج: خذأم

  وری بخش صنعت استان روند تغییرات بهره. 1نمودار 
  

های  طی دوره وری بهره تغییرات روند بررسی به که است کافی مقاله دوم الؤس به پاسخ برای حال
  . بپردازیم)1374 - 1385(های  یکساله بین سال

  
 گانه 9 یک کدهایکساله به تفکی یها  دورهی طعیثر بر آن در صناؤ میی و کاراوری بهرهرات ییل تغیتحل .5-2-2

  صنعت 
 پرداخته ISICگانه 9 یک کدهایع به تفکی در صناوری بهره و ییرات کاراییح تغین قسمت به توضیدر ا
گانه صنعت  9 یک کدهای آن را به تفکی و اجزاوری بهرهرات ییتغ محاسبه  پیوست)1(جدول . شود یم

  . دهد ی نشان م)1374-1375( های  در سالISIC یبند براساس طبقه
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آالت، ابزار و  نیع ماشیتنها صنا )1374-1375( های سال در، پیوست)1(با توجه به جدول 
 مواجه وری بهرهع با کاهش یر صنایو سا) 25/1( مثبت بودند وری بهرهرات یی تغی دارایمحصوالت فلز

 ی ناشییکارا.  استیرات تکنولوژیی بودن تغی از منفیع ناشی در تمام صناوری بهرهن کاهش یا. ندبود
، نفت، ییایمیع شیو صنا) 05/1(ات با شاخص ی و دخانیدنی، آشامییع موادغذایت در صنایریاز مد
 ریسا در  داشته است ووری بهرهرات یی برتغی مثبتافته و اثریبهبود ) 3/1( با شاخص کیک و پالستیالست
  . باشد یک می شاخص آن برابر و رییت بدون تغیری مدییکارا ع،یصنا

گانه صنعت  9 و اجزای آن را به تفکیک کدهای وری بهرهمحاسبه تغییرات   پیوست)2(جدول 
در   پیوست)2( جدول با توجه به. دهد ی نشان م)1375 -1376( های  در سالISICبندی  براساس طبقه

 مثبت و 08/1 و 16/1، 06/1 یها  صنعت با شاخص33 و 32، 31 یکدها وری بهرهرات یی تغها سالن یا
. گردد ی میابی ارزی آنها منفوری بهره یها ک بودن شاخصیتر از  ل کوچکیع به دلیر صنایسا

رات مثبت در تکنولوژی وری کل عوامل ناشی از تغیی بودن تغییرات بهره  مثبتدلیل 33 کد درخصوص
وری کل عوامل عالوه بر تغییرات   تغییرات مثبت بهره32 و 31 کدهای خصوص اما در،باشد می

 یین دوره، کارایدر ا. پذیرد ثیر میأ، مدیریتی و فنی نیز تهای مقیاس تکنولوژی از تغییرات در کارایی
 ییکارا. افته استیش یافزا05/1ر برابیشاخص با اتی و دخانیدنی، آشامییع مواد غذای صنایتیریمد
  . افته استیا کاهش یر مانده ییتغ یع بیر صنایت سایریمد

گانه صنعت 9 و اجزای آن را به تفکیک کدهای وری بهرهپیوست محاسبه تغییرات  )3 (جدول
 ، در پیوست)3( با توجه به جدول. دهد  نشان می)1376-1377( های  در سالISICبندی  براساس طبقه

آالت، ابزار و  نیماش و یفلزات اساس ، پوشاک و چرم،یع محصوالت نساجیدر صنا ها لسااین 
ش یبا توجه به افزا. ر بوده استییتغ ی داشته و بیک برابر یت شاخصیری مدیی کارایمحصوالت فلز

  صنایع با کدرابطه بادر .  مثبت بوده استوری بهرهرات ییع، تغین صنای در ایاس و تکنولوژی مقییکارا
های مدیریت، مقیاس و فنی دارای وضعیت   برای این گروه صنایع در این دوره کاراییباید گفت که 37

ای مواجه   اند اما کارایی تکنولوژی بر خالف موارد دیگر با افزایش قابل مالحظه ثابت و بدون تغییر بوده
توان به پیشرفت تکنولوژی   در این دوره را میTFPکه تنها دلیل باال بودن شاخص  طوری هبوده است ب

 ییکارا ر نکردنییتغ وجود با دوره نیا در یچوب محصوالت و چوب عیصنا خصوصدر اما .داد نسبت باال

  . بوده است )43/0( یمنف  وری بهره راتییتغ ،یوتکنولوژ اسیمق ییکارا یمنف راتییتغ لیدل به یتیریمد
 دوره یع طی صناوری بهره و ییکارارات یی تغدهنده نشانکه  پیوست )4(با توجه به جدول 

ک ی، نفت، الستییایمیع شیافته و تنها در صنایع کاهش ی صنابیشتر در وری بهرهباشد  ی م)1378-1377(
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 ی محاسبه شده برایها با توجه به شاخص. افته استیش ی افزاوری بهره یرفلزی غیک و کانیو پالست
افته است ی کاهش یتیری مدییوشاک و چرم کارا، پیع محصوالت نساجیت تنها در صنایری مدییکارا

 با وجود 38 و 37، 33 یع با کدهایدر صنااما . افته استیش یا افزایو ) 1(ا ثابت بوده یع یر صنایو در سا
 و یدنی، آشامییع مواد غذای و در صنای تکنولوژییل کاهش کارای به دلیتیری مدییعدم کاهش کارا

 .هستیم وری بهره کاهش ، شاهداسی و مقی تکنولوژییهر دو کارال کاهش ی به دل31ات با کد یدخان
 کارایی مدیریتی افزایش قابل توجهی داشته است که توانسته است با 36 و 35صنایع با کد درخصوص 

وری  کمک افزایش کارایی مقیاس ، کاهش کارایی تکنولوژی را جبران نموده و موجب افزایش بهره
   .   گردد

، 32 یع با کدهای صنا)1378-1379( های در سال پیوست )5(ائه شده در جدول  اریها افتهیطبق 
ب به یت به ترتیری از مدی ناشیین کدها کارایکه در ااند  مواجه بودهوری بهره با کاهش 38 و 36

ن یدر ا. بوده است) 1 (ییبودن کارارییتغ یو ب) 73/0 (یی، کاهش کارا) 11/1 (ییش کارایصورت افزا
در مورد . افته استیاس در هر سه صنعت کاهش ی مقییافته و کارایش ی افزای تکنولوژییکدها کارا

 تنها به دلیل پیشرفت تکنولوژی باال TFP الزم به تذکر است که علت باال بودن شاخص 34صنایع با کد 
  .اند تغییر بوده ها در این دوره بی   دیگر شاخصزیراباشد،  در این دوره می

      صنایع طی دورهوری بهره پیوست که نمایانگر تغییرات کارایی و )6(با توجه به جدول 
 صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات با افزایش قابل توجهی ها این سال در باشد  می)1380-1379(

که بیشتر ناشی از بهبود کارایی تکنولوژی با شاخصی برابر ) 11/5( مواجه بوده است وری بهرهدر 
 کارایی .، البته کارایی فنی و کارایی مقیاس نیز در این بین دارای نقش مهمی هستندباشدمی ) 45/4(

میایی، نفت، الستیک و پالستیک یدر میان سایر صنایع تنها صنایع ش. مدیریتی نیز تغییری نداشته است
 بلکه دارای  داشته است که البته کارایی مدیریت نه تنها نقشی در این افزایش نداشتهوری بهرهافزایش 

  .)98/0(باشد  ناکارایی نیز می
 شرایط متفاوتی برای صنایع مختلف وجود )1380-1381( های سال در  پیوست)7(مطابق جدول 

 08/0 با شاخصی برابر وری بهرهدارد که به عنوان نمونه صنایع موادغذایی، آشامیدنی و دخانیات افت 
 این کاهش متأثر از کاهش کارایی یریتی و مقیاسدم تغییر کارایی مدداشته است که با توجه به ع

 در .اند وری مواجه بوده با کاهش بهره  نیز دیگر صنایعاغلبدر این سال  .بوده است) 08/0(تکنولوژی 
 به دلیل کاهش شدید کارایی اما کارایی مدیریت افزایش قابل توجهی داشته است 32صنایع با کد 
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در مورد صنایع دیگر . وری منفی گردیده است س، تغییرات بهرهتکنولوژی و ثابت ماندن کارایی مقیا
   . باشد  قابل تفسیر میصورتوری آنها به همین  نیز وضعیت تغییرات بهره

 ،باشد ی م)1381-1382( های سال یع طیت صنای وضعدهنده شانکه ن پیوست )8(مطابق جدول 
، )11/1 (یتیری مدییکارا شیع افزایصنان یا در.  بوده استمواجه وری بهرهرات مثبت یی با تغ31کد 

، پوشاک ینساج محصوالت عیصنا در .گردد یم مشاهده اسی مقییکارا رییعدم تغ و )27/1( یکیتکنولوژ
 ی تکنولوژییکارا هم که درحالیاند  افتهیکاهش ) 85/0(اس یو مق) 93/0 (یتیری مدییو چرم کارا

 وری بهرهکاهش شود، ه میشاهدمدرکل چیزی که اما  .دان افزایش یافته) 79/3(و هم کارایی فنی) 24/1(
توان علت آن را در  شود که می ای مشاهده می وری قابل مالحظه  افزایش بهره33 در صنایع با کد .است

   . بودن کارایی مقیاس دانستتغییر  بیافزایش کارایی مدیریتی و تکنولوژی و تقریباً
گانه صنعت 9 و اجزای آن را به تفکیک کدهای وری بهره پیوست محاسبه تغییرات )9(جدول 
 یط پیوست )9(با توجه به جدول . دهد  نشان می)1382-1383( های  در سالISICبندی  براساس طبقه

 یک مورد از دراما تنها ر بوده است ییع بدون تغی صنابیشتر در یتیری مدیی کارا)1382-1383( های سال
ل کاهش یبه دل تیری مدییرکارایید عدم تغوبا وج اتی و دخانیدنی، آشامییع موادغذای صناصنایع یعنی

 35، 33، 32گانه در کدهای  9از میان صنایع . هستیم وری بهره  شاهد کاهشتکنولوژیاس و ی مقییکارا
کارایی تکنولوژی موجب کاهش  اند و کاهش  هر دوکارایی مقیاس و مدیریتی بدون تغییر بوده38و 

وری به همین منوال به سهولت قابل  مورد صنایع دیگر نیز تغییرات بهرهدر. وری گردیده است بهره
  .باشد تحلیل می
 )1383-1384( های طی سالع ی صناغلبگردد ا ی مشاهده م پیوست)10(جدول طورکه در  همان

و این بوده  برابر با یک  آنهاتمامدر   شاخص کارایی مدیریتیعنی تقریباً دارند یت مشابهی وضعباًیتقر
 افزایش و کارایی  صنایعتمامدر  کارایی تکنولوژی تقریباً همچنین. مانده استرایی بدون تغییر کا

شود  جدول مشاهده می در این همچنین. مواجه با تغییرات ناچیز بوده استتغییر و یا   بیمقیاس نیز تقریباً
 علت الزم به تذکر است که 35 در مورد صنایع با کد .اند وری روبرو بوده  صنایع با افزایش بهرهتمام که

گذاری باال در این دوره برای جذب تکنولوژی در این   به دلیل پیشرفت و سرمایهTFPباال بودن شاخص 
مطابق ( ی موردبررسسالن یآخر. اند تغییر بوده ها در این دوره بی  دیگر شاخصزیراباشد  صنعت می

ت در تمام یری مدییز کارای نها سالن یدر ا. باشد ی م)1384-1385( های سال ) پیوست)11(جدول 
ع یات و صنای و دخانیدنی، آشامییمواد غذا عین دوره در صنایدر ا. باشد یر مییتغ ی ب36ع بجز کد یصنا

 را با ی تکنولوژیینتوانسته کاهش کارا) 07/1(و ) 02/1 (یها اس با شاخصی مقییش کارایمتفرقه افزا
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صنایع مختلف  میان از .است یمنف وری بهره راتییتغ جهیدرنت دینما جبران )91/0( و )93/0( یها شاخص
 وجود دارد این است که در این صنایع تنها 35 و 34، 33 در مورد صنایع با کدهای  کهنکته جالبی

  .وری صنایع شده است تغییرات تکنولوژی منجر به تغییر در بهره
  

   )1374-1385( دوره ی طیش اقتصاد سنج به رووری بهرهرات ییثر بر تغؤ میها یی کارایبررس .5-3
، در این بخش نتایج حاصل از آنالیز وری بهرهثر بر تغییرات ؤهای م برای تکمیل بررسی اثر کارایی

  : )ال سوم مقالهؤپاسخ به س( به صورت زیر برازش شده است) 1جدول ( Deap از نرم افزار وری بهره
 مبانی نظری  مربوط به)2-4(رائه شده درقسمت ا براساس مطالب مدل تخمین زده شده درادامه، 

 Pooling Dataروش  لذا این مدل به بوده و) 9(شده از رابطه  گرفته که درواقع حالت لگاریتم طبیعی است
) 1374-1385(دوره   و طیISICکدهای دو رقمی  صنایع براساس یکساله برای های توجه به نتایج دوره وبا

این برآورد بر اساس فرض عرض از مبداء ثابت برای تمام . ه شده است تخمین زدمطابق جداول پیوست
 به صورت زیر )1374-1385( و دادن وزن برای ناهمسانی واریانس طی دوره GLSضرایب و از طریق 

  : باشد می
0.03AR(1)0.76Lns0.71Lnp0.7Lnt1.02Ln(Tfp) ++++= 

                                        (3.21)         (30.4)     (23.88)    (26.72)   (109.79)       

                    2081.5F =    1.97D.W =         0.992
2

R =            0.9932R =  
  

 وری بهرهتغییرات  Tfp، تغییرات تکنولوژیکی t، تغییرات کارایی ناشی از مدیریت P، دلن میدر ا
   .باشد  میتغییرات کارایی ناشی از مقیاس s و کل عوامل

 را ارائه ی مناسبیالگو R2,F,t یارهایاساس مع تابع برآورد شده بر،شود یچنانچه مالحظه م
که شود ین استنباط می الگو چنیرهای متغهریک از یبرا محاسبه شده tاساس آماره آزمون  بر. دهد یم

 در صد مورد 96ش از یب با اعتماد بی ضراتمامباشند لذا وجود  یدار ما معنیرها از لحاظ آماریتمام متغ
  . دنریگ ید قرار مییتأ

 در صد به 99ش از یب اعتماد بیبا ضر) داری کل رگرسیوناآزمون معن(ب ی ضرایآزمون هم زمان
 یاساس بخش صنعت نقش TFP در رشد s و p، t متغیرهای ،بنابراین. شود ی رد مF=2081/5اره ل آمیدل

  . دارند
ن عوامل اختالل دارد و نشان ی بیز نشان از عدم وجود خود همبستگی نD.W=1/97آماره آزمون 

  . توان رد کرد ین جمالت اختالل را نمی بی بر عدم وجود خود همبستگیه صفر مبنیکه فرضدهد یم

)16(
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 از یکد هری کشش تولب به دست آمدهی ضرا،باشد ی میین مدل که از نوع تابع نمایبا توجه به ا
رات ییکه تغدیآ یم بر نیچن آمده دست به بیضرا سهیمقا از .دنده ی وارد شده در مدل را نشان مینهادها
 عامل  را نسبت بهیت کمتری حساسیکیرات تکنولوژیی بخش صنعت استان نسبت به تغوری بهره
  . دهد یت نشان میری مدییرات کارایی برابر با عامل تغیتی حساسباًیاس و تقریرات مقییتغ

رات ییتغاز مدل باید گفت که ج به دست آمده یبا توجه به نتاال سوم مقاله، ؤدر پاسخ به س
 از یاش نییثر از بهبود کاراأشتر متی ب)1374-1385( دوره ی طیجان شرقیع استان آذربای صناوری بهره
 به یک میزان بوده و تغییرات کارایی ناشی از مدیریت و تغییرات تکنولوژیکی نیز تقریباًاس یمق

  . اند ثیر داشتهأوری صنایع استان طی دوره ذکر شده ت برتغییرات بهره
  

   یریگ جهینت و خالصه. 6
ی بر رشد تولید بخش ثیر سرمایه انسانأ ت،در بخش اول. مقاله حاضر در دو بخش اساسی ارائه شده است

 شرقی بررسی شده است و در بخش دیگر ضمن بررسی چگونگی تغییرات آذربایجانصنعت استان 
وری در واحدهای   شرقی درمورد علل تغییرات بهرهذربایجانوری در واحدهای صنعتی استان آ بهره

  .  استان بحث شده است اینصنعتی
توان نتیجه  بخش صنعت می رشد تولیده انسانی بر شده برای بررسی اثر سرمای براساس تابع برازش

بخش صنعت استان آذربایجان شرقی داشته است  رشد تولیدگرفت که عامل سرمایه انسانی اثر مثبتی بر 
ضمن باید گفت که در. باشد می گویای این مطلب مدل برآورد شده رشد در 37/0که در واقع ضریب 

باشند نیز   می17/0 و 44/0جه به ضرایبشان که به ترتیب برابر کار و سرمایه فیزیکی با تو عامل نیروی
  .باشند  بخش صنعت استان آذربایجان شرقی میرشد ارزش افزودهدارای اثر مثبت بر 

شرقی  استان آذربایجان صنعت دربخش عوامل کل وری بهره روندتغییرات دهنده نشان که )1(نمودار طبق
 براساس روند )1374-1385(دوره  طی عوامل تولید کل وری هرهبتغییرات  کهشود مشاهده میباشد،  می

  .  در نوسان استیکو حول مشخصی تغییر نکرده است 
ضرایب عوامل کارایی ناشی از مدیریت، کارایی ناشی از مقیاس و تغییرات تکنولوژیکی به عنوان 

 71/0 برابر و به ترتیب تقریباً در تابع برازش شده  کل عوامل تولیدوری بهرهعوامل تأثیرگذار بر تغییرات 
کارایی ناشی از مقیاس نسبت به دو عامل دیگر یعنی در نتیجه باید گفت که . باشند  می70/0 و 76/0و 

وری در واحدهای  تغییرات بهرهتغییرات کارایی ناشی از مدیریت و تغییرات تکنولوژیکی تاثیربیشتری بر
  . داشته است )1374-1385(صنعتی استان آذربایجان شرقی طی دوره 
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یب بسیار کوچکی اثرگذار  با ضرامامثبت  رشد تولیدبا توجه به اینکه نقش سرمایه انسانی در 
 سیاستگذاران بخش صنعت باید به این عامل توجه بیشتری بیشتر رشد تولید رسیدن به برای بوده است

  .نمایند
به کل شاغالن صنایع در استان با وجود اندک بودن تعداد شاغالن با تحصیالت دانشگاهی نسبت 

که سیاستگذاران جهت حل معضل شود پیشنهاد می ها و با وجود معضل بیکاری فارغ تحصیالن دانشگاه
 به جذب های بالقوه صنعت بیکاری و ارتقای کیفیت و کمیت تولیدات صنعتی و بالفعل نمودن ظرفیت

  .نیروهای تحصیل کرده بیشتری نسبت به گذشته اقدام نمایند
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  پیوست

  )1374- 1375(، کارایی و تکنولوژی در صنایع طی دوره وری بهره تغییرات .1جدول 
  

  Tfpch Sech  Pech  Techch  Effch  نام صنعت  کد صنعت
  4/1  61/0  05/1  4/1  95/0  مواد غذایی،آشامیدنی و دخانیات 31
  58/1  57/0  1  58/1  83/0  محصوالت نساجی،پوشاک و چرم  32
  1  49/0  1  1  47/0  چوب و محصوالت چوبی  33
  1  51/0  1  37/1  51/0  کاغذ،مقوا ،چاپ و انتشار  34
  55/1  55/0  3/1  3/1  85/0  شیمیایی، نفت، الستیک و پالستیک  35
  43/1  54/0  1  46/1  88/0  محصوالت کانی غیر فلزی  36
  1  54/0  1  1  54/0  تولید فلزات اساسی  37
  38/2  52/0  1  34/2  25/1  ماشین آالت،ابزار و محصوالت فلزی  38
  1  53/0  1  3/1  53/0  صنایع متفرقه  39

                       Pech =ایی مدیریتتغییرات کار، Sech= تغییرات کارایی مقیاس،Tfpch =وری کل تغییرات بهره
  Effch=تغییرات کارایی فنی، Techch =تغییرات تکنولوژی

  .deap افزار نتایج حاصل از نرم: مأخذ
  

  )1375-1376(وری، کارایی و تکنولوژی در صنایع طی دوره  تغییرات بهره. 2جدول 
  

  Tfpch Sech  Pech  Techch  Effch  نام صنعت  کد صنعت
  35/3  38/0  05/1  15/3  06/1  مواد غذایی،آشامیدنی و دخانیات 31
  92/3  42/0  1  91/3  16/1  محصوالت نساجی،پوشاک و چرم  32
  1  07/1  1  1  08/1  چوب و محصوالت چوبی  33
  50/1  29/0  86/0  55/1  3/0  کاغذ،مقوا ،چاپ و انتشار  34
  57/1  52/0  94/0  51/1  82/0  شیمیایی، نفت، الستیک و پالستیک  35
  43/1  34/0  83/0  79/1  58/0  محصوالت کانی غیر فلزی  36
  1  26/0  1  1  24/0  تولید فلزات اساسی  37
  86/1  54/0  1  85/1  98/0  ماشین آالت،ابزار و محصوالت فلزی  38
  42/1  33/0  1  48/1  56/0  صنایع متفرقه  39

                        Pech=رات کارایی مدیریتتغیی ،Sech=  تغییرات کارایی مقیاس،Tfpch =وری کل تغییرات بهره
  Effch=تغییرات کارایی فنی، Techch =تغییرات تکنولوژی

  .deap افزار نتایج حاصل از نرم: مأخذ
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  )1376-1377(، کارایی و تکنولوژی در صنایع طی دوره وری بهره تغییرات .3جدول 
  

  Tfpch Sech  Pech  Techch  Effch  نام صنعت  کد صنعت
  63/0  82/1  51/0  05/1  14/1  مواد غذایی،آشامیدنی و دخانیات 31
  1  78/1  1  1  78/1  محصوالت نساجی،پوشاک و چرم  32
  73/0  55/0  1  73/0  43/0  چوب و محصوالت چوبی  33
  77/0  3/1  55/0  68/0  59/0  کاغذ،مقوا ،چاپ و انتشار  34
  61/0  05/1  58/0  6/1  63/0  شیمیایی، نفت، الستیک و پالستیک  35
  97/0  82/1  63/0  53/1  73/1  محصوالت کانی غیر فلزی  36
  1  32/2  1  1  32/2  تولید فلزات اساسی  37
  65/1  14/1  1  65/1  92/1  ماشین آالت،ابزار و محصوالت فلزی  38
  82/0  21/1  62/0  45/1  21/1  صنایع متفرقه  39

                        Pech= کارایی مدیریتتغییرات ،Sech= تغییرات کارایی مقیاس،Tfpch =وری کل تغییرات بهره
  Effch= تغییرات کارایی فنی،Techch =تغییرات تکنولوژی

  .deap افزار نتایج حاصل از نرم: مأخذ
  
  

  )1377-1378(، کارایی و تکنولوژی در صنایع طی دوره وری بهرهتغییرات . 4جدول 
  

  Tfpch Sech  Pech  Techch  Effch  نام صنعت  کد صنعت
  33/1  62/0  32/1  98/0  83/0  مواد غذایی،آشامیدنی و دخانیات 31
  91/3  41/0  92/0  98/0  42/0  محصوالت نساجی،پوشاک و چرم  32
  37/1  5/0  1  35/1  81/0  چوب و محصوالت چوبی  33
  42/1  55/0  1  88/0  36/0  کاغذ،مقوا ،چاپ و انتشار  34
  11/2  65/0  87/1  12/0  35/1  شیمیایی، نفت، الستیک و پالستیک  35
  97/1  64/0  95/1  04/1  25/1  محصوالت کانی غیر فلزی  36
  1  22/0  1  1  22/0  تولید فلزات اساسی  37
  21/1  64/0  1  27/1  79/0  ماشین آالت،ابزار و محصوالت فلزی  38
  84/1  48/0  1  77/0  67/0  صنایع متفرقه  39

                        Pech=ات کارایی مدیریتتغییر ،Sech=  تغییرات کارایی مقیاس،Tfpch =وری کل تغییرات بهره
  Effch= تغییرات کارایی فنی،Techch =تغییرات تکنولوژی

  .deap افزار نتایج حاصل از نرم: مأخذ
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54  55       فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   شماره     

  )1378-1379(وری، کارایی و تکنولوژی در صنایع طی دوره  تغییرات بهره. 5جدول 
  

  Tfpch Sech  Pech  Techch  Effch  نام صنعت  کد صنعت
  65/1  06/1  8/1  88/0  77/1  مواد غذایی،آشامیدنی و دخانیات 31
  65/0  45/1  11/1  5/0  98/0  محصوالت نساجی،پوشاک و چرم  32
  74/0  41/1  01/1  72/0  03/1  چوب و محصوالت چوبی  33
  1  55/2  1  1  55/2  کاغذ،مقوا ،چاپ و انتشار  34
  02/1  47/1  11/1  94/0  53/1  شیمیایی، نفت، الستیک و پالستیک  35
  57/0  08/1  73/0  78/0  65/0  محصوالت کانی غیر فلزی  36
  76/0  55/1  68/0  05/1  13/1  تولید فلزات اساسی  37
  68/0  75/1  1  68/0  6/0  ماشین آالت،ابزار و محصوالت فلزی  38
  53/0  46/3  48/0  1/1  79/1  صنایع متفرقه  39

                          Pech=تغییرات کارایی مدیریت ،Sech= تغییرات کارایی مقیاس،Tfpch =وری کل تغییرات بهره
  Effch=       تغییرات کارایی فنی ،Techch =تغییرات تکنولوژی

  .deap افزار نتایج حاصل از نرم: مأخذ
  

  
  )1379-1380(وری، کارایی و تکنولوژی در صنایع طی دوره  تغییرات بهره. 6جدول 

  

  Tfpch Sech  Pech  Techch  Effch  نام صنعت  کد صنعت
  13/1  45/4  1  13/1  11/5  مواد غذایی،آشامیدنی و دخانیات 31
  25/0  81/3  15/0  67/1  77/0  محصوالت نساجی،پوشاک و چرم  32
  28/0  51/1  18/0  56/1  43/0  چوب و محصوالت چوبی  33
  1  22/0  1  1  22/0  کاغذ،مقوا ،چاپ و انتشار  34
  51/1  24/1  98/0  57/1  94/1  شیمیایی، نفت، الستیک و پالستیک  35
  21/0  59/3  18/0  26/1  88/0  محصوالت کانی غیر فلزی  36
  44/0  46/1  31/0  46/1  67/0  تولید فلزات اساسی  37
  15/0  63/3  32/0  47/0  51/0  ماشین آالت،ابزار و محصوالت فلزی  38
  55/1  41/0  4/1  15/1  67/0  صنایع متفرقه  39

                        Pech=تغییرات کارایی مدیریت ،Sech=ات کارایی مقیاس  تغییر،Tfpch =وری کل تغییرات بهره
  Effch=تغییرات کارایی فنی، Techch =تغییرات تکنولوژی

  .deap افزار نتایج حاصل از نرم: مأخذ
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55 ....  بخش صنعتسرمایه انسانی و جایگاه آن در                                                                                             

  )1380- 1381(وری، کارایی و تکنولوژی در صنایع طی دوره  تغییرات بهره. 7جدول 
  

  Tfpch Sech  Pech  Techch  Effch  نام صنعت  کد صنعت
  1  08/0  1  1  08/0  مواد غذایی،آشامیدنی و دخانیات 31
  74/5  12/0  77/5  1  87/0  محصوالت نساجی،پوشاک و چرم  32
  61/3  23/0  78/3  95/0  85/0  چوب و محصوالت چوبی  33
  1  61/0  1  1  61/0  کاغذ،مقوا ،چاپ و انتشار  34
  08/1  25/0  08/1  1  25/0  شیمیایی، نفت، الستیک و پالستیک  35
  53/7  15/0  5/7  1  93/0  محصوالت کانی غیر فلزی  36
  52/4  22/0  58/4  93/3  26/1  تولید فلزات اساسی  37
  58/9  19/0  03/3  45/3  37/1  ماشین آالت،ابزار و محصوالت فلزی  38
  55/1  77/0  53/1  1  05/1  صنایع متفرقه  39

                          Pech=تغییرات کارایی مدیریت ،Sech=یی مقیاس تغییرات کارا،Tfpch =وری کل تغییرات بهره
  Effch=تغییرات کارایی فنی ،Techch =تغییرات تکنولوژی

  .deap افزار نتایج حاصل از نرم: مأخذ
  
  

  )1381-1382(وری، کارایی و تکنولوژی در صنایع طی دوره  تغییرات بهره. 8جدول 
  

  Tfpch Sech  Pech  Techch  Effch  نام صنعت  کد صنعت
 11/1 27/1 18/1 1  43/1  مواد غذایی،آشامیدنی و دخانیات 31

 79/3 24/1 93/0 85/0 98/0  محصوالت نساجی،پوشاک و چرم  32

 94/1 25/1 97/1 98/0 35/2  چوب و محصوالت چوبی  33

 5/3 7/0 1 7/0 42/0  کاغذ،مقوا ،چاپ و انتشار  34

 1 73/1 1 1 73/1  تیک و پالستیکشیمیایی، نفت، الس  35

 84/0 22/1 95/0 82/0 05/1  محصوالت کانی غیر فلزی  36

 05/1 17/1 1 08/1 22/1  تولید فلزات اساسی  37

 1 27/1 1 1 27/1  ماشین آالت،ابزار و محصوالت فلزی  38

 4/0 67/0 1 6/0 5/0  صنایع متفرقه  39

                         Pech=تغییرات کارایی مدیریت ،Sech= مقیاس تغییرات کارایی،Tfpch =وری کل تغییرات بهره
  Effch= تغییرات کارایی فنی،Techch =تغییرات تکنولوژی

  .deap افزار نتایج حاصل از نرم: مأخذ
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56  55       فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   شماره     

  )1382-1383(وری، کارایی و تکنولوژی در صنایع طی دوره  تغییرات بهره. 9جدول 
  

  Tfpch Sech  Pech  Techch  Effch  نام صنعت  کد صنعت
 93/0 82/0 1 93/0 81/0  مواد غذایی،آشامیدنی و دخانیات 31

 1 94/0 1 1 94/0  محصوالت نساجی،پوشاک و چرم  32

 1 98/0 1 1 98/0  چوب و محصوالت چوبی  33

 22/1 84/0 1 22/1 13/1  کاغذ،مقوا ،چاپ و انتشار  34

 1 75/0 1 1 75/0  شیمیایی، نفت، الستیک و پالستیک  35

 77/0 1 03/1 86/0 77/0  محصوالت کانی غیر فلزی  36

 45/0 66/0 87/0 55/0 34/0  تولید فلزات اساسی  37

 1 35/0 1 1 35/0  ماشین آالت،ابزار و محصوالت فلزی  38

 87/1 64/0 1 84/1 12/1  صنایع متفرقه  39

                         Pech=یی مدیریتتغییرات کارا ،Sech= تغییرات کارایی مقیاس،Tfpch =وری کل تغییرات بهره
  Effch= تغییرات کارایی فنی،Techch =تغییرات تکنولوژی

  .deap افزار نتایج حاصل از نرم: مأخذ
  
  

  )1383- 1384(وری، کارایی و تکنولوژی در صنایع طی دوره  تغییرات بهره. 10جدول 
  

  Tfpch Sech  Pech  Techch  Effch  نام صنعت  کد صنعت
 85/0 43/1 1 85/0 22/1  د غذایی،آشامیدنی و دخانیاتموا 31

 92/0 27/1 1 92/0 18/1  محصوالت نساجی،پوشاک و چرم  32

 1 16/1 1 1 16/1  چوب و محصوالت چوبی  33

 21/1 47/1 1 25/1 73/1  کاغذ،مقوا ،چاپ و انتشار  34

 1 35/2 1 1 35/2  شیمیایی، نفت، الستیک و پالستیک  35

 97/0 3/1 03/1 08/1 9/1  ی غیر فلزیمحصوالت کان  36

 14/1 15/1 87/0 58/1  42/2  تولید فلزات اساسی  37

 72/0 45/1 1 72/0 17/1  ماشین آالت،ابزار و محصوالت فلزی  38

 03/1 18/1 1 03/1 29/1  صنایع متفرقه  39

                         Pech=تغییرات کارایی مدیریت ،Sech= تغییرات کارایی مقیاس،Tfpch =وری کل تغییرات بهره
  Effch=تغییرات کارایی فنی ،Techch =تغییرات تکنولوژی

  .deap افزار نتایج حاصل از نرم: مأخذ
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57 ....  بخش صنعتسرمایه انسانی و جایگاه آن در                                                                                             

  )1384- 1385(وری، کارایی و تکنولوژی در صنایع طی دوره  تغییرات بهره. 11جدول 
  

  Tfpch Sech  Pech  Techch  Effch  نام صنعت  کد صنعت
 07/1 93/0 1 02/1 91/0  امیدنی و دخانیاتمواد غذایی،آش 31

 03/1 1 1 03/1 04/0  محصوالت نساجی،پوشاک و چرم  32

 1 78/0 1 1 77/0  چوب و محصوالت چوبی  33

 1 93/0 1 1 93/0  کاغذ،مقوا ،چاپ و انتشار  34

 1 02/1 1 1 02/1  شیمیایی، نفت، الستیک و پالستیک  35

 17/1 91/0 03/1 05/1 01/1  محصوالت کانی غیر فلزی  36

 15/1 02/1 1 15/1 24/1  تولید فلزات اساسی  37

 89/0 17/1 1 89/0 95/0  ماشین آالت،ابزار و محصوالت فلزی  38

 03/1 91/0 1 07/1 94/0  صنایع متفرقه  39

                          Pech=تغییرات کارایی مدیریت ،Sech=تغییرات کارایی مقیاس، Tfpch =وری کل تغییرات بهره
  Effch=تغییرات کارایی فنی،Techch =تغییرات تکنولوژی

  .deap افزار نتایج حاصل از نرم: مأخذ
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58  55       فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   شماره     
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