
 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست-مجله اقتصادی 
  7 -36، صفحات1391 اردیبهشت، 2  شماره

  
  کار در بخش صنایع بزرگ استان فارس وری نیروی برآورد بهره

  
  1الیزابت سلطانی
  2یبهادر بهاءالدین

  
ی برای سیاستگذاران های اصولی اقتصاد دادن به روش وری از جمله متغیرهای مهمی است که در جهت بهره

کار در سطح صنایع  وری نیروی  برآورد بهره،هدف از این مطالعه. در کشور نقش مهمی را ایفاء می کند
را در  داگالس -و کاپ  C.E.Sبرای این منظور مدل مورد بررسی توابع صریح . باشد بزرگ استان فارس می

های تحقیق و توسعه استفاده شده و به  د و هزینهبرگرفته و از متغیرهای مستقل موجودی سرمایه، شکاف تولی
های موجودی سرمایه  های مربوط به موجودی سرمایه خالص با استفاده از روش نمایی، داده دلیل نبود داده

 موجودی وری نیروی کار با دهد که میزان بهره نتایج نشان می.  زده شده است خالص در استان فارس تخمین
ضریب کشش برآورد شده . قیق و توسعه رابطه مثبت و با شکاف تولید رابطه منفی داردهای تح سرمایه و هزینه

 نتایج نشان ،همچنین.  می باشد-26/0 و 59/0 ، 43/0 کار به ترتیب وری نیروی متغیرهای فوق نسبت به بهره
نسبت به سال  1389وری در سال  وری در استان فارس همواره روندی نزولی داشته و رقم بهره داده که بهره

وری در استان فارس به ساختار نامناسب  بودن نرخ بهره ینیپا.  درصد کاهش یافته است66، 1364
  . گردد وری در تولید برمی ریزی صحیح بهره وری و نبودن برنامه ، عدم آگاهی از پدیده بهرهگذاری سرمایه

  
  . ه، توابع تولیدکار، شکاف تولید، موجودی سرمای وری نیروی  بهره:های کلیدی هواژ

  
  مقدمه. 1

وری را به  بشر از دیرباز همواره در پی این هدف بوده که از منابع موجود خود حداکثر استفاده و بهره
های  از یک سو خواسته. سازد  این اهمیت را روشن میدلیلاندکی تأمل در این خصوص . عمل آورد

های  روز بر میزان این خواستهه ب شود که روز  دیگر امکانات و منابع محدود سبب میسویفراوان و از 
ود ؛ لذا بشر همواره سعی دارد تا از منابع موجنماید می فراوان افزوده شده و مقدار منابع را محدودتر

وری از دید   بخشی از عللی است که همواره بر اهمیت بهرهتنهاالبته این . بیشترین استفاده را برده باشد
وری است، رقابت تولیدکنندگان در  دادن به بهره لت مهم دیگر که در پی اهمیتع. اجتماعی افزوده است

                                                 
  elss_1357@yahoo.com                                          . کارشناس مطالعات اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس. 1
  .  امور اقتصادی دارایی استان فارساقتصادی سازمانمعاون . 2
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8  2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

 صاحبنظران مسائل اجتماعی و اقتصادی اما، ین گروه خصوصی استگرچه هدف ا. صحنه تجاری است
  . باشد کننده اهداف اجتماعی می عقیده دارند که این امر در نهایت تأمین

تولید و افزایش قدرت های  د آن سبب کاهش هزینهوری از آن جهت است که رش اهمیت بهره
گردد که این خود منجر به کاهش هزینه متوسط  ها می کنندگان در بازار و کاهش سطح قیمترقابت تولید
پیامد چنین . شود  صنعتی می-آوری در واحدهای تولیدی مات در بازار و افزایش میزان سودکاالها و خد
تر افزایش قدرت رقابتی محصوالت داخلی در بازارهای  تقاضا و از همه مهم بر افزایش بسیاریتحولی تأثیر 

های بالقوه  و استفاده حداکثر از ظرفیت، کاهش شکاف تولید روند به توسعه تولیداین . المللی خواهد شد بین
ید های جد وریگیری از ابداعات و فنا گذاری افزایش یافته و بهره ؛ لذا حجم سرمایهانجامد تولیدی می

  . خواهد شددر آینده ) کار وری نیروی بهرهبه ویژه (وری   این خود عاملی مؤثر بر رشد بهرهگسترش یافته و
بع انسانی در تولید ثروت  به طور متوسط سهم منا1996ب برآورد بانک جهانی در سال به موج

شاخص در این .  درصد اعالم شده است20سهم طبیعت  درصد و 16، سهم منابع فیزیکی  درصد64
کنند که در  ن میاین آمار و ارقام بیا.  درصد برآورد گردیده است29 و 37  ،34 کشور ما به ترتیب

؛ لذا منابع انسانی در اقتصاد کشور ما به کی به منابع طبیعی و فیزیکی بودهکشور ما تولید عمدتاً مت
قرار گرفته که خام  کشور صادرکننده مواد63 در ردیف از این جهتشدت در حال اتالف است و 

 درصد ثروت 6/4 کشور تنها 63 تمامقابل توجه اینکه . روند فاقد صرفه اقتصادی استالبته این 
 درصد ثروت جهانی را تولید 6/79 کشور صنعتی که 29نمایند که در مقایسه با  جهانی را تولید می

عامل  .)1996 بانک جهانی، گزارش (کار می باشد وری نیروی نمایند یک فقدان اندوهبار در بهره می
تواند شکاف عظیم بین اقتصاد کشور ما با کشورهای پیشرفته صنعتی را  مهمی که در شرایط فعلی می

کار  وری نیروی  ارتقاء بهرهتوسعه را برای اقتصاد فراهم آوردتا حدود زیادی مرتفع نموده و امکان 
  .  تضمین خواهد نمودپذیری را  زیرا رشد تولید و رشد قدرت رقابت،خواهد بود

ی یی اجتماعی در سطح باالیهای توانا های به عمل آمده شاخص در استان فارس طبق بررسی
، ی مهارت و تخصص در ساختار اشتغالو دارای سهم باال )1385معصومی اشکوری،  (قرار دارد

 درصد 5/4(شد با افزوده می های اقتصادی و میزان مناسب تولید ناخالص داخلی و ارزش تنوع فعالیت
  . )از سهم کل کشور

کار و محل  ها و مراکز تربیت نیروی توان وجود دانشگاه های نسبی استان فارس را می از مزیت
رسد که استان از نظر  سفانه چنین به نظر میأ؛ اما متزا و اثربخش نام برد های مهارت تولید دانش

سفانه فارس أبه همین دلیل مت. انگیزشی است -ی و استعدادهای فردی وری فاقد پشتوانه توانای بهره
قرار گرفته و از لحاظ ) ها در مقایسه با دیگر استان(ین یهای محروم با درآمد سرانه پا در ردیف استان
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9 ... صنایع بزرگکار در بخش وری نیروی برآورد بهره

اگر  ).21ردیف (ها قرار دارد  کار دربخش صنایع در دامنه میانی نسبت به سایر استان وری نیروی بهره
به صورت ، در آن صورت اقتصاد استان وری در نظر گرفته شود رهیک منبع مهم بهدانش به عنوان 

  .  سود خواهد بردهای بالاستفاده خود  از ظرفیتتری بهینه
های بزرگ   از ناحیه کارگاهافزوده ای از ارزش در اقتصاد استان فارس بخش قابل مالحظه

سفانه شرایط أ اما مت،رسد  درصد می87ه این قابلیت تا میزان ای ک گونه به ،شود مین میأصنعتی ت
های استان بزرگ شناخته شده و   درصد کل تعداد کارگاه3 تنهاای است که  ساختاری استان به گونه

د که توسعه این نده این آمارها نشان می. د شاغلین را در خود جای داده است درص46در حدود 
ی یسودآوری و ایجاد اشتغالزا ی وور ، افزایش بهرهگذاری ها اثربخش بوده و سبب جذب سرمایه کارگاه

صرفنظر .  استاستان قرار گرفتهریزان کشور و  ای است که به دور از چشمان برنامه لهأگردد و این مس می
 که در یابد می این موضوع نیز اهمیت وری در صنایع بزرگ استان فارس از بحث کلی بررسی بهره

کار به شدت مورد توجه قرار گرفته و  نیرویهای  وری و قابلیت ، نظام بهرهطرح تحول اقتصادی
کار در کشور و  وری نیروی ؛ لذا بررسی بهرهتهکار دنبال گش وری از طریق نیروی نظریه ارتقاء بهره

  . گردد استان به عنوان یک ضرورت ملی تلقی می
کار در بخش صنایع بزرگ  وری نیروی شود تا ضمن بررسی بهره  میتالشدر این پژوهش 

س وری در سطح استان فار ، نتایج و پیشنهادات ارائه شده مطابق با رویکرد ارتقاء بهرهها تحلیل، استان
  . باشد

  : باشد گیرند به شرح زیر می فرضیاتی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می
ان فارس در بخش صنایع بزرگ است)  بین تولید واقعی و تولید بالقوهفاصله( شکاف تولید  −

  .  افزایشی استدارای روندی
 .  وندی نزولی استکار در بخش صنایع بزرگ استان فارس دارای ر وری نیروی بهره −

  

 شواهد تجربی. 2
وری  وری کل عوامل تولید و نیز بهره  در خصوص بهرهبسیاریوری مطالعات  در ادبیات رشد و بهره

وری  عوامل مؤثر بر بهرهی یسازی برای شناسا که تحلیل و مدلی عوامل صورت گرفته و با وجودییجز
 اما اغلب مطالعات انجام شده در سطح ملی بوده و به ،در ادبیات اقتصادی دارای قدمت طوالنی است

ین آنها مورد بررسی تر صورت استانی مطالعات چندانی صورت نگرفته که در این مقاله تعدادی از مهم
  .قرار می گیرد
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10  2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

وری کل عوامل تولید در نواحی و  برآورد بهره"ن عنوا ، پاسی و پاال در مقاله خود تحتمارسو
 زمانی مربوط به -گیری از آمار سری  بهره با"های ایتالیا با استفاده از روش همجمعی گروهی بخش
 ناحیه 20مدت را برای  توابع تولید برآورد شده در بلند، مجموعه کاملی از)1970 - 1994( های سال

را با استفاده از روش کاپ نویسندگان توابع تولید خود . اند ده بخش در ایتالیا را ارائه نمو17و 
فیزیکی،  افزوده، موجودی سرمایه  ارزش از متغیرهایمنظور  برآورد نموده و برای این1داگالس
شده کشش موجودی سرمایه نتایج برآورد براساس . اند نموده  استفادهکار و سطح تکنولوژی نیروی

ها به  شتر بوده و به همین خاطر وجود یک رقابت ناقص در بازار نهاده متغیرها از همه بیدیگربین 
  . رسد ید میأیت

: وری و رشد اقتصادی در شرق آسیا بهره"عنوان  تحتسینک در مقاله خود . هان، کالیرجان
دانند و مقاله   را از موضوعات بحث برانگیز می منابع رشد در آسیا"ی و انباشت ثروتی، کارانوآوری
ی یوری را به تغییرات کارا دانند که رشد بهره های جامعی برای منابع رشد می  حاوی آزمونخود را

 4نابع رشد اقتصادی در در این پژوهش ضمن بررسی م. های فنی تفکیک نموده است فنی و پیشرفت
 بخش Frontier 20و  با استفاده از روش سولو جنوبی ، ژاپن و کرهکنگ، سنگاپور  هنگکشور آسیایی

.  رقمی مورد برآورد و آزمون قرارگرفته است3نعتی در این کشورها به عنوان نمونه در سطح کدهای ص
 های صنعتی مذکور ها در بخش دهد که طی دوره مورد بررسی رشد نهاده نتایج این پژوهش نشان می

از نرخ رشد تر  ها سریع  و نیز نرخ رشد نهادهبودهنظر یی موردترین منبع رشد در کشورهای آسیا اصلی
  . باشد افزوده آنها می ارزش

های مختلف صنعتی  وری گروه مقایسه بهره بررسی و"عنوان  تحتی در مقاله خود یموال
 اشاره نموده که از جمله معیارهای مهمی که از طریق آن به این مطلب "کوچک و بزرگ ایران

خارجی ی در سطح داخلی و های نسب توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت می
گذاری خود  اران صنایعی را در اولویت سرمایهگذ زیرا سرمایه. امل تولید استووری ع ، بهرهپی برد
  . وری باالتری نیز برخوردار باشند ؛ از بهرهافزوده قابل توجه دهند که عالوه بر ارزش قرار می

 گروه مورد بررسی قرار 9 در را) ISIC, REV.2(های صنعتی  در این پژوهش نویسنده فعالیت
 داگالس -پ با روش کا)1366 - 1380( های  زمانی مربوط به سال-داده و با استفاده از آمار سری 

، به این ای مورد مطالعه از یک کوچکتر بودهه به این نتیجه رسیده که کشش عوامل تولید در سال
اند و دیگر اینکه  قتصادی استفاده نموده که صنایع مورد بررسی از عامل کار و سرمایه به طور اامعن
رسد که  می شتر از صنایع کوچک بوده و به نظرها بی  از فعالیتبرخیوری صنایع بزرگ در  بهره

                                                 
1. Cop Douglas 
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11 ... صنایع بزرگکار در بخش وری نیروی برآورد بهره

های فنی در این صنایع و نیز عدم برخورداری  بودن سطح تحصیالت و نگذراندن دوره آموزش ینپای
  . یی داردسزادر این صنایع نقش بوری  بودن بهره ین مالی در پایهای مناسب از حمایت

های  وری عوامل در بخش گیری بهره اندازه"عنوان  عباسیان و مهرگان در پژوهش خود تحت
 زمانی مربوط به - با استفاده از آمار سری")DEA(ها  اقتصادی کشور به روش تحلیل پوششی داده

کار و سرمایه  ، نیرویودهافز  ارزشچونهمیی گیری از متغیرها  و بهره)1345 –1377( های سال
وری را   تحوالت بهره1ها های ثابت از روش تحلیل پوششی داده های مختلف اقتصادی به قیمت بخش

 در پایان مقاله خود به این واند  محاسبه نموده 3کوئیست  و شاخص مالم2با استفاده از توابع مسافت
وری کل عوامل  وند بهرهور متوسط ردوره مورد بررسی به ط  طی این بخش در کهدست یافتندنتیجه 

  . باشد کاهشی میی مقیاس و تغییرات تکنولوژیکی تولید، کارای
 "گذاری صنعتی در اقتصاد ایران های سرمایه اولویت"عنوان  تحتآذربایجانی در مقاله خود 

 ی مورد بررسی قرارایهای کار گذاری محرک و شاخص اساس دو نظریه سرمایهها را بر این اولویت
 و توابع تولید از توابع 5وری سولو  و شاخص بهره4وری کندریک ز از شاخص بهرهو با استفاده ا داد

های مختلف   به این نتیجه رسیده که در بررسی گروه6داگالس و کشش جانشینی ثابت  - تولید کاپ
ابریکی صوالت ف، ابزار و محآالت آهن و فوالد و صنایع ماشین  صنعتی کشور صنایع فلزات اساسی،

وری و قدرت تولید بیشترین نقش را در افزایش  ی به دلیل باالترین شاخص بهرهو نیز صنایع شیمیای
توانند نقش مهمی را در  افزوده صنعتی کشور داشته و از طرفی همین گروه از صنایع می ارزش

  . شدن کشور ایفاء نمایند فراگرد صنعتی
وری  برنده بهره های پیش  تشخیص فعالیت"عنوان  تحتجهانگرد و محبوب در مقاله خود 

های کلیدی از لحاظ   این مقاله تعیین بخش هدف خود را از نگارش"کار در اقتصاد ایران نیروی
که با استفاده از  دانند ها و نیز کل اقتصاد می ، زیربخشها کار در بخش وری نیروی تحریک بهره

 بخشی که در این مقاله از تلفیق 20که در بین اند  به این نتیجه رسیده 1370 ستانده سال -جدول داده 
، صنایع های صنایع چوب و کاغذ، کانی غیرفلزی  بخش بخش جدول یاد شده به دست آمده78
، لذا در صورت افزایش شوند های کلیدی محسوب می ی و صنایع آب و برق و گاز جزء بخشیغذا

                                                 
1. Data Envelopment Analysis'Method  
2. Distance Function  
3. Malmquist Index  
4. Kendrick & Vaccaran (1980) 
5. Solow(1957) .  
6. Constant Elastisity Substitution  
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12  2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

و در نهایت کل اقتصاد ها  کار را در سایر بخش وری نیروی توان بهره ها می گذاری در این بخش سرمایه
 . افزایش داد

 ، امینی)1380 (، خداپرست و موسوی)1385 (، عباسیان و مهرگان)1995(، الوی)2000( بونلی
 و یوری به صورت جز های مشابهی را در برآورد بهره نیز کماکان روش) 1384( ، قنادی)1379(

  . اند کلی در پیش گرفته
  

 ریمبانی نظ. 3
وری در فرهنگ اقتصادی از سابقه طوالنی برخوردار است و برای آن تعاریف و مفاهیم  واژه بهره

 آنها به نحوی اشاره به تمامالمللی ارائه شده که  های بین گوناگونی توسط صاحبنظران و سازمان
 فیشر ال،به عنوان مث. بخشیدن به اهداف اقتصادی را داردبکارگیری صحیح منابع در راستای تحقق 

   .)1380نبوش و فیشر،  دور (داند های تولید می وری را سرانه تولید به ازای یک واحد از نهاده بهره
ی های شده توسط سیستم تولیدی با خدمات و نهادهوری ارتباط بین محصول تولید  بهرهدر مفهوم کلی،

کار، سرمایه، زمین ،  نیروی(ا از منابع وری به عنوان استفاده کار ؛ لذا بهرهروند است که برای تولید بکار می
 باالتر به مفهوم تکمیل و تولید کاالهای بیشتر با وری در تولید کاال و خدمات است و بهره) ...مواد، انرژی و 

 .باشد یک سطح ثابت از منابع یا استفاده از منابع کمتر جهت تولید یک سطح مشخص و ثابت می
ای برخوردار   انسانی در ادبیات اقتصادی از سابقه دیرینهوری نیروی وری به ویژه بهره بهره

 در کتاب دانشمندی به 1935بار در سال  نخستینوری  به عقیده جان فوراتسیه اصطالح بهره. باشد می
 1776در سال . بیان شد 1766 در سال 2وری نخستین بار توسط کنه  بهرهواژه.  آمده است1نام کوال

کار وجود دارد که بر ارزش   نوعی نیرویثار خود چنین عنوان نمود کهاز آ در یکی 3آدام اسمیت 
وجود دارد که چنین کار  نوع دیگری از نیروی. افزاید شود می چیزی که به آن اهمیت داده می

بعدها . نامند ور می ، بهرهکند  که ارزش ایجاد میییکار نوع اول را از آنجا ؛ لذا نیرویقابلیتی ندارد
  . وری را قدرت و توانایی تولیدکردن تعریف نمود  بهره4خصی به نام لیتره  ش1883در سال 

 1900به عنوان مثال، در سال . تری دادند به این واژه مفهوم مشخصاندان اقتصاد20از اوایل قرن 
آلبرت . ن بازده عنوان کردوری را ارتباط بین بازده و وسایل مورد استفاده در تولید ای  بهره5ارلی

                                                 
1. Agri Cola  
2. Quesnay 
3. Adam Smith  
4. Littre 
5. Early 
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13 ... صنایع بزرگکار در بخش وری نیروی برآورد بهره

 که در مجله اقتصاد سیاسی ، تولید و درآمد"عنوان سه مفهوم قدرت تحت"اش   نیز در مقاله1نآفتالیو
  . پ شد از همین مفهوم استفاده نمود چا1911در سال 

وری را به این شرح   به طور رسمی بهره2 سازمان توسعه و همکاری اقتصادی1950در سال 
م مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا وری حاصل کسری است که از تقسی  بهرهد کهمعرفی کر

، وری به عنوان سرمایه توان از بهره آید و بر این اساس می ارزش یکی از عوامل تولید به دست می
  .  کار صحبت کرد مواد اولیه و نیروی

شود به آنچه برای  وری در اقتصاد را نسبت آنچه تولید می بهره) 1994 (3المعارف برانیکا دایره
وری را نسبت   بهره1379منوچهر فرهنگ نیز در سال . باشد تعریف کرده است نیاز میتولید مورد

، مقداری که هر کارگر در یک ار معین از یک یا چند عامل تولیدمیان مقدار معینی محصول و مقد
عنوان یکی از عوامل مؤثر در کار را به  تواند تولید کند تعریف نموده و نیروی زمان معین می

  . بخش صنعت معرفی کرده استوری  بهره
ن استفاده از منابع نیروی وری را حداکثر نمود  هدف از بهبود بهره4وری ژاپن مرکز بهره

، افزایش اشتغال و سهیالت و سایر عوامل به روش علمی، کاهش هزینه تولید، گسترش بازار، تانسانی
، ونه که به سود کارگر گ آن معیارهای زندگیکوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود

  . داند  میکنندگان باشد مدیریت و عموم مصرف
وری را به نوعی استفاده صحیح از منابع   همگی بهرههای فوق از ابتدا تاکنون در تمام دیدگاه

دهد  گیرند که نشان می را به عنوان معیاری در نظر می دانند و آن در راه تحقق اهداف تعیین شده می
  . کند ی از منابع استفاده مییای از کارا  به اهداف خود با چه درجهیابیدستاقتصاد برای 

  

 وری بهرهاهمیت . 4
، اشتغال و رقابت چون تورم، رشد اقتصادی و سطح زندگیهموری همواره بر پدیده هایی  بهره
  .المللی مؤثر است بین

  

  وری و تورم بهره. 4-1
افزایش نرخ تورم   ، در شرایط رقابت کامل.کند یدا میتورم همواره بر اثر فشار تقاضا و هزینه نمود پ
ها از  وری و افزایش قیمت داده فقدان رشد بهره. باشد در یک اقتصاد ناشی از عوامل متعددی می

                                                 
1. Albert Aftalion  
2. Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) 

 http://www.britannica.com :برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به. 3
4. Japan Productivity Center (JPC) 
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14  2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

وری تنها منبع   بهبود بهره،از دیدگاه ملی. شوند  که منجر به افزایش تورم میباشد میجمله عواملی 
ور از منابع عالوه بر اینکه ضایعات را کاهش  بهره  و استفاده بهینه وشدبا افزایش سرمایه واقعی می

گونه افزایش در وری هر بدون بهبود بهره. کند قیمت را حفظ می ؛ صنایع کمیاب و یا گراندهد می
  .  گردد های دیگر سبب افزایش دامنه تورم می ، دستمزدها و هزینهها قیمت

  

  ندگیو سطح ز، رشد اقتصادی وری بهره. 4-2
 مانندیی ها مقایسه شاخص. شود کار از فاکتورهای مهم رشد اقتصادی محسوب می وری نیروی بهره

ی یو سهم باال ها ، بهبود تراز پرداختیین، نرخ بیکاری پاها ، سطح پائین قیمتتولید ناخالص داخلی
وری  با بهرههای مذکور رابطه مستقیمی  دهد که شاخص نشان می... از تولید و مبادالت جهانی و 

گاه همراه با رشد استفاده از هر. وری، افزایش سطح تولید است  بهرهترین آثار بهبود از مهم. دارند
  . رشد تولید نیز بیشتر خواهد شدوری نیز افزایش یابد  بهره ،...)کار و سرمایه و  نیروی( ها  نهاده

  

  وری و اشتغال بهره. 4-3
ن تصور وجود دارد که پیشرفت شود و ای  درستی تعبیر نمیوری و اشتغال همواره به ارتباط بهره

 باشد، که خالف این تصور صحیح می شود در حالی کار سبب اخراج کارگران می وری نیروی بهره
این افزایش . یابد وری کیفیت کاالها بهتر و لذا تقاضا برای کاالها افزایش می  با افزایش بهرهزیرا

ز سوی دیگر، درآمدها را افزایش کار جدید شده و ا نیرویگیری ز یک سو سبب بکارتقاضا ا
  . آورد کار به ارمغان می وری یک امنیت شغلی و سطح رفاه را برای نیروی  بهره،در واقع. دهد می

  

  المللی وری و رقابت بین بهره. 4-4
قابت ده و تا حد زیادی قدرت ربودن یک اقتصاد را با دنیای خارج افزایش داوری درجه باز بهره
ر مقایسه با وری د المللی به لحاظ بهره گاه کشوری در صحنه بینهر. دهد المللی یک کشور را نشان می بین

ی قرار گیرد این روند سبب گرانترشدن کاالهای وارداتی، افزایش تورم تر ینرقبای خود در سطح پای
  . گردد آمدن سطح درآمد واقعی این کشور می ینداخلی و پای

  

 وری رهبهانواع . 5
توان به دو  وری را می ، بهرهوری ذکر شد های مختلفی که از بهره با توجه به تعاریف متعدد و دیدگاه

  .وری کلی  بهره دیگریوی وری جزی  بهرهیکی نوع تقسیم نمود
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15 ... صنایع بزرگکار در بخش وری نیروی برآورد بهره

بکار رفته در فرایند های   به صورت نسبت ستاده به مجموع داده1وری کلی عوامل تولید بهره
  . باشد  عوامل تولید بر حجم تولید میتمامدهنده تأثیر   و نشانشود می تولید تعریف

 در این از آنجایی که.از نسبت ستاده به مقدار آن نهادهی یک نهاده عبارتست یوری جز بهره
؛ تعریف آن به صورت میزان محصول تولید شده هر کار مطرح است وری نیروی پژوهش بحث بهره

وری   بهرهاز آنجایی که.باشد زرگ استان فارس به طور متوسط میکار در بخش صنایع ب واحد از نیروی
وری   تقریب خوبی برای بهرهتواند  میلید است در سطح صنایع استان فارسکار عامل مهمی در تو نیروی

  .   کل عوامل تولید باشد
 

 معرفی الگو و متغیرها. 6
 که بتوان از طریق ای گونهن فارس به  تعیین نوع توابع تولید در بخش صنایع استابرایدر این مطالعه 

. شود وری عوامل تولید دست یافت از توابع تولید صریح استفاده می آن به اندازه مناسبی از بهره
  . باشد  میC.E.S2 داگالس و - کاپ ترین نوع این توابع شامل معروف

 این ،ه عبارت دیگرب. باشد ، تابع تولید یک رابطه فنی میان تولید و عوامل تولید میطبق تعریف
 ای گونهشوند به  دهنده جریانی است که در آن عوامل تولید به کاالها و خدمات تبدیل می تابع نشان

معموالً برای . ده نزولی حاکم باشد و بهترین فناوری برای تولید محصول بکار رودکه قانون باز
را توابع لگاریتمی تا حدی مشکل  زی ،شود برآورد توابع تولیدی از شکل لگاریتمی آنها استفاده می

  . دهند واریانس ناهمسانی و خود همبستگی را کاهش می
در آن مقداری ) σ(یک فرم عمومی است که کشش جانشینی عوامل تولید  C.E.Sتابع تولید 

کند و مقدار آن  های نسبی یا عوامل تغییری در آن ایجاد نمی به این معنا که تغییر قیمت. ثابت است
  .کن است با پیشرفت فنی تغییر یابدگردد و مم می از طریق فناوری موجود تعیین

  
  
  
  

                                                 
1. Total Factor Productivity  

، این تـابع     که پیشرفت فناوری در اصالح تابع تولید       نمود اینطور مطرح    1957وی در سال    . باشد  رابرت سولو می  مبدع این روش    . 2
سـولو بـرای    . فت در اقتصاد مستلزم هزینه نباشـد      شود این نوع پیشر     بطوریکه فرض می   نماید  را در طول زمان به سمت باال منتقل می        

 روش و دیگـری صریح یکی روش تابع تولید غیر: یشرفت فنی از دو روش استفاده کردپوری با استفاده از نرخ رشد        دادن بهره  نشان
  )C.E.S داگالس و - کاپ( تابع تولید صریح 
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16  2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

  : شود به صورت زیر نمایش داده می C.E.S تابع تولید 

[ ] ρνρα).L(1ρα.KrQ
−

−−+−= 
r :ضریب تغییرات تکنولوژی  
ν: درجه همگنی(ه مقیاس هی نسبت بدرجه بازد(  
ρ :پارامتر جانشینی  
α :1پارامتر توزیع عوامل   

K :موجودی سرمایه  
L :کار                      نیروی  
Q : تولید  

از ) لگاریتمی( ؛ لذا برای تبدیل تابع تولید غیرخطی به خطی ی استتابع تولید فوق غیرخط
  : باشد شود که به شرح زیر می  استفاده می2روش تقریب کمنتا

Lnf(ρn
ρ

ν
LnrLnQ −= ]     و    ]ρδ)L(1ρσ.KLnf(ρ( −−+−=  

oρ حول ρf)( از تابع 3با بسط سری تیلور   : گردد طه زیر حاصل می راب=

(o)n.fn.ρ
n!

1
...(o)f.3.ρ

6

1
(o)f.2.ρ

2

1
(o)fρ.f(o)f(ρ( ++′′′+′′+′+= 

δ)LnL)(1(δδ.Ln(o)f −+−=′ 
2LnL)σ).(LnKσ.(1(o)f −−=′′ 

  : کنند ، خواهیم داشت با فرض اینکه مقادیر باالتر به سمت صفر میل می
2

)
L

K
Ln(σ)νρσ(1

2

1
σ)LnLν(1νσLnKLnrLnQ 





−−−++= 

  : گردد به صورت زیر حاصل می C.E.Sی تابع تولید یمدل نها
2)

L

K
.(Ln3a.LnK2a.LnL1aoaLnQ +++= 

                                                 
  .دهد بر بودن فناوری را نشان می میزان سرمایه. 1

2. Kmenta 
  : بسط تیلور عبارتست از . 3

ρxo,a...
2!

(a)f2a)(x

1!

(a)fa)(x
f(Q)f(x) →→+

′′−
+

′−
+≅  

...
2!

(o)f)2(ρ
1!

(o)f(ρρf(o)f(ρ( +
′′

+
′

+≅  

)1( 

)2( 

)3( 

)4( 

)5( 
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17 ... صنایع بزرگکار در بخش وری نیروی برآورد بهره

به صورت  C.E.Sبرابر با واحد باشد تابع تولید ) σ(گاه کشش جانشینی عوامل تولیدی هر

(2، ضریب پس از تخمین C.E.Sچنانچه در تابع تولید . یابد داگالس تغییر شکل می -کاپ 
L

K
(Ln 

oσ)ρνσ(13a ، به عبارت دیگر.معنا باشد  آماری بیلحاظد از  درص95در سطح اطمینان  =−= 
حد  داگالس با کشش جانشینی عوامل تولید وا-صورت تابع تولید کاپ به  C.E.Sباشد آنگاه تابع تولید 

21به صورت  C.E.S تابع تولید ،در این صورت. و مقداری ثابت تبدیل خواهد شد α
t

α
t .KA.LQ ایش  نم1=

  . داده خواهد شد
باشد زیرا به دلیل   مقدار خالص موجودی سرمایه می،مطلبی که در اینجا بسیار اهمیت دارد

های آماری و ضعف اطالعاتی در بخش صنعت استان فارس و نبود آمار دقیق مربوط به  یینارسا
ته شده در  و اینکه موجودی سرمایه انباش)1362-1389( بررسیموجودی سرمایه طی دوره مورد 

. موجودی سرمایه را برآورد نمودرقم واقعی ؛ لذا باید های متفاوتی است یک دوره دارای ارزش
  2 .دارد های متفاوتی برای برآورد موجودی سرمایه وجود روش

پس ازمطالعه روشهای فوق و بررسی داده های سرمایه گذاری در صنایع بزرگ استان و نیز دوره 
ی استفاده ی برای برآورد موجودی سرمایه از روش نمای محققین این پژوهشاب شده از سوزمانی انتخ

  : باشد برآورد به ترتیب زیر میروش . گذاری را بیان نماید تواند تغییرات سرمایه  زیرا بهتر می،شود می
λtI.etI = 

tI : سرمایه گذاری خالص در سالt، I :و گذاری در سال پایه سرمایه λ : نرخ رشد
  . گذاری سرمایه

  : باشد گذاری به فرم زیر می تغییرات سرمایه

                                                 
1. T),UNE,K,(LQ ttt=  

Q :ارزش تولید، tL :نیروی کار ،tK :موجودی سرمایه ،tUNE :نرخ بیکاری، T :روند زمانی.   
  : باشد یر میشکل صریح تابع تولید به صورت ز

T4α.e3α
t.UNE2α

t.K1α
t.L0AQ =   

  : از تابع فوق لگاریتم گرفته ؛ لذا تابع تولید کاپ ـ داگالس تعمیم یافته به شکل زیر تبدیل می شود 
.T4α)t.LN(UNE3α)t.LN(K2α)t.LN(L1α0α)tLN(Q ++++=             

)0LN(A0α =  
  : د بررسی در این مطالعه به شکل زیر خواهد بود  تابع تولید مورuبا اضافه نمودن جمله اخالل 

u+++++= .T4α)t.LN(UNE3α)t.LN(K2α)t.LN(L1α0α)tLN(Q           
  )1356( و قارون) 1362( ، خوانساری)1360(، هژبرکیانی و بغزیان )1360(، صدیقی و کردبچه )1356( ، باهر)1351( ، ذوالنور)1338( شهشهانی. 2

)6( 
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18  2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

dt

dk
tI = 

  : موجودی سرمایه در سال پایه از رابطه زیر به دست می آید 

λ

I
t.dλtI.et.dtIK

0
=∫∞=∫∞= 

λ

I
k 0 = 

  .گیریم  لگاریتم می)5(پردازیم برای این کار از طرفین رابطه   میλاکنون به محاسبه 
λtLN(I))tLN(I +=  

  . شود  محاسبه میλزده شده و   تخمینOLS1رابطه فوق از طریق روش 
)t(δδ.tItktk −+= 

          ⇒  
δ1

I1)k(t
k t

t +
+−

=           tIkδ)k(1 1tt +=+ − 

δدرصد در نظر گرفته 5داً باشد که برای بخش صنعت حدو  نرخ استهالک سرمایه می 
  . شود می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Ordinary List Square  

)7( 

)8( 

)9( 

)10( 

)11( 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            12 / 30

http://ejip.ir/article-1-113-fa.html


19 ... صنایع بزرگکار در بخش وری نیروی برآورد بهره

 تخمین مدل. 7
  : رآورد در جدول زیر آورده شده استاقعی در استان فارس پس از بارقام موجودی سرمایه و

  
  برآورد موجودی سرمایه بخش صنعت استان فارس. 1جدول

  )میلیون ریال    (                                                                                          
  مبلغ  سال
1364  1/583109  
1365  3/620413  
1366  8/628321  
1367  9/656147  
1368  7/642835  
1369  9/679249  
1370  693442  
1371  2/718097  
1372  2/700650  
1373  4/765914  
1374  8/811142  
1375  5/872933  
1376  6/967071  
1377  5/913302  
1378  2/939197  
1379  1297235  
1380  1551635  
1381  2215859  
1382  2824194  
1383  2715868  
1384  3470807  
1385  4374610  
1386  5249532  
1387  6036962  
1388  7183985  
1389  7902384  

 . و نتایج تحقیق، مرکز آمار ایران سازمان صنایع و معادن فارس:مأخذ
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20  2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

  
  

  موجودی سرمایه در استان فارس. 1نمودار
  

 تخمین این مدل  ازپیش. پردازیم می C.E.Sبا توجه به مطالب عنوان شده به تخمین تابع تولید 
  . ییمنما ی متغیرهای بکار برده شده اطمینان حاصل میدر ابتدا از پایای

  
  C.E.Sیافته برای متغیرهای مدل تابع تولید  آزمون دیکی فولر تعمیم. 2جدول

  

  نتیجه  طول وقفه   درصد5 ماسباتی در سطح t  آماره دیکی ـ فولر  نام متغیر
)( tQ  835525/6 -  040391/3-  2   باشد   درصد پایا می95در سطح  
)( tK  972891/3-  081002/3-  2   باشد   درصد پایا می95در سطح  

)( tL  326502/4-  065585/3-  2   باشد   درصد پایا می95در سطح  

2)(
t

t
L
K  826305/2-  959071/1-  1   باشد   درصد پایا می95در سطح  

 .Eviews افزار  نرمنتایج تحقیق با استفاده از: مأخذ
  

پس از این مرحله فرم . باشند همگی پایا می C.E.Sمتغیرهای بکار رفته در مدل طبق جدول فوق 
  : باشد به فرم زیر می C.E.Sبرآورد شده تابع تولید 

2)
tL
tK

0/34.Ln()t0/18.Ln(L)t0/28.Ln(K5/4)tLn(Q −++= 

:.tS ( 2584/0 )   ( 4395/0 )   (1/2584)   (0/2444) 

             2/01=D.W           0/94=2R 
(2جز ضریب یب ب ضراتمامهمانطور که در این معادله مالحظه می شود 

tL
tK

Ln(ادار  معن
 1H؛ لذا با رد فرضیه  جدول کوچکتر بودهt محاسباتی از t زیرا در مورد این ضریب ،باشند نمی

)12( 
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21 ... صنایع بزرگکار در بخش وری نیروی برآورد بهره

0σ)P.Vσ.V3a به عبارت دیگر  ،دشو دار بودن ضریب مذکور رد میامعن  بوده و تابع تولید =−=
C.E.S شود  داگالس با کشش جانشینی عوامل تولید واحد تبدیل می- به صورت تابع کاپ .  

دهنده آن  ی متغیرهای تشکیلی از پایا داگالس- کاپ الزم است قبل از برآورد تابع تولید
ا از ، نتایج صحیح و مطلوبی رکیل رگرسیون کاذببدون هراس از تشاطمینان حاصل نمود تا 

  . ی را به طور کامل بیان نموده استجدول زیر چنین فرایند. برآورد تابع تولید کسب نمود
  

  یافته برای متغیرهای مدل  فولر تعمیم- آزمون دیکی. 3جدول
  

  نتیجه  طول وقفه  آماره دیکی ـ فولر  نام متغیر
)t(Y  835525/6-  2   درصد پایا می باشد 95در سطح .  

)t(L  343378/4-  1   درصد پایا می باشد 95در سطح .  
)t(K  208367/3-  1   درصد پایا می باشد 95در سطح .  

)t(UNE  748755/7-  1   درصد پایا می باشد 95در سطح .  
 .Eviews افزار  نرم با استفاده از تحقیقنتایج: مأخذ

  

ان فارس به صورت زیر برآورد پس از انجام عملیات فوق، تابع تولید بالقوه بخش صنعت است
  : شده است

=)tLN(Y 51/2  + 574/0  +)tLN(L 685/0  −)tLN(K 61/0 +)tLN(UNE 08/0  T  
t : ( 77/2  )   ( 079/1 )   ( 265/2 )   ( 644/2- )   ( 288/5 ) 

Prob:   ( 0218/0 )   ( 0254/0 )   ( 0547/0 )   ( 0057/0 )   ( 0011/0 ) 

=2R 97/0  =
− 2
R 95/0   =D.W 56/2               =F 1/944             

، نرخ بیکاری و مقدار عددی کار موجودی سرمایه  نیرویبا قراردادن مقدار لگاریتمی متغیرهای
به عنوان . تان در بخش صنعت قابل محاسبه است مقدار تولید بالقوه اسفوقمتغیر روند زمان در رابطه 

85 (1385 مقدار تولید بالقوه در سال ،مثال

∧

Y( ،76/17 از این لگاریتم  با گرفتن آنتی. استهبرآورد شد 
 معادلهدر . ریال برآورد شده است  میلیون1/52087672این سال عدد مقدار تولید بالقوه استان در 

 مقدار تولید در بخش صنعت استان با میزان اشتغال و موجودی سرمایه رابطه  که،شود  مالحظه میمذکور
  .  یابد ، میزان تولید کاهش میبا افزایش نرخ بیکاری یعنی مستقیم و با نرخ بیکاری معکوس دارد

  
  

  
  

)13( 
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22  2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

 شکاف تولید. 8
که مقدار تولید بالقوه از تولید واقعی  شکاف تولید از اختالف تولید واقعی و تولید بالقوه عموماً در حالتی

بیل نیروی د از قتولید بالقوه حالتی از تولید است که از تمام امکانات تولی. آید بیشتر باشد به دست می
 در مورد اقتصاد ایران به ویژهگیری شده باشد که غالباً چنین حالتی به  بهرهبه طور بهینه و کارا کار، سرمایه و

انسانی   نیرویارس با کمبود منابع تولید اعم ازافتد و در شرایطی که در سطح استان ف ندرت اتفاق می
در . ناپذیر است  شکافی اجتناب؛ وجود چنینیمفیزیکی روبرو هستمتخصص و ماهر و نیز منابع مالی و 

متوسط . گردد که ترکیب مؤثر سرمایه انسانی و فیزیکی باعث انباشت سرمایه و رشد اقتصادی می حالی
 درصد بوده و میزان 17، )1364 – 1389( های  بخش صنعت استان فارس طی سالرشد تولید واقعی در

 برابر شده که خود گواهی بر 6/8 ه با سال پایانی دورهره در مقایسشکاف تولید در سال ابتدای دو
  .)4دول ج(باشد  های بخش صنعت استان می کاستی
  

  
  

  شکاف تولید در استان فارس. 2نمودار
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23 ... صنایع بزرگکار در بخش وری نیروی برآورد بهره

  شده در بخش صنعت استان فارس شکاف تولید محاسبه. 4دولج
  )میلیون ریال                                     (                                                          

   .نتایج تحقیق: مأخذ
  

  استان فارسایع بزرگکار در بخش صن یرویوری ن برآورد تابع بهره. 9
ی های یی نهادهوری به عنوان ابزاری مفید جهت تجزیه و تحلیل کارا گیری بهره که اندازه ییاز آنجا

وری  ؛ لذا در اینجا به تخمین و برآورد تابع بهرهرود کار به شمار می چون سرمایه و نیرویهم
وری به صورت زیر   بهرهمدل رگرسیونی تابع. ازیمپرد کار در بخش صنایع بزرگ استان می نیروی
  : است

tu)t.LN(Re3β.LN(GAP)2β)t.LN(K1β0β)tLN(Pro ++++= 

 شکاف تولید تولید واقعی تولید بالقوه سال
1364 6/143326 723657 6/709606 

1365 8/1660081 736496 8/923585 

1366 8/1917692 793044 8/1124648 

1367 3/2372117 815273 3/1556844 
1368 2/2500174 876637 2/1623537 

1369 5/2649381 922776 5/1726605 

1370 6/2999674 1003017 6/1996657 

1371 4/3301527 1133353 4/2168174 

1372 4/4216797 1365486 4/2851311 

1373 6/4996530 1484224 6/3512306 
1374 6/4745319 1756480 6/2988839 

1375 3/7049403 2195610 3/4853793 

1376 9/5913173 2764274 9/3148899 

1377 3/7517921 2907463 3/4610458 

1378 9/9665342 3892694 9/5772648 

1379 7/10461179 4513273 7/5947906 
1380 3/14274068 5474964 3/8799104 

1381 2/26056585 8734453 2/17322132 

1382 7/25236695 9748533 7/15488162 

1383 4/31914767 13161604 4/18753163 

1384 4/42425141 15662309 4/26762832 

1385 1/52087672 17541786 1/34545886 
1386 63904439 23140295 40764144 

1387 77071589 25925369 51146220 

1388 85297881 29814174 55483707 

1389 93876765 32582583 61294182 

)14( 
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24  2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

tPro :1کار وری نیروی شاخص بهره  
tK :کار نسبت موجودی سرمایه به نیروی  

GAP :شکاف تولید در بخش صنعت  
tRe :2زینه تحقیق و توسعه در بخش صنعته  

ی ی، آزمون پایاطمینان از عدم وجود رگرسیون کاذبالزم است قبل از تخمین معادله برای ا
  :آمده است) 5(بروی متغیرهای مدل انجام گیرد که نتیجه در جدول 

  
  7یافته برای متغیرهای معادله   فولر تعمیم-آزمون دیکی . 5جدول

  

  نتیجه  مقدار احتمال  آماره مکینون   فولر- آماره دیکی  طول وقفه  نام متغیر

)tLN(Pro  2  102317/4-  020686/3-  0053/0   درصد95پایا در سطح  
)tLN(K  1  208367/3-  808546/3-  0346/0   درصد99پایا در سطح  

LN(GAP)  1  764393/4-  650413/2-  0013/0  درصد90 سطح پایا در  
)tLN(Re  2  261586/3-  020686/3-  0311/0   درصد95پایا در سطح  
  .Eviews  نرم افزارنتایج تحقیق با استفاده از: مأخذ

  

  : باشد زده شده معادله به صورت زیر می فرم تخمین
=)tLN(Pro28/2-  +321/0 )tLN(K-34/0 LN(GAP)+54/0 )tLN(Re  

t :       ( 02/12- )  ( 22/4 )             ( 57/2- )               ( 55/7 )   

Prob:    ( 0001/0 )  ( 0004/0 )            ( 007/0 )               ( 004/0 )    
2R = 91/0                                                 D.W =2/4 

 کوچکتر از امادی سرمایه مثبت وری نیروی کار نسبت به موجو در فرمول فوق کشش بهره
وری  ، بهرهکه در قبال افزایش موجودی سرمایهدهد  باشد و این عالمت مثبت نشان می می یک

 گاهکننده این مطلب است که هر یان بوده و ب321/0مقدار این کشش . یابد کار نیز افزایش می نیروی
 درصد افزایش 2/3کار به اندازه  وری نیروی  بهره ، درصد افزایش یابد10ه به اندازه موجودی سرمای
  . خواهد یافت

                                                 
 . آید کار به دست می این شاخص از تقسیم ارزش تولید به نیروی. 1

 معموالً این متغیر به صورت درصدی از ارزش تولیـدات در            های تحقیق و توسعه      نبود آمار و اطالعات در مورد هزینه        به با توجه . 2
ت بخش صنعت در نظـر   درصد ارزش تولیدا5/2 تا 2شود که در مورد استان فارس بنا به تحقیقات به عمل آمده بین     نظر گرفته می  

  . گرفته شده است

)15( 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            18 / 30

http://ejip.ir/article-1-113-fa.html


25 ... صنایع بزرگکار در بخش وری نیروی برآورد بهره

وری  باشد که حاکی از یک رابطه معکوس بین بهره عالمت ضریب شکاف تولید منفی می
هرچه در استان فارس شکاف تولید . باشد لفعل میکار و تغییرات بین شکاف تولید بالقوه و با نیروی

های مناسبی   سیاستبایست میدر این زمینه . کار کاهش خواهد یافت وری نیروی افزایش یابد بهره
  .  افزایش شکاف تولید جلوگیری نموداتخاذ نمود تا از

ابطه های تحقیق و توسعه یک ر کار نسبت به هزینه وری نیروی در مورد ضریب حساسیت بهره
های تحقیق و توسعه در بخش صنایع   که اگر هزینهن دو متغیر وجود دارد به این معنامثبت بین ای

 درصد زیاد 4/5کار به اندازه  وری نیروی  درصد افزایش یابد به ازاء آن بهره10 میزاناستان به 
فزایش تولید و ساز ا تواند زمینه  می تحقیقاتی در سطح استان فارسهای؛ لذا افزایش واحدشود می
 این نتیجه به برآورد شده fو  tبا توجه به معادله برآورد شده و ضرائب . کار باشد وری نیروی بهره

داری مطلوبی ها و نیز کل رگرسیون در سطح معناب مربوط به متغیری ضراآید که تمام دست می
  . باشند می

  

  جهت اثبات صحت مدل برآورد شدهییها آزمون. 10
و  LM ،ARCH هایی همچون از آزمون) کار وری نیروی بهرهمعادله (دل برآورد شده جهت اعتبار م

RESET شود استفاده می:  
  

  کار وری نیروی های اعتبار مدل بهره آزمون. 6جدول
  

  نتیجه  2R  D.W  F  Prob  نوع آزمون
LM  54/0  89/0  051/0  871/0  بستگی نداردمدل مشکل خود هم  

ARCH  76/0  25/1  179/2  354/0  مدل ناهمسانی واریانس ندارد  
RESET  92/0  93/0  139/1  113/0  تصریح غلط مدل وجود ندارد  

  .Eviews نرم افزار نتایج تحقیق با استفاده از: مأخذ
  

  لذا فرض نبود خود،باشد می LM ،f<Probدهد در آزمون   نشان می)6(همانطور که جدول 
با توجه به  ARCHدر آزمون . شود ید میی درصد تأ95 در سطح گی در جمالت اخالل مدلهمبست
 درصد فرض عدم وجود ناهمسانی جمالت اخالل 95 در سطح f>Probو   P(f( 2/179))=0/416 اینکه

دهد که در سطح اطمینان  ، این حالت نشان می استf>Probنیز چون  RESETید شده و در آزمون یتأ
 که مدل ما در کل از مؤید این مطلب استمطالب فوق . ا مشکل تصریح غلط ندارد مدل م95/0

  . دهد می  تغییرات را نشانر سطح مطلوب و قابل قبولیقدرت تشریح خوبی برخوردار بوده و د
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26  2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

  )1364 -1389( های کار طی سال وری نیروی تخمین میزان بهره. 7جدول
  )میلیون ریال(                                                                                                                                                                                  

 نرخ رشد وری بهره شرح

1364 2/41   
1365 6/66 7/61 

1366 2/50 6/24- 

1367 6/46 2/7- 

1368 6/48 3/4 

1369 5/46 3/4- 

1370 7/41 3/10- 

1371 2/40 6/3- 

1372 3/44 2/10 

1373 8/48 2/10 

1374 5/44 8/8- 

1375 2/43 9/2- 

1376 2/41 6/4- 

1377 2/36 1/12- 

1378 35 3/3- 

1379 32 6/8- 

1380 8/31 6/0- 

1381 2/29 2/8- 

1382 5/28 4/2- 

1383 1/27 9/4- 

1384 26 1/4- 

1385 1/24 3//7- 

1386 6/22 6- 

1387 7/20 4/8- 

1388 2/17 16- 

1389 1/14 18- 

 . تحقیق نتایج: مأخذ
  

وری  شود شاخص بهره طور که مالحظه می اساس مقادیر به دست آمده همان بر)7(مطابق جدول 
 رسیده 1368  میلیون ریال در سال6/48 به 1364 میلیون ریال در سال 2/41کار در صنایع استان از  نیروی
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27 ... صنایع بزرگکار در بخش وری نیروی برآورد بهره

 باید خاطر نشان نمود .دهد  درصد رشد از خود نشان می5ساله  و به طور متوسط طی این دوره پنج
های  کار در مقایسه با سال وری نیروی  متوسط نرخ رشد بهره)1368 –1373(های  که در فاصله سال

 -ی نزولی کار حالت وری نیروی  لذا روند بهره درصد رسیده5/0ت افت نموده و به قبل به شد
درصد بوده و از  -5/0وری   متوسط نرخ بهره)1369 –1373(های  در سال. دهد صعودی را نشان می

متوسط نرخ رشد .  کاهش یافته است68یلیون ریال در سال  م8/28 به 73ریال در سال   میلیون6/48
وری در  رهکه متوسط نرخ رشد به در حالیباشد   درصد می-6، )1375 –1385(وری طی دوره  بهره

ی و پایانی این یو با مقایسه ارقام در سال ابتداباشد   می-1/12، )1386 -1389(های  فاصله سال
 درصد 66در حدود کار  وری نیروی شود که رقم نرخ رشد بهره مشاهده می) 1389 و 1364(دوره

ان فارس کار در بخش صنایع است  هر نفر نیروی1364 در سال ،به عبارت دیگر. کاهش یافته است
کار   هر نفر نیروی1389که در سال   در حالی،کرده افزوده ایجاد می  میلیون ریال ارزش2/41ساالنه 

  . افزوده ایجاد کرده است میلیون ریال ارزش1/14
 و روندی کاهشی را  مورد بررسی دارای نوساناتی بودهکار طی دوره وری نیروی در کل بهره

کار  گذاری به شکل مناسب و یا وفور نیروی  وجود سرمایهتجربه نموده که دلیل آن شاید عدم
  .     غیرمولد است

  

 
  

  وری کار در استان فارس بهره. 3نمودار
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28  2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

  گیری نتیجه. 11
 بخش صنایع بزرگ استان کار در وری نیروی این پژوهش با هدف برآورد و تجزیه و تحلیل بهره

کار متأثر از عوامل متعددی  وری نیروی بهره. استانجام شده ) 1364 -1389( های سال فارس برای
  .تصادی مورد بررسی قرار گرفته است عوامل اق  در این مطالعه صرفاًاما ،باشد می

های مربوط به موجودی سرمایه به شکل   به دلیل نبود آمار و داده ،با توجه به هدف مذکور
نتایج این . ها در سطح استان پرداخته شد اده به برآورد این د نیز شکاف تولید بالقوه و بالفعلخالص و

برآوردها نشان داد با اینکه روند موجودی سرمایه در این نوع صنایع روندی صعودی را طی نموده و 
، شکاف تولید نیز در سطح  برابر شده است5/13ی دوره انی دوره در مقایسه با سال ابتدایدر سال پای

.  برابر تولید بالفعل رسیده است3 تولید بالقوه به ال پایانی دوره که در سطوریه استان افزایش یافته ب
های تولیدی در سطح استان  باشد که درصد استفاده از ظرفیت دهنده این مطلب می این وضعیت نشان

  . سدر رضیه نخست این پژوهش به اثبات میبه مرور روندی نزولی را طی نموده و لذا ف
کار در استان فارس به  وری نیروی دهد که روند بهره می نتیجه این پژوهش نشان ،همچنین

وری   بهرههای ابتدایی و پایانی دوره رقم نرخ رشد صورت نزولی بوده و با مقایسه ارقام در سال
کار در بخش صنایع استان ساالنه   هر نفر نیروی1364، زیرا در سال  درصد کاهش یافته66کار  نیروی

 میلیون 1/14 به 1389که این رقم در سال  کرده در حالی ه ایجاد میافزود  میلیون ریال ارزش2/41
  . رساند  لذا این مطلب فرضیه دوم پژوهش را نیز به اثبات می ؛ریال کاهش یافته است

دهد  باشد و نشان می کار برآورد شده عالمت شکاف تولید منفی می وری نیروی در تابع بهره
 نکار در استان افزایش یافته و مسئوال وری نیروی ، بهرههکه هرچه از مقدار این شکاف کاسته شد

  . این شکاف در سطح استان کاسته شودی را اتخاذ نمایند تا از میزان های  سیاستبایست میاستان 
کار قابل ذکر است که به ازاء هر  وری نیروی در تابع بهرههای تحقیق و توسعه  هزینهدر مورد 

افزایش  درصد 4/5کار به اندازه  وری نیروی ، بهرهحقیق و توسعههای ت  درصد تغییر در هزینه10
مل تولید در بخش ی عوادهد که با توجه به ناکارای نشان میداشته و معناداربودن ضریب این متغیر 

ری ضروری است و باعث افزایش  هزینه بیشتر در بخش تحقیق و توسعه امصنایع بزرگ فارس
  . گردد وری این واحدهای صنعتی می بهره

ویژه ه ب های تولیدی و به صورت جداگانه  های مختلف فعالیت وری در بخش گیری بهره اندازه
وری به عنوان یک   بهره مفید واقع شود و در برش استانیتواند ها می در مقام مقایسه با سایر بخش

  . گردد ی و معرفی میمزیت نسبی شناسای
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29 ... صنایع بزرگکار در بخش وری نیروی برآورد بهره

سفانه در محرومیت أ متیژه در بخش خصوصیه و بن فارس در سطح صنایع بزرگ و مادراستا
کند که صنایع بزرگ  نتایج این پژوهش از این جهت به ما کمک می. ای قرار دارد کننده مأیوس

  اما از نظر حجما توجه به اینکه علیرغم تعداد کم بقایسه با صنایع کوچکتر و کارگاهیاستان در م
 زی و کنترلری ، برنامهنظر بررسی  لذا از نقطه،دن عهده داررافزوده ب ای در تولید ارزش سهم عمده
  .  وری مورد توجه مسئوالن قرار گیرد پدیده بهره

کار، موجودی   به صورت تابعی از نیرویش تولید بالقوه صنایع بزرگ استاندر این پژوه
ه و تولید محاسب، تولید بالفعل و شکاف یکاری و متغیر روند زمانی در نظرگرفته شده، نرخ بسرمایه

افزوده نقش بسیار  دهد که موجودی سرمایه در تولید ارزش نتایج نشان می. تعیین گردیده است
در . کار الزم است  واحد نیروی5/0که برای تولید هر واحد محصول  ای گونه به ، عهده داردمهمی بر

بیکاری در ایجاد سفانه أ اما مت،تواند مشارکت داشته باشد  واحد می68/0این شرایط موجودی سرمایه تا 
یکاری در استان رو به با توجه به اینکه ب. نماید ی در اقتصاد استان ایفاء می نقش منفی باالیافزوده ارزش

استان به این طریق از دست ای از ظرفیت تولیدی  مالحظه ، بنابراین همواره مقدار قابلافزایش است
  . رود می

 گردیده حکایت از آن دارد که طی یک  ساله برآورد26موجودی سرمایه که در یک دوره 
ای  سفانه تغییرات عمدهأ، متباشد  ساله استان می5ریزی   دوره برنامهچهار ساله که معادل 20دوره 

؛ اما باشد  از جنگ میپسهای  تحرکی ناشی از جنگ و تحریم  از این بیبخشیگرچه . نداشته است
ویژه در ه  اقتصاد استان فارس بومی صورت نگرفته سفانه در دوره بازسازی نیز تغییرات مهأباز هم مت

 1379از سال . بهره بوده است  از مزایای دوره توسعه و ترمیم بیگذاری بخش صنعت و سرمایه
، ه در سال پایانی دوره مورد بررسیک  به طوری، کردهآغازگذاری در استان حرکت خود را  سرمایه
سفانه در تولید واقعی استان أ متاما ؛ای رسیده الحظهم گذاری نسبت به گذشته به رقم قابل سرمایه

رسد که  به نظر می. باشد مل میأت گردد که البته این موضوع قابل ای مشاهده نمی تغییرات عمده
کار شاغل و نیز  گذراندن دوره آموزش فنی مناسب توسط نیروی بودن سطح تحصیالت و عدم پایین

باشد و نیز کمبود یا عدم  وری می بودن بهره ند نزولیآالت از جمله دالیل رو فرسودگی ماشین
عوامل از جمله البته نباید آثار سایر . نماید برخورداری از تسهیالت کافی نیز این دالیل را کامل می

 را در روند نابسامان... ها و ، نوع انرژی و تکنولوژی مورد استفاده، مدیریتکیفیت مواد اولیه
  .    گرفتوری در استان نادیده بهره

کار استفاده شده و نسبت موجودی سرمایه  داشتن نیروی با برآورد موجودی سرمایه و در دست
 قبل از اما تابع تولید قابل تخمین و ارزش آن به عنوان تولید بالقوه استان محاسبه شده  ،کار به نیروی
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30  2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

 فولر استفاده شده -کی ی هر یک از متغیرها از آزمون دییب برای بررسی پایایتخمین معادله و ضرا
 پس از بررسی ثبات متغیرها اقدام )5( و )3(ول اها مطابق جد کردن تعداد وقفه که در آن با مشخص

برای تمام متغیرهای حاکی فولر  - نتایج مطابق آزمون دیکی. تخمین و برآورد معادالت شده استبه
نتایج احتمال ایجاد رگرسیون کاذب را  لذا این باشد ی متغیرهای بکار گرفته شده در مدل میاز پایای

  . اند به صفر رسانیده
 طی دوره مورد گرچه .آید شکاف تولید از اختالف تولید بالقوه و واقعی استان به دست می

عل قرار داشته، اما این شکاف تا بررسی تولید بالقوه مورد انتظار همواره باالتر از خط تولید بالف
تر و بیشتر  الحظه نبوده و از این مقطع به بعد شکاف تولید عمیقم  قابل)1379 -1380( های سال

های پایانی دوره این مقدار به بیشترین سطح خود رسیده و تولید بالقوه  که در سال طوریه ، بگردیده
 ،به عبارت دیگر. باشد و این مطلب حکایت از یک وضعیت بحرانی دارد  برابر تولید واقعی می3

سفانه تولید واقعی متناظر أ، اما متانسانی بکار گرفته شده ورت گرفته و نیرویگذاری ص گرچه سرمایه
  . شود وری احساس می با آن افزایش نیافته و از همین جا است که ضرورت بررسی بهره

وری به صورت یک تابع لگاریتمی از نسبت موجودی سرمایه به  در این پژوهش شاخص بهره
بخش صنعت و هزینه تحقیق و توسعه تخمین زده شده و نتایج به ، ارزش شکاف تولید در کار نیروی
  . باشد  مییب محاسباتیدار بودن ضرا درصد حاکی از پایابودن متغیرها و معنا95مده در سطح دست آ

، ناهمسانی هت وجود خود همبستگی جمالت اخاللکار همچنین از ج وری نیروی معادله بهره
اد ها نشان د لط مورد آزمون قرار گرفت و نتایج این آزمونجمالت اخالل و نیز مشکالت تصریح غ

  .   مشکالت فوق را در بطن خود نداردیک ازکه این معادله برآورد شده هیچ
ولید وری با موجودی سرمایه و مقدار تحقیق و توسعه رابطه مستقیم و با شکاف ت شاخص بهره

 یکاز آن است که به ازاء هر ضریب موجودی سرمایه حاکی . رابطه معکوس ایجاد کرده است
ط بالقوه ی شرالحاظگردد و لذا از  وری اضافه می  واحد به شاخص بهره32/0گذاری  واحد سرمایه

اما عامل توسعه و تحقیق با ضریب . باشد وجود چنین رقمی در بخش صنایع بزرگ نوید بخش می
 اگر دانش به عنوان ،به عبارتی. نموددهد که باید به آن توجه   واحد تأثیر بیشتری را ارائه می5/0

فارس به اندازه کافی از این گرفته شود آنگاه ی که در انسان تبلور دارد در نظرور یک منبع مهم بهره
 لذا تدابیر الزم ، واحد ایجاد نموده34/0شکاف تولید نیز تأثیر منفی معادل . مند است بهره مزیت

های اخیر در بخش صنایع بزرگ   که در سالییآنجااما از . برای کاهش مقدار آن باید گرفته شود
کننده به   لذا این موضوع نگران آن همچنان گرایش به افزایش داردتر گشته و عمق این شکاف عمیق

  . رسد نظر می
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31 ... صنایع بزرگکار در بخش وری نیروی برآورد بهره

کننده  ، وضعیت به دست آمده نگرانگردد که مالحظه می طوریه وری ب در بررسی روند بهره
نماید و از قاعده مشخصی  حرکتی بسیار نامنظم را طی میبوده و نتایج حاکی از آن است که 

گونه وری هیچ این شرایط نیز حکایت از آن دارد که در استان در امر بهره. باشد برخوردار نمی
 باید این واقعیت پذیرفته شود که در استانی که ،به عبارتی. گیرد ریزی و کنترلی صورت نمی برنامه

 چگونه فرصت اندیشیدن شود ز کوچک و بزرگ دست و پا زده میها اعم ا برای نگهداری کارگاه
  . آید وری به وجود می به بهره
وری در استان مثبت نشان داده   که رشد بهره1373 و 1372، 1368های مورد بررسی  جز سالب

 مترادف است 1368سال . وری منفی بوده است  رشد بهرههای دیگر دوره مورد بررسی شده در سال
 1373 و 1372های  ی کارخانجات از انحصار تولید نیازهای جنگی و سالایانی جنگ و رهایسال پبا 

اندازی و توسعه کارخانجات دولتی   انبساطی دولت و حمایت از راه-های اقتصادی  مترادف با برنامه
  . های بیکار بکار گرفته شد است که طی آن کارخانجات تجهیز و ظرفیت

وری صنایع بزرگ در استان فارس عمدتاً منفی و  ند شاخص بهره که روییاز آنجا بطور کلی
در استان فارس صنایع . باشد مل میأ قابل ت و در طول دوره بهبودی حاصل نشدهنامنظم طی شده

ای  مالحظه خصوصی در این صنایع مشارکت قابل بزرگ عمدتاً در انحصار دولت بوده و بخش
گردد  انحصار دولت بوده و به همین سبب مالحظه می و لذا قدرت مسلم صنایع بزرگ در نداشته

انسانی  گرچه طی دوره مورد مطالعه موجودی سرمایه کم و بیش افزایش داشته و تا حدودی نیروی
  . وری هیچگونه توفیقی نیافته است لی وجود دارد که بهرهی، اما متأسفانه دالبیشتری بکار گرفته شده

ماهر اعم از نیروهای محلی و نیروهای ادی نیروی غیراز آن تعداد زی پسدر دوران جنگ و 
کار گرفته  برگشته و در کارخانجات دولتی ب از جنگ سبب برخی مالحظات و نیز نیروهایمهاجر به

شدند که در حال حاضر نیز به همان کارها اشتغال دارند که معضل بزرگی را پیش روی صنایع 
ماهر مشکل واگذاری جود این نیروهای اضافی غیرحاضر، ودر حال . ستاستان فارس قرار داده ا

ری در صنایع استان را نباید و گونه بهرهاند و لذا انتظار هیچ صنایع به بخش خصوصی را رقم زده
ک قابلیت و یک سرمایه ، یوری به عنوان یک ظرفیت نتیجه پایانی اینکه در استان فارس بهره. داشت

  .   گردد  خود نوعی اتالف منابع تلقی مین چنین درک مهمیگرفته و لذا فقدانظر قرار ناجتماعی مد
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32  2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

  پیشنهادات. 12
صلی برنامه تحول اقتصادی وری به عنوان یک مضمون ا  بهرهتوجه به اینکه در سطح کالن کشوریبا 

وری تخصیص  رتقاء بهرهای به ا های توسعه اقتصادی نیز سهم عمده نظر قرار گرفته و در برنامهدولت مد
وری باید به عنوان یک ضرورت، نیاز، سرمایه اجتماعی، ظرفیت و   بنابراین به مقوله بهره ،ده شده استدا

  : رسد  ضروری به نظر میذیل در سطح استان ارائه پیشنهادات ،بنابراین. قابلیت نگاه شود
به ی ور ای که بهره  به گونه ر استان فارس،وری د ایجاد درک صحیح و جامع نسبت به امر بهره −

ریزی  دار پذیرفته شده و در مورد آن برنامه ، یک ظرفیت مفید و قابلیتعنوان یک سرمایه مثبت اجتماعی
  . گردد

ری ایجاد و با معرفی مفاهیم و ، فرهنگ بهرهارگیری تمام ابزارهای ملی و عمومیبا بک −
که جایگاه  طوریه ؛ بر باورهای عمومی تغییر ایجاد کردوری در شکل ساده و قابل فهم آن د بهره
  .  ادبیات اقتصاد استان ایجاد گرددوری در بهره

خصوصی برای ایجاد کارخانجات بزرگ  ، بخشمد دولتی فعلیات از ساختار ناکاررف با برون −
صورت واقعی واگذار و از یک ه در آن صورت کارخانجات دولتی موجود نیز ب. حمایت و تشویق گردد

  . دد رقابتی اقتصادی آزاد پیروی گرخط
مد فعلی که کارخانجات اهای سنتی ناکار ماهر و مدیریتهای اضافی غیر نسبت به نیروی −

  . لیف جدی و بدون مالحظه صورت گیرداند تعیین تک بزرگ را احاطه کرده
طور ه اند استفاده و ب وری دست یافته از تجربیات سایر کشورهای جهان که به پدیده بهره −

  . ریزی و اجرا گردد ی محوری پی به دانایوری متکی مجدانه یک نظام بهره
ن واحدهای ای بی  ستانده–ای  های بزرگ صنعتی با برقراری ارتباطات تنگاتنگ داده خوشه −

  . بزرگ صنعتی ایجاد گردد
آالت و  گذاری در تجهیزات و ماشین آالت از طریق افزایش سرمایه رفع فرسودگی ماشین −

  . کار غیرماهر جای نیرویه  بآالت کردن ماشین در صورت لزوم جایگزین
، زیرا این مدیران بعضاً با اصول مدیریت صحیح اداره کارخانجات آموزش مدیران صنایع استان −

  . اند وری بیگانه باشند و نیز با اصول مدیریت مترادف با بهره خود چندان آشنا نمی
 در سطح ان و چهرسد قوانین و مقررات حاکم بر صنایع چه در است  که به نظر میییاز آنجا −

؛ لذا در باشد ی کارا توجه ندارد و ارتباطات بین صنایع چندان قوی نمیکشور چندان به تولیدگرای
هدفمند در بردن ارتباطات جذب و نشر صنایع با یکدیگر و رواج تفکر تولید شدن باال فراگرد صنعتی
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33 ... صنایع بزرگکار در بخش وری نیروی برآورد بهره

افزوده در استان مفید   ارزشهای خارجی و ایجاد گذاری بردن جذب سرمایهوری و باال بردن بهرهباال
  . رسد به نظر می
 صنعتی -های تولیدی   با بخشبایست میها و مراکز آموزش عالی در استان فارس  دانشگاه −

جامعه ارتباط برقرار نموده تا از نیازهای شغلی آنها مطلع شود و در جهت نیازهای آنها به تربیت نیروی 
  . ها را تقویت نمود کار در این بخش وری نیروی هرهانسانی بپردازند تا بتوان از این طریق ب

های صحیح در ایجاد واحدهای  های تحقیق و توسعه در استان و اتخاذ سیاست دادن به فعالیتبها −
 افزایش بودجه لذا .ی داردلیدات صنایع استان نقش بسزایوری و تنوع تو تحقیقات و توسعه در بهبود بهره
  .  گردد ا پیشنهاد میتحقیقات و توسعه در این واحده

های صحیح اقتصادی به منظور افزایش شدت سرمایه در راستای افزایش  توجه به اتخاذ سیاست −
  . وری در استان بهره

وری و  مزایای ایجاد این کنسرسیوم بهبود بهره:  در استان فارس1ایجاد کنسرسیوم صنعتی −
وری  ی اعضای کنسرسیوم بهرهافزای همهای حاصل از  یی زیرا با صرفه جو،باشد افزایش اثربخشی می

های اقتصادی  ؛ همچنین با تولید در مقیاستوجهی افزایش خواهد یافت و حاشیه سود به میزان قابل
بخشی افزایش  متخصص و استفاده از منابع مالی، اثرافزایش توان جذب توان جذب منابع انسانی

ولوژی و دانش تولید در سطح صنایع استان یافته و از این طریق امکان دستیابی به منابع غنی تکن
 .یابد افزایش می

  
  
  

 منابع 
 های  زمانی اشتغال و موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی سال-برآورد آمارهای سری "، )1379( علیرضا،امینی

  .، تیرماه51، شماره مجله برنامه و بودجه ،")1345 -1375(
زمانی اشتغال و موجودی سرمایه در   -برآورد آمارهای سری " ،)1375 (پور اری صف مسعود نهاوندی، مجید و،امینی، علیرضا

  . 32 و 31های   ، شمارهمجله برنامه و بودجه، "های اقتصادی ایران بخش
انداز  نفتی اقتصاد ایران و چشمهای غیر وری در بخش گیری و تحلیل عوامل مؤثر بر بهره اندازه"، )1379 (امینی، علیرضا

  .39 - 75 ص، ص55 و 54های  ، شمارهمجله برنامه و بودجه  ،"امه سوم توسعهآن در برن
م اداری و اقتصاد مجله دانشکده علو، "گذاری صنعتی در اقتصاد ایران های سرمایه اولویت"، )1375(، کریمآذربایجانی

 .2 و 1های  ، شماره10، سال دانشگاه اصفهان

                                                 
وری و رقابت در  منظور از کنسرسیوم صنعتی ترکیبی داوطلبانه از چند بنگاه بزرگ صنعتی با هدف افزایش تولید کاال، افزایش بهره. 1

  . باشد عرصه صادراتی می
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34  2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

 ،مجله اقتصاد   ،")1338 - 1367(برآورد موجودی سرمایه کشور "،)1371(مازار عربعباس  ، عباس وکالنتریباقر
  . تابستان بهشتی، دانشگاه شهید

  .های ملی ایران حساب، بانک مرکزی جمهوری
وری عوامل تولید در  بررسی تطبیقی اثرات پیشرفت فنی بروی بهره"، )1385(احمد مجتهد  اهللا و ی صف،بخشعلی
  .40 ، شمارهمجله پژوهشنامه اقتصادی، ") ایران موردیبررسی(ای صنعت و کشاورزی ه بخش

 . وری  انتشارات منشور بهره:، تهرانهمگام با اقتصاد سنجی EVIEWS ،)1387(بیدرام، رسول 

، "کار در اقتصاد ایران وری نیروی  بهرهبرنده های پیش تشخیص فعالیت"، )1382 (، اسفندیار و حمید محبوبجهانگرد
  .  ، بهار25، شماره های اقتصادی پژوهشها و  فصلنامه سیاست

 و )1338 – 1360(های  برآورد ذخیره موجودی سرمایه در اقتصاد کشور در سال"، )1362(حسن خوانساری، زهرا 
 . ، سازمان برنامه و بودجه")1343 -1360( های های اقتصادی طی سال تفکیک آن بین بخش

،  کار و انرژی در صنایع غذایی ایران وری سرمایه نیروی گیری بهره زهاندا، )1385(، جواد و فریده فرجادبه زاد حسین
 . ، تابستانارشد، دانشگاه تبریز نامه کارشناسی پایان

های اقتصادی  مجله پژوهش، "وری در صنعت آلومینیوم کشور گیری و تحلیل بهره اندازه"، )1380(، غالمرضا خاکسار
  . 37 - 106 ص، ص1، سال اول، شماره دانشگاه شهید مدرس

وری کل عوامل تولید در صنایع   بهرهای بررسی مقایسه، )1380(محسنی   رضا موسویوجلیل شیرازی،  خداپرست
  . یزی، پاریزی استان فارس ، انتشارات سازمان مدیریت و برنامهبزرگ کشور

  . انتشارات سمت: ، اقتصادسنجی، جلد اول و دوم، تهران )1373(، مسعود درخشان
  . سسه تحقیقات پولی و بانکیمؤ:  تهران، ترجمه حمید ابریشمی،اقتصادسنجی کاربردی، )1370(میلر رائو و 
  ،مجله سیاسی اقتصادی  ،"اد ایران و تنگناهای توسعه صنعتیتحوالت ساختاری اقتص "، )1382(، علی رشیدی
  . 179 - 180 های شماره

   . اصفهان،وری صنایع کشور و تحلیل بهرهگیری و تجزیه  اندازه، )1368(سازمان برنامه و بودجه
 . یز، پای)ها مجموعه مقاالت و سخنرانی(وری  همایش تحول اداری و بهره، ریزی استان فارس سازمان مدیریت و برنامه

های مختلف  کار در بخش وری نیروی بررسی عوامل مؤثر بر بهره، )1385(تاجیک  و الهه حاتمی نورالدین ،شریفی
  . ، اسفندده اقتصاد و علوم اداری مازندران، دانشکنامه کارشناسی ارشد ن، پایااقتصادی
های اقتصادی کشور به روش تحلیل  وری عوامل در بخش گیری بهره اندازه"، )1385(و نادر مهرگان اله   عزت،عباسیان

 . ، بهار78، شماره مجله تحقیقات اقتصادی ،")DEA(ها  پوششی داده

 ،مجله روند، ")1352 -1370( های اقتصاد ایران طـی برآورد موجـودی سرمایه بخش"، )1372 (، معصـومهقارون
  . بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

، "در قالب یک مدل اقتصادسنجی...) یه و ، سرماکار نیروی(بررسی منابع رشد اقتصادی "، )1380(، مرتضی باغیان قره
  . انتشارات پایگان:  تهران ،ی معاونت اقتصاد یی ،وزارت امور اقتصادی و دارا

  . انتشارات دانشگاه تهرانجلد دوم، ، ترجمه دکتر حمید ابریشمی، مبانی اقتصادسنجی، دامودار، گجراتی
های  کارگاه:موردمطالعه(وری در صنایع ایران   بهره ارزیابی کارایی تکنیکی و روند"، )1385(آرا   رزم، محمدرضا و عالیهپور لطفعلی

  . 18، شماره مجله دانش و توسعه، ")بیشتر کارکن و 50
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35 ... صنایع بزرگکار در بخش وری نیروی برآورد بهره

  . های دوره مورد بررسی ، سالهای بزرگ صنعتی کشور آمار کارگاهمرکز آمار ایران، 
، م اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهانمجله دانشکده علو، "نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادبررسی "، )1381(محمدی

  .2، شماره 14سال 
فصلنامه  ،"های مختلف صنعتی کوچک و بزرگ ایران وری گروه بررسی ومقایسه بهره"، )1384(، محمد یموالی

 . 22، شماره 10، سال های اقتصادی ایران پژوهش

های اقتصادی کشور به روش  وری عوامل تولید بخش گیری بهره اندازه"، )1378(اله عباسیان  و عزت نادر ،مهرگان
  . 153-176ص ، ص1386، بهار 78، شماره قات اقتصادیمجله تحقی، " )DEA(ها  تحلیل پوششی داده

 .مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ر اقتصاد سنجیریشه واحد و همجمعی د، )1378(نوفرستی، محمد 

روی انسانی در شرکت فوالد وری نی بررسی عوامل مؤثر بر بهره، )1384(و مصطفی عسکری علی ، محمدوحدت
  . نامه کارشناسی ارشد ، پایانمبارکه

های نسبی صادرات  گذاری صنعتی جهت تقویت مزیت های سرمایه تعیین اولویت"، )1384(اشمیان اصفهانی، مسعود ه
  .  های بازرگانی  مؤسسه مطالعات و پژوهش،"صنعتی
های  ل های عمده اقتصادی در سا بخشبرآورد موجودی سرمایه در زیر، )1371(و آلبرت بغزیان  کامبیز ،کیانیهژبر

  . دانشگاه شهیدبهشتی: ، تهران)1338 -1356(
، "های عمده اقتصاد ایران روشی برای برآورد موجودی سرمایه بخش"   ،)1376(، کامبیز و آلبرت بغزیان کیانیهژبر

 . ، بهار مجله اقتصاددانشگاه شهیدبهشتی،
Lowe, P. (1995), "Labor Productivity Growth and Relative Wages: (1978 – 1994)", 
Economic Analysis Department, Reserve Bank of Australia, Research Discussion 
Paper No. 9505.  
Bonelli, R. (2002), "Labor Productivity in Brazil During the 1990s", Rio De Janeiro, 
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