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   مقدمه
شده كه بنـا بـر    صنعت شناختهپذيري  هاي مهم در عرصه رقابت وري يكي از شاخص امروزه بهره

اين شـاخص   از اين رو، ارتقاي. مل متعددي استتحت تأثير عوا ،هاي مديريتي و اقتصادي نظريه
كه درمجموع دربرگيرنده مسير تعالي، ترقي و توسـعه اقتصـادي جامعـه اسـت، در گـرو شـناخت       

ت گونـاگون و در  طور معمـول در مطالعـا   هايي كه به يكي از روش. واهد بوددرست اين عوامل خ
دهنده اين شاخص و در نتيجه تالش  شناخت اجزاي تشكيل ،كار گرفته شده راستاي اين هدف به

وري  گيري شاخص بهـره  هاي اندازه كارگيري درست روش در اين مسير به. آنها است يبراي ارتقا
ـ  هـاي اخيـر بـه    در دهه ويژه بههايي كه  يكي از روش. يابد از هر حيث اهميت مي ل متعـددي  دالي

 رد و كالن، مورد توجه قرار گرفتـه بررسي و تجزيه و تحليل اين شاخص در كليه سطوح خُ ،چون
اين روش با استفاده از . استكوئيست  وري مالم ها و شاخص بهره روش تحليل پوششي دادهاست، 

وري را  ريزي خطي، محققان را قادر ساخته تا شاخص بهره هاي ناپارامتريك و برنامه مزاياي روش
تقسـيم و  ) يريتيتغييرات فناوري، تغييرات كارايي مقيـاس و تغييـرات كـارايي مـد    (آن  يبه اجزا

پـيش رو  از اين رو، مطالعـه   .كنندوري بررسي  بهره ينتيجه سهم و اهميت هر كدام را در ارتقادر
 از ايـن روش  ،آن در صـنايع توليـدي ايـران    يوري و اجـزا  نيز در راستاي بررسي شـاخص بهـره  

اسـت   هاي غيرفلـزي  در صنعت توليد كاني اي بر آن، اين مطالعه نمونه عالوه. ده استكراستفاده 
زايي پس از صـنعت مـواد غـذايي و     با بيشترين ميزان اشتغال(ترين صنايع ايران  يكي از عمده كه

بر اين اساس، در ادامه . گرفته است انجامو در دوره برنامه سوم توسعه  1)1390آشاميدني در سال 
وري و تجزيه آن شرح داده شده و در بخش  و پس از مقدمه، مباني نظري، محاسبه شاخص بهره

هـاي   بخش چهارم اين مطالعـه بـه داده  . ده استت انجام شده در اين زمينه بررسي شبعد، مطالعا
اختصاص يافته اسـت   ها  اين پژوهش و بخش پنجم آن نيز به معرفي روش تحليل پوششي داده

 ISIC تفكيك كـدهاي دو و چهـار رقمـي    در بخش نتايج، به. است روش منتخب اين مطالعه كه
  .گيري از آنها پرداخته شده است بندي و نتيجه شده و در پايان نيز به جمعارائه 

  هـاي  فعاليـت   رشـته   استاندارد كليـه   المللي بين  بندي طبقه"يا  ISIC الزم به توضيح است كه
  اصـلي   كه هـدف   است  توليدي  اقتصادي  هاي فعاليت  استاندارد براي  بندي طبقه  نوعي  "اقتصادي
هـاي   موجوديـت   بتوان  در آن  كه  طوري به  ،است  فعاليتي  هاي از رده  اي مجموعه  كردن  آن فراهم
  ملـي   هاي حساب  در سيستم .درك  بندي طبقه ،دهند مي  انجام  كه  فعاليتي  نوع  را براساس  اقتصادي

  بنـدي  طبقـه   نيـز از ايـن    ايـران   ملـي   هاي حساب درده كه شمعرفي  ISIC REV.3 1993 سال

                                                 
  .1390زايي پس از صنعت مواد غذايي و آشاميدني در سال  با بيشترين ميزان اشتغال. 1
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 ،" قسـمت "  عنـوان  بـه الفبـا    حـروف  ISIC سـوم   ويـرايش   كدگذاري  نظام در. است  شده  استفاده
  بـه   چهـاررقمي   و كدهاي " گروه"  عنوان  به  رقمي  سه  كدهاي، " بخش" عنوان  به  دورقمي  كدهاي
  رشـته   برحسب  توليدي  هاي فعاليت  تنظيم  براي  چارچوبي ISIC.  است شدهمعرفي  " طبقه"  عنوان
  كـار گرفتـه   به  بندي طبقه  معيار اصلي  منزله به ،كاال  يفعاليت أامر مبد  كند و در اين مي  تهيه  فعاليت
،  رقمـي   و سـه   دو  هـاي  حـدود رده   در تعيين  كار رفته به  يار عمدهمع  بندي طبقه  اين در.  است  شده

سـاختار    تشـابه   ميزان  كشور در تعيين در اقتصاد هر  كه  است  واحد توليدكننده  هاي فعاليت  ويژگي
 طبقـات  .استبرخوردار   استراتژيكي  آنها از اهميت روابط موجود در  و بعضي  توليدكننده  واحدهاي

  يك  كه  خدماتي و كاالها  توليد گروه  ،االمكان حتي  اند كه شده  تعيين  طوري) چهاررقمي  يها رده(
 هـر و  دهـد   را تشكيل  طبقه  در آن  قرار گرفته  واحدهاي  ستانده   كنند، عمده مي  را مشخص  طبقه
را   طبقـه   آن  كننده  مشخص  كاالها و خدمات  گروه  بيشترين  باشدكه  برداشته در را  واحدهايي  طبقه

تاحـد   و  بـوده   بايد مشـابه  ، معين  كد چهاررقمي  شده  بندي طبقه  واحدهاي  ترتيب بدين. توليد كنند
هاي ملي مركز  براي مطالعه بيشتر در اين زمينه به تعاريف و مفاهيم حساب .باشند  همگن  ممكن

 . شودآمار ايران مراجعه 

  مباني نظري
  اجزاي آنوري و  محاسبه بهره

كه در ادبيـات اقتصـادي و   هاست  و سال گيري عملكرد بنگاه براي اندازه است وري شاخصي بهره
اما جدا از . مديريتي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته و تعاريف متعددي نيز از آن ارائه شده است

ا يك فرآينـد  ابتدا الزم است ت ،وري و اجزاي آن ، براي تعريف ملموس مفهوم بهرهنظريتعاريف 
بـا توجـه بـه ايـن     . در نظر گرفته شود) Y(و يك محصول توليدي ) X(ساده با يك عامل توليد 

گر ارتبـاط ميـان محصـول و عامـل      دهنده تابع مرزي است كه نمايان نشان OFفروض، منحني 
ن ، حداكثر توليد قابل حصول از عامل توليد را در حاالت مختلف نشـا 1اين تابع مرزي. استتوليد 
بايـد توجـه داشـت    . اسـت دهنده وضعيت فناوري موجود در آن صنعت  دهد و از اين رو، نشان مي

هاي كه در زير اين  و بنگاه 2روي تابع مرزي توليد از كارايي الزم برخوردارند قرار گرفته هاي بنگاه
 A، نقطـه  )الـف -1(شـماره  شكل  كه در ااين معن  به. هستندتابع قرار دارند، با عدم كارايي مواجه 

 Aبنگـاهي كـه در نقطـه    . معرف نقاط كارا هسـتند  Cو  Bاي غير كارا و نقاط  دهنده نقطه نشان

                                                 
1. Frontier 

وري  مفهوم كارايي در تعريـف بهـره   وري دو مفهوم مرتبط با هم بوده و از اين رو استفاده از بايد توجه داشت كارايي و بهره. 2
  .ناپذير خواهد بود اجتناب
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توانـد توليـد خـود را     زيرا با فناوري موجود، مي ؛كند با مشكل عدم كارايي مواجه است فعاليت مي
   Alvarez and Crespi, 2003.(1( ارتقا دهد Bبدون نياز به افزايش عامل توليد تا سطح 

در ايـن  . دكـر اسـتفاده  ) ب -1(شـماره   شـكل توان از  وري مي بهره يحال براي توضيح اجزا
 مختصات با شـيب   ، دسته خطوطي از مبدأوري در نقاط مورد نظر گيري بهره براي اندازه نمودار

 Aاگر بنگاهي كـه در نقطـه   . وري است گيري بهره به آن نقطه رسم شده كه معياري براي اندازه
منتقل شود، شيب خط مـورد نظـر افـزايش خواهـد يافـت كـه        Bبه نقطه كاراي  كند مياليت فع

 Cنقطـه   كرد توان بيان با توجه به اين موضوع، مي. است Bوري باالتر در نقطه  دهنده بهره نشان
زيرا شيب خط مماس بر منحني با حركت به  ؛وري است بيانگر حداكثر ممكن بهره) نقطه مماس(

مثـالي   Cنقطه . به حداكثر خود خواهد رسيد Cطه افزايش بيشتري يافته و در نقطه سوي اين نق
جويي ناشي از مقياس اقتصادي بنگاه و مقياس بهينه فني آن است و فعاليت در هر نقطه  از صرفه

وري در  تفاوت بـين بهـره  . وري بنگاه خواهد شد كاهش بهره سبب ،ديگري روي تابع توليد مرزي
  .توان كارايي خالص يا كارايي ناشي از مديريت بنگاه دانست را نيز مي Cو  Bدو نقطه 

  

 

تابع توليد مرزي و نمودار . الف - 1 شكل
  كارايي فني

وري، كارايي فني و مقياس  بهرهنمودار  .ب- 1 شكل
 اقتصادي

ثبـات  (وري را در يـك مقطـع زمـاني و در شـرايط ايسـتا       بر موارد فوق كه مفهوم بهره عالوه
توان اين مفهوم را در طول زمان و در شرايط پويا نيـز مـورد    كشد، مي به تصوير مي) OFمنحني 

                                                 
  .)Cنقطه ( كندتواند سطح موجود توليد خود را با عامل توليد كمتري حفظ  حداقل مي .1
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وري  در افـزايش بهـره   ،در اين شرايط عامـل جديـد تغييـرات فنـاوري    . ارزيابي و مقايسه قرار داد
وسيله انتقال تابع مرزي به باال قابل ارائـه بـوده و ايـن     هب ،پيشرفت فناوري. داشتدخالت خواهد 

در دوره  OFدر دوره زماني مبنا بـه   OFوسيله انتقال تابع مرزي از  هب 2شماره  شكلموضوع در 
ها از نظر امكانات  تمامي بنگاه ،بر اين اساس در دوره زماني اول. نشان داده شده است ،زماني اول
با توجـه  ). 39، 1384امامي ميبدي، (توانند توليد بيشتري نسبت به دوره مبنا داشته باشند  فني مي

دهنده فناوري مورد اسـتفاده   نشان ،توان بيان داشت كه تغييرات فناوري به مطالب مطرح شده مي
ي و تواند عدم توجه به قديمي شـدن فنـاور   مي ،در بنگاه در جهت توليد است كه عدم كارايي آن

تغييـرات كـارايي مقيـاس در ادبيـات     . هاي الزم در اين زمينـه را نشـان دهـد    گذاري عدم سرمايه
دهنده توجه يا عـدم   هاي ناشي از مقياس مطرح بوده و تغييرات آن نشان عنوان صرفه اقتصادي به

  .توجه به اندازه بهينه بنگاه در امر توليد و هزينه بنگاه است
  

  

  

  تغييرات فناوري در دو دوره زمانينمودار . 2 شكل
 

 يگر عملكرد بخش مديريتي بنگاه بوده و در مقايسه بـا ديگـر اجـزا    كارايي مديريت نيز بيان
بـر ايـن اسـاس،    . در اين روش بيشتر بر عملكرد نيـروي انسـاني در بنگـاه توجـه دارد     ،وري بهره
مانند نيروي  ،حسب عوامل توليد بندي مرسوم بر بر طبقه وري عالوه كه بهره كردتوان مشاهده  مي

دهنده بنگـاه در   تواند ياري بوده و اين تفكيك مي پذير به عوامل ديگري نيز تجزيه ،كار و سرمايه
از ايـن رو، در ايـن مطالعـه بررسـي     . آن باشـد  يوري و ارتقا زمينه شناسايي عوامل مؤثر بر بهره

هاي غيرفلزي در طول  در صنعت توليد كانينمونه  برايوري با اين رويكرد و  عوامل مؤثر بر بهره
 .برنامه سوم توسعه دنبال شده است
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  پيشينه پژوهش
هـاي اقتصـادي و    وري در بخش اي در زمينه بهره مطالعات گستردههاي متمادي،  طي سالاگرچه 

پذيرفته است، اما تأكيد اين بخش بر مطالعـات انجـام شـده در     انجاممناطق جغرافيايي گوناگون 
وري و عوامل مـؤثر بـر    در مطالعات داخلي، بهره. صنايع توليدي ايران طي دهه گذشته بوده است

ـ . هاي گوناگوني مورد بررسي قرار گفتـه اسـت   متعدد و با روش هاي پژوهشآن در  نمونـه،  راي ب
گرفتـه   انجـام ) چوكا(ايران  كاغذ و چوب كارخانه ي كه درا در مطالعه) 1383(شرري و همكاران 

مورد محاسـبه قـرار    1379 تا 1370 ساله زماني ده در دوره و شاخصي روش وري را با بهره است،
 هـاي ضـريب   آزمـون  طريـق  از سـپس  و شـده  محاسـبه  كـل  وري بهره پژوهش اين در. اند داده

 وري كـل  بهـره  و توليـد  عوامـل  بين رابطه ثر،مؤ اصلي يها مؤلفه تحليل و رگرسيون ،همبستگي
وري در ايـن بنگـاه    ، تغييرات بهـره پژوهشهاي اين  يافته براساس. است قرار گرفته بررسي مورد
 ثابت دارايي و وري فيزيكي انرژي بهره، وري سرمايه بهره، وري مواد بهره ثيرأت تحت طور عمده به

 .بوده است
 وري عوامـل  بهـره  اي مقايسـه  تحليـل "اي با نام  مطالعهدر ) 1387(سبحاني و عزير محمدلو 

 در توليـد  وري عوامـل  بهـره  بررسـي  هـدف  بـا  "ايـران  صـنايع بـزرگ   هـاي  زيـربخش  در توليد
هـاي   در سطح كـد  توليد وري عوامل بهره كلي و جزئي يها شاخص بزرگ، صنايع يها زيربخش

 تحليـل  و تجزيه و محاسبه مورد ،1350-83دوره  آماري يها داده از استفاده با را ISICرقمي  دو
 توليـد بهـره   توابـع  روش از، توليـد  عوامـل  وري كلـي  بهـره  و ارزيـابي  محاسبه براي و  داده قرار

را از  اقتصـادي  يهـا  تحـريم  و انقالب جنگ، از ناشي يها شوك ي اين مطالعهها يافته. اند  گرفته
كلـي   وري بهـره  بـر رشـد   منفـي  اثر ،عوامل اين دهد مي وري دانسته و نشان عوامل مؤثر بر بهره

  .داشته است صنعتي يها بخش زير در همة توليد عوامل
وري كل عوامل توليد و بررسي  به محاسبه بهره) 1388(اي ديگر رحماني و شفيعي  در مطالعه

ـ  . اند هاي ايران پرداخته آن در بخش صنعت استان دسـت   هدر اين مقاله از شاخص ديويژيا بـراي ب
در ايـن مطالعـه   . اسـتفاده شـده اسـت    1381تا  1369ره وري كل عوامل توليد در دو آوردن بهره

تابع توليد كاپ داگالس با بازدهي ثابت نسبت به مقياس بـراي   مذكور، محاسبه شاخصمنظور  به
كننـده رشـد    عامـل اصـلي تعيـين    ،ايـن مطالعـه   نتايج. هاي صنعت تخمين زده شده است بخش
ي صـنعتي بـا بـاالترين    امعنـ  به ،آوري و اختراعات و انتقال فناوري از رهبر فناوريوري را نو بهره

  .سطح فناوري دانسته است
وري نيـز بـه صـورت توأمـان در برخـي       بر مطالعات مطرح شده، مفاهيم كارايي و بهره عالوه

پـور   عليمطالعه لطف است كه مطالعات مورد بررسي و عوامل مؤثر بر آنها مورد كنكاش قرار گرفته
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در اين مطالعه كارايي فني كل، خالص كارايي فنـي  . مطالعات است دستهاين  از) 1385(آرا  و رزم
نفـر كـاركن و بيشـتر     50ها با  هاي صنعت و براي بنگاه و كارايي ناشي از مقياس براي زيربخش

يسـت،  كوئ وري مـالم  ص بهرهوري مجموع عوامل با استفاده از شاخ رشد بهره .محاسبه شده است
وري نيز  ثر بر بهرهؤده و عوامل مشمحاسبه  1376 -80هاي مزبور در دوره زماني  بخشبراي زير

دهنده رشـد مثبـت    نتايج اين مطالعه نشان. مطالعه و تحليل شده است ،هاي پنل با استفاده از داده
 همچنـين در ايـن مطالعـه   . اسـت وري در پنج صـنعت   صنعت و رشد منفي بهره 17وري در  بهره

 ،تغييرات كارايي تكنيكي كل، تغييرات فناوري، تغييرات كارايي مديريتي و تغييرات كارايي مقياس
 ،آرا پـور و رزم  محاسـبات لطفعلـي   بر اسـاس . گيري و ارائه شده است براي هر بخش صنعت اندازه

غيرفلـزي در دوره زمـاني     ميانگين كارايي ناشي از مقياس در صنعت توليد ساير محصوالت كاني
 دهنـده  اين ارقام نشان. بوده است 121/1وري كل عوامل  و تغيير بهره 979/0برابر  ،مورد بررسي

اف آرا بـه اهـد   پور و رزم با وجود نزديكي مطالعه لطفعلي. وري در اين صنعت است رشد مثبت بهره
با مطالعـه  اي  هاي عمده آرا از دو نظر تفاوت پور و رزم است كه مطالعه لطفعلي گفتنياين مطالعه، 

رقمي انجام دوسطح كدهاي  در آرا بررسي خود را تنها پور و رزم كه لطفعلياول آن. حال حاضر دارد
آرا بـا   رزم پـور و  بررسـي لطفعلـي   ،دوم .ندان مناسب نيسـت سطح از نظر همگني چ اينو  اند داده

هـاي موجـود در    طيف وسـيعي از بنگـاه   ،نفر كاركن و بيشتر 50هاي با  هاي بنگاه استفاده از داده
  .1صنايع را ناديده گرفته است

هـاي   وري عوامـل توليـد بخـش    گيري بهره اندازه"با نام ) 1386(مطالعه عباسيان و مهرگان 
در اين مطالعـه  . مطالعات اين حوزه استاز ديگر  "ها اقتصادي كشور با روش تحليل پوششي داده

هاي مختلـف اقتصـادي    هاي مربوط به ارزش افزوده، نيروي كار و سرمايه بخش با استفاده از آمار
وري در هفت بخش اقتصادي بـا   ، تغييرات كارايي و بهره1345-79هاي  به قيمت ثابت طي سال

در ايـن ميـان، بخـش    . اسـت  كوئيست محاسبه شده ها و شاخص مالم روش تحليل پوششي داده
وري كل عوامل توليد مواجه بوده  طور متوسط با روند كاهندة بهره صنعت در دورة مورد بررسي به

در حـد قابـل تـوجهي مثبـت بـوده و       ،ي تكنولـوژيكي اين در حالي است كه تغييرات كاراي. است
ي مديريتي با مشـكل  به لحاظ كاراي ، اماده استكرهاي فني به خوبي استفاده  صنعت از پيشرفت

همين طور تغييرات صورت گرفتـه در  . مواجه شده و مقدار اين شاخص در حال كاهش بوده است
كارايي مقياس نيز همسو نبوده و روند كاهنـده تحـوالت كـارايي مقيـاس و مـديريتي، تغييـرات       

                                                 
اند بيشـتر نمـود خواهـد     هاي كوچك و متوسط تشكيل شده اين موضوع با نگاهي به ساختار صنايع ايران كه عمدتاً از بنگاه. 1

ترتيب از ابتداي  درصد به 87و  87، 89، 91، 89، 91(درصد  87نمونه در دوره مورد بررسي اين مطالعه بيش از  براي. داشت
  .اند نفر كاركن قرار داشته 50الي  10ها در طبقه  در تمامي سال ،هاي مورد بررسي بنگاه) دوره
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العـه  بايـد توجـه داشـت كـه ايـن مطالعـه نيـز هماننـد مط        . تكنولوژيكي را نيز متأثر ساخته است
و  كـرده  هاي اقتصادي بررسي وري و كارايي را در سطح ناهمگن بخش بهره ،آرا پور و رزم لطفعلي

 .هاي اساسي است حاضر داراي تفاوت ةاز اين رو با مطالع
نيز يكي ديگر از مطالعاتي اسـت كـه بـا اسـتفاده از روش     ) 1388(مطالعه دشتي و همكاران 

وري  در اين مطالعه، منابع رشد بهره. ثر بر آن پرداخته استوري و عوامل مؤ تابعي به بررسي بهره
 مورد اقتصادسنجي رهيافت از استفاده با1350 -85ي  دوره طي ايران صنعت كل عوامل توليد در

معادالت  سيستم همراه به ،انسلوگتر هزينة  تابع يك ابتدا براي اين امر،. گرفته است قرار بررسي
مورد مطالعه به روش سيستم  زماني ةدور براي شده آوري جمع هاي داده از استفاده با هزينه سهم

 رشـد  مـدل،  تخمـين  از حاصـل  نتـايج  از اسـتفاده  و سپس بـا  برآورد 1معادالت به ظاهر نامرتبط
 تجزيـه  ،ناشي از مقيـاس  هاي صرفه و تكنولوژيكي تغييرات جزء دو توليد به عوامل كل وري بهره
. تر صنعت است اندازه بزرگ  وري باالتر ناشي از بهره اين پژوهش، هاي يافته بر اساس. ده استش

انـدازه   افـزايش  امكـان  كـه كنند  مي توصيه را كارگيري راهكارهايي دشتي و همكاران به بنابراين
 تغييـرات  دهـد سـهم   مـي  اين مطالعـه نشـان   نتايج ،بر آن عالوه. كند فراهم را هاي توليدي بنگاه

  .است بوده هاي ناشي از مقياس توليد صرفه سهم از بيشتر ،كل ريو بهره رشد در تكنولوژيكي

  شناسي پژوهش روش
هاي بررسي عملكـرد بـا تعـاريف     ترين شاخص شده يكي از شناختهوري  بهره ،در ادبيات اقتصادي

  بـر ايـن اسـاس، شـناخت روش     .شود ميگيري آن است، معرفي  متفاوتي كه ناشي از روش اندازه
تواند كمك شايان توجهي در زمينه شناخت اين شـاخص و تفكيـك آن    وري مي گيري بهره اندازه

يابي به ميزان تـأثير هـر يـك     از سوي ديگر، براي دست. داشته باشد وري بهرهبه عوامل مؤثر در 
، در اين بخش ابتدا روش از اين رو. هاي تخمين آماري است وري بر آن، نياز به روش بهره ياجزا

  .دشمعرفي خواهد  2هاي ادغام شده وري و پس از آن روش رگرسيوني داده برآورد بهره

  كوئيست ها و شاخص مالم روش تحليل پوششي داده
و  3هـاي ناپـارامتري   روش دسـته تـوان بـه دو    وري را مي گيري بهره هاي اندازه طور كلي، روش به

ارامتري، نياز به برآورد يك تابع توليد يا دوگان آن وجود داشـته  در روش پ. كرد تقسيم 4پارامتري

                                                 
1. Seemingly Unrelated Regression Equations 
2. Panel Data 
3. Non-Parametric Method 
4. Parametric Method 
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هـاي آمـاري و    هـاي اقتصـادي، رياضـيات و روش    اين كار از طريق تركيب مشاهدات، نظريهكه 
صـورت جزئـي    وري عموماً بـه  هاي پارامتريك شاخص بهره در روش. شود اقتصادسنجي انجام مي

از ايـن رو، وجـود   . محقـق وابسـته اسـت    هـاي  بـه فرضـيه  شدت  به ،گيري شده و مقدار آن اندازه
ايـن روش را   ،هـا  پذيري، مشكالت انتخاب فرم تابعي و نقض فروض كالسـيك  جمع هاي هفرضي

امتري نيازي به تصريح مدل در روش ناپار .ده استكررو  اي از اقتصاددانان با ترديد روبه براي پاره
در اين روش، شاخص . پذير است العات اندك امكانگيري با اط فوق نيست و اندازه هاي و فرضيه

، 1كنـدريك   ماننـد شـاخص   ،اعداد شـاخص  ةريزي رياضي يا محاسب وري با استفاده از برنامه بهره
ريـزي خطـي، روش تحليـل     هـاي برنامـه   در ميـان روش . شود تعيين مي  3و تورنكويست 2ديويژيا

بيشـترين  ، وري بهره ياجزا كردنمعين  دليل به ،كوئيست و شاخص مالم DEA(4(ها  پوششي داده
هـا و   توان به عـدم محـدوديت در اسـتفاده از داده    هاي اين روش مي از مزيت .اند داشته استفاده را

گيري  نهادها، عدم نياز به پيش فرض براي تخمين تابع و عدم حساسيت اين روش به واحد اندازه
وري را بـه   ها قادر است تا بهره يل پوششي دادهروش تحل .كردها اشاره  ها و ستانده در مورد نهاده

سه بخش كه در ادبيات اين حوزه با مفاهيم كارايي مقياس، كارايي مديريتي و تغييـرات فنـاوري   
خـود   ،هـاي مـذكور نيـز    اين درحالي است كه هريـك از كـارايي  . دكنتجزيه  ،شناخته شده است

كوئيست كه ابتـدا در   شاخص مالم. 5تعريف استها قابل  ها به ستانده صورت مجموع وزني داده به
در مقاله كيـوز، كريسـتن سـن و     1982د، در سال شمصرف مطرح  نظريهو در زمينه  1953سال 

اي  وري كل عوامل توليد بـا اسـتفاده از توابـع فاصـله     در اين شاخص بهره. تكامل يافت  6دايورت
توضـيح دادنـد كـه چگونـه      7زانـگ ، فار، گراسـكوف، نـوريس و   1994در سال . شود يمحاسبه م

از جملـه تغييـر فنـاوري و     ،كوئيست را به اجزاي مختلف وري كل عوامل توليد مالم توان بهره مي
آنهـا  . وري را مورد سـنجش قـرار داد   و درنتيجه عوامل مؤثر بر بهره كردتغيير كارايي فني تجزيه 

ها نسـبت بـه مرزهـاي     استفاده از فاصلهها را با  توان اين معيار اند، چگونه مي همچنين نشان داده
طـي دوره   كـرد، براي توضيح اين روش ابتدا بايد فـرض  . كردگيري  ها اندازه تحليل پوششي داده

tزماني  1,2, … , T   ـ ∋  ، عوامـل توليـد    با استفاده از فنـاوري توليـد صـورت   هب
  :قابل تبديل باشند ∋ محصوالت

                                                 
1. Kendrick Index 
2. Divisia Index 
3. Tornquist  
4. Data Envelopment Analysis 

  .كندمراجعه  198، صفحه )1384(مطالعه بيشتر در اين زمينه به امامي  برايتواند  مند مي خواننده عالقه .5
6. Caves, Chiristensen & Diewert 
7. Fare, Grosskopf, Norris & Zhang 
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x  )1رابطه  , y : 	را	توليد	كند مي تواند	 x  
كوئيسـت را   وري مـالم  شـاخص بهـره  ، 1توان بر اساس توابـع مسـافت عامـل توليـد     حال مي

  :تعريف كرد 2رابطه شماره صورت  به
, )2رابطه  , , ,, ,,  

  
توابـع  ( ,و  ,فرض بر ايـن بـود كـه     Tدر ابتداي طرح اين نظريه

 بـه بيـان  . يعني براساس تعاريف فارل عدم كارايي فني وجـود نـدارد   ؛مساوي واحد است) مسافت
,تر اگر  روشن برداري است كه حداقل عامـل   ،باشد، آنگاه بردار عامل توليد  1

را نشـان   بـا اسـتفاده از فنـاوري توليـد در دوره      توليد مورد نياز براي توليد سطح محصـول  
,ولي اگر . دهد مي از مجموعه حداقل عامـل توليـد مـورد     آنگاه بردار  ،باشد 1

نقطـه مشـاهده شـده     ،حالـت اخيـر  در . بزرگتـر اسـت   در دوره  نياز بـراي توليـد محصـول     , هـاي غيركـارا در صـنعت     چنانچه فرض واقعي وجود بنگـاه . يك مجموعه كارا نيست 	
 3رابطه شـماره   صورت توان با توابع مسافت به كوئيست را مي وري مالم ، شاخص بهرهشودمنظور 

   :كردبيان 

  )3رابطه 
, , ,  ,, , , , ,  

  
بـه  . كنـد  مـي گيري  را اندازه 2تغييرات فناوري تغييرات در كارايي و   طوري كه به
كه ميانگين هندسي آنهـا محاسـبه   ) 3(ضرب دو نسبت داخل كروشه در رابطه  ديگر، حاصل بيان
را محاسـبه   1تـا   شود، پيشرفت فناوري با انتقال تابع توليـد مـرزي طـي دوره زمـاني      مي
بايد توجه داشت كه تحليل انجام شده بر اساس فرض فناوري با بازده ثابـت نسـبت بـه    . كند مي
 3فار، گروسكوف، ليندگرنرا كوئيست  شاخص مالم 1994در سال . گرفته است انجامس توليد مقيا

                                                 
 كنند ميتوابع مسافت عامل توليد، توابعي هستند كه با توجه به بردار ثابت محصول، ميزان مناسب بردار عامل توليد را ارائه  .1

dصورت رابطه  و به X, Y max ρ X ρ ϵL Y  كه در آن شود ميتعريف	دهنـده مجموعـه تمـام     نشان 
مطالعه بيشتر  برايتواند  مند مي خواننده عالقه. دكنتوليد ) Y(تواند بردار محصول را  كه مي است) X(بردارهاي عوامل توليد 

  .كندمراجعه  99، صفحه )1384(امامي و يا  223صفحه  Coelli et al. (1998)در اين زمينه به 
2. Technological Changes 
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ايـن ترتيـب     و بـه كردنـد  با توجه به تكنولوژي بازده متغير نسبت به مقياس ارائـه  و رز  1ليندگرن
با اين . دشو كارايي مقياس تكفيك ) كارايي خالص(يعني كارايي مديريتي  ،كارايي به اجزاي خود

 4شـماره  تفكيك و بـر اسـاس رابطـه     وري و اجزاي آن را به توان بهره ال حاضر ميفرض و در ح
  :كردمحاسبه 

  وري كل تغييرات بهره= تغييرات كارايي مديريت × تغييرات كارايي مقياس × تغييرات فناوري   )4رابطه 

سـازي عوامـل توليـد،     وري و اجزاي آن بر مبناي حداقل شايان ذكر است اندازه شاخص بهره
وري و اگر بزرگتر از يك باشد، اشاره به كاهش  چنانچه كوچكتر از يك باشد، داللت بر بهبود بهره

بر ايـن اسـاس و بـا    ). 117 :1384امامي ميبدي، ( داردوري طي دو دوره زماني مورد مطالعه  بهره
هـا و شـاخص    تحليـل پوششـي داده  هـاي روش   جه به مطالب مطروحه در اين بخش و قابليتتو

دهنـده و لـزوم بررسـي     تشـكيل  يوري و تفكيك آن به اجزا گيري بهره اندازه براي ،كوئيست مالم
هـاي   وري در صنايع ايران، در اين مطالعه اين موضوع در صنعت توليد كـاني  عوامل مؤثر بر بهره

  . فته استريكي از صنايع عمده ايران مورد مطالعه قرار گ منزله به ،غيرفلزي

  )پنل ديتا(روش رگرسيون ادغام شده 
وري بر آن در صنعت توليـد   با توجه به هدف اصلي اين مطالعه در زمينه بررسي تأثير اجزاي بهره

در  مقطـع  144هـاي   هاي اين مطالعه كه شـامل داده  هاي غيرفلزي و همچنين ماهيت داده كاني
تخمـين   بـراي شده  ، روش رگرسيون ادغام)هاي تابلويي داده(دوره زماني برنامه سوم توسعه بوده 

خـش روش  از ايـن رو، در ادامـه ايـن ب   . وري بر آن انتخـاب شـده اسـت    بهره ميزان تأثير اجزاي
  .شدصورت خالصه معرفي خواهد  شده به رگرسيون ادغام

هـاي   از مجموعـه داده  ،گيـرد  مـي  انجـام امروزه بسياري از مطالعـاتي كـه در زمينـه اقتصـاد     
شـده يكـي از موضـوعات     هاي ادغـام  و تجزيه و تحليل دادهكرده شده براي بررسي استفاده  ادغام

شده يك محـيط بسـيار    هاي ادغام چرا كه داده ؛آيد شمار مي جديد و كاربردي در اقتصادسنجي به
بـرآورد  . آورد فراهم مي نظريتخمين و نتايج  هاي روشطالعات را براي گسترش دادن غني از ا

بـا  اغلـب  شـود،   اسـتفاده مـي  ) سـري زمـاني، مقطعـي   (هـاي تركيبـي    ها از دادهروابطي كه در آن
تـوان مـدل رگرسـيوني     ها مـي  هايي كه با اين نوع داده يكي از روش. هايي مواجه است پيچيدگي
در ايـن روش، اثـرات   . اسـت  2شده يا پولينگ ديتـا  ، روش رگرسيون ادغامكرد را برآوردمورد نظر 

                                                 
1. Lindgren. 
2. Pooling Data 
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هـاي سـري زمـاني و مقـاطع      انفرادي براي هر يك از مقاطع در نظر گرفته نشده و با ادغام داده
صـورت   هاي تـابلويي بـه   در حالت كلي، مدل داده. شود مدل رگرسيوني مورد نظر تخمين زده مي

  :شود مي نشان داده 5رابطه شماره 
  )5رابطه 

 
ــه در آن ,2	,1 ك … ــان , ــي   نش ــدهاي مقطع ــده واح ــاه (دهن ــثالً بنگ ــا م ــوده ) ه و ب 	 1,	2, … و نيـز   امـين واحـد مقطعـي در سـال     	متغير وابسته بـراي . بر زمان اشاره دارد,

شـود   فـرض مـي  . ام اسـت  tواحد مقطعي در سال امين امين متغير مستقل غير تصادفي براي 
هـاي مـدل مجهـول اسـت كـه       پـارامتر . جمله اخالل داراي ميانگين صفر و واريانس ثابت است

ان را امـين زمـ   مقطـع و  امين متغير مستقل در امين واكنش متغير وابسته نسبت به تغييرات 
د، فـرض  كـر اده شـده اسـتف   ي كه بتوان از مدل رگرسيون ادغامشرايط به جز. كند گيري مي اندازه
امـا در  . شود كه اين ضرايب در ميان تمامي واحدهاي مقطعي و زماني مختلف متفـاوت اسـت   مي

هم براي تمامي مقاطع و هم براي تمـامي   ،بسياري از مطالعات پژوهشي متغير بودن اين ضرايب
يط، كننده است و بايد نسبت به ماهيت موضوع مـورد مطالعـه و سـاير شـرا     ها بسيار محدود زمان

اين مدل را مـي تـوان بـه    . كندهاي مقتضي را در خصوص پارامترها تعيين  پژوهشگر خود فرض
   :كردتقسيم  پنج حالت زير
هـاي   شود كه جمله اخالل قادر است تمام تفاوت تمامي ضرايب ثابتند و فرض مي: حالت اول

  .ميان واحدهاي مقطعي و زمان را دريافت كند و توضيح دهد
و تنهـا عـرض از مبـدأ بـراي      هسـتند  ثابـت ) ها شيب(ب مربوط به متغيرها ضراي: حالت دوم

  .واحدهاي مختلف مقطعي متفاوت است
ابين مقـاطع و بـين   ولي عرض از مبدأ مـ  هستند،  ضرايب مربوط به متغيرها ثابت: حالت سوم

  .ها متفاوت است دوره
  .همه ضرايب براي تمام واحدهاي مقطعي متفاوت است: حالت چهارم

  .تمام ضرايب هم نسبت به زمان و هم نسبت به واحدهاي مقطعي متفاوت است: ت پنجمحال
هـاي دو، سـه و    توان گفت كـه در حالـت   مي ،هاي مذكور مدل برآوردهاي  در خصوص روش

ـ   چهار بسته به اينكه كداميك از ضرايب ثابت يا متغير باشند، به مدل ثيرات أهاي اثرات ثابت يـا ت
هاي  بندي كردن مدل داده در فرمول رايجروش اثرات ثابت، يك روش . شوند تصادفي تقسيم مي

صورت تفـاوت   توان به بين واحدها را مي هاي ر اين فرض استوار است كه اختالفتلفيقي است و ب
بـردار جـزء     ام باشـند و iمشاهده براي واحـد   به فرض كه شامل . عرض از مبدأ نشان داد
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 زيـر صـورت   تـوان بـه   را مي 6شماره  بوده باشد، در نتيجه رابطه ×  1 ابعاداخالل بوده و داراي 
   :كردتعريف 

  )6رابطه 
 

 شكل خالصه زيـر  توان به مدل فوق را مي. است ×  1بردار يكه با ابعاد   روابطكه در اين 
 .نوشت

  )7رابطه 
 

را با ابعـاد تعريـف    حال اگر ماتريس . استامين مقطع iكه متغير مجازي براي نشان دادن 
  :خواهيم داشت ،كنيم

   )8رابطه 
مـدل اخيـر يـك مـدل     . شـود  مدل حداقل مربعات متغير مجـازي ناميـده مـي    ،كه اين رابطه

تـوان   مـي . رگرسيوني كالسيك بوده و هيچ شرط جديدي براي تجزيه و تحليـل آن الزم نيسـت  
يـك مـدل چنـد     منزلـه  بـه  ستون در  و  رگرسور در  با  OLSمدل را با استفاده از روش 

توان در روش اثرات ثابت، عرض از مبدأ  كه مي گفتني است. پارامتر بر آورد كرد 	متغيره با
هاي مختلف نيـز متفـاوت از هـم     بلكه در زمان ،تنها در مقاطع مختلف د كه نهكررا طوري برآورد 

د بود كه پژوهشگر اطمينان داشته باشد نتنها درصورتي منطقي خواه ،هاي اثرات ثابت مدل. باشند
ن كـه محققـا   در حـالي  ؛صورت انتقال تابع رگرسـيون نشـان داد   توان به اختالف بين مقاطع را مي

هاي ديگري مانند روش اثرات  از اين رو، روش. هميشه از وجود اين موضوع مطمئن نخواهند بود
 ،كننده مقـاطع مختلـف   كند جزء ثابت مشخص اين روش فرض مي .شود كار گرفته مي تصادفي به

بايـد توجـه داشـت كـه در ايـن حالـت       . صورت تصادفي بين واحدها و مناطق توزيع شده است به
 اسـت هاي مربوط به مقاطع مختلف با هم يكسان نبوده و مدل دچار واريانس ناهمساني  واريانس

آيـد آن   سؤالي كه پـيش مـي   ،ا معرفي اين دو روشب. دشواستفاده  GLSبايد از روش  بنابراينو 
گيـري   كار گرفته شود كه براي تصميم هاي مذكور به يستي كداميك از روشبا ،است كه در عمل

كـه نيـاز بـه اسـتفاده از      2694در اين مطالعه نيز در كـد  . شود هاسمن كمك گرفته مي  از آزمون
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روش اثـرات ثابـت   ش مناسب اين پـژوهش  روروش پنل ديتا بوده، پس از انجام آزمون هاسمن، 
 .1كار گرفته شده است شناخته و به

  هاي آنها ها و ويژگي داده
اي  گفته و به ردهاي خُ تنها با دسترسي به داده ،وري و تجزيه آن به عوامل متعدد گيري بهره اندازه
هـاي   گيـري از داده  بهـره پذير بوده و از اين رو، اين مطالعه نيز با  هايي در سطح بنگاه، امكان داده
مركز آمار ايران، اين موضـوع   ازآوري شده  هاي غيرفلزي، جمع هاي صنعت توليد كاني رد بنگاهخُ

وري در  براي بررسي تغييرات بهـره  شود كه مييادآوري . را مورد بررسي و كنكاش قرار داده است
هـا را نيـز در طـول دوره     گـاه هايي قابل اعتماد كه امكان پيگيري بن يابي به داده طول زمان دست

هاي مركز آمار ايران  اگرچه دادهاين با وجود . ناپذير است سازد، اجتناب زماني مورد بررسي ممكن 
تنها  2ردهاي سطح خُ ق دادههاي محققا رد، اما بر اساس دانستههاي فوق را در بر دا تمامي ويژگي

دوره زمـاني برنامـه    حاضـر،  رو مطالعـه  قابل دسترسي بوده و از اين 1374 -84براي بازه زماني 
بر آن، با توجه بـه روش مـورد اسـتفاده در ايـن      عالوه. داده استمورد بررسي قرار را سوم توسعه 

در ايـن سـال    وارد هـاي تـازه   ، تنها بنگاه1378هاي موجود در سال  از ميان تمامي بنگاه 3پژوهش
بنگاه موجـود   2622گونه، از  بدين. ا دارا باشدتا نمونه مورد استفاده حداكثر همگني ر  دهشانتخاب 
مدنظر قرار گرفته و محاسبات اين مطالعـه در دو سـطح    وارد تازهبنگاه  284 شمار ،1378در سال 

از . فلزي انجام شـده اسـت   غير  رقمي براي صنعت توليد ساير محصوالت كاني  كدهاي دو و چهار
نقـش   ،همگـن در طـول دوره مـورد بررسـي     هـاي  كوئيست، وجـود داده  آنجا كه در شاخص مالم
هايي كـه در طـول دوره از صـنعت     ، نخست بنگاهكند ميوري بنگاه ايفا  بسزايي در محاسبه بهره

اين شكل از سرشماري خارج  نفر مواجه بوده و به 10خارج شده يا با كاهش اندازه در حد كمتر از 
ت در ادامه محاسبات انجام شـده در ايـن   اس گفتني. است  اند، از محاسبات كنار گذاشته شده شده

انـد نيـز حـذف     صنايعي كه داراي سه يا كمتر از سه بنگاه بـوده  ،مطالعه، در سطح كد چهاررقمي
در محاسبات سـطح چهـار وارد    2698و  2692، 2691، 2612، 2611بدين ترتيب كدهاي  .شدند
 يوري و اجزا موجود بوده و بهره 26هاي اين صنايع در محاسبات كد  ، بنگاهاين با وجود. اند نشده

                                                 
مراجعـه  ) 1387(زاده و مهرگان  و اشرف) 1388(تواند در اين زمينه به منابعي مانند جانسون و ديناردو  مند مي خواننده عالقه .1

  .كند
2. Micro Level Data 

وري  تـر بهـره   محاسـبه هرچـه دقيـق   يكي از اصول اساسي بـراي   ،كوئيست ها و شاخص مالم دادهدر روش تحليل پوششي . 3
حفظ ثبات سـاير   برايهاي همگن و قابل مقايسه  ها در طول دوره مورد بررسي، استفاده از داده بنگاه ميانمبناي مقايسه بر

  .شرايط است
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در اين مطالعه و بـراي اسـتفاده از شـاخص    . ده استشها نيز محاسبه  براي اين دسته از بنگاه  آن
ده شـ تعداد سه نهاده و يك ستانده از بين متغيرهاي موجود براي هر بنگاه انتخاب  ،كوئيست مالم
هـا و   توجـه بـه دو نكتـه در انتخـاب نهـاده     ، 1گرفته در اين زمينه انجامبر اساس مطالعات . است

از تعـداد زيـادي نهـاده و     ،دوم .ها جامع باشند ها و ستانده نخست آنكه نهاده. ها الزم است ستانده
آميـز   صورت اغراق ها به شود تعداد بيشتري از بنگاه زيرا اين عمل موجب مي نشود؛ستانده استفاده 
ها و ستانده مورد استفاده در ايـن مطالعـه    اين اساس نهادهبر  2.هاي كارا قرار گيرند در طيف بنگاه
  3:استبه شرح زير 

  ها نهاده •
، 4دوام مصرف شده به مجموع ارزش مواد خام و اوليه، ابزار و لوازم و ملزومات كم :ها ارزش داده

، ارزش آب و برق خريداري شده، ارزش مواد و قطعات مصرف شـده  5ارزش سوخت مصرف شده
گفتـه   7توسط كارگاه و پرداختـي بابـت خـدمات صـنعتي     6اي ايجاد اموال سرمايه ساخت يا براي
 .شود مي

                                                 
  .شود مراجعه) 2003(براي مطالعه بيشتر به آلوارز و كريسپي  .1
امـا   ،ها افـزايش دهـد   هاي كارا را در روش تحليل پوششي داده تواند دامنه بنگاه ها مي ها و ستانده اگرچه افزايش تعداد داده .2

ايـن درحـالي اسـت كـه چنـين      . توان تعداد زيادي داده و ستانده را متغيرهاي ورودي و خروجي در نظر گرفت همچنان مي
بلكـه   ،محدوديت نيسـت  DEAتعداد ورودي و خروجي براي روش  اي گفه به. د نداردها وجو موضوعي در مورد ساير روش

هـايي ديگـري همچـون تحليـل      در روش"اين درحالي است كه . هاي كارا از غيركارا است كاهش اطمينان نسبت به بنگاه
  ).190، 1384امامي، ( "بايست يك ستانده داشته باشند ، واحدهاي مورد نظر فقط مي)SAF(مرزي تصادفي 

  .ده استشاستخراج ) 1387(نفر كاركن  49تا  10هاي صنعتي  تعاريف ذكر شده از كتاب نتايج آمارگيري از كارگاه .3
ايـن  . رسـد  تغيير شكل فيزيكي يا شيميايي به كارگاه وارد و به مصرف مي برايمنظور از مواد خام و اوليه، موادي است كه  .4

در كارگـاه  ) تكميل، تغيير شكل و مونتاژ(ساخته باشد كه براي مراحل بعدي عمليات توليد كاال  مواد ممكن است خام و نيم
ته از ابزار، لوازم و ملزوماتي است كـه  دوام مصرف شده نيز، آن دس منظور از ابزار، لوازم و ملزومات كم. شود كار گرفته مي به

  .شود و عمر مفيد آن از يك سال كمتر است كار گرفته مي براي انجام كارهاي توليدي كارگاه به
  .ارزش انواع سوخت مصرف شده و ارزش برق خريداري شده :شده عبارت است از ارزش انرژي مصرف .5
از يك سـال بيشـتر اسـت،     نهاتجهيزات متعلق به كارگاه كه عمر مفيد آنقليه و همچنين وسايل و  زمين، ساختمان، وسايل .6

  .شود مي شمردهاي كارگاه  اموال سرمايه
، تعميرات جزئـي  پيمانيمركز آمار ايران، منظور از خدمات صنعتي، انجام كارهاي صنعتي  از سويدر سرشماري انجام شده  .7

هـاي   ، عبارت اسـت از پرداختـي  پيمانيپرداختي بابت كارهاي . نقليه است آالت، تجهيزات اداري و وسايل ساختمان، ماشين
توليد يا كاالهاي خود، پرداختي بابت تعميـرات جرئـي سـاختمان عبـارت اسـت از      براي هاي ديگر  كارگاه به افراد يا كارگاه

گيرد و پرداختي بابت  عميرات و عملياتي كه براي نگهداري و حفاظت ساختمان كارگاه انجام ميهاي كارگاه بابت ت پرداختي
هاي كارگاه بابت تعميرات و عملياتي كه  نقليه عبارت است از پرداختي تجهيزات اداري و وسايل  آالت، تعميرات جزئي ماشين

  .پردازد قليه خود به ديگران مين آالت، تجهيزات اداري و وسايل براي نگهداري و حفاظت از ماشين
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پـول، كـاال و   (هـا   مجموع مزد و حقوق و سـاير پرداختـي  : بگيران جبران خدمات مزد و حقوق
صورت پول يا كـاال   هاي كارگاه به بگيران كه مزد و حقوق، مجموع پرداختي به مزد و حقوق) غيره

شـامل  ) پـول، كـاال و غيـره   (ها  بگيران و ساير پرداختي و حقوق به مزد و حقوق تحت عنوان مزد
مندي، بدي  اوالد، حق عائله  قكار، هزينه خوراك و پوشاك، هزينه اياب و ذهاب و ح پاداش، اضافه

 . وهوا، سهم كارفرما از بيمه اجتماعي، خواربار، بليط اتوبوس و غيره است آب
ميزان مخارجي كـه بـراي ارائـه    : زينه تحقيقات و آزمايشگاهپرداختي خدمات آموزشي و ه

 .خدمات آموزشي و نيز هزينه تحقيقات و آزمايشگاه اختصاص يافته است

 ستانده •
التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده فعاليت صنعتي كه ارزش سـتانده فعاليـت    به ما :ارزش افزوده

، تغييـرات  1دريافتي بابت خدمات صنعتيصنعتي عبارت است از مجموع ارزش كاالي توليد شده، 
ارزش موجودي كاالهاي در جريان ساخت، تفاوت ارزش فـروش از ارزش خريـد كاالهـايي كـه     

كارگاه، ارزش برق و آب شدة  اي ساخته اند، ارزش اموال سرمايه بدون تغيير شكل به فروش رسيده
 .توليد و فروخته شده

  هاي پژوهش يافته
كارايي (وري  هدف اصلي اين پژوهش بررسي تأثير اجزاي بهره شد،گونه كه پيشتر يادآوري  همان

صـنعت توليـد سـاير     وارد تازههاي  وري بنگاه بر بهره) مديريتي، كارايي مقياس و تغييرات فناوري
 در ايـن . رقمي و در طول برنامه سوم توسعه است  هاي غيرفلزي در سطح كدهاي دو و چهار كاني

و سپس ارتبـاط آنهـا بـا     2وري و اجزاي آن در هر كد صنعتي به تفكيك محاسبه راستا، ابتدا بهره
ها ارائه  شده و روش اثرات ثابت بررسي و نتايج آن به تفكيك كد استفاده از روش رگرسيون ادغام

ـ  9بر اين اساس الگوي كلي مورد استفاده در اين مطالعه به شـرح مـدل شـماره    . شده است ه ارائ
  :شود مي

                                                 
توليد يا كاالهـاي آنهـا    برايهاي ديگر  هاي كارگاه به افراد يا كارگاه ، عبارت است از دريافتيپيمانيدريافتي بابت كارهاي  .1

انـدازي   نقليـه و دريـافتي بابـت نصـب و راه     تجهيزات اداري و وسـايل   آالت، كه شامل دريافتي بابت تعميرات جزئي ماشين
نقليه نيز عبارت اسـت   تجهيزات اداري و وسايل  آالت، دريافتي بابت تعميرات جزئي ماشين. االهاي توليد شده كارگاه استك

نقليه  آالت، تجهيزات اداري و وسايل هاي كارگاه بابت تعميرات و عملياتي كه براي نگهداري و حفاظت از ماشين از دريافتي
هـاي   اندازي كاالهاي توليد شده كارگاه عبارت است از دريـافتي  افتي بابت نصب و راهدهد و دري متعلق به ديگران انجام مي

  .اندازي كاالهاي توليد شده خود هاي ديگر بابت نصب و راه كارگاه از افراد يا كارگاه
آمده كه قابليت ارائه در متن مقاله را نداشته است با نويسنده مسئول  دست تواند براي اطالع از نتايج به مند مي خواننده عالقه .2

  .كندمقاله مكاتبه 
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∆  )9رابطه  ε 
تغييـرات كـارايي    تغييـرات فنـاوري،    وري،  تغييرات بهـره  ∆كه در آن، 

 .تغييرات كارايي مقياس است  مديريتي و

  غيرفلزي  وري در صنعت ساير محصوالت كاني بهرهي تأثير تغييرات اجزا
شود، نتايج محاسبات ارتباط اجزاي بـا تغييـرات آن    مشاهده مي 1گونه كه در جدول شماره  همان

آمـده و   دست بر اساس ضرايب به. غيرفلزي ارائه شده است  در صنعت توليد ساير محصوالت كاني
ال وري توسط تغييرات مـديريتي اعمـ   گرفته در شاخص بهره انجامدر كل صنعت، بيشتر تغييرات 

غيرفلـزي    وري در صنعت توليد سـاير محصـوالت كـاني    ده و اين يافته بدان معناست كه بهرهش
اين در حالي اسـت كـه اثـر تغييـرات     . هاي مديريتي بوده است بيشتر تحت تأثير كفايت و توانايي

هاي دوم و سـوم جـاي داشـته     ترتيب در اولويت به ،وري فناوري و تغييرات كارايي مقياس بر بهره
  . ستا

  رقمي كد دو: وري و اجزاي آن رابطه شاخص بهرهبرآورد نتايج . 1جدول 

 t P- Valueآماره  خطاي استاندارد ضريب توضيح متغير

 1/7090/06526/3690/000 تغييرات فناوري
 1/2810/03635/8290/000 تغييرات كارايي مقياس
 1/8140/003641/4470/000 تغييرات كارايي مديريت

 47/9540/000-4/1230/086- مقدار ثابت
  محاسبات محقق: منبع

  
  

وري در كل صنعت توليد كاني غيـر   آمده از بررسي تأثير تغييرات اجزاي بهره دست هنتايج ب
كننـده نقـش    تبيـين  شـود،  مـي گونه كه مشاهده  اگرچه حائز كمال اهميت بوده و همان ،فلزي

هـاي   اما بايد توجه داشت صنعت مذكور از زير گروه است،وري  عوامل مديريتي در ارتقاي بهره
هـاي آن   صنعتي بسيار ناهمگن تشكيل شده و الزاماً نتايج كل صنعت قابل تعميم به زير گروه

   .نخواهد بود
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  رقمي  كدهاي چهار: وري و اجزاي آن رابطه شاخص بهره برآوردنتايج . 2جدول 

 t P- Valueماره آ خطاي استاندارد ضريب توضيح متغير كد

2694 

 21/8650/000 1/4430/066 تغييرات فناوري

 15/7560/000 0/9450/060 تغييرات كارايي مقياس

 36/1050/000 1/0440/029 تغييرات كارايي مديريت

 0/000 25/340- 2/4510/097- مقدار ثابت

2695 

 7/2550/000 1/7030/235 تغييرات فناوري

 9/4770/000 0/9440/100 كارايي مقياستغييرات

 13/2690/000 1/0760/081 تغييرات كارايي مديريت

 0/000 12/301- 2/6030/212- مقدار ثابت

2696 

 12/9770/000 0/6690/052 تغييرات فناوري

 8/7390/000 0/4520/052 تغييرات كارايي مقياس

 6/1460/000 0/6920/113 تغييرات كارايي مديريت

 6/1210/000- 1/1630/190- مقدار ثابت

2697 

 23/8990/000 1/1740/049 تغييرات فناوري

 29/9360/000 1/2030/040 تغييرات كارايي مقياس

 34/5920/000 1/0250/030 تغييرات كارايي مديريت

 0/000 25/557- 2/4950/098- مقدار ثابت

2699 

 14/0680/000 1/2370/088 تغييرات فناوري

 34/1290/000 0/4650/014 تغييرات كارايي مقياس

 20/1880/000 0/8750/043 تغييرات كارايي مديريت

 0/000 13/733- 1/6510/120- مقدار ثابت
  محاسبات محقق: منبع
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وري در هر يـك   الزم است تا تأثير تغييرات اجزاي بهره ،گرايانه بر اين اساس و با نگاهي واقع
در سطح كدهاي  26اما از آنجا كه صنعت  ؛هاي اين صنعت نيز مورد بررسي قرار گيرد از زيرگروه

هـاي ايـن صـنعت در دو كـد      ده و توزيع بنگاهشتقسيم  269و  261تنها به دو صنعت  ،رقمي سه
 ،)بنگاه اسـت  281داراي  269ي سه بنگاه و صنعت دارا 261صنعت (مذكور كامالً ناهمگن است 

صـنعت   ،ايـن وجـود  با . نخواهد بود سودبخشبنابراين تحليل بر حسب كدهاي سه رقمي چندان 
قابل تفكيك به ده كد چهاررقمي نيز بوده و از اين رو، تأكيد نهايي اين مطالعه براي بررسـي   26

  1.رفته استوري بر كدهاي چهاررقمي قرار گ تأثير اجزاي بهره
وري را در هريك از كدهاي چهـاررقمي   تأثير اجزاي بهره ،2با چنين رويكردي جدول شماره 

تغييـرات كـارايي مـديريت تنهـا در      ،شود گونه كه مشاهده مي همان. به تصوير كشيده شده است
باالترين تأثير از  2697تأثيرگذاري بوده و در صنعت  نظرداراي باالترين اولويت از  2696صنعت 

 2699و  2695، 2694اين درحالي اسـت كـه در سـه صـنعت     . گرفته است نشئتكارايي مقياس 
بنابراين با مقايسه نتايج كل صنعت . تغييرات فناوري بيشترين تأثير را به خود اختصاص داده است

توان بدين نتيجه  مي ،ر سطح كدهاي چهاررقميو نتايج حاصله د 1در جدول شماره  شده فهرست
پذير نخواهد بـود   هاي صنعتي آن تعميم مهم دست يافت كه نتايج كل صنعت الزاماً به نتايج گروه

  .كننده و غيرانتظار را در برداشته باشد تواند نتايج گمراه و از اين رو، تعميم آن مي

  و پيشنهادها گيري نتيجه
از ديرباز و در مطالعـات بسـياري    ،گيري آن هاي اندازه و روش وري بهرهثر بر ؤوري، عوامل م بهره

تنهـا   ،امـا در ايـن ميـان    اسـت؛  در علومي همچون مديريت و اقتصاد مورد مطالعـه قـرار گرفتـه   
ي تغييرات فناوري، تغييـرات كـارايي مقيـاس و    امعن به ،آن يوري را به اجزا مطالعات اندكي بهره

صـورت مثبـت يـا     بـه (و سهم هركدام را در ميزان تغييـرات آن   تفكيكتغييرات كارايي مديريتي 
ايـن   هـاي نخسـتينِ   گـام كوشيده است تا   پيش رو بر اين اساس، مقاله. ده استكرتجزيه  )منفي

با توجه به اهميت صنايع توليـد كـاني   تأكيد آن  امر،حوزه را در اقتصاد ايران برداشته و براي اين 
  . است گرفتهايران بر اين صنعت قرار  غيرفلزي در صنايع توليدي

                                                 
صـنعت توليـد شيشـه جـام      10بـه   ISICرقمي   غيرفلزي در ايران و در سطح كد چهار  صنعت توليد ساير محصوالت كاني .1

، )2691(غيرسـاختماني     ميكي غيـر نسـوز  ، توليدكاالهاي سرا)2612(جز شيشه جام  اي به ، توليد محصوالت شيشه)2611(
، توليـد محصـوالت   )2694كـد  (، توليـد سـيمان و آهـك و گـچ     )2692(عايق حرارت  ـ  توليد محصوالت سراميكي نسوز

و توليـد  ) 2697كـد  (، توليد آجـر  )2696كد (، بريدن، شكل دادن و تكميل سنگ )2695(شده از بتن، سيمان و گچ  ساخته
  .قابل تقسيم است) 2699كد (بندي نشده  طبقه  فلزي يرغ  ساير محصوالت كاني
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كوئيسـت، نتـايج ايـن مطالعـه      هـا و شـاخص مـالم    با استفاده از روش تحليـل پوششـي داده  
شـدت بـه سـطح مـورد      وري در ميزان تغييـرات آن بـه   دهنده آن است كه تأثير اجزاي بهره نشان

 به بياني،در سطح كدهاي چهار رقمي و  آمده دست بهبا تأكيد بر نتايج . بررسي صنايع بستگي دارد
دهنـده آن اسـت    هاي اين پژوهش نشان بندي صنايع توليدي ايران، يافته ترين سطح تقسيم پايين

، توليـد محصـوالت   )2694كـد  (كه تغييرات فناوري در سه صنعت توليد سيمان و آهـك و گـچ   
بندي نشـده   طبقه  فلزي غير  يو توليد سايرمحصوالت كان) 2695(شده از بتن، سيمان و گچ  ساخته

اين در حـالي اسـت   . وري اين صنايع بوده است ، داراي باالترين تأثير بر تغييرات بهره)2699كد (
كـد  (صنعت توليد آجـر  ) وري رشد بهره(وري  كه كارايي مقياس باالترين تأثير را در تغييرات بهره

وري صـنعت بريـدن، شـكل دادن و     بهـره و كارايي مديريتي باالترين تأثير را در تغييرات ) 2697
  . دارا بوده است) 2696كد (تكميل سنگ 

گرفته در هر كدام از  انجاموري  تغييرات بهره گونه برداشت كرد كه اينتوان  بر اين اساس مي
هـايي   براي انجام تحليل كه توان دريافت صنايع با توجه به الزامات هر صنعت متفاوت بوده و مي

هاي فوق در سطح صنايع همگن و در صنايع توليدي ايران  تحليل بايد ،واقعيت دقيق و منطبق بر
  . رقمي انجام شود  در سطح كدهاي چهار

وري در  هاي اين پژوهش مبين آن اسـت كـه بـراي رشـد بهـره      گذاري، يافته از نظر سياست
ز صـنايع  الزاماً راهكارهاي يكسـاني قابـل اجـرا نبـوده و هـر يـك ا       ،بخش صنايع توليدي ايران

  .وري نيازمند است رشد بهره برايبه تغييرات متفاوتي  ،متناسب با ساختار
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