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بهره وري كل عوامل توليد در  تحليل نقش سرمايه انساني و تحقيق و توسعه در ارتقاي
  هاي خدماتي منتخب بخش

  
 1دكتر عليرضا اميني

  2زهرا انصاري
  

  چكيده
 افزايش و توسعه و تحقيق سرمايه و انساني  سرمايه ارتقاء رود مي انتظار زا، درون رشد نظريات براساس 

 و تحقيق سرمايه و انساني  سرمايه تاثير ،مطالعه اين در. شود منجر توليد عوامل كل وري بهره افزايش به كارآيي
 طي غيردولتي خدماتي بخش زير 9 تابلويي هاي داده از استفاده با)  TFP( توليد عوامل كل وري بهره بر توسعه
 با( جزئي تعديل الگوي بر مبتني اقتصادسنجي الگوي منظور، بدين .گرفت قرار مطالعه مورد 1375-1386 دوره
 و تحقيق سرمايه انساني، سرمايه آن، وقفه با مقدار از تابعي عوامل كل وري بهره آن در كه گرديده تصريح )وقفه

 نظر در زماني روند متغيرو  آييكار جايگزين عنوان به ظرفيت از برداري بهره نرخ زماني، متغير وقفه يك با توسعه
  .است شده گرفته

 و توليد عوامل كل وري بهره بين كه است آن نشانگر هاي تابلويي داده روش به مدل برآورد از حاصل نتايج
 وقفه دو با توسعه و تحقيق سرمايه برآوردي مدل در .دارد وجود داري معني و مثبت رابطه انساني سرمايه متغير
 بالقوه توليد به بالفعل توليد نسبت. ولي اين اثر ضعيف است دارد توليد عوامل كل وري بهره بر داري معني اثر زماني

 از توليد موانع رفع دهد مي نشان و دارد توليد عوامل كل وري بهره بر را تاثير بيشترين كارآيي شاخص عنوان به
  . است برخوردار زيادي اهميت
  
  ، كاراييتوسعه و تحقيق سرمايه انساني، سرمايه توليد، ملعوا كل وري بهره :كليدي واژگان  
  ,JEL: D24 , E24 O47طبقه بندي   

  
 

  

                                           
 E.Mail: ali.amini@iauctb.ac.ir ، استاديار دانشكده اقتصاد و حسابداري دانشگاه آزاد،واحد تهران مركز .1

 ، كارشناس ارشد علوم اقتصادي، دانشكده اقتصاد و حسابداري دانشگاه آزاد،واحد تهران مركز .2
E.Mail:hanauranus@gmail.com 
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  مقدمه .1
است تا تقاضا براي كاالها روندي صعودي  انتظار رو به رشد عموم مردم از رفاه اقتصادي باعث شده 
زون سطح مصرف كاالها و خدمات، ، با توجه به محدوديت منابع و امكانات و ارتقاي روز اف باشد. حال داشته

هاي ممكن براي كاهش شكاف بين عرضه و تقاضا  حل ترين راه استفاده بهينه از امكانات موجود يكي از مهم
دهد كه سهم  مي  توسعه پيشرو نشان يافته و در حال در كشورهاي توسعههاي رشد اقتصادي  بررسي مؤلفه است.

لي كه در برخي از در حا ،است  پيشي گرفته» ها ش ميزان كمي نهادهافزاي«از سهم  گاه» وري افزايش بهره«
گذاري  وري، مشكل كمبود منابع را براي سرمايه بودن نرخ رشد بهره  پايين ايران،توسعه از جمله  كشورهاي در حال

 از يك انتخاب وري باالتر و استفاده كارآمد از امكانات موجود، عمالً در شرايط كنوني، بهره . دو چندان ساخته است
 جامع برنامه تدوين موضوع به توسعه پنجم برنامه قانون 79 ماده در است. فراتر رفته و به يك ضرورت تبديل شده

 وري بهره هاي شاخص مستمر گيري اندازه و فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، هاي فعاليت تمام براي وري بهره بهبود
  .است شده توجه رشد تامين در وري بهره سهم افزايش و آنها روند ارزيابي و

وري از طريق  ارتقاي بهره با توجه به كميابي عوامل توليد و گسترش رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي،
بنابراين استراتژي توسعه كشور  راهكار موثر تامين رشد توليد مستمر است. افزايش توان رقابتي بنگاه ها،

شد بخش خدمات  در گذشته تصور مي و استفاده بهينه از منابع توليد باشد. وري هرهبايست مبتني بر ارتقاي ب مي
و گسترش  ITهاي نوين مانند  ولي امروزه با ورود فناوري ست،ا وري ندارد و صرفا اشتغالزا قابليت رشد بهره

 باوده است. هاي خدماتي رو به افزايش ب وري در اين گونه فعاليت بهره هاي خدماتي، رقابت در برخي از فعاليت
 در زيادي اهميت از خدمات بخش در وري بهره ارتقاي ايران، اقتصاد در خدمات بخش باالي سهم به توجه

درصدي بخش خدمات در توليد  50سهم بيش از  به عنايت با. است برخوردار اقتصاد كل وري بهره افزايش
 به حاضر مطالعه بخش، اين در يور بهره ارتقاي موضوع به محققان كمتر توجه وناخالص داخلي ايران 

 آن بر موثر عوامل تحليل و دولتيغير خدماتي فعاليتهاي در توليد عوامل كل وري بهره شاخص گيري زهاندا
  .پردازد مي

 سرمايه ويژه به توليد عوامل كل وري بهره بر موثر عوامل تحليل و گيري اندازه حاضر، تحقيق از اصلي هدف
  . است دولتيغير خدماتي هاي بخش زير رد توسعه و تحقيق و انساني

 

  نبرآ موثر عوامل و وري بهره با مرتبط نظري مباني. 2
از رشد  بخشي در نظريه رشد برونزا، شوند: نظريات رشد برونزا و درونزا. نظريات رشد به دو دسته تقسيم مي

باقيمانده سولو در ادبيات رشد به جزء  شود و ايه نيست برونزا در نظر گرفته ميكار و سرم توليد كه مربوط به نيروي
با توجه به عدم توانايي الگوهاي رشد  ) معروف است.TFP( وري كل عوامل وري به رشد بهره و در ادبيات بهره

وجود آمدند. در نظريات رشد  هاي رشد، نظريات رشد درونزا به ترين واقعيت برونزا در تحليل و توضيح اساسي

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 59........................... تحليل نقش سرمايه انساني و تحقيق و توسعه در ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد

  
  
  
  
 

عواملي چون سرمايه انساني، تحقيق و توسعه  شود و به نزا در نظر گرفته ميد دروجزء باقيمانده رشرونزا، د
)R&D( شاخه تقسيم  سهرشد درونزا، عمدتاً به  ات. نظريشود نسبت داده مي و نهادها يا سرمايه اجتماعي

 .داند انساني مي مبتني بر سرمايه انساني كه رشد بلندمدت پايدار را ناشي از انباشت سرمايه نظريات -1 :شوند مي
نظريات مبتني  - 3ست كه به نقش دانش در توليد تاكيد دارد.  ها يا اقتصاد انديشه R&Dمبتني بر  نظريات -2

هاي دولت در  رشد اقتصادي اشاره  قوانين و مقررات و سياست بر نهادها يا سرمايه اجتماعي كه به نقش نهادها،
  دارد.

 

  وري كل عوامل همباني نظري عوامل موثر بر بهر .1- 2
ل عوامل، نظريه اقتصادي رشد درونزا را مورد بررسي قرار وري ك منظور شناخت عوامل موثر بر بهره به

شود نرخ  شود. به عبارت ديگر، فرض مي مانده رشد، درونزا در نظر گرفته مي هيم، زيرا در اين نظريه جزء باقيد مي
و  3، بارو2، رومر1ا توسط لوكاس تگي دارد الگوي رشد درونززا بسوري كل عوامل به متغير هاي درون رشد بهره

است. آنها رشد يكنواخت را به طور درونزا مطرح نمودند. در اين الگوها، نرخ رشد   پژوهشگران ديگر طراحي شده
از اي از س يكنواخت به پارامترهاي توابع مطلوبيت، توليد و جز اينها بستگي دارد. رشد اقتصادي بر اساس مجموعه

هاي با كيفيت  وري، تحقيق و توسعه و هزينه و كارهاي دروني اقتصاد مانند توسعه سرمايه انساني، ارتقاي بهره
هايي است كه  هاي نزولي نسبت به نهاده هاي رشد درونزا، نبود بازدهي افتد. ويژگي كليدي مدل دولت اتفاق مي

(اميني و  به طور نامحدود ادامه داشته باشدشود كه رشد  توانند انباشت شوند. اين ويژگي باعث مي مي
  ). 36-1388،34همكاران،

  شوند: هاي رشد درونزا به طور كلي به سه شاخه تقسيم مي  نظريه  
 .دهند هاي رشد مبتني بر سرمايه انساني كه رشد بلندمدت پايدار را به انباشت سرمايه انساني نسبت مي مدل

يافته و معتقد به پيشرفت  ها در اقتصاد شهرت صاد انديشهكه به نام اقت R&Dهاي مبتني بر  مدل
 .باشند هاي جديد مي گذاري در تحقيق و توسعه و خلق انديشه تكنولوژيكي از طريق سرمايه

 كنند. هاي دولت تأكيد مي هاي مبتني بر سرمايه اجتماعي كه به نقش نهادها، قوانين و مقررات و سياست مدل

   
  ر سرمايه انسانيهاي مبتني ب مدل .١-١-٢

شد  بيشتر تصور مي 1950وري است. تا اوايل دهه ترين عامل مؤثر در بهبود بهره كيفيت نيروي انساني، مهم
هاي مادي و فيزيكي است. اما  ماندگي كشورهاي در حال توسعه، كمبود سرمايه كه عامل اصلي و ريشه عقب

                                           
1. Lucas  
2. Romer  
3 . Barro 
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هاي اصلي و  ها و راه نيروي كار به عنوان يكي از زمينهگذاري انساني و اعتالي كيفيت  امروزه به اهميت سرمايه
توان گفت كه  هاي اقتصادي مي اند. در بررسي وري و تسريع رشد اقتصادي جامعه پي برده اساسي افزايش بهره

هاي كيفي انسان نوعي سرمايه است، زيرا اين  سرمايه انساني يك مفهوم كامالً اقتصادي است. در واقع، ويژگي
  وري و توليد بيشتر و ايجاد درآمد و رفاه بيشتر شود.  تواند باعث بهره مي ها ويژگي

گيرد. روش اول از كار  معموالً رابطه بين رشد و سرمايه انساني در دو چارچوب اصلي مورد بررسي قرار مي
هاي توسعه  مدر باب مكانيز"گيرد. او در مقاله معروف خود در مورد رشد درونزا به نام  ) نشأت مي1988لوكاس (
كند. لوكاس به طور خاص بين دو منبع  مي از انباشت سرمايه انساني به عنوان منبع رشد پايدار ياد  1"اقتصادي

شود. چون در اين ديدگاه،  تمايز قائل مي 2انباشت سرمايه انساني، يعني آموزش و يادگيري از طريق انجام كار
هاي رشد بين كشورها، در بيشتر موارد به  ود؛ لذا اختالف در نرخش رشد ابتدا از انباشت سرمايه انساني ناشي مي

شود. به بيان ديگر، اين  هاي انباشت سرمايه انساني در طي زمان در اين كشورها نسبت داده مي تفاوت در نرخ
  ول بيشتر بايد نهاده بيشتر داشت.نتيجه بدين مفهوم است كه براي محص

داند  مي 4گردد، رشد را ناشي از موجودي سرمايه انساني ) بر مي1966(3روش دوم كه به مقاله نلسون و فلپس
دهد.  تر را تحت تأثير قرار مي كه به نوبه خود توانايي يك كشور در نوآوري و رسيدن به پاي كشورهاي پيشرفته

ن تفاوت در هاي رشد بين كشورها، ناشي از تفاوت در موجودي سرمايه انساني و به تبع آ بنابراين، تفاوت در نرخ
توانايي آنها در ايجاد رشد تكنولوژيكي است. نلسون و فلپس سعي نمودند اين ايده را كه نقش اصلي آموزش، 

هاي جديد،  كند (يعني فعاليت سازي كنند. فرد آموزش ديده، از يك سوي ابداع مي مدل ،افزايش ظرفيت افراد است
يابد و از اين طريق،  گر، با تكنولوژي جديد تطبيق ميكند) و از سوي دي توليدات و تكنولوژي جديد خلق مي

وري  كند. نلسون و فلپس سطح دستيابي به تحصيل را عامل رشد بهره نشرتكنولوژي در اقتصاد را تسريع مي
(اميني و  دانند وري نهايي دستيابي به تحصيل را تابعي افزايشي از نرخ پيشرفت تكنولوژيكي مي دانسته و بهره

  ). 38-37، 1388همكاران،
  تحقيق و توسعه .2- 1- 2

 از. است شده ارائه گوناگوني تعاريف آن، پيچيدگي و پويايي گستردگي، دليل به توسعه و تحقيق واژه مورد در
 يافته نظام و شده ريزي برنامه روش يك مبناي بر كه فعاليتي و كار انجام از است عبارت توسعه و تحقيق :جمله

 شامل علم معرفت و دانش سطح افزايش جهت در خالق منسجم، فعاليت گونه هر ،همچنين. گيرد مي صورت
  ). OECD ،1993( جديد كاربردهاي براي دانش اين از استفاده و جامعه فرهنگ، انسان، به مربوط دانش

                                           
1. On the Mechanics of Economic Development 
2. Learning by doing 
3. Nelson & Phelps 
4. Stock of Human Capital 
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 پيشرفت بر تمركز با را بلندمدت رشد كه است كرده پيدا گرايش هايي مدل به زا درون رشد جديد هاي نظريه
 كه شده باعث امروز جهان در مقوله اين اهميت ديگر، بيان به. دهند مي توضيح توسعه و تحقيق و آوري نف

 و همخواني امروز جهان با كه تر واقعي و تر قبول قابل نتايج به  رشد، مدل در عامل اين كردن وارد با اقتصاددانان
  .برسند ،دارد بيشتري سنخيت
 توسعه و تحقيق. است شده تأكيد اقتصادي رشد موتور عنوان به توسعه و تحقيق نقش به رشد هاي نظريه در

 اي سرمايه كاالهاي تا دهد مي اجازه توسعه و تحقيق آنكه اول. نمايد كمك اقتصادي رشد به تواند مي راه دو از
 شتهدا موجود اي سرمايه كاالهاي به نسبت توليد در بهتري و بيشتر نقش است ممكن كه شود معرفي جديدي

 پس است، اي سرمايه كاالهاي كيفيت يا و اي سرمايه كاالهاي مختلف انواع از تابعي محصول آنكه دليل به. باشد
 اين. خواهدداشت وجود درونزا رشد آنگاه باشد، ها نهاده از يك هر به نسبت نزولي بازدهي داراي توليد تابع اگر

  .است شده ارائه) 1995( مارتين سااليي و بارو ،)1990( رومر توسط نگرش
 دانش و علم موجودي در جانبي اثرات ايجاد باعث كه است اين اقتصادي رشد به توسعه و تحقيق دوم كمك

 وجود به كه گفت توان مي بنابراين،. شود مي توسعه و تحقيق هاي هزينه كاهش باعث خود نوبه به كه شود مي
 و تحقيق در گذاري سرمايه به ثابت بازدهي ايجاد باعث توسعه و تحقيق هاي فعاليت طريق از جانبي اثرات آمدن
 و كرده گذاري سرمايه توسعه و تحقيق امر در را منابع از ثابتي مقدار ها بنگاه دليل همين به. شد خواهد توسعه
  .)11، 1382(درگاهي و قديري، شوند مي ثابت نرخ يك در دانش و علم موجودي افزايش باعث

 و محصوالت نوآوري و ابداع طريق از المللي بين و داخلي سطح در آن سرريز ثرا و توسعه و تحقيق عامل
 به اي سرمايه كاالهاي تنوع و تعداد افزايش و شده درونزا تكنولوژي پيشرفت باعث توليد، جديد فرآيندهاي

 ثيرتأ ها شركت وري بهره رشد بر كانال دو از R&D ،كلي طور به. شود مي منجر اقتصادي رشد در تسهيل
. برد مي باال ،)نوآوري( بيشتر جديد اطالعات افزودن طريق از را تكنولوژي سطح مستقيم طور به اول. گذارد مي
 اثرات از بزرگتري اندازه تا كند مي وادار را آنها ها، شركت جذب ظرفيت افزايش طريق از و غيرمستقيم طور به دوم
 ). 2، 2000(كينوشيتا، كنند جذب را تكنولوژي ريز سر

  )TFPوري كل عوامل ( مباني نظري تأثير سرمايه اجتماعي بر بهره .3- 2
بودن سطح سرمايه اجتماعي يا  توسعه ناشي از پايين حال پايين در كشورهاي در TFPتوان گفت كه مشكل  مي  

دهد كه از آن تواند كيفيت و كميت ارتباطات را در جامعه شكل  ها در واقع مي باشد. اين زيرساخت ها مي زيرساخت
 شد كه سرمايه اجتماعي، توان مدعي مي، شود. همچنين در بيشتر موارد به عنوان منشأ سرمايه اجتماعي ياد مي

گيرد كه تأثيرات عميقي بر هنجارها و قواعدي كه در راستاي رشد و  ميشرايط اجتماعي و سياسي را دربر
  .)1388، 46ميني،(ا گيري ساختارهاي اجتماعي مورد نياز هستند، دارد شكل

هايي  به اعتقاد رابرت پوتنام سرمايه اجتماعي همچون مفاهيم سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني (ابزار و آموزش  
ها، هنجارها و اعتماد اشاره  هاي سازمان اجتماعي از قبيل شبكه هند) به ويژگي د وري فردي را افزايش مي كه بهره
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 ،همچنين .)Putnam, 1995, 66( كند ب منافع متقابل را تسهيل ميدارد كه هماهنگي و همكاري براي كس
  دهد. گذاري در بعد سرمايه فيزيكي و انساني را افزايش مي كند سرمايه اجتماعي، منافع سرمايه اضافه مي

هاي غيرمستقيم اثرگذاري سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي، تأثير آن بر انباشت سرمايه انساني  يكي از جنبه  
كه تعامالت و ارتباطات فرد در درون خانواده و يا جامعه در صورت وجود يك مكانيسم كارا از  است. به طوري

 تواند زمينه را براي گرايش افراد به تحصيل و انباشت سرمايه انساني  فراهم نمايد سرمايه اجتماعي مي
  .)51، 1388(اميني،

ه تنزل سرمايه اجتماعي به انحراف بيشتر منابع به سمت بندي رسيد ك توان به اين جمع طور كلي مي به    
جويانه منجر خواهد شد كه نتيجه آن بيشترشدن فاصله بين توليد بالفعل و بالقوه و  هاي غيرمولد و رانت فعاليت

  وري كل عوامل است. كاهش بهره
 .عوامل مي پردازيم كل شاخص بهره وري روش اندازه گيري معرفيدر ادامه به   

  
  كل عوامل وري بهره گيري روش اندازه .4- 2

وري با  هاي واقعي است. اين تعريف از بهره وري از نظر عملياتي به معني نسبت ستانده واقعي به نهاده بهره
وري به معني توليد  وري به معني انتقال تابع توليد به طرف باال سازگار است. بنابراين، افزايش بهره مفهوم بهره

ها، يا افزايش  دست آوردن همان سطح توليد با مقادير كمتري از نهاده ها يا به معين و ثابتي از نهادهبيشتر با مقادير 
  .)1384، 78(اميني، هاست توليد با نرخي بيشتر از نرخ افزايش نهاده

  وري جزئي و كلي عوامل توليد تقسيم هاي بهره وري به دو دسته شاخص هاي بهره طور كلي، شاخص به
گيرد؛ در حالي كه در  وري جزئي، ارتباط خروجي با يك نهاده مورد توجه قرار مي هاي بهره در شاخصشوند.  مي

رد. به تعداد گي ها مورد بررسي قرار مي وري كلي عوامل توليد، ارتباط خروجي با كل نهاده هاي بهره شاخص
عبارتند  ها ترين اين شاخص رايج د.گيري كر وري جزئي عوامل توليد اندازه توان شاخص بهره هاي موجود مي نهاده

كار، كه از تقسيم ارزش ستانده به تعداد كاركنان يا مجموع ساعات كار كاركنان، محاسبه  نيروي  وري  ز: بهرها
دست  وري سرمايه كه از نسبت ارزش ستانده به مقدار موجودي سرمايه يا ارزش خدمات سرمايه به شود، بهره مي
  آيد. دست مي واسطه كه از نسبت ارزش ستانده به ارزش مصارف واسطه به وري مصارف آيد و بهره مي

 ،سنجيم، به بيان ديگر ها مي ها يا داده كه مجموعه محصول توليدشده را در مقابل مجموعه نهاده هنگامي  
شده و به هر يك بر حسب مورد، ضريب   وقتي محصول را با مجموعه منابعي كه در ايجاد آن به كار گرفته

  شود. وري كلي عوامل توليد حاصل مي دهيم، بهره مورد مقايسه قرار مي ،شده  اي داده يژهو
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ها يا نسبت ارزش افزوده بر شاخصي از  وري كل عوامل توليد از نسبت ستاده بر شاخصي از كل نهاده بهره
(اميني و  محاسبه شود آيد. بهره وري كل عوامل مي تواند با دو رويكرد متفاوت نيروي كار و سرمايه به دست مي

 مي تواند از دو جنبه بررسي شود:  TFP. به عبارت ديگر، برآورد خروجي براي محاسبه ) 10-8، 1391همكاران،
  )1ارزش ستانده (محصول نا خالص-1
  ارزش افزوده-2

دليل كه  تر است معيار ارزش ستانده مناسب گيري خروجي در سطح بخشي، از بين دو معيار فوق براي اندازه  
ولي در سطح كالن  ،سپاري برخي فعاليتهاي توليدي است لب برونبخشي در قا گرفتن مبادالت بين آن در نظر

  تر است. معيار ارزش افزوده مناسب
بر اساس تابع توليد سه  روش ديويژياست. وري كل عوامل، گيري بهره هاي متداول اندازه يكي از روش  
از وري كل عوامل به روش ديويژيا  شاخص بهره ر،سرمايه و كاالهاي واسطه)(عوامل توليد شامل نيروي كا عاملي
  شود: زير محاسبه مي 1 رابطه

)1(  
  

نشانگر  و α بيانگر ارزش ستانده به قيمت ثابت،  yدر رابطه فوق   
سهم كاالهاي واسطه از ارزش نيز بيانگر  Mتوان و  كار از ارزش ستانده هم هاي عامل سرمايه و عامل نيرويس

است. بر اساس تعريف سازمان همكاري و توسعه  2بيانگر ارزش خدمات سرمايه Kدر رابطه فوق  هستند. ستانده
هاي  است كه به وسيله كاالها و دارايي 3خدمات سرمايه همان جريان خدمات مولدي ،)OECDاقتصادي (

توسط بنگاه خريداري يا اجاره اي كه  مي شوند. كاالهاي سرمايهايجاد   اي به كار رفته در فرآيند توليد سرمايه
كه نهاده واقعي سرمايه در فرايند توليد همين  شوند ان حامالن خدمات سرمايه محسوب ميشوند به عنو مي

وري است. در  هاي توليد و بهره ت سرمايه متغير مناسب براي تحليلخدمات سرمايه است. در حقيقت  مقدار خدما
ولي در كشورهاي عضو  هيچ مقداري براي خدمات سرمايه وجود ندارد 2008و  1993هاي ملي  حساب سيستم

)، با استفاده از يك روش استاندارد كه متكي بر يك نظام آماري OECD( سازمان همكاري و توسعه اقتصادي
   شود. پيشرفته است اين متغير برآورد مي

                                           
1. Gross Output  و منظور عرضه به خارج از كارگاه همجموع ارزش كاالها و خدمات توليد شده در يك كارگاه ب 
 يمركز بانك ( نامند ارزش ستانده آن كارگاه مي منظور مصرف در همان كارگاه را رزش كاالها و خدمات توليد شده بها

 ).ها روش و ايران،مفاهيم اسالمي جمهوري

2. Value of capital services 
3. Productive Services 

 
1.. MLK

y
TFP
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t
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كرد و بنابرين براي  ها استفاده شتوان از اين رو ودهاي آماري نميتوسعه به علت كمب اما در كشورهاي درحال  
شود. بر اساس سيستم  اده ميهاي ملي استف يه از اقالم معادل موجود در حسابمحاسبه ارزش خدمات سرما

توان مازاد عملياتي ناخالص و خدمات سرمايه را دقيقا برابر در نظر گرفت و اين  مي 12008هاي ملي  حساب
شود اين  كند. سوالي كه مطرح مي كه امكان اين برابري را فراهم ميشود  به وسيله نرخ تنزيلي انجام مي ريبراب

كننده حساب زاست كه چگونه چنين حالتي امكان پذير است، در حالي كه مازاد عملياتي ناخالص جزء اقالم ترا
شباهت كاملي ميان مازاد عملياتي  هاي درآمدي است؟ دو پاسخ ممكن براي اين سوال وجود دارد: اول اينكه

ناخالص و ارزش خدمات سرمايه وجود ندارد، اما ارزش خدمات سرمايه به صورت تلويحي به عنوان جزء و نسبتي 
شود برابر با نرخ يك سپرده بانكي  رض كنيد نرخ تنزيلي كه انتخاب ميشود. ف ز مازاد عملياتي ناخالص شمرده ميا

قداري است كه بهره بردار از يك دارايي بايد به عنوان مازاد عملياتي خالص توليد كند، باشد. اين رقم برابر با م
  البته در صورتي كه اين دارايي سودآور باشد.

كننده انتخاب شند، در اين صورت توليدبا 100اگر ارقام خدمات سرمايه و مازاد عملياتي ناخالص هر دو   
شده در بانك برايش سود ايجاد  انداز ساي كه پول پ عني درست به اندازهم داده است، يدرستي در مورد دارايي انجا

واحد درآمد بدست آورد،  100كننده بيش از اگر توليد كند، اين دارايي برايش سودآوري و درآمد داشته است. مي
ي مثال هاي ملي نشان دهند كه اين فرد برا ملكرد بهتري داشته است. اگر حسابيعني نسبت به سپرده بانكي ع

هاي شانس بوده و احتماال از سود توان گفت كه توليد كننده خوش د داشته است، ميواحد درآم 150به اندازه 
هايي استفاده كرده باشد كه در محاسبه  اين حالت فرد ممكن است از داراييدر  انحصاري نيز بهره برده است.

از طرف ديگر اگر مازاد عملياتي ناخالص خيلي  .هاي غير ملموس ايه منظور نشده است مانند داراييخدمات سرم
هايي را كه  توان دامنه و ارزشيابي دارايي يني باشد، در اين صورت است كه ميكمتر از ارزش خدمات سرمايه تخم

  طور كيفيت  تخمين مازاد عملياتي ناخالص را زير سوال برد. ست در توليد استفاده شوند و همينقرار ا
ي است  از ور مقطعي بين كشورها كه در مورد بهره وري و برخي مقايسات هاي سنتي بهره بسياري از تحليل  

  .) 419، 2008هاي ملي، و بر پايه اين فرض بنا شده است (سيستم حساب كنند اين رويكرد استفاده مي
  شده انجام مطالعات بر مروري. 3

وري عوامل  ارزيابي و نقش رشد بهره"وان ا عننامه كارشناسي ارشد خود ب در پايان )1384( عباس زاده فرد
نرژي و كل عوامل توليد را سرمايه، ا ،كار وري نيروي هاي بهره شاخص "نقلو فزايش توليد بخش حملتوليد در ا
هايي براي  ه است. در اين مطالعه همچنين مدلحمل و نقل برآورد كرد بخش براي 1381-1345هاي  طي سال
توليد تخمين زده شده است كه با توجه به فرضيات تحقيق  رمايه و نيز كل عواملي كار و سيزوري ج توابع بهره

نقل دارند عبارتند از: سرمايه  و توليد در بخش حمل وري كل عوامل تري بر ارتقاء بهره ي كه اثر مهمبرخي از عوامل

                                           
  1. SNA 2008 
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بالقوه، درصد شاغلين داراي   بالفعل به توليد  ه استفاده از سرمايه، نسبت توليدهزين كار، هزينه نيروي سرانه،
  مجازي جنگ در نظر گرفته شده است. متغيرتحصيالت عالي و 

كار در بخش  وري نيروي عوامل موثر بر بهره "ود با عنواننامه كارشناسي ارشد خ در پايان )1389( حسيني  
جزء تغييرات  4به  DEAكار را با استفاده از روش  تغييرات بهره وري نيروي ،"، رستوران و هتلداريبازرگاني

اي باال بردن رشد سرمايه فيزيكي سرانه، سرمايه انساني، فناوري و كارآيي تجزيه كرده است. در اين مطالعه، بر
 هاي جديد و انباشت سرمايه فيزيكي توصيه شده است. ، ورود تكنولوژيي سرمايه انسانيكار، ارتقا وري نيروي بهره

 (تغييرات كارآيي، تغييرات تكنولوژيك، تغييرات سرمايه كار به عوامل چهار گانه وري نيروي در تجزيه تغييرات بهره
درصد 14وري، سرمايه انساني با سهم  درصدي بهره 29مشخص شد از رشد  )فيزيكي و تغييرات سرمايه انساني

درصد در  6ا درصد و تعميق سرمايه فيزيكي ب 8/6اولين منبع تامين رشد بوده است و تغييرات تكنولوژي با سهم 
  رده بعدي قرار دارند.

هاي اقتصادي  وري به تفكيك بخش گيري و تحليل روند بهره اي با عنوان اندازه ) در مطالعه1385( اميني 
هاي مختلف معرفي شده در  به تفكيك بخش را سرمايه و كل عوامل كار، وري نيروي هاي بهره شاخص ،ايران

در اين مطالعه  است. نمودهتحليل را اندازه گيري و روند آن  1382-1370ساله چهارم توسعه براي دوره  5قانون 
TFP  متوسط رشدشده استبا استفاده از شاخص ديويژيا محاسبه .TFP  درصد 04/0ين دوره اكل كشور در 

ر و كل عوامل را در ميان ساي سرمايه كار، وري نيروي ارتباطات بيشترين ميزان رشد بهرهاست. بخش  برآورد شده 
به  طهاي مربو رغم اينكه شاخص شود كه علي بيان ميدر اين مطالعه  است. هاي خدماتي داشته بخش
برداري  عدم مديريت تخصيص و بهره"به علت دهند اما  بهبود چشمگيري را نشان مي فني انساني و دانش سرمايه
  .وري رشد ناچيزي در اين دوره داشته است بهره "از منابع
نايع وري كل عوامل در ص بهره تغييرات فني و رشد "اي تحت عنوان در مقاله )2009( لوف و حشمتي  

در  بررسي كرده اند. 2000-1992وري كل عوامل و عوامل موثر بر آن را طي دوره  بهره "توليدي و خدماتي سوئد
، TFPر گير د ويسندگان براي توضيح اين رشد چشمن وري كل جهش چشم گيري داشته است. بهره اين دوره 

با  TFPگيرند و مقادير پارامتريك  مي كار را به TFPهاي شاخص عمومي براي تخمين رشد  روند زماني و مدل
 TFPگيري  لعه از شاخص ديويژيا براي اندازهدر اين مطا شود. متريك باقي مانده سولو مقايسه ميمقادير غير پارا

شش عامل در اين تحقيق  باشد. مي هاي تابلويي دادهوع شود و مدل استفاده شده در اين تحقيق از ن استفاده مي
سرمايه انساني، رشد  پذيري در بازار، رقابت بري، مقدار سرمايه اند كه عبارتند از: شناسايي شده  TFPموثر بر 

ر وري د شود كه افزايش در رشد بهره در ضمن مشخص مي ساختار سرمايه و رشد دستمزدها. سرمايه انساني،
هاي  ه اين نرخ رشد باال به ساير بخشهاي توليدي و خدماتي بزرگ نيست بلك د تنها محدود به بخشاقتصاد سوئ

  اندازه و شدت استفاده از تكنولوژي) تسري يافته است. (صرفنظر از توليدي و خدماتي
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را  كار در اقتصاد ايران وري نيروي بهداشت در ارتقاي بهره) نقش سالمت و 1386اميني و حجازي آزاد (  
ار به معناي توانايي بيشتر ك داشت و سالمت نيروياند باالتربودن سطح به مورد تحليل و ارزيابي قرار داده

هاي مختلف بهداشت و سالمت مورد بررسي  شاخص وري باالتر است. در اين پژوهش، كار در توليد و بهره نيروي
عنوان شاخص  شتي، مقدار كالري دريافتي (بهتوان به مخارج بهدا ها مي است. از جمله اين شاخص قرار گرفته

هاي مراقبت بهداشتي، نرخ بقاي بزرگساالن، تغذيه، معلوليت، نرخ ابتال به  سالمت)، نرخ مرگ و مير، هزينه
  بيماري، بيماري مزمن و بهداشت كودكان اشاره كرد.

وري  ار رفته كه در آن بهرهك هكار، الگويي ب وري نيروي سالمتي در ارتقاي بهرهبراي بررسي نقش بهداشت و   
كار تابعي از سرمايه فيزيكي سرانه هر كارگر، حد شاخص بهداشت و سالمت (اميد به زندگي)، درصد  نيروي

) و متغير روند زماني براي در نظرگرفتن 100استفاده از ظرفيت توليد (نسبت توليد بالفعل به توليد بالقوه ضرب در 
گيري سطح بهداشت و سالمتي  كار است. لذا در اين مطالعه براي اندازه وري نيروي امل ديگر مؤثر بر بهرهاثر عو

بوده و براي برآورد  1383-1344هاي  است. دوره مورد بررسي سال جامعه از شاخص اميد به زندگي استفاده شده
  .است استفاده شده (ARDL)هاي گسترده  الگو از روش خودتوضيح با وقفه

صنايع ارتباطات و همگرايي بهره وري در كشور هاي "مانكوزو در مقاله اي با عنوان كاالبرس ،كامپيسي و 
OECD " كشور عضو  11را براي  رشد بهره وري نيروي كار و بهره وري كل عواملOECD  در طي دوره

 DEAاز تكنيك هاي غير پارامتريك  مطالعهكنند. در اين  و براي صنايع ارتباطات بررسي مي 1979-1998
وري كل عوامل به  شود. شاخص بهره مي خطي هستند استفاده ريزي ها) كه بر اساس برنامه حليل پوششي داده(ت

ا غالبا مرتبط با ها روري در اين كشور ت. در اين مطالعه رشد باالي بهرهروش مالم كوئيست محاسبه شده اس
و تغيير فني  "تكنولوژيكير كارآيي تغي"به دو جزء  TFPدانند.در اين مقاله  هاي جديد مي گسترش تكنولوژي

سهم تغيير فني  وري كل عوامل است. ترين دليل رشد بهره كه تغيير فني مهم شود شود و مشخص مي تقسيم مي
  .درصد است 1/1درصد است در حاليكه سهم تغيير كارآيي تكنولوژيك  7حدود  TFPدر رشد 
وري كل عوامل در سطح  وامل موثر بر بهرهگيري و تحليل ع ي فوق نشان داد كه تاكنون اندازهبررس

با توجه به سهم باالي بخش خدمات در توليد  هاي خدماتي بصورت جامع مورد بررسي قرار نگرفته است. بخش
به  در ادامه بحث، هاي خدماتي ضروري است. وري در بخش گيري و تحليل روند بهره اندازه ناخالص داخلي،

  شود. ي كل عوامل در بخشهاي خدماتي غيردولتي پرداخته ميور گيري و تحليل روند بهره اندازه
 

  منتخب خدماتي هاي فعاليت در عوامل كل وري بهره شاخص روند تحليل و گيري اندازه .4
 روند سپس و گيري اندازه ايران خدماتي هاي بخش زير در عوامل كل وري بهره شاخص ابتدا بخش اين در  

 وري بهره ارتقاء است، گفتني. گيرد مي قرار بررسي  مورد توسعه و تحقيق و انيانس سرمايه هاي شاخص كمك به آن
. بگيرد صورت توسعه و تحقيق هاي فعاليت گسترش و انساني سرمايه افزايش مانند مختلفي هاي راه از تواند مي
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 نحوه و آماري يها داده آوري جمع چگونگي به عوامل، كل وري بهره شاخص گيري اندازه از قبل است، ذكر شايان
غيردولتي بر اساس  خدماتي هاي بخش ضمن، در .پردازيم مي تحقيق موضوع با مرتبط هاي شاخص محاسبه
رستوران و  -2ني) فروشي (بازرگا فروشي و عمده خرده -1: از عبارتند بانك مركزي SNA931بندي  طبقه

هاي  مستغالت، كرايه و فعاليت - 6لي گري ما واسطه -5ارتباطات  – 4نقل و انبارداري  و حمل -3هتلداري 
شخصي  اجتماعي، ،هاي خدمات عمومي ساير فعاليت -9اجتماعي  بهداشت و مددكاري - 8آموزش  -7كار  و كسب

  .و خانگي
 آنها براي ا.ا.ج مركزي بانك ملي هاي حساب كه باشد مي 1386-1375 هاي سال بررسي مورد زماني دوره
 ارزش كه است گرفته قرار استفاده مورد SNA93 بندي طبقه اساس بر ملي هاي حساب آمارهاي .است موجود
 توليد بر سايرمالياتها و مختلط درآمد عملياتي، مازاد كاركنان، خدمات جبران واسطه، مصارف تفكيك به را ستانده
  .سازد مي ميسر را توليد از عوامل هاي سهم محاسبه امكان كه كند مي تفكيك

 

  TFP محاسبه .1- 4
وري كل عوامل در سطح بخشي به روش ديويژيا و بر اساس تابع توليد سه  شاخص بهرهدار مطلق مق

تقريب تورنكوئيست بر اساس نرخ رشد آن عاملي(عوامل توليد شامل نيروي كار،سرمايه و مصارف واسطه) و 
سپاري  در قالب برون بخشي عاملي در نظر گرفتن مبادالت بين دليل استفاده از تابع توليد سه شود. محاسبه مي
  شود:وري كل عوامل در سطح بخشي به صورت زير تعريف  ميشاخص بهره هاي توليدي است. برخي فعاليت

 )2(  
 MLK

y
TFP

tt

t

..


 
 

  :باشد مي 3رابطه  بصورت) TFPG(عوامل كل وري بهره رشد محاسبه براي تورنكوئيست تقريب
)()()()( 1111   tttttttttttt LnMLnMLnLLnLLnKLnKLnyLnyTFPG 
  )3(  

 سالهاي براي خدماتي هاي بخش زير براي ستانده ارزش مقادير كه است ستانده ارزش بيانگر  yt 2ولفرم در  
 از. است سرمايه خدمات ارزش بيانگر K .است شده استخراج مركزي بانك ملي هاي حساب آمار از 1386- 1375
 مازاد متغير از است نشده منتشر و محاسبه آمار كننده توليد نهادهاي توسط ايران در سرمايه خدمات ارزش كه آنجا

 عملياتي مازاد مقادير .كرد خواهيم استفاده شده داده توضيح  SNA(2008)در آنچه مانند ناخالص عملياتي
 - 1375 هاي سال فاصله در نظر مورد هاي بخش براي و مركزي بانك ملي هاي حساب هاي آمار در ناخالص

                                           
1. System of National Accounts 
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 به مربوط ديگر بخشي و سرمايه عامل به مربوط بخش هر مختلط مددرآ از بخشي كه آنجا از .است موجود 1386
 عملياتي مازاد توان مي مختلط درآمد از مقدار اين كسر و احتسابي خدمات جبران محاسبه با لذا است، كار نيروي

 مقدار تا افزود ملي هاي حساب در موجود مستقيم عملياتي مازاد به و كرد استخراج مختلط درآمد از نيز را احتسابي
 .شود استفاده سرمايه خدمات ارزش براي تقريبي عنوان به و گردد محاسبه بخش هر براي عملياتي مازاد كل

 و مزد سرانه خدمات جبران متوسط از مزد بدون كاركنان احتسابي خدمات جبران محاسبه براي است، ذكر شايان
  .است شده استفاده بگيران حقوق

L   طراحي "پژوهشي مطالعه، ازطرح  از قسمت اين نياز مورد آمار و است بخش هر شاغالن كل تعداد بيانگر
 و اجتماعي اقتصادي، هاي بخش تفكيك به وري بهره عمومي هاي شاخص تحليل و گيري اندازه جامع نظام

 به مركزي بانك ملي هاي حساب آمارهاي از كه است واسطه مصارفارزش  M .است شدهخذ ا "ايران فرهنگي
  .است شده استخراج بخش هر تفكيك
α وβوγ هستند ستانده ارزش از واسطه مصارف سهم و سرمايه عامل سهم كار، نيروي عامل سهم ترتيب به .

 هاي سهم محاسبه براي .باشند مي t-1 و t دوره در عوامل سهم متوسط γ و α ، β تورنكوئيست تقريب در
 هزينه است، ذكر شايان .كنيم مي استفاده توليد كل هزينه مفهوم از) واسطه مصارف سرمايه، كار،( توليد عوامل

 محاسبه براي .آيد مي دست هب عملياتي مازاد كل و خدمات جبران واسطه،كل مصارف مجموع از توليد كل
 خدمات ارزش خدمات، جبران كل ترتيب به ،) γ( واسطه مصارف و) β( سرمايه عامل ،)α(  كار عامل هاي سهم

 .كنيم مي تقسيم كل هزينه به را واسطه ارفمص و سرمايه

 عوامل كل وري بهره محاسبه در كه سرمايه خدمات ارزش و ستانده ارزش واسطه، مصارف مقادير ضمن در
 به ستانده ارزش و واسطه مصارف مقادير .باشند مي 1376 سال ثابت هاي قيمت به كيرند مي قرار استفاده مورد
 خدمات ارزش محاسبه براي اما است، موجود ملي هاي حساب آمارهاي در فمختل هاي بخش براي ثابت قيمت
 با نهايت، در .شده است استفاده نظر مورد بخش افزوده ارزش كننده تعديل شاخص از ثابت هاي قيمت به سرمايه

 شده محاسبه عوامل كل وري بهره شاخص نظر، مورد بخش هشت براي الزم آمارهاي كليه داشتن اختيار در
  .تاس

  
  وري بهره گر تحليل هاي شاخص .2- 4

 هاي هزينه سهم آمارهاي :از عبارتند هستنند نياز وري بهره هاي تحليل انجام براي كه ديگري هاي شاخص
 درصد و شاغالن تحصيل هاي سال متوسط ،دولتي توسعه و تحقيق سرمايه افزوده، ارزش از دولتي توسعه و تحقيق
 عوامل جمله از انساني سرمايه و توسعه و تحقيق داديم توضيح كه طور مانه .عالي تحصيالت داراي شاغالن
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 بحث، ادامه در .گردد آوري جمع نيز متغيرها اين آمارهاي است الزم بنابرين و هستند وري بهره بهبود بر موثر
 .پردازيم مي مذكور متغيرهاي با رابطه در نياز مورد آمارهاي آوري جمع نحوه به

  
 شاغالن تحصيل هاي سال متوسط و عالي تحصيالت داراي شاغالن آمار .1- 2- 4

 عنوان به شاغالن تحصيل هاي سال متوسط و عالي تحصيالت داراي شاغالن درصد به مربوط آمارهاي  
 هاي شاخص تحليل و گيري اندازه جامع نظامطراحي " پژوهشي طرح نتايج از انساني سرمايه جانشين متغيرهاي
 .است شده خذا "ايران فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، هاي بخش تفكيك به وري بهره عمومي

  
  دولتي توسعه و تحقيق هاي هزينه زماني سري آمار .3- 2- 4

 و مالي توان از و است نكرده پيدا را الزم توسعه خصوصي بخش كه ايران مانند توسعه حال در كشورهاي در  
 براي اي انگيزه اقتصاد بودن بسته دليل هب همچنين و نيست داربرخور توسعه و تحقيق هاي فعاليت براي الزم علمي
 بنابراين،. شود مي انجام دولتي بخش در توسعه و تحقيق هاي فعاليت عمده ندارد، را مذكور هاي فعاليت انجام

 از ايران در اقتصادي رشد و وري بهره هاي تحليل براي دولتي توسعه و تحقيق هاي هزينه آمارهاي به دسترسي
 و تحقيق هاي هزينه آمارهاي ،كشور آماري مراجعتاكنون  است، ذكر شايان. است برخوردار سزايي به اهميت
 توسعه و تحقيق هاي هزينه براي رفع اين نقيصه، را منتشر نكرده اند. خدماتي هاي بخش در غيردولتي توسعه
 .است شده استخراج سنواتي بودجه ينقوان جداول از استفاده با 1386- 1375 دوره براي پژوهش اين در دولتي
  .است شده منتسب مذكور خدماتي بخش 9 از يكي به آن موضوعي ارتباط نوع به توجه با تحقيقاتي هاي هزينه

 و تحقيق سرمايه انباشت اوليه مقدار آوردن بدست براي ،R&D براي استهالك گرفتن نظر در با تحقيق اين در
 بر .2است شده گرفته كمك است، گرفته قرار استفاده مورد مطالعات از بسياري در كه PIM1 روش از توسعه
 از KRD توسعه و تحقيق سرمايه انباشت اوليه مقدار مذكور، روش اساس
 :است محاسبه قابل 4 رابطه

 )4(  
 پايه، سال در توسعه و تحقيق هاي هزينه انباشت KRD آن در كه  
CRD سال در توسعه و تحقيق هاي هزينه t، و r دوره در توسعه و تحقيق هاي هزينه ساالنه رشد نرخ متوسط 

 استهالك نرخ ،)1999( اسميت از پيروي با مطالعه اين در است، ذكر شايان. است استهالك نرخ p و بررسي مورد

                                           
1. Perpetual Inventory Method 

 .شود مراجعه) ١٩٩۶(پروچا و يريند مطالعه مثال،به عنوان به .2 

pr

CRD
KRD t

t 
1
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 5 رابطه از عدب هاي سال در توسعه و تحقيق هاي هزينه انباشت است، گفتني. است شده گرفته نظر در درصد 10
  : گردد مي محاسبه

 )5(  

 
  ظرفيت از برداري بهره نرخ .4- 2- 4

 .است توليد عوامل كل وري بهره بر موثر عوامل جزء كارآيي، شاخص عنوان به ظرفيت از برداري بهره نرخ  
 اين محاسبه با توان مي و دهد مي نشان را بالقوه توليد به بالفعل توليد نسبت ظرفيت از برداري بهره نرخ ،عبارتي به

 اين بر فرض .سنجيد خدماتي منتخب هاي بخش در را بيكار هاي ظرفيت از كارگيري به درصد يا و ميزان شاخص
 .كند مي استفاده بهتر خود موجود هاي ظرفيت از اقتصاد ،باشد باالتر توليدبالقوه به توليدبالفعل نسبت هچ هر است
  آيد. اش پايين مي ريو بهره اگر بنگاه دچار ظرفيت بيكار شود، ،سانكار و سرمايه يك با نيروي ،عبارتي به

به  افزوده ارزش هاي داده از استفادها ببصورت لگاريتمي  را كار سرانه نيروي توليد تابع ابتدا مطالعه اين در  
سبت وان شاخصي از لگاريتم نبه عن را سپس پسماندهاي آن و زنيم مي تخمين) بالفعلتوليد ( ثابت قيمت

 .كنيم مي محاسبهبالقوه توليدبالفعل به توليد

 :است شده استفاده 6 معادله از پژوهش اين در شاخص اين محاسبه براي  

                                       )6(  
Val :بخش افزوده ارزش i زمان رد ام t ثابت هاي قيمت به ام  

L :خدماتي زيربخش هر شاغلين كل تعدا  
K :5، 2001(كوروراتون، 1ثابت هاي قيمت به خدماتي زيربخش هر براي سرمايه خدمات ارزش(  
 دوره در خدماتي منتخب بخشهاي زير در عوامل كل وري بهره شاخص روند تحليل .3- 4

1375-1386  
 خدماتي زيربخش 9 در جزئي هاي وري بهره و توليد عوامل كل وري بهره شاخص ساالنه رشدمتوسط نرخ   
وري كل عوامل بر اساس تقريب  ر كه پيشتر نيز اشاره كرديم بهرهطو همان .است ارايه شده 1 جدول در منتخب

 3وري كل عوامل بر اساس فرمول  عبارتي، رشد ساالنه بهره به تورنكوئيست شاخص ديويژيا محاسبه شده است.
در نظر گرفته  100) برابر 1375(يعني  سپس شاخص بهره وري كل عوامل براي سال پايه محاسبه شده است،

اخص سال پايه وري كل عوامل و ش بر اساس مقادير رشد ساالنه بهره وري كل عوامل شده و شاخص بهره
  عبارتي: محاسبه شده است. به

                                           
  ريسمانچي و فرهادي كيا مراجعه شود. به مطالعه  اميني، اطالع بيشتر از جزئيات براي. 1

ttt CRDKRDpKRD  1).1(
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TFPi,t=(1+TFPGi,t)*TFPi,t-1    )7(  

TFPGi,t محاسبه شده بر اساس روش تقريب تورنكوئيست ديويژيا  ي كل عوامل،ور د بهره: رش  

TFPi,t  :وري كل عوامل شاخص بهره  
  وري كل عوامل نيز بر اساس رابطه زير محاسبه شده است: متوسط رشد ساالنه شاخص بهره  

وري كل عوامل متوسط رشد ساالنه شاخص بهره=   ((TFPi,86/TFPi,75)^(1/n)-1)*100 )8(                
ها به  ستفاده از ارقام ارزش ستانده بخشولي با ا TFPمقادير متوسط رشد ارزش ستانده نيز مانند متوسط رشد   

  هاي ثابت محاسبه شده است.  قيمت
بر متوسط  TFPدر تامين رشد توليد نيز در هر بخش از تقسيم متوسط رشد شاخص  TFPستون سهم رشد   

  ه دست آمده است.رشد ارزش ستانده ب
  

هاي خدماتي  وري كل عوامل در فعاليت بهره گيري متوسط رشد ساالنه نتايج اندازه. 1جدول
  (درصد)1386- 1376غيردولتي در 

 بخش

رشدمتوسط
 وري بهره شاخص
 عوامل كل

 ستانده ارزش رشد متوسط
 در TFP سهم
 توليد رشد تامين

 انبارداري و نقل و حمل 5/0 4/7 9/6 
ارتباطات 35/2 6/22 4/10 

بازرگاني 01/2 3/7 4/27 

 مالي گري واسطه 51/0 1/10 02/5 
هتلداري 7/2- 6/5 - 
بهداشت 11/0- 2/6 - 
آموزش 7/2 2/11 5/24 

 كار و كسب و مستغالت دالالن خدمات 8/0 4/10 9/7 
 عمومي خدمات ساير 3/2 8/5 7/38 

  پژوهشگر هاي يافته:منبع
  

 در و است ارتباطات و آموزش بخش به مربوط ترتيب به عوامل كل وري رهبه شاخص رشد بيشترين  
 خدمات بخش در. است يافته كاهش عوامل كل وري بهره ،بهداشت و هتلداري و رستوران مانند هايي بخش

 ،دارد وجود ايران ملي هاي حساب در محصول گيري اندازه مشكل نيز كار و كسب هاي فعاليت و كرايه مستغالت،
و توسعه) توسط بانك مركزي هاي تحقيق  (مانند فعاليت كار و هاي خدمات كسب افزوده فعاليت بخشي از ارزش زيرا
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گيري محصول در بخش بهداشت كه عمدتا دولتي است نيز وجود دارد زيرا  مشكل اندازه شود. گيري نمي اندازه
شود لذا  ري تعيين ميها بصورت دستوهاي بازاري هستند و چون دستمزد هاي بهداشت دولتي فاقد قيمت فعاليت

با توجه به  شود. گيري محصول منجر مي ه عوامل توليد به اريب در اندازهافزوده از طريق پرداختي ب محاسبه ارزش
عوامل  وري كل  رود بهره انتظار مي بهبودهاي ايجاد شده در روشهاي درمان و ورود تجهيزات پيشرفته پزشكي،

تواند  د كه ميكن وري كل عوامل آن را تاييد نمي رهگيري به كه نتايج اندازه حال آن ابد،در بخش بهداشت افزايش ي
زيرا تورم باال در  وري در بخش هتلداري مطابق انتظار است، هاي آماري باشد.كاهش بهره ناشي از خطاي داده

وجود موانع بر  ون براين،افز شود. مات ايرانگردي توسط مردم كشور مياقتصاد كشور باعث كاهش تقاضا براي خد
كاهش تقاضا  در مجموع، شود. مات هتلداري منجر ميسر راه جذب جهانگردان خارجي با كاهش تقاضا براي خد

 عوامل كل وري بهره رشد سهم معيار اساس برها به افزايش ظرفيت بيكار آنها منجر شده است.  براي خدمات هتل
  .اند داشته منابع از كارآمد استفاده در را عملكرد بهترين آموزش و بازرگاني هاي بخش توليد، رشد تامين در
  
   عوامل كل وري بهره الگوي تصريح .5

 عبارتند هاي خدماتي در فعاليت عوامل كل وري بهره بر موثر عوامل تحقيق، اهداف و نظري مباني به توجه با
  :از
 دولتي توسعه و تحقيق سرمايه .١

 )شاغالن صيلتح هاي سال متوسط( انساني سرمايه .٢
 كارآيي جايگزين متغير عنوان به ظرفيت از برداري بهره نرخ .٣

   مانند پيشرفت فناوري وري بهره بر موثر عوامل ساير جايگزين متغير عنوان به زماني روند متغير .۴

R&D   طور به -1 :از عبارتند هاآن اهم كه است موثر ها شركت و ها سازمان وري بهره بر مختلفي هاي راه از 
 ها شركت جذب ظرفيت افزايش طريق از و غيرمستقيم شكل به - 2 تكنولوژي سطح بردن باال طريق از ستقيمم

 هاي دستگاه در توسعه و تحقيق -3 .كنند جذب را تكنولوژي سرريز اثرات از تري بزرگ اندازه تا شود مي باعث
 فضاي تسهيل به گذاري سياست دبهبو و مقررات و قوانين اصالح طريق از اقتصادي هاي بخش متولي اجرايي
 ارتباطات و اطالعات فناوري توسعه موجب اجرائي هاي دستگاه در توسعه و تحقيق - 4 .كند مي كمك كار و كسب

ق و توسعه با وقفه هاي تحقي اي كه بايد به آن توجه كرد آن است كه فعاليت نكته. شود مي خدماتي هاي فعاليت در
هاي  بايد فعاليت ،گذار باشدكه نتايج تحقيقات بر توليد تاثيرزيرا براي اين  ذارد،گ وري تاثير مي زماني بر بهره

افزون براين، تجاري سازي نتايج  بر است. مقررات داده شود كه زمانترويجي انجام شود و يا تغييراتي در قوانين و 
 و تحقيق مورد در موجود نظري مباني و تجربي مطالعات به توجه با تحقيقات نيز نيازمند گذشت زمان است.
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 حيطه در فعال خدماتي هاي بنگاه وري بهره بر دولتي توسعه و تحقيق هاي هزينه تاثير كه رود مي انتظار ،توسعه
  .باشد دار معني و مثبت ايران خدماتي هاي بخش
 كه است انسان كيفي هاي ويژگي واقع در و است وري بهره بهبود در موثر عامل دومين انساني، سرمايه  
 سرمايه جانشين متغير برآوردي، مدل در رود مي انتظار اساس برهمين. شود بيشتر توليد و وري بهره باعث تواند مي

  . باشد داشته وري بهره با داري معني و مثبت رابطه شاغالن تحصيل هاي سال متوسط يعني انساني
 ،منابع از استفاده كارآيي افزايش با ودر مي انتظار .است كارآيي عوامل، كل وري بهره بر موثر عامل سومين

 استفاده بالقوه به بالفعل توليد نسبت جانشين متغير از كارآيي گيري اندازه براي. يابد افزايش عوامل كل وري بهره
  .شود مي

رود ضريب آن  دهد كه انتظار مي وري توضيح مي اثرات پيشرفت فناوري را بر بهره متغير روند زماني معموال
شود و بخش ديگر  در قالب تحقيق و توسعه تبيين نميتمامي ابعاد پيشرفت فناوري  به عبارت ديگر، اشد.مثبت ب

  آن توسط متغير روند زماني قابل توضيح است.
 و كار نيروي تعديل شود مي فرض و بوده جزئي تعديل فرآيند بر مبتنيدر مطالعه حاضر  شده استفاده مدل
 داليل به ها بنگاه شود مي فرض ،ديگر عبارت به. شود مي انجام زماني وقفه با آنها تعادلي مقادير سمت به سرمايه
 مطلوب و موجود مقادير بين شكاف تدريج به و دارند فاصله سرمايه و كار نيروي )مطلوب( تعادلي سطوح از مختلف

  . شود مي رفع
در مطالعه حاضر از  ن كننده آنها،وري و متغيرهاي تبيي هاي بهره آمارهاي سري زماني شاخص دليل كمبوده ب

  شود تا برآورد پارامترها با دقت قابل قبول بدست آيد. استفاده مي هاي تابلويي دادهروش 
  :باشد مي زير صورت بهالگو  برآورد قابل شكل فوق، توضيحات به عنايت با 

	 log
 

  :شوند مي تعريف زير صورت به الگو هاي متغير
:    t زمان در و ام i بخش زير در عوامل كل وري بهره لگاريتم  

	
 t-2زمان در و ام i بخش زير در دولتي توسعه و تحقيق سرمايه لگاريتم :

 متغير عنوان به t  زمان در و ام i بخش زير در شاغالن تحصيل هاي سال متوسط لگاريتم :
   انساني سرمايه جايگزين
 كارآيي جايگزين متغير عنوان به توليدبالقوه به توليدبالفعل نسبت لگاريتم : 

  t زمان و ام i بخش زير در زماني روند متغير:  
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  ي داده هاي تابلوييالگو برآورد روشتعيين  .1- 5
 كل وري بهره تابع برآورد براي هاي تابلويي داده روش از مطالعه اين در طوري كه پيشتر مطرح شد، همان  
  شود. مي استفاده عوامل
 مختلف واحدهاي مبدأ از عرض ميان تفاوت بر دال شواهدي آيا كه است آن شود مي مطرح كه سوالي  
 اساس بر شود؟ گرفته نظر در يكسان مقطعي هاي واحد تمام براي مبدأ از عرض بايد كه اين يا دارد، وجود مقطعي
 عوامل كل وري هرهب مدل براي F آماره مقدار Eviews Ver6 افزار نرم كاربرد از آمده دست هب نتايج

43/67F(8,76)= آماره مقادير به توجه با و است F از عرض بودن يكسان بر مبني صفر فرضيه جدول، در 
 مبدأ از عرض برآوردي، مدل در بنابراين،. شود مي رد درصد يك سطح در مقطعي واحدهاي تمامي براي مبدأ
  .                  است شده گرفته نظر در متفاوت خدماتي، مختلف هاي بخش زير براي

 طور به مقطعي هاي واحد مبدأ از عرض در تفاوت اين كه است آن شود مي مطرح اينجا در كه ديگري سوال  
 دو ميان انتخاب به كمك براي كه آزموني دارد؟ خطا اجزاء مدل يا تصادفي عملكرد اينكه يا كند مي عمل ثابت
 داراي آزمون اين آماره. باشد مي هاسمن  آزمون است، شده طراحي ٢تصادفي تاثيرات مدل و ١ثابت تاثيرات مدل
 )وقفه با وابسته متغير مانند( تصادفي توضيحي متغير كه زماني ،جانستون نظر اساس بر اما. است دو-كاي توزيع
 ابرينبن ).404-403، 1997جانستون و ديناردو،( دارد ارجحيت تصادفي اثرات بر ثابت اثرات روش شود، الگو وارد
 .زنيم مي تخمين ثابت اثرات روش از استفاده با مطالعه اين در را عوامل كل وري بهره مدل

  
  برآورد و تحليل نتايج الگوي عوامل موثر بر بهره وري كل عوامل در فعاليتهاي خدماتي .2- 5

 در تابلويي هاي اثرات ثابت بر مبناي داده روش به عوامل كل وري بهره الگوي برآورد از حاصل نتايج  
 است مشخص كه طور همان. است شده ارائه 3جدول در 1375-1386 دوره طي غيردولتي خدماتي هاي فعاليت
 درصد 99 برابر مدل اين در شده تعديل تشريح قدرت. است نظري انتظار مطابق متغيرها تمامي ضرايب عالئم
 كل وري بهره همان يعني ،وابسته متغير راتتغيي درصد 99 ،مدل مستقل يا و توضيحي متغيرهاي ينابنابر و است

 بر موثر عوامل ساير به مربوط عوامل كل وري بهره تغييرات درصد 1 ديگر عبارت به. دهند مي توضيح را ،عوامل
 وارد) حاد خطي هم( سنجي اقتصاد مشكالت يا و آماري هاي داده نبود مانند مختلف داليل به كه است وري بهره
 ٣.اند نشده الگو

                                           
1. Fixed effects model 
2. Random effects model 

 در. هستند عوامل كل وري بهره بر موثر متغيرهاي ساير جمله از بخش اين در دولتي شاغالن سهم و خدمات بخش بودن باز درجه 3.
 و متخصص،سالمتي كار نيروي كيفيت ،) تخصصي و اي حرفه( غيررسمي آموزش هزينه خصوص در زماني سري آمارهاي ضمن
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  1386-1375 دوره در به روش اثرات ثابت عوامل كل وري بهره مدل تخمين نتايج .3جدول

 نام متغيرهاي مستقل نام متغيرهاي مستقل ضرايب tآماره 
 سرمايه تحقيق و توسعه  001/0 72/1
متوسط سال هاي تحصيل  35/0 93/12

 شاغالن

نرخ بهره برداري از  55/0  88/69
 ظرفيت

2/32 53/0 l بهره وري كل عوامل با 
 يك وقفه زماني

 روند زماني  -007/0 -48/10

R2= 99/0  
= 99/0  

   قدرت تشريح مدل

F= 27/927    آماره معناداري كل رگرسيون 
   واتسون-آماره دوربين 32/2

 بع:يافته هاي پژوهشگرمن

  
در سطح  زماني وقفه دو با توسعه و تحقيق سرمايه متغير ضريب است، مشخص 3 جدول از كه طور همان
 كوچك بودن داليلمهمترين  خالصه طور به .است اما مقدار آن بسيار كوچك است دار معني درصد 90اطمينان 
 هاي فعاليت برخي در توسعه و تحقيق هاي هزينه ينپاي سهم -1: عبارتند از توسعه و تحقيق هاي هزينه ضريب
 نشدن كاربردي -3 خدماتي هاي بخش بين دولتي توسعه و تحقيق منابع تخصيص نامناسب شيوه - 2  خدماتي
 با و نداشته استمرار مذكور هاي فعاليت يعني ،توسعه و تحقيق هاي فعاليت نامناسب ساختار -4 تحقيقات نتايج

 نظام به مربوط تمشكال -6 مالي منابع و تحقيقاتي هاي طرح بين تناسب عدم -5. است همراه زيادي نوسانات
 و يافته حققت ارقام با بودجه در مصوب ارقام عبارتي به توسعه، و تحقيق هاي هزينه خصوص در كشور آماري

  كه آمار عملكردي وجود ندارد. حال آن ،است متفاوت آن عملكردي

                                                                                                           
 باز درجه محاسبه براي( ISIC بندي طبقه حسب بر خدماتي هاي بخش تفكيك به واردات و صادرات طور همين و كار نيروي بهداشت

 .باشد نمي موجود) بودن
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 درصد 1عوامل، ساير بودن ثابت فرض با. است انساني سرمايه عوامل، كل وري بهره بر تاثيرگذار متغير دومين
 كوچك.دهد مي افزايش درصد 35/0 حدود را عوامل كل وري بهره شاغالن، تحصيل هاي سال متوسط در افزايش
 عدم هاينك اول. باشد داشته متعددي عوامل در ريشه تواند مي انساني سرمايه به نسبت وري بهره كشش بودن

 اينكه، دوم .شود منجر متخصص كار نيروي از بهينه استفاده عدم به تواند مي كار نيروي مهارت و شغل بين انطباق
 .شود بيشتري توجه كيفيت ارتقاي به بايد و نيست كافي وري بهره بر تاثيرگذاري براي سواد سطح كمي افزايش
 سرمايه سطح بايد وري، بهره بر انساني سرمايه ذاريتاثيرگ براي كه است موضوع اين به مربوط دليل، سومين
 رغم هب انساني سرمايه سطح ،خدماتي هاي فعاليت برخي در آنكه حال باشد، بيشتر آن اي آستانه مقدار از انساني
 ساختار به مربوط مشكل هارمينچ ).نقل و حمل و بازرگاني بخش مانند( است پايين بررسي مورد دوره طي افزايش
 آنكه حال كند، نمي چنداني توجه نوآوري و خالقيت به كه است عالي و عمومي سطح در كشور وزشيآم نظام

  .دارد وري بهره بر زيادي تاثير خالقيت و نوآوري
 با. است كارآيي از شاخصي عنوان به توليدبالقوه به توليدبالفعل نسبت وري، بهره بر گذار تاثير متغير سومين

 افزايش درصد يك عوامل، ساير بودن ثابت فرض با. يابد مي افزايش وري بهره ظرفيت، از برداري بهره نرخ افزايش
 موانع رفع بنابرين،. يابد مي افزايش درصد 55/0حدود عوامل كل وري بهره ،هبالقوتوليد به توليدبالفعل نسبت در

  .دارد يور بهره ارتقاي در مهمي نقش خدماتي هاي فعاليت در بيكار هاي ظرفيت از استفاده
 ،است 53/0 تعديل ضريب كه گرفت نتيجه توان مي زماني وقفه يك با وري بهره لگاريتم ضريب به توجه با
 ديگر، عبارت به .برسد آن مطلوب سطح به خدماتي هاي بنگاه وري بهره سطح تا كشد مي طول سال 2حدود  يعني
  .است زياد به نسبت سرمايه و كار )تعادلي ( لوبمط سطوح به بنگاه رسيدن براي كار نيروي و سرمايه تعديل موانع
 كه است وري بهره بر موثر عوامل ساير منفي اثرات بيانگر كه است زماني روند وري بهره بر تاثيرگذار متغير آخرين

 .اند نشده مدل وارد اقتصادسنجي مشكالت يا و آماري هاي داده فقدان مانند مختلف داليل به

  
  پيشنهادات و گيري نتيجه .6

 در كليدي نقش انساني سرمايه ارتقاي و توسعه و تحقيق هاي فعاليت رشد اقتصادي، نظريات اساس بر  
 مختلف هاي بخش سطح در وري بهره افزايش باعث مختلف هاي كانال از و دارند توليد عوامل كل وري بهره ارتقاي

  .شوند مي اقتصادي
ل وري ك برداري از ظرفيت را بر بهره توسعه، سرمايه انساني و نرخ بهرههاي تحقيق و  زينهتاثير ه مقالهدر اين 
ولتي نشان دزيربخش خدمات غير 9در  TFPمحاسبه  دولتي بررسي كرديم.زير بخش خدماتي غير 9عوامل در 

عبارتي،  به ست.ها روند بسيار متفاوتي را طي كرده ا وري كل عوامل در بين بخش   داده است كه شاخص بهره
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طي  1375-1386اند و برخي روند معكوسي را طي دوره  وري مواجه بوده ها با رشد و ارتقاي بهره برخي از بخش
  كرده اند.

 به عنوان شاخص سرمايه انساني، هاي تحصيل شاغالن رآورد مدل نشان داد كه متوسط سالنتايج حاصل از ب
بنابرين يكي از  دولتي ايران دارد.هاي خدماتي غير در زيربخشامل وري كل عو با بهرهداري  رابطه مثبت و معني

  گردد. وري تاييد مي انساني و بهره بين سرمايه و معنادار فرضيات تحقيق مبني بر رابطه مثبت
د، گرچه ضريب آن بسيار وري دار داري بر بهره وقفه زماني اثر معني دوبا نيز سرمايه تحقيق و توسعه دولتي 

هاي تحقيق و توسعه  سهم پايين هزينه :به طور خالصه عبارتند از داليل كوچك بودن اين ضريب كوچك است.
 نامناسب ساختار خدماتي، هاي بخش بين دولتي توسعه و تحقيق منابع تخصيص نامناسب شيوه از بودجه،

و  توسعه و تحقيق هاي هزينه خصوص در كشور آماري نظام به مربوط تمشكال ،توسعه و تحقيق هاي فعاليت
  .تفاوات ارقام عملكردي با ارقام مصوب

متغير بيشترين  اين شود. محسوب ميبالقوه است كه شاخصي از كارآيي متغير بعدي نسبت توليدبالفعل به توليد
  .وري كل عوامل دارد و گوياي اين مطلب است كه رفع موانع توليد از اهميت زيادي برخوردار است تاثير را بر بهره

 وري كل عوامل جانشين ساير عوامل موثر بر بهره روند زماني است كه وري كل عوامل، دي موثر بر بهرهمتغير بع
وري كل عوامل  وري تاثير منفي بر بهره دهد ساير عوامل موثر بر بهره رد مدل نشان مينتيجه حاصل از برآو است.
دار است و ضريب آن نيز  فه نيز مثبت و معنيوليد با يك وقوري كل عوامل ت ضريب متغير لگاريتم بهره اند. داشته

  .است ها ها به سمت مقادير مطلوب آن بنگاه كار و سرمايه نسبتا طوالني فرآيند تعديل نيروينشانه مدت زمان 
 شود:  مطرح ميدولتي هاي خدماتي غير وري در فعاليت جهت بهبود بهرهپيشنهادات زير  در ادامه  

 هاي بخش در عوامل كل وري بهره ارتقاي بر دولتي توسعه و تحقيق هاي تفعالي تاثيرگذاري منظور به-1
  :شود مي توصيه خدماتي

 .يابد افزايش خدماتي هاي فعاليت  افزوده ارزش در دولتي توسعه و تحقيق هاي هزينه سهم- الف

 بازنگري ردمو بر مبناي كارايي خدماتي هاي فعاليت بين دولتي توسعه و تحقيق مالي منابع تخصيص شيوه-ب 
  .گيرد قرار

 خدماتي هاي بنگاه است الزم عوامل كل وري بهره بهبود بر انساني سرمايه ارتقاي بخشي اثر افزايش منظور به-2
  .كنند بيشتري توجه كار نيروي مهارت و شغل بين انطباق ايجاد موضوع به
  :اصالح نظام آماري كشور با رويكرد-3

  وري هاي بهره اخصگيري ش افزايش دقت در اندازه - الف
  هاي اقتصادي حقيق و توسعه دولتي به تفكيك بخشهاي ت توليد آمارهاي عملكردي هزينه-ب
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