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  چکیده

را امـري اجتنـاب ناپـذیر    اقتصاد فنی و تکنیکی  يافزون رقابت جهانی، ارتقاروند روزامروزه این یک واقعیت است که 
. شرط الزم براي بقا، دوام، تدافع و یا تهاجم در بازارهاي جهانی است …و نموده است و بهبود کیفیت، کاهش هزینه 

ایـن مهـم   . وري استبخشد تحوالت فنی، باال بردن کارایی و بهرهگردد و آنرا سهولت میآنچه موجب این وضعیت می
تکنیکـی، فنـی و    اییاین مقاله کـار بر این اساس، . هاي متفاوتی برخوردار است هاي مختلف صنعتی از ویژگی در گروه
 کارکن و بیشتر در ایـران را نفر10صنعتی با هاي بر اساس آمار و اطالعات بنگاهرا صنایع با فناوري پیشرفته  مدیریتی

. دهـد قرار میو با سایر صنایع با سطوح تکنولوژي متوسط و پایین مورد مقایسه مورد مطالعه 1379-86در طی دوره 
مورد ) DEA(هاداده یتحلیل پوششبا تکنولوژي مختلف با استفاده از روش ناپارامتریک صنایع کاراییدر این مطالعه 

نتایج ایـن مطالعـه نشـان    .شوند بندي می تقسیمLallصنایع در این مطالعه نیز بر اساس معیار .گیرد میسنجش قرار 
صـنایع بـا فنـاوري    . ي برخوردار هستندکه صنایع با فناوري متوسط در مقایسه با سایر صنایع از کارایی باالتردهد می

در ،بر این اسـاس . با کارایی فنی پایینی روبرو هستند صنایع با فناوري پیشرفتهمدیریتی و همچنین ناکاراییبا پایین
تخصـیص بهینـه منـابع بـین صـنایع مختلـف        در ، الزم است کههاي مختلفراستاي افزایش کارایی صنایع با فناوري

گـردد،   ترین فرآیند محسوب می ترین منبع توسعه پایدار و یادگیري مهم آنجا که دانش اصلیاز  ود وشتغییراتی ایجاد 
.ها در جهت یادگیري بیشتر تدوین شوند سیاستالزم است

  

، کارایی فنی، کارایی تکنولوژیکی، کارایی مـدیریتی، کـارایی مقیـاس،   صنایع با تکنولوژي مختلف:هاي کلیدي واژه
DEA 

JEL Classification: C88, D24, L16, L25.

  مقدمه-1

وري  هـاي جدیـد کارسـاز نبـوده، بلکـه افـزایش کـارایی و ارتقـاي بهـره         اي، تنها ایجاد ظرفیـت  امروزه در رویکردهاي توسعه

لی برنامه توسعه وري آنها به عنوان مدل اص ها و بهره هاي موجود و به بیانی دیگر رویکرد ترکیبی و ارتقاي همزمان نهادهظرفیت

مهمتـرین  کـارایی   ارتقاي،رواز این .است ثري در تسریع روند رشد و توسعه اقتصادي داشتهؤمورد استفاده قرار گرفته و نقش م

___________________________________________________________________________
  بوعلی سینا همدان نشگاهاستادیار اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دا -1

  کارشناس ارشد اقتصاد، مدرس مؤسسه آموزش عالی جواد یزد-2

  )نویسنده مسئول مکاتبات(ریت و حسابداري جهاد دانشگاهی یزدکارشناس ارشد مدیریت و عضو هیأت علمی گروه مدی-*و  3
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البتـه الزم بـه ذکـر    . هاي اخیر به عنوان کلید حل مسأله رشد و پیشرفت اقتصادي مطرح شده اسـت  راهبردي است که در دهه

یـن نیـز ناشـی از رشـد     کـه ا  تواند بخشی مهمی از رشد تولید ناخالص داخلی وري به تنهایی می ی و بهرهافزایش کارایاست که 

  .را میسر ساخته و رفاه آحاد جامعه را تأمین نماید باشد هاي اقتصادي میتولید زیربخش

تفاوت کشش درآمدي تقاضا  اوالً با توجه به. سازد از منظر اقتصادي دالئل متعددي توجه ویژه به بخش صنعت را موجه می

از وجود یک بازار  تولیدات صنعتی کاالها نسبت به کاالهاي صنعتی در اقتصاد جهانی این امکان همواره وجود دارد تابراي سایر 

فقط در قالب  ي بزرگهااقتصادي در اندازه یبه مقیاس و پویاینسبت ثانیاً پدیده بازده صعودي . دنمند شوبهرهت ثبابا نسبتاً

  . ]10[مند شوند توانند از آثار مثبت و جانبی صنعتی بهرههاي اقتصادي می سایر بخشاًلثثاوگرددمیمتجلیصنعتیهايفعالیت

توان تغییرات در تکنولوژي و الگوهاي تقاضا کـه موجـب گسـترش    تحوالت صنعت در گذر زمان را مییکی از عوامل مؤثر در 

کننـدگان در  ها و در عین حال کاهش محصوالت و خروج برخی تولیدید در برخی از بخشکنندگان جدمحصوالت و ورود تولید

الگوهاي ورود و خروج که در نتیجۀ تغییر الگوي صنعت یک کشور از تولیـد کاالهـاي بـا    . ، بیان کردگرددهاي دیگري میبخش

.این نوع تحوالت بلندمدت استازايگیرد، نمونهمیصورت 1باالسطحتکنولوژيباکاالهايتولیدسمتبهپایینسطحتکنولوژي

هـاي مختلـف صـنعتی،    هنگامی که سطح کارایی در بین بنگاه. توانند بالقوه سودمند باشندهر کدام از انواع تحوالت صنعتی می

ر الگوي تقاضا، همچنین در صورتی که تغییرات د. را به ارمغان آورد وريرشد بهرهتواند متفاوت است، تخصیص مجدد منابع می

هاي مزبور در نهایت به بهبـود رفـاه   آوري در یک بخش را در مقایسه با بخشی دیگر کاهش دهد، جابجایی منابع بین بخشسود

هاي ورود، خروج و تخصیص مجدد سهم بازار، موجب ها جابجا نشوند، پدیدهحتی اگر منابع در بین بخش. انجامدکل جامعه می

کارایی تخصیصی  يتواند باعث ارتقابتی شده و با محدود ساختن قدرت تولیدکنندگان ناکارا در بازار، میرقافعال شدن نیروهاي

  ].4[گردد

طـی  ) Low, Medium, High(این مطالعه در نظر دارد تا کارایی را در بین صـنایع ایـران بـا سـطوح تکنولـوژي متفـاوت       

جهـت  . مقایسه نمایدDEAPو با استفاده از نرم افزار ) DEA(هاي  هبا استفاده از روش تحلیل پوششی داد 1379-86هاي  سال

بخش بعـدي  . دستیابی بدین هدف ابتدا الزم است تا تکنولوژي و سپس سطوح مختلف تکنولوژي در صنایع بیان و تعریف گردد

  . به این موضوع پرداخته است

  

  مبانی نظري-2

  مختلف سطوح تکنولوژي در صنایع-2-1

طـارق خلیـل بـا رویکـرد مـدیریتی،      . ي با توجه به رویکردهاي متفاوت، تعاریف گوناگونی ارائـه شـده اسـت   براي تکنولوژ

هـاي انسـانی    مند ابزار، دانش فنی و اطالعات الزم براي بکارگیري ابزار و نیز مهـارت  فرآیند ترکیب نظام"تکنولوژي را به صورت 

تکنولـوژي عامـل   ": کنـد  پورتر با دید اقتصادي چنین بیـان مـی  . 2]14[کند تعریف می "مورد نیاز براي استفاده از دانش و ابزار

از دیـدگاه اقتصـاددانان   . 3]17["کنـد  افزوده ایجاد مزیت رقابتی میها است که از طریق تولید ارزش ها به خروجی تبدیل ورودي

اي اسـت جهـت ارتقـاي     رود و وسـیله  مـی کـار   بـه  تکنولوژي دانشی است که در امر تولید، تجاري سازي و توزیع کاال و خدمات

لغـت نامـه وبسـتر    . "باشـد  هاي فیزیکی و فکري انسان و ابزاري براي تبدیل منابع ساده به منابع و کاالهاي پیچیـده مـی   توانایی

  .4]11["تعبیر کرده است "به دانش علمی یا کاربردي "تکنولوژي را 

  :شود ي به صورت فهرست وار ارائه میدر ادامه برخی از تعاریف متداول در زمینه تکنولوژ

به یک محصول تولیدي یا خدماتی؛از علوم و فنون براي نیل ايمجموعه  

___________________________________________________________________________
1 High Tech
2 khalil, (2000).
3 Porter, (1985).
4 Gove, Webster, (1981).
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شود و یا خـدمتی   نها محصولی ساخته میآها و فنون و ابزار و تجهیزات که با  اي از فرآیندهاي فیزیکی، روش مجموعه

  .گردد عرضه می

م براي تهیه و تولید کاال و عرضـه خـدمات کـه حاصـل قـدرت فکـري و       هاي الز عبارت است از مهارت، دانش و شیوه

  . باشد شناخت انسان و ترکیب قوانین موجود در طبیعت می

اي از  آالت و ابـزار و از سـوي دیگـر مجموعـه     اي از ماشـین  توان تکنولوژي را از یـک سـو مجموعـه    در یک تعریف کلی می

گیري، نگهداري، تعمیر، اصالح، خلق و مـدیریت ماشـین آالت و ابـزار     دازي، بهرهان ها و دانش ساخت، نصب و راه فرآیندها، روش

در ذیـل بـه تعـدادي از    . شـوند  هـا و طبقـات مجـزا تفکیـک مـی      ها با رویکردهاي متفاوت به دسـته تکنولوژي .فنی تعریف کرد

  :1شود اشاره میهابندي طبقه

  مبدأ تکنولوژي سندي بر اساب طبقه            توانمندي تکنولوژیکی سبندي بر اسا طبقه

  بريسرمایه -بندي بر حسب کاربري طبقه              بندي بر حسب پیچیدگی طبقه

  بندي بر حسب ماهیت تکنولوژي طبقه              بندي بر حسب طول عمر طبقه

  بندي بر حسب کاال و تولید طبقه              بندي بر حسب نوآوريطبقه

  بندي بر حسب خروجی قهطب          بندي بر حسب میزان مستند بودن طبقه

بـر   صـنایع براي بندي  یک نوع تقسیم 2]15[الل. شود بندي صنایع استفاده می در این مطالعه از معیار خروجی براي طبقه

  : است ارائه دادهحسب خروجی 

فناوري ساده)1
3
:

هـاي کـاري    ج بـه مهـارت  بخشی از این محصوالت احتیـا . شود در این فرآیند تولید، محصوالت با فناوري با ثبات تولید می

شوند داراي خصوصیات یکسان هستند و رقابـت   بسیاري از کاالهایی که مبادله می ،در این گروه از محصوالت. نسبتاً ساده دارند

مقیاس محـدود و  . انسانی عامل مهمی در ایجاد مزیت رقابتی استگونه محصوالت، هزینه نیروي براي این. روي قیمت آنها است

کنـد و تقاضـاي آن    گونه محصوالت به آرامی رشد مـی  گونه محصوالت معموالً پایین است و بازار این به بازار براي اینموانع ورود 

  .باشد محصوالت این گروه بیشتر مورد توجه کشورهاي در حال توسعه می. کشش درآمدي کمتر از یک دارد

فناوري متوسط)2
4
:  

اي آنهـا   اي و محصوالت واسطه هاي حساس به مقیاس در کاالهاي سرمایهمحصوالت این فرآیند تولید، که مهارت و فناوري

این محصوالت احتیاج به سـطح  . دنده هاي صنعتی در اقتصادهاي پیشرفته را تشکیل می کننده است، بخش اعظم فعالیت تعیین

بــین بنگــاهی، نقــش  هــاي پیشــرفته و دوره یــادگیري طــوالنی دارد و ارتبــاط قــوي نســبتاً بــاالي تحقیــق و توســعه، مهــارت

  . اي را در افزایش کارایی تولید دارد کننده تعیین

:فناوري پیشرفته )3

التغییر، هزینه تحقیق و توسعه زیاد و تأکید فراوانی بـر طراحـی    این دسته از محصوالت احتیاج به فناوري پیشرفته و سریع

ناوري، نیروي انسانی بسیار متخصص و ارتباط قوي هاي مکفی به ف این دسته از محصوالت همچنین به زیرساخت. محصول دارد

  .ها از سوي دیگر نیاز دارد نشگاهها و مراکز تحقیقاتی و دا ها از یکسو و بین بنگاه بین بنگاه

صـنایع را بـه سـه دسـته سـاده، متوسـط و پیشـرفته        5OECD(2007)بنـدي   بـر اسـاس طبقـه   و  بر اساس تعاریف فوق

  :صنایع را به صورت ذیل در نظر گرفتبندي تقسیمتوان  می) 1(و مطابق جدول اساس بر این . ندابندي نموده تقسیم
  

___________________________________________________________________________
، High Techهاي توسـعه صـنایع    جهت مطالعه بیشتر در این مورد به گزارش مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن، بررسی سیاست 1

  .ه نماییدمراجع 1384
2 Lall, (2000).
3 Low Technology
4 Medium Technology
5 Organization For Economic and Cooperation Develompent
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ISIC1بندي صنایع بر حسب فناوري به تفکیک کدهاي دو رقمی  تقسیم): 1(جدول 

ISICکدهاي   نام صنعت  سطح تکنولوژي

Low-technology

  15  صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

  17  تولید منسوجات

  18  خزدار -عمل آوردن و رنگ کردن پوست -اكتولید پوش

  19  ......دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین و

  20  ......-غیر از مبلمان -تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه

  21  تولید کاغذ و محصوالت کاغذي

  22  انتشار و چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده

  36  و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگرتولید مبلمان 

Medium-technology

  23  پاالیشگاه هاي نفت و سوخت هاي هسته اي -صنایع تولید ذغال کک

  *24  صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیائی

  25  تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

  26  تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي

  27  تولید فلزات اساسی

  28  تولید محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

  29  تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

  31  ...........تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و دستگاه هاي برقی 

  34  تولید وسایل نقلیه موتوري و تریلر و نیم تریلر

  *35  ایل حمل ونقلتولید سایر وس

High-technology

  30  تولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتی

  32تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی

  33....تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت هاي مچی و 

  ]Christoph Grimpe and Wolfgang Sofka(2007): منبع[

  .هستند) High-technology(در کدهاي دو رقمی فوق جزء صنایع با فناوري نوین  353و  2423صنایع با کدهاي * 

  

  وريو بهره سنجش کارایی-2-2

وري را بدین شرح تعریف کرد که  طور رسمی بهره به (OECD)مان توسعه و همکاري اقتصادي ، ساز1950در سال 

آید و بر  ه از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید به دست میوري حاصل کسري است ک ه بهر"

این مفهوم به تدریج تکامل یافته و مفاهیم کارائی و . "وري سرمایه، مواد اولیه و نیروي کار صحبت کرد توان از بهره این اساس می

  .اثر بخشی را نیز شامل گردید

. باشد هاي عملکرد بنگاه طی زمان میدر حقیقت یکی از مفاهیم مهم در مطالعات و بررسی) Productivity(وري  بهره

همچنین . نماید باشد که معموالً به عملکرد یک بنگاه در دو زمان مختلف اشاره می وري بر مبناي مقایسه دوتایی می شاخص بهره

وري عمدتاً در برگیرندة مفهوم  چه تعاریف نخستین بهرهاگر.توان عملکرد دو بنگاه را در یک زمان مورد مقایسه قرار داد می

هاي یک سیستم به وري عبارت است از نسبت مجموع خروجی وري جزئی عوامل تولید بود، لیکن از دیدگاه سیستمی، بهره بهره

ها  سر یعنی نهادهتواند شامل حجم و مقدار محصول تولید شده و مخرج ک می(Outputs)ها که خروجی. هاي آنمجموع ورودي

)Inputs ( نیز در برگیرندة کلیه عوامل تولید نظیر مواد اولیه، ساعات کار)باشد و یا می... آالت و انسانی، ماشیننیروي) تعداد

ب اي است که نحوه ترکی وري اندازه بنابراین بهره.گیري شود ها اندازه پول رایج کشور هاي ارزش مالی یا واحد اینکه برحسب معیار

ه ئبا کمترین هزینه حاصل شود را اراگیري عوامل تولید در راستاي اهداف بنگاه، به نحوي که بیشترین نتایج و بازدهی  و بکار

___________________________________________________________________________
1 International Standard Industrial Classification
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هاي  این نهاده. هاي بسیاري را شامل شود تواند نهاده وري به صورت نسبت ستانده به نهاده است و می بر این اساس بهره. دهد می

تواند متضمن کیفیت، گستردگی عملیات، میزان مصرف مواد اولیه، موجودي و  ها، می م از این نسبتمتعدد و مؤثر در هر کدا

. باشد اما کارایی، انجام بهتر آنچه تاکنون صورت گرفته می. باشد... اي، میزان مهارت نیروي کار و  ظرفیت تولید تجهیزات سرمایه

هاي مورد نیاز براي   ها از طریق حداقل کردن نهاده هایی براي کاهش هزینه هکارها و زمان بوده و به دنبال را یعنی تمرکز بر هزینه

ها و  ه و یا حداکثر نمودن میزان محصول قابل حصول از سطح مشخصی از نهاد) کاال یا خدمت(تولید مقدار مشخصی محصول 

  .باشد عوامل تولید می

ی از منابع خود در تولید کاالها و خدمات در مقطع معینی از این مفهوم است که یک بنگاه به چه خوب کنندهکارایی بیان

  .وان مورد سنجش قرار دادترا میانواع کارایی  .زمان استفاده کرده است

شود  کارایی فنی به کسب حداکثر خروجی از منابع مصرفی معین اشاره دارد و بنگاهی کارا محسوب می: ـ کارایی فنیالف

یعنی بنگاهی . کارایی فنی مفهومی نسبی است. کانات موجود، حداکثر کاالها یا خدمات را تولید نمایدکه بتواند با استفاده از ام

  . ها یا با استاندارد موجود بتواند محصوالت بیشتري تولید نماید شود که در مقایسه با سایر بنگاه کارا محسوب می

هاي بهینه، با توجه به  ها در نسبت فاده از نهادکارایی تخصیص توانایی یک بنگاه را در است: ـ کارایی تخصیصیب

کارایی تخصیصی، تخصیص بهینه عوامل تولید با توجه به قیمت آنها را . دهد آوري تولید انعکاس میهاي نسبی و فن قیمت

ها  ب وروديترین ترکی عبارت دیگر این کارایی به تولید بهترین ترکیبات محصوالت با استفاده از کم هزینهه ب. دهد نشان می

اي از عوامل تولید است که سطح مشخصی از  ترتیب کارایی تخصیصی مستلزم انتخاب مجموعه ر این اساس،ب. داللت دارد

  .نامند کارایی تخصیصی را کارایی قیمت نیز می. محصول را در حداقل هزینه تولید نماید

.داند می) کارایی قیمت(کارایی فنی و تخصیصی فارل کارایی اقتصادي مؤسسات را شامل دو جزء : کارایی اقتصادي -ج

با استفاده .آید می هاي آن صنعت بدست کارایی ساختاري یک صنعت از متوسط وزنی کارایی شرکت:دـ کارایی ساختاري

  .توان کارایی صنایع مختلف با محصوالت متفاوت را مقایسه کرد هاي کارایی ساختاري می از معیار

. آید ارایی مقیاس یک واحد از نسبت کارایی مشاهده آن واحد به کارایی در مقیاس بهینه بدست میک:ـ کارایی مقیاسي

  .باشد هدف این کارایی تولید در مقیاس بهینه می

وري بر مبناي تعاریف و  هاي سنجش کارایی و بهرهترین روش وري از نخستین و متداول هاي بهره ها یا نسبت شاخص

هاي بسیاري  وري است که به دلیل سادگی روش و توضیح دهندگی مناسب، کاربرد گیري بهره وژي اندازهمفاهیم اولیه در متدول

هاي   هاي حاصل از فعالیت لیکن میزان دقت و اطمینان به این روش به شدت تحت تأثیر آمار و اطالعات و داده. یافته است

هاي قابل تعریف، متناسب با شرایط و  پذیري باالي نسبت افانعط هاي این روش قابلیت  از ویژگی.باشد سازمان مربوطه می

هاي قابل سنجش  باشد و تا حد قابل توجهی، دست پژوهشگر در متناسب نمودن نسبت خاص بنگاه مورد بررسی می هاي  فعالیت

ده از مجموعه اطالعات با استفا(DEA)1ها  داده که در روش تحلیل فراگیردر حالی.باشد با اهداف و مقاصد مورد نظر باز می

اساس عملکرد هاي مؤثر و مورد استفاده در فرآیند تولید بر و همچنین کلیۀ عوامل و نهاده) خدمات(مربوط به محصوالت نهایی

سسات مورد بررسی در ؤریزي خطی، کارایی نسبی م هاي برنامههاي نمونه، یک حد استاندارد تولید، برآورد و به کمک روشبنگاه

وري کل  باشد، بهره دار می در این روش که از مبانی تئوریک بهتري نسبت به روش قبلی برخور. شود ا آن سنجیده میمقایسه ب

ی یآن یعنی کارایی تکنولوژیکی، کارابه تفکیک اجزاي ،3کوئیستعوامل تولید و شاخص مالم2عوامل تولید از طریق توابع مسافت

  .گردد شود، محاسبه و برآورد می ر زیر اشاره میی مقیاس، به صورتی که دیمدیریتی و کارا

گیـري کـارایی اسـتفاده     آوري شـده بـراي انـدازه    که از کلیه مشاهدات گرد کها، روشی است ناپارامتری داده تحلیل پوشش

بررسـی  واحـد را    nمـدل، عملکـرد   nکارا بهینه کرده و بـا سـاخت و حـل     نماید و هر کدام از مشاهدات را در مقایسه با مرز می

در این روش با ترکیب تمامی واحدهاي تحت بررسی، یک واحد مجازي با باالترین کارایی ساخته و واحدهاي دیگر را با . کند می

___________________________________________________________________________
1 Data Envelopment Analysis Method

2 Distance Functions
3 Malmquist Index
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و کـارایی بـه مقیـاس    ) مـدیریتی (ین روش ضمن محاسبه کارایی فنـی، تفکیـک آن بـه کـارایی تخصیصـی     ادر. سنجد آن می

  . باشد پذیر می امکان

 )Yt(کلیه بردارهـاي محصـول   )Xt(مجموعه عوامل تولید )Ft(یست با استفاده از تکنولوژي تولید در شاخص مالم کوئ

  بدین صورت. نمایدمیرا تعریف 

   }Xt ها می توانندYt ها را تولید کنند )yt  ،xt ( { =Ft                

اسـاس توابـع مسـافت عوامـل     بنابراین بـر . دباشیعنی تکنولوژي شامل مجموعه بردارهاي ممکن عوامل تولید محصول می

  :کوئیست عبارتست ازتولید شاخص مالم
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که در آن 
tE تغییرات کارایی فنی کل و  0

wT و Tه تحوالت تکنولوژي را در خصوص تابع تولیـد مـرزي بـین دو دور    0

Wکه البته. دهدنشان می
tE حاصلضـرب دو نسـبت   . شـود  به تغییرات کارایی مدیریت و تغییرات کارایی مقیاس تجزیه مـی  0

را  Wو Tشود پیشرفت تکنولوژي بـا انتقـال تـابع تولیـد مـرزي طـی دوره      داخل کروشه که میانگین هندسی آنها محاسبه می

  . نمایدمحاسبه می

),( tt
w xyd   tو مقادیر   wتولید بنگاه با تکنولوژي دوره: 0

),( tt
t xyd   tو مقادیر    tتولید بنگاه با تکنولوژي دوره: 0

),( ww
w xyd   wو مقادیر دوره  wتولید بنگاه با تکنولوژي دوره : 0

),( ww
t xyd   wو مقادیر   tدورهتولید بنگاه با تکنولوژي : 0

),,,( ttww xyxym   )TFPch(وري کل عوامل تولید تغییرات بهره: 0

مورد  سههاي گوناگون و متنوع سازمان یا مؤس ه هاي این روش، عدم محدودیت در استفاده از محصوالت و نهاد از مزیت

قرار گرفته، لیکن این روش نیز به شدت وابسته به  هاي مختلف مورد استفاده چه این روش بارها در فعالیتاگر. باشد بررسی می

 هایی که نظام جامع آماري منسجم و کاملی ندارند قابلیت آمار و اطالعات مربوط به فعالیت مورد بررسی است و در فعالیت

  .کاربرد چندانی نخواهد داشت

وري از شاخص مالم کوئیسـت  اسبه بهرهها، در این مطالعه جهت مح بدین ترتیب با در نظر گرفتن معایب و مزایاي شاخص

  . شود استفاده می) DEA(ها و روش تحلیل فراگیر داده) تابع مسافت(

  :مطالعات تجربی- 3

اي داده شده است و در مطالعاتی نیز از این معیار براي مقایسه  وري و کارایی اهمیت ویژه در طی دهه اخیر به موضوع بهره

ها استفاده شده  از مواردي که از این معیار براي بیان تفاوت در بین بخشمورد در ذیل به چند . شده است استفادهها  بین بخش

  :گردد است اشاره می

ارزیابی کـارایی کارخانجـات قنـد کشـور بـه روش تحلیـل پوششـی        "در مطالعه خود با عنوان  ]3[پورکاظمی و غضنفري 

بـه ایـن منظـور،    . انـد کارخانجات قند پرداختـه  کارایی رخانه قند به ارزیابی کا 33هاي  ها و ستانده با توجه به آمارنهاده "ها داده

) کـارایی مقیـاس  (نسبت به مقیـاس   رو بازده متغی) کارایی فنی(به مقیاس نسبت کارایی کارخانجات در دو حالت بازدهی ثابت 
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کارخانـه   7درصـد و   69د معـادل  متوسط کارایی فنـی کارخانجـات قنـ   دهد که  نتایج کارایی فنی نشان می. محاسبه شده است

صل شده از کارایی فنی بدین نتیجـه رسـیده اسـت کـه     ااین مطالعه بر طبق فرضیات و نتایج ح. درصد است 100داراي کارایی 

همچنین در مقایسه کارخانجات با ظرفیت مختلف نشـان  . صرف حضور یک کارخانه در بورس، نشان دهنده کارایی باالتر نیست

  .اند هاي ناشی از مقیاس بیان کرده هاي کوچکتر کاراتر هستند و دلیل آن را صرفه هاي بزرگ از کارخانه انهدهد که کارخ می

هـاي   با استفاده از داده "هاي عمده صنعت ایران بررسی ناکارایی تکنیکی در زیربخش"در مطالعه خود با عنوان ] 4[فریور

، 1378تـا   1373هـاي   اي صنعتی داراي ده نفر کارکن و بیشتر طـی سـال  ه تابلویی و همچنین به کمک آمار و اطالعات کارگاه

صنایع محصوالت غذایی، آشامیدنی و خـوراکی؛ صـنایع نسـاجی،    (زیر بخش عمده آن  6توابع تولید مرزي براي بخش صنعت و 

کـانی غیـر فلـزي و     سنگ، الستیک و پالستیک، صنایع پوشاك و چرم؛ صنایع تولید چوب و کاغذ؛ صنایع شیمیایی، نفت، زغال

هـاي آن   برآورد کرده است تا میزان ناکارایی را در هـر یـک از زیـربخش   ) فلزات اساسی و صنایع ماشین آالت و تجهیزات و ابزار

  :محاسبه نماید که به نتیجه ذیل دست یافت

داراي بیشـترین   سنگ، الستیک و پالستیک و صنایع محصوالت غذایی، آشامیدنی و خـوراکی  صنایع شیمیایی، نفت، زغال

. کارایی تکنیکی و صنایع نساجی، پوشاك و چرم و صنایع ماشین آالت و تجهیزات و ابزار داراي کمترین کارایی تکنیکی هستند

پس از برآورد میزان متوسط کارایی تکنیکی در صنایع کشور، روند تغییرات زمانی کارایی مورد بررسی قرار داده است و مشاهده 

ده طی دوره مورد مطالعه که در سـه گـروه صـنایع شـیمیایی، نفـت،      هاي عم ایی متوسط هر یک از زیربخشکرده است که کار

و صنایع نساجی، پوشاك و چـرم رونـد زمـانی     صنایع محصوالت غذایی، آشامیدنی و خوراکی ،سنگ، الستیک و پالستیک زغال

شده است و روند تغییـرات کـارایی در سـه گـروه دیگـر از      دار و از لحاظ جهت تأثیر گذاري منفی برآورد  تغییرات کارایی معنی

  . بدین معنی که میزان کارایی این سه گروه طی دوره زمانی مورد مطالعه ثابت بوده است. لحاظ آماري بی معنی است

هـاي تولیـدي بـه وسـیله تحلیـل پوششـی        وري در شـرکت  گیري بهرهاندازه"در مطالعه خود با عنوان  ]1[آذر و مؤتمنی

انـد و   محسوس بر اساس دوره زمانی ماهیانه استفاده کـرده هاي غیر ها و ستانده ند از نهادها انجام داده 1383که در سال  "ها داده

بـا  ) کاشی ایرانـا (ایران خانجات مختلف تحت نظارت شرکت کارخانجات چینی رکاAHPبندي  و رتبهCCRهاي  به وسیله مدل

  .اند اند و کاراترین کارخانه را شناسایی کرده یکدیگر مقایسه کرده

ها  پوششی دادهوري بخشی در اقتصاد ایران با کاربرد تحلیل در مطالعه خود به ارزیابی کارایی و رشد بهره] 9[میرزابابازاده 

و دوران ) 1368-73(، دوره برنامه اول توسعه )1360-67(ره جنگ ، دو)1357-59(هاي دوره انقالب  دوره مجزا به نام ردر چها

اول در هر بخـش کشـاورزي،    درجه نتایج حاصل از این مطالعه مؤید آن است که در. اند پرداخته) 1374-78(برنامه دوم توسعه 

وري کل براي هر  شد بهرهوري کل به طور متوسط منفی بوده است و در کل دوره مورد مطالعه نیز ر صنعت و خدمات، رشد بهره

درصد کارایی  1/1از عوامل اصلی آن کاهش . دهد سه بخش اصلی اقتصاد منفی بوده و کاهشی در حدود یک درصد را نشان می

در ) کـار و سـرمایه  (عـالوه بـر ایـن مطالعـه، محاسـبه کـارایی       . تکنیکی و کاهش نیم درصدي کارایی مدیریتی بیان شده است

، عنوان مطالعه دیگـر  ] 4[توسط علیرضا رحمان ستایش و جلیل خداپرست 1347-80ایران طی دوره هاي عمده اقتصاد  بخش

بـا اسـتفاده از   در این مطالعه پس از محاسبه موجودي سرمایه براي سه بخش کشاورزي، صنعت و خـدمات  . در این زمینه است

بـه روش رگرسـیون بـه ظـاهر نـامرتبط      تابع تولید مرزي آمار موجود براي دوره مذکور اقدام به برآورد  و استفاده ازPIMروش 

درصد، بخـش   7.34دهد که کارایی فنی در بخش کشاورزي  نتایج حاصل از مقایسه کارایی این سه بخش نشان می. نموده است

  . باشد درصد می 30.1درصد و خدمات  29.6صنعت و معدن 

براي اقتصاد تایلند انجام  1] 16[پیتون اي است که توسط عهصورت پذیرفته در این رابطه، مطال خارجی از جمله تحقیقات

اختصـاص   1996-1970در این تحقیق که به بررسی چگونگی کارایی هشت بخش اصلی اقتصـاد تایلنـد طـی دوره    . یافته است

نشـان  نتـایج  . سال مورد بررسـی واقـع شـده اسـت     26ها به تفکیک و براي وري براي این بخش دارد، میزان کارایی و رشد بهره

ترتیـب بـاالترین کـارایی را در طـی ایـن دوره      ه هاي صنعت، برق و آب بترین کارایی و بخشنییدهد که بخش خدمات با پا می

___________________________________________________________________________
1 Paitoon, (1998).
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هـاي  هاي مختلف اقتصاد تایلند بـوده و اکثـر بخـش   در بخشTFPنتایج کلی این مطالعه حکایت از نقش اندك رشد . اند داشته

  .اند و بخش خدمات از این جنبه ناکاراترین بخش بوده است وري مواجه بوده بهرهاقتصادي تایلند با کاهش رشد 

صـورت پذیرفتـه، مؤیـد     1997-1991استان چین و براي دوره  30براي 1] 13[آلر مک و در مطالعه دیگري که توسط هو

دمات، پسـت و تلگـراف،   کشـاورزي، صـنعت، خـ   (هاي مـورد مطالعـه   این نکته است که در طی دوره مورد نظر در تمامی بخش

سو بوده است، که هر دو استان مربوطه جزو توسعه استان شانگهاي و جیانگ 2بهترین عملکرد مربوط به ) ونقل، ساختمان حمل

بخش کشاورزي کاراترین و بخش ساختمان (TE)در طی دوره از لحاظ کارایی فنی. شوند ترین مناطق چین محسوب می یافته

ترتیـب داراي  ه ونقل و پست و تلگراف ب هاي کشاورزي، حملبخش (TFP)وري کل عوامل تولید ظ رشد بهرهناکاراترین و از لحا

  .اند ها رشدي منفی داشتهیه بخشبیشترین رشد مثبت و بق

وري کـل   گیـري بهـره   بـراي انـدازه  ) DEAروش (تحلیل پوششی داده هـا  از روشبا استفاده این نوع مطالعات دیگرنمونه 

2] 12[فروسـتنر و ایساکسـون    در مطالعـه  باشـد  کشـور مـی   57المللی که شامل  در سطوح بین) کوئیستخص مالمشا(عوامل 

TFPروند 1980-1990ایران هم در بین کشورهاي مورد مطالعه وجود دارد که براساس نتایج آن در دوره . استفاده شده است

  . درصد رشد منفی مواجه بوده است 5/2ایران با 

هـا در بخـش صـنعت و همچنـین محاسـبه      موارد مذکور مطالعات دیگري نیز وجود دارد که براي مقایسه اسـتان  عالوه بر

اي  مطالعـه  ،تا زمان تدوین این مقالـه  با این وجود و با توجه به اطالعات محققین. ها وجود داردها در سایر بخش کارایی سازمان

ژي وجود داشته باشد نه در مطالعـات داخلـی و نـه در مطالعـات خـارجی      که به بررسی کارایی صنایع در سطوح مختلف تکنولو

تواند نقطه شـروعی بـراي تعیـین تکنولـوژي کـارا بـراي ایـران و همچنـین راهنمـایی بـراي            این مطالعه می. شود نمیمشاهده 

تأسیس صادره آنهـا بـر   هاي مرتبط با بخش صنعت از جمله سازمان صنایع و معادن باشد تا مجوزهاي  گذاران و سازمانسیاست

  . برخوردار باشد ماش از کارایی الزاین اساس باشد که آن واحد با توجه به نوع تکنولوژي

  

  ها کارایی صنایع به روش تحلیل پوششی داده تحلیل-4

را وري در رشـد تولیـد مربوطـه     هاي اجرایی مکلفند سهم ارتقاي بهـره  در برنامه چهارم توسعه آمده است که همه دستگاه

وري  محور بـه یـک اقتصـاد بهـره     تعیین کرده و الزامات و راهکارهاي الزم براي تحقق آنها براي تحول کشور از یک اقتصاد نهاده

وري در  وري در هر سازمان، ابتدا باید روند تغییـرات بهـره   ریزي به منظور ارتقاي بهره بنابراین، لزوم برنامه. محور مشخص نمایند

وري معین  یرات بهرهها باید سهم عوامل مؤثر در تغی در تحلیل. ي گذشته محاسبه و مورد بررسی قرار گیردها آن صنایع در دوره

وري  وري وابسته به تحلیل و شناخت صحیح از عوامل تأثیرگذار بر بهره ارائه یک برنامه عملی و منطقی در بهبود بهره زیرا. گردد

وري تأثیرگـذار اسـت بررسـی     کـه در تغییـرات بهـره    نیکی، مدیریتی و مقیـاس فنی، تک لذا در این بخش تغییرات کارایی. است

بر اسـاس   مختلف ها از طریق مقایسه نسبی صنایع با تکنولوژي روش تحلیل پوششی دادهاین قسمت با استفاده از در . گردد می

. شـود  وري پرداخته می یست به محاسبه بهرهکوئخص مالمهاي آنها به برآورد مقادیر کارایی و از طریق شا ها و ستانده مقادیر داده

مورد بررسی با صنایع شود که این سه گروه  در نظر گرفته می» مرز کارایی«هاي موجود مرزي به نام  در این روش به کمک داده

اند، لذا  فتهبندي قرار گراز آنجایی که صنایع در این پژوهش بر اساس معیار خروجی مورد طبقه. شوند این مرز بهینه مقایسه می

کنیم و محاسـبات   معطوف می) ستانده محور بودن تحلیل(ها  وري نیز توجه خود را به خروجی در تحلیل کارایی و محاسبه بهره

  . گیرد ها صورت می با حداکثرسازي محصول با ثابت در نظر گرفتن سطح داده

___________________________________________________________________________
1 Hu and Mcaleer, (2002).
2 Frostner and Isaksson, (2002).
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هـاي منتشـر شـده توسـط      دادهدر کـه  از آنجایی  .انرژي مصرفی استارزش کار و ها در این مطالعه سرمایه، نیروي ورودي

گـذاري   و بیشتر موجودي سرمایه وجود ندارد و تنها سـرمایه کارکن نفر  10صنعتی هاي کارگاهز آمار ایران در سرشماري از مرک

  .استاستفاده گردیده از روش تابع نمایی) گذاري به سرمایه هاي سرمایه داده(ه است، لذا براي این تبدیل دذکر گردی

  
t

t eII 
0

  

معرفی شـده اسـت،   ] 5[آبادي  ، شاه]7[انصاري زارع نژاد و مطالعه بدین جهت که این روش در مطالعات متعددي از قبیل

از آنجایی که کارکنان مشغول به کـار در یـک صـنعت و حتـی در     ، از طرف دیگر. در این مطالعه فقط به آن اشاره گردیده است

بین بـردن ایـن نـاهمگنی در ایـن مطالعـه بـه جـاي تعـداد          زاز لحاظ تحصیالت و مهارت همگن نیستند، لذا براي ا یک کارگاه

تعـدیل   1376بـه قیمـت ثابـت    PPIکارکنان از ارزش جبران دستمزد و خدمات استفاده شده است که با اسـتفاده از شـاخص   

.تعـدیل شـده اسـت    1376ین متغیر نیز به قیمت ثابـت سـال   ورودي دیگر نیز ارزش انرژي مصرفی است که به ا. گردیده است

کننده و بـه همـان سـال پایـه     این متغیر با استفاده از شاخص قیمت تولید. دهد ارزش تولید، خروجی این مطالعه را تشکیل می

  . تعدیل شده است

,high, medium(گـروه صـنایع در ایـران     3،شـود  مشاهده مـی 2شماره جدول طور که در  همان low (   از کـارایی فنـی

جـایی کـه کـارایی     از آن. مناسبی برخوردارند، اما با این وجود صنایع با تکنولوژي پایین در مقایسه با دو گروه دیگر کاراتر اسـت 

نمایـد، تفـاوت در کـارایی     فنی بیانگر توانایی بنگاه براي بدست آوردن حداکثر محصول از مجموعه عوامل تولید را منعکس مـی 

طـور کـه در تعریـف صـنایع بـا       همـان . توان در ماهیت این طبقات جستجو نمود روه مورد بررسی در این مطالعه را میگ 3فنی 

فناوري پایین بیان گردید، این محصوالت نیاز به مهارت کاري نسبتاً ساده دارند و از آنجایی که خصوصیات این صـنایع یکسـان   

در و یـادگیري  شـود و از مزایـاي آمـوزش     تبدیل میماهر کار  چند سال به نیروي کار موجود در این گروه بعد از است لذا نیروي

Medium(گروه دیگر مورد بررسی در این مطالعـه   2شود که در مقایسه با  اند و باعث می استفاده نموده 1حین عمل & High 

Technology (باشدراتر کا ،کار متخصص نیازمندند متغیر و همچنین به نیروي که تکنولوژي آنها .  

کـار الزم را   و یا نیرويکارایی تکنولوژیکی بدین معنی است که تکنیک برتر و تحوالت تکنولوژیکی، مقدار سرمایه و انرژي

لذا با توجه با ایـن تعریـف و همچنـین    . گردد وري می تیجه باعث افزایش بهرهمان واحد محصول تقلیل داده و در نبراي تولید ه

کار در تابع  کار که با توجه به ضرایب باالي عامل تولید نیروي صنایع با فناوري متوسط و مهارت نیروي نقش تحقیق و توسعه در

لذا باعث گردیده که این گروه نسبت به دو گروه دیگر از لحاظ تغییـرات  رسد، باال به نظر می )پیوست(این گروه از صنایعتولید

. ها ناکارا ظـاهر شـده اسـت    صنایع با فناوري پیشرفته در مقایسه با سایر گروه ،روهگ 3اما در میان این . تکنولوژیکی کاراتر باشد

طـی  GDPو از آنجایی که سهم تحقیـق و توسـعه بـه    هستند نسبت به تحقیق و توسعه  یکشش بسیار باالیداراي این صنایع 

گذاري در تحقیـق و   لذا این مقدار سرمایهباشد  که سهم بسیار نازلی می ]2[ده استودرصد ب 5/0تا  0/3دوره مورد بررسی بین 

  .توسعه نتوانسته باعث تغییرات تکنیکی در این صنایع گردد

کوشی، تالش و حسن تدبیر مدیریت و تالش کارکنان و ترکیـب صـحیح    گردد که سخت کارایی ناشی از مدیریت باعث می

گروه از صنایع با فناوري بـاال و متوسـط از کـارایی     2م در این مه. کند وري بنگاه را فراهم می عوامل تولید موجبات افزایش بهره

توانـد ناشـی از   این امـر مـی   .ر ناکارا استوگروه مذک 2الزم برخوردار بوده است اما در گروه صنایع با فناوري ساده در مقایسه با 

رگیري مـدیران متخصـص و کارآشـنا    ها نـاگزیر از بکـا  این حقیقت باشد که در صنایع با تکنولوژي و فناوري باال و متوسط بنگاه

که ایـن قاعـده بـراي صـنایع بـا فنـاوري سـاده زیـاد رعایـت          باشند و جابجایی و تداخل در کار مدیران کمتر است، در حالیمی

  . شودنمی

___________________________________________________________________________
١ Learning by Doing
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رایی گروه صنایع از کا 3بر اساس این معیار . هاي ناشی از مقیاس است وري عوامل تولید، صرفه از دیگر عوامل مؤثر بر بهره

طبـق  (تقریباً داراي بـازار رقـابتی هسـتند     و الزم برخوردارند، اما صنایع با فناوري ساده از آنجایی که در مقیاس محدود هستند

با فعالیت خود در حداقل انـدازه  ) به طور نسبی کوچک(ها  تري هستند و بنگاه لذا داراي حداقل اندازه بهینه تولید پایین) تعریف

  . دنبر می ناشی از مقیاس بهره هاي بهینه از صرفه

کوئیسـت بـراي محاسـبه آن    از شاخص مالمکه وري کل عوامل تولید است  که بیانگر تغییرات بهره 2اما ستون آخر جدول 

. ضـعیت بهتـري دارد  وگـروه دیگـر    2گروه، صنایع با فناوري متوسط نسبت بـه   3دهد که در بین  استفاده شده است، نشان می

باشد و در طرف مقابل صنایع با فناوري پیشرفته قرار دارند کـه   ی، تغییرات کارایی تکنولوژیکی در این گروه مینسب يدلیل برتر

تـوان بـه تـأثیرات منفـی      ل تغییرات منفی این گـروه مـی  ئدالاز . وري کل عوامل در جایگاه آخر قرار دارد از لحاظ تغییرات بهره

  . تغییرات تکنولوژیکی استناد کرد

  

  نتایج سنجش کارایی صنایع با فناوري هاي مختلف ):2(دول ج      

وري  تغییرات بهره

  کل عوامل

  تغییرات

کارایی مقیاس

  تغییرات

کارایی مدیریتی

  تغییرات

یکولوژیکارایی تکن

  تغییرات

کارایی فنی
نوع تکنولوژي

1.030  1.025  0.998  1.006  1.024  Low Technology

1.058  1.000  1.000  1.058  1.000  Medium Technology

0.966  1.000  1.000  0.966  1.000  High Technology

1.018  1.008  0.999  1.010  1.008  Mean

  

ایـن  . هاي مختلف از توابع تولید متفـاوتی نیـز برخوردارنـد   دهند صنایع با تکنولوژينشان می) پیوست(همانطور که نتایج 

از طرف دیگـر   .شودهاي متفاوت براي صنایع داراي سطوح تکنولوژي مختلف میییتفاوت در تابع تولید منجر به عملکرد با کارا

) در پیوست مقالـه آورده شـده اسـت   (وري نشان داده شده است طور که از طریق نمودارهاي مربوط به روند کارایی و بهرههمان

دهنـده  تواند نشـان این امر می. باشندخوردار نمیوري یکسانی برهاي تولید در صنایع با تکنولوژي متفاوت از کارایی و بهرهنهاده

کار و انرژي استفاده آنها از جمله نیروي ي موردهاها بر کارایی نهادهثیر اختالف در نوع تکنولوژي بکار گرفته شده توسط بنگاهأت

دهنـد کـه   تایج مطالعه نشـان مـی  عالوه بر این، ن.ها الزم است مورد توجه قرار گیردباشد که در تغییرات تکنولوژیکی این بنگاه

ها در صنایع با تکنولوژي مختلف توجه داشته باشـند تولید الزم است به کارایی نهاده گذاران در تخصیص منابع و عواملسیاست

ي وربه بیان دیگر، در راستاي افزایش کـارایی و بهـره  . بدست آورندتري هاي بهینها متفاوت در نظر بگیرند تا تخصیصو صنایع ر

  .گنجانده شودها بنگاه ها و صنایع ایران الزم است که مالحظات تکنولوژیکی در مالحظات بنگاه

  

  نتیجه گیري و پیشنهادات -5

موانـع پـیش روي آن   به میزان کارایی و سودآوري آن فعالیـت و تـوان غلبـه بـر    ، به طور کلی توسعه هر فعالیت اقتصادي

داده کارایی صنایع با تکنولوژي مختلف را مورد آزمون قـرار   ،هاز روش تحلیل پوششی دادهاین مطالعه با استفاده ا.بستگی دارد

باشـند و نـوع تکنولـوژي نیـز بـر روي ایـن تفـاوت        دهند که صنایع داراي کارایی متفـاوت مـی  نتایج محاسبات نشان می. است

درون گروهــی بــراي  (Benchmarking)ســازيهــا از شــیوه الگوروش تحلیــل پوششــی دادهاز آنجــا کــه . اســت تأثیرگــذار

مـورد   در واحـدهاي غیـر کـارا را نیـز     بالقوه کند، لذا چگونگی انجام تعدیالتسازي واحدهاي کارا و غیرکارا استفاده میمشخص

با توجه به نتایج به دست آمده مبنی بر پایین بودن کارایی مـدیریتی صـنایع بـا فنـاوري سـاده و همچنـین       . دهداشاره قرار می

، الزم اسـت کـه   هـاي مختلـف  ي افزایش کارایی صـنایع بـا فنـاوري   در راستاایین بودن کارایی فنی صنایع با فناوري پیشرفته، پ

تـرین   آنجا که دانش اصلیاز .ها براي تخصیص بهینه منابع بین صنایع مختلف تغییراتی ایجاد نمایندگذاران در سیاستسیاست
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.ها در جهت یادگیري بیشتر تدوین شـوند  سیاستگردد، الزم است ین فرآیند محسوب میتر منبع توسعه پایدار و یادگیري مهم

در واقع، بخشی از دانش که توانایی تولید محصـول و یـا ارائـه خـدماتی را     . فناوري بخشی از دانش است که قابل حفاظت است

  :شود ه پیشنهادات زیر در این راستا ارائه میهاي این مطالع  با توجه به مجموعه یافته .شود داشته باشد فناوري نامیده می

هاي داراي  هاي سرریز فناوري در جهان و تأکید ویژه بر حوزه مندي از جریان هاي فناوري و ایجاد شرایط بهره توسعه قابلیت

اي باال در صنایع نوین توان توسعه

صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و  بر، صنایع انرژي(هاي رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع  تقویت مزیت

)ها دستی آن هاي پایین تکمیلی کشاورزي و زنجیره

 از طریق اختصاص تواند که دولت میهاي نوین و پیشتاز فناوري در کشور،  از تولید کاالها و خدمات در عرصهحمایت

.آورد حمایت به عملاز آنها بخشی از تقاضاي دولت به خرید این تولیدات 

هاي داخلی عملیاتی شده و موفق در زمینه تکنولوژي میزان نوآوري ید مورد توجه خاص قرار گیردشاخص دیگر که با

هاي هاي داخلی در نوسازيدیگر، سهم نوآوري به عبارت. محصول، فرآیند، و مدیریت در صنایع مهم کشور است

کالن و مشخص و هاي بدون داشتن شاخص .باشدمیمهم یندهاي صنعتی در صنایع کلیدي کشور آمحصوالت و فر

توان مطمئن شد که در این راه نوآوري نمیوتحقیقاهمیتمورددرشیواهايصحبتصرفبهآنها وو نظارت برگیرياندازه

اطالعاتی  هاي داخلی، تعبیه یک سیستمبر توجه به نوآوريدر این زمینه عالوه . ایممهم موفقیت آمیز حرکت را آغاز کرده

.باشدها و صنایع مختلف از ضروریات یک اقتصاد در حال رشد و توسعه میمناسب و منسجم براي سنجش کارایی سازمان
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Efficiency Analysis of Industries with different Technology

A Case Study of Iranian Industries during the years 1997-2007

Dr Ezatollah Abbasian1, Mohammad Reza Dehghanpour2, Babak Dehmoubed3

Abstract

This paper studies the efficiency of industries including high, medium and low technology industries in large 

scale firms in Iran over the period 1379-86. Today, this is a fact that the process of increasing global 

competition, promote technical economy is inevitable and improve quality, reduce costs and so on, are necessary 

condition for survival, durability, and defensive aggression in the world market. This situation is what caused it 

gives ease of technical developments, increase efficiency and productivity. In this study the efficiency of 

industries with different technology by using a non parametric method, DEA, has been assessed. The results 

indicate to various efforts which are needed to improve the performance of different industries with different 

technologies.
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