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  چکیده

 اهمیت. رودمی شمار به کشورها اقتصادی اهداف مهمترین از وریبهره بهبود و ارتقاء طریق از اقتصادی رشد به دستیابی امروزه

 پیش ترتیب به طوریکه به است، گرفته قرار نظرمد اقتصادی توسعه پنجم و ارمچه یبرنامه در ضمنی و صریح طور به وریبهر

 وریبهره از استفاده با. گردد تأمین وریبهره ارتقای طریق از ساالنه اقتصادی رشد از درصد 33/33 و 3/33 که است شده بینی

 3333-3331 هایسال طی در خدمات و عتصن کشاورزی، هایبخش در وریبهره تغییرات میزان بررسی به تولید، عوامل کل

 ارزش به توجه با کل وریبهره و( سرمایه و کار نیروی وریبهره) جزئی وریبهره بررسی به پژوهش این در که است، شده پرداخته

 نشان بررسی این از حاصل نتایج. است شده پرداخته بخش هر شاغلین تعداد و 39 پایه سال قیمت به سرمایه موجودی و افزوده

 سال پایان تا مطالعه شروع سال از ترتیب به خدمات و صنعت کشاورزی، هایبخش در تولید عوامل کل وریبهره که دهدمی

 از برخی به نیز پایان در. است بوده کاهش درصد 3/9 و کاهش درصد 74/9 افزایش، درصد 3/5 تغییرات دارای مطالعه مورد

  .است شده پرداخته افزایش جهت در وریهرهب بهبود راهکارهای و موانع ترینمهم

 اقتصادی مختلف هایبخش تولید، عوامل کل وریبهره سرمایه، وریبهره کار،نیروی وریبهره :واژه کلید
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Abstract 

Today, Achieving Economic Growth through improving productivity is the most important 
economic goals. The importance of productivity explicitly and implicitly in the Fourth and 
Fifth Economic Development is considered, as is predicted by the 31.3 and 31.38 percent 
annual economic growth by improving the productivity will be met. Using the TFP, the 
analysis of productivity in agriculture, industry and services have been investigated over the 
years 1392-1383, which in this study, the marginal productivity (labor productivity and capital) 
and productivity due the value added and capital stock for the base year is 90 and the number of 
workers in each sector. The results of this study show that total factor productivity in 
agriculture, industry and services, respectively, from baseline to end of study has changed since 
5.3 percent, 0.47 per cent and 0.1 per cent Is. In conclusion, some of the most important 
barriers and solutions to increase productivity has been improved. 

Keywords: labor Productivity, Capital Productivity, TFP, Economic sectors 
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  مقدمه 

 قابل موارد از یکی عنوان به وریبهره اهمیت به توسعه حال در یا و یافته توسعه کشورهای یهمه در اقتصادی رشد

 کشورهای بین رقابت چون دارد، تأکید همدیگر با مختلف کشورهای بین رقابت وجود همچنین و اقتصادی توسعه در اهمیت

 از یکی عنوان به که باشدمی باالتر وریبهره سطح به رسیدن برای تالش مستلزم بیشتر، اقتصادی رشد اثر در مختلف

 از یکی باالتر وریبهره سطح زیرا دارند، تأکید المللیبین هایعرصه در رقابتی برتری کسب و اقتصادی توسعه هایضرورت

 تغییرات با و آن علل و وریبهره ییراتتغ آن طی که است فرآیندی وریبهره تحلیل. دهدمی تشکیل را رقابت این اصلی هایپایه

 هاروش از برخی. گیردمی قرار بررسی مورد تغییرات این بر حاکم سازوکارهای و وریبهره تغییرات اثر بر مطالعه مورد سیستم

 تطبیقی بررسی مختلف، هایبخش به تجزیه مکانی، و زمانی صورت به هاشاخص ارقام روند تحلیل شامل وریبهره تحلیل برای

 تحقیق نتیجه در و تولیدی کاالهای المللیبین پذیری رقابت زندگی، سطح ارتقای. باشدمی شده ریزیبرنامه و واقعی هایشاخص

 موارد از تورم کنترل همچنین و هاقیمت و هاهزینه تقلیل ها،پرداخت موازنه بهبود اجتماعی، پیشرفت و اقتصادی توسعه ترسریع

 رشد به رسیدن زمان کاهش هزینه، کاهش باعث مطلوب وریبهره سطح به رسیدن و وریبهره نتایج که باشدمی وریبهره مزایای

 به توجه و اهمیت ما کشور در. (3331شود )مرکز تحقیقات استراتژیک، می کیفیت بهبود و کمیت افزایش باالتر، اقتصادی

 گردیده واقع غفلت مورد جامعه در وریبهره به درست نگرش و رهنگف نبودن حاکم جمله از مختلف دالیل به وریبهره یمقوله

 و چهارم سوم، یبرنامه در تأکیدات برخی و وریبهره ملی سازمان تأسیس مانند شده انجام اقدامات برخی رغمعلی که است

 به رسیدن تا هنوز عه،توس پنجم برنامه در اقتصادی رشد از درصدی 33/33 سهم و وریبهره ارتقای خصوص در توسعه پنجم

واردات محصوالت و  .شود برداشته زمینه این در اساسی و مؤثر هایگام باید که است ماندهباقی زیادی فاصله مطلوب وضعیت

کاهش تولیدات محصوالت در کشور، امروزه باعث تعطیلی بیشتر بخش صنعت و کاهش ارزش افزوده بخش کشاورزی و خدمات 

از اهداف اصلی این پژوهش، برآورد و تحلیل  توان به رشد اقتصادی کشور افزود.ها میوری در این بخشبهرهشده است که با افزایش 

 باشد.می 31تا  33های های ایران برای سالکار در سه بخش اصلی کشاورزی، صنعت و خدمات برای استانوری سرمایه و نیرویمیزان بهره

 

 مبانی نظری

 وریمفاهیم وتعاریف بهره .1

 نیروی و کار از استفاده قبال در آسایش ایجاد زندگی، گذران در بهتر زندگی به حصول برای وریبهره مفهوم کلی طور به

 شعور و عقل بر مبتنی تصمیم هر دیگر عبارت به. دارد خاکی کره بر هوشمند انسان حیات اندازه به قدمتی و باشدمی ابزار و فکر

 و زیستن بهتر معادل آن ارتقای که مفهومی عنوان به را وریبهره کند، عاید را بهتری نتیجه که شود فعالیتی و تالش به منجر که

 راستای در گروهی یا و فردی هایفعالیت در چه انسانی افراد سعی واقع در. کندمی تداعی ذهن در است زندگی باالی کیفیت

 امکانات و منابع و هاتالش حداقل از را نتیجه حداکثر که است بوده این به معطوف زمان طول در بیشتر رفاه زندگی، سطح ارتقای

 مسائل در بشر دانش تکامل و تعالی در .باشدمی بیشتر وریبهره به وصول همان تمایل و اشتیاق این و کند تحصیل دسترس در

 و جدیدتر تعاریف توسعه، و کاملت جهت در و شده دگرگونی دچار محتوی و شکل نظر از وریبهره مفهوم اجتماعی، و اقتصادی

 از اشاره کرد؛ )هدف 3(JPCوری ژاپن )توان به تعریفی از مرکز بهرهاست، که در این مورد می شده عرضه آن برای تریکامل

 کاهش با و علمی طریقه به غیره و تسهیالت انسانی، نیروی منابع از استفاده رسانیدن حداکثر به از عبارتست وریبهره بهبود

 گونهآن زندگی معیارهای بهبود و واقعی دستمزدهای افزایش برای کوشش و اشتغال افزایش بازارها، گسترش تولید، هایهزینه

 جنبش کنند وباشد(. امروزه مؤسسات جهانی مختلفی در سطح دنیا فعالیت می کنندگانمصرف و مدیران کارکنان، نفع  به که
 سوی از. 1ESCAP،UNEP3،OEEC7،UNDP5،UNICO6 ،ILO4،FAO3 رتند از؛ نمایند که عباوری را دنبال میبهره

                                                             
1 - Japan  Productivity Center 
2 - Economic & Social Commission for Asia & the Pacific  
3 - United Nations Environment Programmer  



  

 تولید اصلی، عامل چهار ادغام با مختلف محصوالت در کند؛می بیان اینگونه را وریبهره   ILO المللیبین هایسازمان دیگر

. سازماندهی و کار سرمایه، زمین،: از عبارتند عامل چهار این. (Survey report Asia Productivity, 2004شوند )می

 ،3(EPA) اروپا وریبهره آژانس. باشدمی عامل آن وریبهره میزان کننده، مشخص عوامل این از یکی با تولید بازدهی یرابطه

 هاینگون را وریبهره ،( OECD) توسعه و همکاری سازمان. داندمی تولید عوامل از یک هر از مؤثر استفاده یدرجه در را وریبهره

 اجرای طریق از نیز یکدیگر با سازمانها این .باشدمی تولید عوامل از یکی به ستانده نسبت مساوی وریبهره کند؛می تعریف

 آگاهی با دنیا مختلف کشورهای در امروزه که طوری به. دارند همکاری اطالعات تبادل و هاطرح در همکاری یا مشترك هایطرح

 روز به روز و است گرفته شکل وریبهره ملی هایسازمان ایجاد و وریبهره بهبود و افزایش هایجنبش وری،بهره اهمیت بر

  .(3336یابد )عباسیان و همکاران، می بیشتری رونق و توسعه

 توان از دیدگاه گروه اجتماعی تعریف کرد، که عبارتند از:وری را میبهره

 ی ارزان، فراوان و مرغوبوری عبارت است از دسترسی به کاالمصرف کننده؛ بهره 

 تر و گذاری مناسب و تولید بیشتر، رقابت در عرضه بهتر محصوالت، کیفیت مرغوبوری در سرمایهتولیدکننده؛ بهره

 سودآوری باالتر مؤثر است.

 های شغلی مناسب و امکان دسترسی به کاالها و خدمات ارزانها؛ رفاه و آسایش و زندگی بهتر، فرصتملت 

دهد، به طور معمول معیارها های به کار رفته در تولید ستانده را بازتاب میوری کل اثر مشترك تمامی دادهشاخص بهره

باشند، دلیل این امر آن است که تمرکز بر بهبود های جزئی ارجح میوری کل و چند عامل نسبت به شاخصهای بهرهو شاخص

تواند گمراه وری کل را در پی دارد، بنابراین اتکا به آن شاخص میش بهرهوری تنها در یک یا چند عامل تولید، امکان کاهبهره

 (.3343کننده باشد )امامی میبدی، 

های اصلی وری مناسب با اهداف و رسالتهای بهرهوری عبارت است از فرآیندی که بر اساس آن شاخصگیری بهرهاندازه

شود. شکل وری فراهم میهای بهرهاری الزم، امکان محاسبه شاخصسازمان در سطوح مختلف تعریف شده و با تعیین نظام آم

های سیستم بوده و به اشکال مختلف ها به ورودیوری به صورت نسبت ستانده به داده و یا خروجیهای بهرهکلی شاخص

مدیریت و شود )سازمان ها، مطرح میهای اقتصادی، کمی و مقداری در سطوح مختلف سازمان و مدیریت فعالیتشاخص

 (.3333ریزی کشور، برنامه

 

 وریگیری بهرهمنافع و اهداف اندازه. 2

شوند )امامی وری است که در کنار این هدف، اهداف زیر نیز دنبال میوری، بهبود و افزایش بهرهگیری بهرههدف اصلی از اندازه

 (؛3343میبدی،

 ای از دستیابی به اهداف خود قرار دارد.(ه و در چه مرحلهآگاه سازی )کسب اطالع از اینکه سازمان در چه وضعیتی بود 

 ها و مقابله با تهدید است.(ارزیابی مشکالت )شناسایی فرصت 

 شود تا کارکنان گیری باعث میهای حاصل از اندازهایجاد مکانیزمی برای ارائه بازخور و ابزار تشویق منابع انسانی )داده

 رس بیاموزند و برای غلبه بر دوران بازدهی نامطلوب، دارای انگیزه شوند.(ها داز کار لذت ببرند، از موفقیت

 های خود نیازمند به اطالعات است.(های مدیریتی )مدیریت برای تدوین برنامهگیریایجاد اطالعات برای انواع تصمیم 

 
 

                                                                                                                                                                                                 
4 - Organization for Economic Co-operation 
5 - United Nations Development Programmer 
6 - United Nations Intelligence Committee Organization 
7 - International Labour Office 
8 - Food & Agriculture Organization 
9 - Europe Productivity Agency  



  

 وریبهره شاخص .3

 بهبود مفهوم با وری،بهره تعریف این. است واقعی هاینهاده به واقعی ستانده نسبت معنای به وریبهره عملیاتی، نظر از

 نرخی با تولید افزایش یا و هانهاده از کمتر مقادیر با بیشتر تولید معنی به وریبهره افزایش با بنابراین،. است سازگار وری،بهره

 (.3333هاست )جهانگرد، نهاده افزایش نرخ از بیشتر

 از یافت، دست بیشتری تولید به هانهاده از معینی سطح از استفاده با توانمی تولید فرآیند در وریبهره افزایش با

 سرمایه وریبهره و کار نیروی وریبهره مفهوم دو جهت همین به هستند، سرمایه عامل و کار نیروی عامل تولید، مهم هاینهاده

 از بهینه استفاده( TFP) تولید عوامل کل وریبهره که دهدمی نشان را سرمایه و کارنیروی عامل از بهینه استفاده حقیقت در

 .(3333دهد ) مقدم تبریزی، می نشان را مذکور عوامل ترکیب

  10(منفرد عامل) جزیی وریبهره. 3-1

 نهاده به ستانده نسبت یعنی کار نیروی وریبهره مثال عنوان به. است هانهاده از یکی به ستانده نسبت جزیی وریبهره 

. کندمی تولید خدمات یا کاال چقدر زمان واحد در کارگر هر که دهدمی نشان و است جزیی وریبهره مقیاس یک کارنیروی

 .(Tang et al, 2016باشند )می جزیی وریبهره دیگر هایمثال انرژی وریبهره و سرمایه وریبهره

 11(TFP) تولید عوامل کل وریبهره .3-2

 سرمایه و کارنیروی سهم. است سرمایه و کار نیروی هاینهاده موزون متوسط به تاندهس نسبت تولید عوامل کل وریبهره

 جزیی، هایشاخص برخالف تولید، عوامل کل وریبهره شاخص .است مذکور هاینهاده هایوزن همان( افزوده ارزش یا) تولید در

 .(Tang et al, 2016کند )می تعدیل را اقتصادی مقیاس و عوامل جانشینی اثر و داده نشان را تولید هاینهاده ترکیبی استفاده

 

 وریبهره تحلیل و گیریاندازه هایروش. 4

 کار نیروی وریبهره شاخص .4-1

 باشد، برتر سرمایه تولید هایروش هرچه دیگر، عبارت به. دارد قرار (L/K) سرانه سرمایه تاثیر تحت کار نیروی وریبهره

 بر مثبت تأثیر نیز ( L/H) کار نیروی واحد هر ازای به انسانی سرمایه متوسط عامل .یافت خواهد شافزای کار نیروی وریبهره

 و یافته افزایش کار،نیروی سالمتی و مهارت تجربه، تحصیالت، سطح افزایش با انسانی سرمایه عامل. دارد کارنیروی وریبهره

 نحو به تولید عوامل از تواندمی گرددمی تلقی انسانی سرمایه که کاریوینیر یعنی. گرددمی کارنیروی وریبهره بهبود به منجر

 را سرمایه و کارنیروی تولیدی قدرت تجهیزات، و آالتماشین راندمان افزایش لحاظ به فنی پیشرفت .نماید استفاده بهتری

 سرانه دستمزدهای نظیر کارنیروی وریهرهب بر مؤثر متغیرهای سایر بردار( O/L) .شد خواهد تولید بهبود موجب و داده افزایش

 وریبهره بر منفی اثر دومی و مثبت اثر اولی که است کار واحد هر ازای به( بالفعل تولید با بالقوه تولید فاصله)تولید  شکاف و

 .(3331دارد )مرکز تحقیقات استراتژیک،  کارنیروی

 بدست( شاغلین تعداد یا کاری ساعات تعداد) کارنیروی نهاده رب ناخالص یا خالص ستانده تقسیم از تعریف طبق شاخص این

 (.Fong See et al, 2016آید )می

       (3       ) 

 
 سرمایه وریبهره شاخص .4-2

 نیروی. باشدمی (K/H)فیزیکی  سرمایه ازای به انسانی سرمایه متوسط دارد، مثبت اثر سرمایه وریبهره بر که عاملی

 هم آن که دارد را تجهیزات و آالتماشین از ترمناسب و بهتر استفاده توان مهارت و تخصص تجربه، تحصیالت، دارای انیانس

                                                             
10 - Partial Productivity 
11 - Total factor productivity 



  

 مثبت اثر سرمایه وریبهره بر  (K/L)سرمایه واحد یک ازای به کارنیروی متوسط .شودمی وریبهره ارتقای و بیشتر تولید موجب

 که اندازه هر عکس به و شودمی بیشتر سرمایه وریبهره باشد، کارنیروی از بیشتر استفاده بر تنیمب تولید روش که اندازه هر. دارد

 تولید طریق از فنی پیشرفت .یابدمی کاهش سرمایه وریبهره سرمایه، بازدهی بودن نزولی دلیل به باشد برسرمایه تولید روش

 ارتقای ترتیب این به که شود منجر ایسرمایه منابع از مفیدتر و بهتر فادهاست به تواندمی باال کارایی با تجهیزات و آالتماشین

 از استفاده واقعی هزینه نظیر سرمایه وریبهره بر مؤثر( K/O) متغیرهای سایر بردار .داشت خواهد همراه به را سرمایه وریبهره

 باال سرمایه از استفاده واقعی هزینه که وقتی ارتیعب به. دارد منفی اثر دومی و مثبت اثر اولی که است تولید شکاف و سرمایه

 نتیجه در و ایسرمایه منابع ماندن بیکار دلیل به نیز تولید شکاف. شودمی ایسرمایه منابع از کاراتر و بهتر استفاده موجب رودمی

 .(3331 شد )مرکز تحقیقات استراتژیک، خواهد سرمایه وریبهره کاهش سبب آنها از کارآمدغیر استفاده

 بخش آن در ثابت قیمت به سرمایه موجودی به افزوده ارزش نسبت از اقتصاد، از بخش یک در سرمایه وریبهره گیریاندازه برای

 (.Fong See et al, 2016)شود می استفاده

 

       (1                                                                                    ) 

 
 (TFP) تولید عوامل کل وریبهره شاخص .4-3

 هاروش این از یکی. است صریح غیر و صریح هایروش شامل که دارد وجود متفاوتی هایروش TFP گیریاندازه برای

 TFP شاخص دبرآور به تولید تابع از صریح استفاده بدون است، معروف تولید عوامل کل وریبهره محاسبه مستقیم روش به که

. سرمایه و کارنیروی نظیر دارند، متفاوتی گیریاندازه واحد که است هایینهاده کردن جمع اصلی مشکل روش این در .پردازیممی

 یک از کندریک. است سرمایه و کارنیروی وزنی میانگین بر مبتنی که کرده پیشنهاد را آن  31کندریک که هاروش این از یکی

 داریم؛ که است، نموده استفاده وریبهره تغییرات تخمین رایب ضمنی تولید تابع

 

      (3)                                                                                                                     

 

 قیمت به سرمایه موجودی ارزش   ، ثابت قیمت به واقعی افزوده رزشا  تولید، عوامل کل وریبهره TFP فوق، در معادله

است )جهانگرد،  افزوده ارزش از کار عامل سهم  β و افزوده ارزش از سرمایه عامل سهم  α ،(شاغالن) کار نیروی تعداد L ثابت،

3333). 

 

  تحقیق پیشینه

 از استفاده با اروپا غذایی مواد صنایع در وریبهره بررسی" نعنوا تحت خود مقاله در ،(1935) 37هرش و 33الندروف

 از که اند،پرداخته 1993-1993 هایدوره در اروپا غذایی مواد صنعت در عوامل وریبهره بررسی به ،"کوئیستمالم شاخص

 قرار بررسی مورد نیز را ژیتکنولو تغییرات و کارایی تغییرات و اندکرده استفاده وریبهره تغییرات برای کوئیستمالم شاخص

 تجزیه مورد شرکتی 7537 نمونه یک اساس بر اروپایی کشور هشت در گوشت توزیع و لبنی هایفرآورده پژوهش این در. اندداده

 .است گردیده منجر نظر مورد هایکشور در وریبهره رشد به آن نتایج که است، شده واقع تحلیل و

                                                             
12 - Kendrick  
13 - Allendrof 
14 - Hirsch 



  

 در واقع سوما مالیاتی دفاتر از وریبهره رشد تحلیل" عنوان تحت خود مقاله در ،(1935) 36بانولس لیلو و 35فونتس

 اساس بر کوئیستمالم شاخص و استراپ بوت روش از استفاده با و 1997-1996 هایسال در وریبهره رشد بررسی به "اسپانیا

 تحقیق این نتایج است، که شده پرداخته نتایج کیفیت بهبود سمت به که است، شده پرداخته ، 34(DEA) هاداده پوششی تحلیل

 مقاله این از حاصل گیرینتیجه. دهدمی نشان مدیریت منابع و تکنولوژی در پیشرفت با را دوره دو بین مدیریت بهبود به تحقیق

 .است یافته افزایش کارایی که حالی در است، یافته کاهش دوم دوره در وریبهره که دهدمی نشان

 از عوامل کل وریبهره رشد محاسبه برای تلفیقی ارائه" عنوان تحت که ایمقاله در ،(3337) افشاریان و علیرضایی

 مدلی ارائه با اند،داده ارائه "ایران نفت ملی شرکت وریبهره رشد محاسبه و ترنکوئیست شاخص دادها، پوششی تحلیل هایمدل

 و تولیدی عوامل وریبهره رشد محاسبه به( DEA)ها داده پوششی تحلیل مدل با آن تلفیق و ترنکوئیست شاخص مبنای بر

 نشان حاصل نتایج. اندپرداخته 3356-3343 دوره طی در نفت ملی شرکت در آن، بر تکنولوژی و کارایی تغییرات تآثیر میزان

 .اندداشته کمتر سهم نسبت، به تکنولوژیکی تغییرات سبب به مذکور تولیدی عوامل که وریبهره تغییرات عمده که دهدمی

 در وریبهره بررسی به ایران، اقتصاد در وریبهره بررسی عنوان تحت خود پژوهش در ،(3337) زنوز ولیزاده و تبریزی

 واقع بررسی مورد تولید عوامل کل وریبهره شاخص محاسبه نحوه پژوهش این در. اندپرداخته ایران اقتصادی مختلف هایبخش

 زیادی نوسانات از 3355-3331 دوره طی تولید عوامل کل وریبهره رشد که داده نشان ژوهشپ این از حاصل نتایج. است شده

 .است یافته کاهش 3331 سال در درصد 1 به 3355 سال در درصد 7/7 از و بوده برخوردار

 شاخص کتاب این در. است پرداخته وریبهره مهم و کاربردی هایشاخص بررسی به خود کتاب در ،(3337) امینی

  آن نیاز مورد هاداده و محاسبه نحوه همچنین و استفاده کاربرد و مستقیم غیر و مستقیم روش به تولید عوامل کل وریبهره

 .است شده واقع بررسی و بحث مورد

 کل وریبهره و فنی کارایی تحلیل و تجزیه" عنوان تحت ایمقاله در 1993 سال در 19مارگانو و 33سیلوستر ،33شارما

 را آمریکا مختلف هایایالت کارایی میزان تصادفی، مرزی تابع مدل از استفاده با ،"آمریکا کشور هایایالت بین در دیتولی عوامل

 و تکنولوژیکی تغییرات یعنی آن اجزاء تفکیک به هاایالت از یک هر تولیدی عوامل کل وریبهره تخمین ،1999-3344 دروه برای

 مورد دوره در آمریکا هایایالت اقتصاد در فنی کارایی میزان تحقیق، این نتایج اساس بر. است شده برآورد فنی، کارایی تغییرات

 از حاصل نتایج. است داشته را کارایی میزان بیشترین آالسکا ایالت میان این در و بوده باالیی سطح در متوسط طور به بررسی،

 با مقایسه در فنی کارایی در تغییر سهم که بوده این دهنده اننش نیز تولیدی عوامل کل وریبهره در تغییرات گیریاندازه

 .است بوده کمتر مجموع در تولیدی، عوامل کل وریبهره تغییرات در تکنولوژیکی تغییرات

 کارایی، سطح گیریاندازه برای تصادفی مرزی تابع روش یک " عنوان تحت خود مقاله در (1999سال) 11تیردل و 13پیس

 تولید تابع و تصادفی مرزی تابع از استفاده با ،"اقتصادی گذار دوره اوایل در مجارستان کشور در وریبهره و تکنولوژی تفییرات

 سپس و گیریاندازه ،3333-3335 دوره برای را مجارستان کشور کشاورزی و صنعتی هایواحد در کارایی میزان ترانسلوگ،

 تحقیق، این در شده انجام هایآزمون از حاصل نتایج اساس بر. اندداده قرار یبررس و آزمون مورد را هاآن کارایی بر مؤثر عوامل

بنگاه کارایی عدم بر دارمعنی و گذارتأثیر عامل دو تولیدی، عوامل بین جانشینی کشش و مدیریت سوء از ناشی اضافی هایهزینه

 عامل بنگاه اندازه مقابل در گردد،می رد ندرت به نیز هزمین این در صادرات اثر همچنین اند،بوده کشور این در بررسی مورد های

                                                             
15 - Fuentes 
16 - Lillo-Banuls 
17 - Data Envelopment Analysis Method 
18 - Sharma 
19 - Sylwester 
20 - Margono 
21 - Piesse 
22 - Thirtle 



  

 کارایی عدم باعث گذاردوره اوایل در دولتی هایبنگاه به دولت هاییارانه پرداخت. است نبوده بنگاه کارایی عدم در داریمعنی

 تغییرات اثر که دهدمی نشان همچنین حاصل نتایج. است بوده مثبت کارایی بر یارانه نوع این اثر دوره اواخر در لکن بوده، بنگاه

 عوامل کل وریبهره مجموع در که طوری به بوده، بررسی مورد دوره در تکنولوژی پسرفت الشعاع تحت ها،بنگاه کارایی مثبت

 ساختار بازسازی بیشتری توجه اقتصادی، هایسیاست اتخاذ که است شده توصیه نیز نهایت در. است یافته کاهش تولیدی

 گیرد. انجام کشاورزی و صنعتی هایبخش در ژیتکنولو

 

 های مدلیافته

-31های وری کل عوامل تولید در طی سالکار و سرمایه( و بهرهوری جزئی )نیروینتایج حاصل از بررسی میزان بهره

و  3تا  3جدول  های مختلف اقتصادی به صورتها برای بخشها به تفکیک استانوری در طی این سال، میانگین کل بهره3333

 آورده شده است. 3تا 3های مختلف اقتصادی به صورت نمودار وری بخشهمچنین میانگین تغییرات سالیانه بهره

های مورد وری در طی سالی بیشترین و کمترین میزان متوسط بهرهدهندهدر جداول زیر عالمت )*( و )**( به ترتیب نشان

 باشد.مطالعه می

وری در بخش صنعت، مربوط به استان ایالم و در بخش کشاورزی و خدمات مربوط کار بیشترین بهرهوری نیرویدر بهره

های گیالن، وری در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب مربوط به استانباشد، همچنین کمترین بهرهبه استان تهران می

 باشد.کرمان و کردستان می

های قم، ری در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب مربوط به استانووری سرمایه، بیشترین بهرهدر بهره

های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و وری به ترتیب مربوط به استانخوزستان و هرمزگان و همچنین کمترین بهره

 باشد.مرکزی می

 قم، هایاستان به مربوط ترتیب به خدمات و صنعت کشاورزی، بخش در وریبهره بیشترین کل عوامل تولید، وریبهره در

 و بلوچستان و سیستان رضوی، خراسان هایاستان به مربوط ترتیب به وریبهره کمترین همچنین و هرمزگان و خوزستان

 .باشدمی مرکزی

وری وری سرمایه بوده است و بهرهوری کل عوامل تولید مربوط به بهرهبا توجه به نتایج حاصل، بیشترین تأثیر بر بهره

 باشد؛ وری کل عوامل تولید نداشته است که نتایج به صورت زیر میکار تأثیر زیادی بر بهرهنیروی

 1333-22 یهاسال یط در هااستان کیتفک به یاقتصاد مختلف یهابخش در کاریروین یوربهره متوسط: 1 جدول

 استان
 وری نیروی کارمتوسط بهره

 بخش خدمات بخش صنعت اورزیبخش کش

 11/54 47/88 9/21 آذربایجان شرقی

 10/99 40/96 9/20 آذربایجان غربی

 9/89 33/55 12/05 اردبیل

 13/79 59/63 12/64 اصفهان

 12/07 124/49* 11/07 ایالم

 13/34 38/98 23/59 بوشهر

 27/32* 36/68 28/84* تهران

 12/46 33/70 14/98 چهارمحال و بختیاری

 12/36 38/80 9/27 خراسان جنوبی

 13/12 25/86 9/27 خراسان رضوی

 10/69 52/33 7/82 خراسان شمالی

 15/31 44/40 15/86 خوزستان

 11/62 32/24 11/43 زنجان



  

 16/96 29/04 23/85 سمنان

 12/50 73/87 10/46 سیستان و بلوچستان

 10/54 63/54 15/77 فارس

 14/48 30/71 16/50 قزوین

 11/88 31/12 23/57 قم

 9/35** 56/23 8/43 کردستان

 13/54 12/54** 14/59 کرمان

 13/48 66/13 8/17 کرمانشاه

 14/43 23/87 11/53 کهگیلویه و بویراحمد

 10/97 27/73 10/97 گلستان

 10/97 31/48 7/68** گیالن

 13/19 41/51 10/55 لرستان

 13/09 33/30 19/59 مازندران

 12/49 50/97 13/47 مرکزی

 19/41 17/90 14/14 هرمزگان

 12/67 44/75 13/03 همدان

 13/87 58/08 25/29 یزد
های تحقیق  منبع: یافته                  

 

 1333-22 یهاسال یط در هااستان کیتفک به یاقتصاد مختلف یهابخش در هیسرما یوربهره متوسط: 2 جدول

 تاناس
 وری سرمایهمتوسط بهره

 بخش خدمات بخش صنعت بخش کشاورزی

 2/95 1/88 2/48 آذربایجان شرقی

 3/97 1/53 2/38 آذربایجان غربی

 2/82 0/74 2/19 اردبیل

 3/79 3/61 3/13 اصفهان

 3/45 17/18 2/69 ایالم

 3/14 24/46 3/93 بوشهر

 5/06 0/72 3/47 تهران

 3/22 0/86 6/03 چهارمحال و بختیاری

 4/41 1/36 3/16 خراسان جنوبی

 3/00 1/01 1/87** خراسان رضوی

 3/92 2/07 1/96 خراسان شمالی

 3/62 28/94* 3/02 خوزستان

 3/91 2/40 2/76 زنجان

 3/82 2/81 4/86 سمنان

 3/46 0/70** 3/10 سیستان و بلوچستان

 3/65 2/10 3/80 فارس

 3/15 3/54 3/93 قزوین

 2/30 1/12 6/40* قم

 2/31 0/81 2/18 کردستان

 4/72 5/20 4/05 کرمان



  

 3/42 2/20 2/25 کرمانشاه

 3/88 65/91 3/00 کهگیلویه و بویراحمد

 2/79 0/77 3/36 گلستان

 2/49 1/05 2/08 گیالن

 3/78 0/88 3/33 لرستان

 4/86 1/22 4/86 مازندران

 2/21** 2/76 2/13 مرکزی

 5/38* 3/34 2/68 هرمزگان

 3/14 1/38 4/00 همدان

 3/13 2/37 5/15 یزد
   های تحقیقمنبع: یافته                

 

 1333-22 یهاسال یط در هااستان کیتفک به یاقتصاد مختلف یهابخش در کل عوامل تولید یوربهره متوسط: 3 جدول

 استان
 وری کل عوامل تولیدمتوسط بهره

 بخش خدمات بخش صنعت بخش کشاورزی

 8/89 4/09 8/11 آذربایجان شرقی

 16/06 2/42 6/30 آذربایجان غربی

 8/15 0/57 5/27 اردبیل

 17/88 16/10 12/29 اصفهان

 12/01 31/21 9/23 ایالم

 10/20 74/67 24/01 بوشهر

 25/66 0/53 14/28 تهران

 10/42 0/90 42/59 چهارمحال و بختیاری

 20/66 2/63 15/23 راسان جنوبیخ

 8/98 1/06 4/12** خراسان رضوی

 16/48 6/48 5/70 خراسان شمالی

 13/38 90/52* 12/26 خوزستان

 15/28 6/26 9/18 زنجان

 16/22 8/39 25/14 سمنان

 12/85 0/51** 11/04 سیستان و بلوچستان

 13/36 4/79 17/08 فارس

 10/00 14/41 18/24 قزوین

 5/32 1/36 47/60* قم

 5/43 0/71 5/76 کردستان

 22/51 33/17 20/15 کرمان

 11/80 5/52 5/37 کرمانشاه

 15/55 51/21 10/51 کهگیلویه و بویراحمد

 7/96 0/77 13/67 گلستان

 6/25 1/29 5/36 گیالن

 14/39 0/83 13/96 لرستان

 7/32 1/65 28/91 مازندران

 4/93** 8/42 4/98 مرکزی



  

 29/24* 18/29 9/80 انهرمزگ

 9/87 2/01 19/11 همدان

 10/67 5/98 30/80 یزد
   های تحقیقمنبع: یافته                

 وری کل عوامل تولید کل کشور پرداخته شده است.وری جزئی و بهرهدر این قسمت به تحلیل نمودارهای تغییرات سالیانه بهره

 
 کاریروین یوربهره انهیسال راتییتغ: 1 نمودار

گیری برخوردار از کاهش قابل چشم 35تا  37کار در بخش صنعت دارای نوساالتی بوده که در سال وری نیروی، بهره3در نمودار

کار به طور کاهنده در طول ی نیرویوربه بعد نیز افزایش داشته است، ولی در دو بخش دیگر بهره 35بوده است، البته از سال 

 های مورد مطالعه دارای افزایش بوده است.سال

 

 
 هیسرما یوربهره انهیسال راتییتغ2 نمودار

 



  

ه بعد روند صعودی را در پیش ب 33بخش دارای کاهش بوده ولی از سال  3در  33وری سرمایه از اوایل سال ، بهره1در نمودار

 اند.گرفته

 
 دیتول عوامل کل یوربهره انهیسال راتییتغ: 3 نمودار

وری مربوط به بخش کشاورزی بوده باشد که بیشترین افزایش بهرهوری کل عوامل تولید می، حاکی از تغییرات کلی بهره3نمودار

دمات به طور کلی ثابت بوده وری کل عوامل تولید در بخش خوری مربوط به بخش صنعت بوده است. تغییرات بهرهو کاهش بهره

 است.

 

 گیری و ارائه پیشنهاداتنتیجه

 خدمات و صنعت کشاورزی، از اعم اقتصادی مختلف هایبخش در تولید عوامل کل وریبهره بررسی به مطالعه این در

 عوامل کل وریبهره و(  سرمایه و کار نیروی وریبهره)  جزئی وریبهره شامل که بررسی این از حاصل نتایج. است هشد پرداخته

 تغییرات دچار خدمات و کشاورزی بخش در سرمایه وریبهره مطالعه، مورد هایسال طول در که دهدمی نشان باشدمی تولید

 در کار نیروی وریبهره در همچنین. است بوده وریبهره افزایش دارای عدب به 39 سال از کشاورزی بخش ولی نبوده زیادی

 سال پایان در تولید عوامل کل وریبهره نتایج حال. است بوده افزایشی کاهنده طور به خدمات و صنعت کشاورزی، هایبخش

 3/9 و کاهش درصد 74/9 ،افزایش درصد 3/5 ترتیب به خدمات و صنعت کشاورزی، بخش در که دهدمی نشان مطالعه مورد

 سال از تولید عوامل کل وریبهره که است شده داده نشان روند این در. است داشته مطالعه اولیه هایسال به نسبت کاهش درصد

  .است بوده کشاورزی بخش به مربوط رشد بیشترین که بوده مثبت رشد دارای بعد به 39

توان به وری شود میهای مختلف اقتصادی اثر مثبت و باعث رشد بهرهوری بخشهتواند بر بهرهایی که میدر این روش، برنامه

 موارد زیر برای هر بخش اقتصادی اشاره کرد؛ 

های کاشت و توان با استفاده از نظارت بیشتر بر محصوالت کشاورزی در طول دورهبخش کشاورزی؛ در این بخش می

وری بیشتر شود رزش افزوده حاصل از این بخش افزایش یافته و رشد بهرهداشت از اتالف بیشتر منابع جلوگیری شود تا ا

های مختلف کشور، به مزیت نسبی در تولید محصوالت کشاورزی در هر استان های هوایی در استانوهمچنین به تناسب اقلیم

محصوالت کشاورزی، بر کارایی بیشتر  وری نیز افزایش داشته باشد. حمایت از تولیدکنندگانتوجه الزم به عمل آورده شود تا بهره

تر توان به موارد زیر اشاره کرد؛ پرداخت سریعتر خواهد گرفت که میکار روند صعودیوری نیرویتولیدکنندگان افزوده و بهره

زان مطالبات کشاورزان و تعیین قیمتی متناسب با روند افزایش قیمتی برای خرید محصوالت کشاورزی از کشاورزان نیز بر می

های توان با حمایت از بخش خصوصی و همچنین از کارگاهتولیدات کشاورزان اثرات مثبتی خواهد داشت. در بخش صنعت نیز می

توان با حمایت از شود، میبندی به خارج از کشور صادر مینوپا بر تولیدات این بخش افزود. بطور مثال محصوالتی که برای بسته

مند شد و همچنین از بندی، از ارزش افزوده حاصل از صادرات این محصوالت بهرههای بستهبخش خصوصی و ایجاد کارخانه

توان به زعفران اشاره کرد. این موارد نیز بندی شده جلوگیری شود که میهایی که برای واردات همان محصوالت اما بستهسرمایه



  

بخش آموزش و تفریحی و گردشگری، باعث افزایش کارایی بر بخش خدمات نیز مؤثر خواهد بود، در بخش خدمات نیز توجه به 

وری کل عوامل تولید مؤثر خواهد بود. همچنین در کار و همچنین جذب سرمایه بیشتر خواهد شد که در کل بر بهرهبهتر نیروی

 ره کرد که عبارتند از؛وری کل کل عوامل تولید اشاکار، سرمایه و بهرهوری نیرویتوان راهکارهایی در جهت افزایش بهرهکل می

های قبل و ضمن خدمت، کار موجود از طریق آموزشتوان با ارتقای سطح کیفی نیرویوری نیروی کار میدر افزایش بهره

کار از طریق به وجود ای الزم به منظور باال بردن سهم شاغالن متخصص و ایجاد انگیزه الزم در نیرویوحرفههای فنیآموزش

ای وری، که در این خصوص باید قانون پرداخت مزد و حقوق باید به گونهن سطح دستمزد و حقوق با سطح بهرهآوردن ارتباط بی

 مورد بازنگری قرار گیرد.

 های رسد آموزش نیروی انسانی با مهارتکار، که در این مورد به نظر میافزایش انطباق بین شغل و مهارت نیروی

کار تأثیرگذار وری نیرویتواند در افزایش بهرهخصص با نیروی غیرمرتبط، میغیرمرتبط و یا جایگزینی نیروهای مت

 باشد.

 کار واحدهای تولیدی با جدیدترین  تحوالت علمی مرتبط با حیطه آشنا نمودن مدیران و مسئوالن و همچنین نیروی

 وری باالترهای رسیدن به بهرهفعالیت آنان و نیز شیوه

 ین مرتبط با بازار کار از جمله قانون کار و نیز اصالح قوانین و مقرراتی که به طور غیر پذیری در قوانایجاد انعطاف

 مستقیم تأثیر منفی بر بازار کار دارد.

 توان به موارد زیر توجه بیشتری داشت که عبارتند از؛کار میوری نیرویدر افزایش بهره

 های عمرانیاتمام طرح های نیمه تمام وکاهش دورهاولویت قرار دادن به تکمیل طرح 

 ارتقای کارایی سرمایه از طریق تخصیص بهینه آن با توجه به توجیهات اقتصادی، فنی ومالی 

 وری کل عوامل تولید از طریق؛ارتقای بهره

 های الزم به منظور گذاری از طریق فعال کردن بازار سرمایه و نیز ایجاد زمینهارتقای مشارکت مردمی در امر سرمایه

 های خارجیرمایهجذب س

  توجه و سرعت دادن به امر خصوصی سازی، کاهش انحصارات که این امر باعث تعامل و پیوند فعال با اقتصاد جهانی

 داشته باشد.
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