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 گیري و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر بهره ورياندازه

  نساجی استان چهارمحال و بختیاري  در صنایع 
  2و دکتر کریم آذربایجانی  *1الهام اسمعیلی سرتشنیزي

دانشجوي کارشناسی ارشد گروه اقتصاد ، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد   -  1
  ) خوراسگان( اصفهان

دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، دانشیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد - 2
  )              خوراسگان( اصفهان

   EL_esmaily289@yahoo.com  درس پست الکترونیکی مؤلف رابط آ:*                                                                                                                                     

  

  چکیده

-این تحقیق با هدف اندازه. وري یکی از مهمترین عوامل استدر میان عوامل گوناگون توسعه اقتصادي، بهره

) TFP( وري کل عوامل تولیدمایه و همچنین رشد بهرهوري جزئی نیروي کار و سرگیري روند تغییرات بهره
در این . تدوین گردیده است 1391 – 1373براي صنایع نساجی استان چهار محال و بختیاري طی دوره زمانی 

وري جزئی نیروي کار و سرمایه به صورت نسبت تولید به نهاده مورد نظر و در محاسبه راستا، محاسبه بهره
وري کل عوامل گیري بهرهبراي اندازه. وامل تولید از شاخص سولو استفاده شده استوري کل عشاخص بهره

که از میان توابع . بخش صنعتی برآورد گردیده است اینتوابع تولید انواع تولید از طریق شاخص سولو، ابتدا 
اري انتخاب گردیده استان چهار محال و بختی منسوجات  فلتچر براي صنایع –تولید برآورد شده تابع تولید لو 

بهره وري جزئی نیروي کار در دهد که وري صنایع این استان نشان میگیري بهرهنتایج حاصل از اندازه. است
که 1387و  1384،1385هاي این صنعت روند روبه رشدي را طی دوره مورد مطالعه داشته است به جز سال

 35/0وري جزئی نیروي داراي رشد بهره شاخص .وري جزئی نیروي کار کاهش یافته استمقدار بهره
تجربه کرده  1383وري را در سالشاخص بهره وري جزئی سرمایه نیز باالترین میزان بهره .باشددرصدي می

شاخص بهره وري کل . درصدي است 34/0و در طول دوره مورد مطالعه این شاخص داراي نرخ رشد . است
 01/0و داراي نرخ رشد  سال پایه داراي نوسان بوده است عوامل تولید در این صنعت همواره نزدیک به

گیري و ارزیابی اهمیت تأثیر هر یک از اندازه بهدر ادامه با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی  .درصدي است
وري کل دهد که رابطه بین تولید سرانه و بهرهنتایج نشان می. شودوري استفاده میعوامل اقتصادي مؤثر بر بهره

  . دار استمثبت و معنیمتغیر شدت سرمایه و وامل تولید ع

  وري کل عوامل تولید، تابع تولید وري جزئی نیروي کار و سرمایه، بهرهبهره: واژگان کلیدي
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  مقدمه -1

در ایران . اندیفا کردهاي در رشد و شکوفایی صنعتی اکنندهنیصنایع نساجی از دیر باز نقش تعی
. زا استهاي اشتغالترین بخشصنعت نساجی از قدمت طوالنی برخوردار بوده و یکی از مهم

تواند نکته مثبتی در تأمین نیاز داخلی و هاي نسبی بسیار در صنعت نساجی که میبا وجود مزیت
در حال حاضر درصد دستیابی به بازارهاي صادراتی و ارز آوري مناسبی باشد اما متأسفانه، 

به ویژه در . شوندهاي موجود در بازار از دیگر کشورها وارد میزیادي از پوشاك و پارچه
شرایط کنونی کشور که رفع بحران بیکاري و افزایش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غیر 

ن بخش بنابراین اهمیت هر چه بیشتر توجه به ای .ترین اهداف اقتصادي کشور استنفتی از مهم
  .شودتر میاز صنعت روشن

هاي هر استان به منظور ها و قابلیتامروزه با توجه به محدود بودن منابع،  شناخت ویژگی 
هاي اقتصادي و اجتماعی با هدف توسعه و استفاده بهینه از منابع و تهیه برنامه متناسب با ویژگی

بختیاري داراي موقعیت و محالاستان چهار. پذیري کشور ضروري استپیشرفت و رقابت
است، بنابراین بخش کشاورزي توانایی کافی   کوهستانی و کمبود منابع و اراضی قابل کشت

هاي اقتصادي کشور ترین بخشبخش صنعت یکی از مهم. براي جذب نیروي کار را ندارد
در تعداد نیروي شاغل با صنایع تولید منسوجات  ،در استاناست که از بین صنایع مختلف 

از نرخ نرخ اشتغال  17/0نفر کارکن و سهم  1915هاي صنعتی  ده نفر کارکن و بیشتر با کارگاه
با . باشددر طول دوره مورد مطالعه جایگاه سوم رادر ایجاد اشتغال دارا می 05/0و نرخ رشد

تواند در توسعه این بخش می همچنین در رشد و ایعصناین بخش ازتوجه به اهمیت و جایگاه 
  .مؤثر باشددر این استان کارد و توسعه وجذب نیرويرش

گیري مطلوب و بهینه از منابع درجه توسعه یافتگی کشورها از بعد اقتصادي، به میزان بهره
در . موجود و به کارگیري مناسب از امکانات در جهت رسیدن به اهداف اقتصادي بستگی دارد

وري به بهره.  کی از مهمترین عوامل استوري یمیان عوامل گوناگون توسعه اقتصادي، بهره
اي مرفه مد نظر مسؤالن و عنوان یک ضرورت جهت ارتقاء سطح زندگی و ساختن جامعه

با توجه به مطالب باال و اهمیت صنایع تولید منسوجات در رشد و توسعه ،  .باشداقتصاددانان می
در مقاله حاضر  بر همین اساس .باشدوري میبه این رشد و توسعه بهره کننده  از عوامل کمک
سپس پیشینه تحقیق و مطالعات . گیري آن بیان شده استوري و روش اندازهابتدا مفهوم بهره
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نتایج پرداخته شده و نهایتا  ارائه  و روش تحقیقدر ادامه به معرفی . انجام شده مرور شده است
  .ارائه شده استو پیشنهادات نتیجه گیري 

  

  وريمفهوم بهره - 1- 1

 .ور به استناد فرهنگ واژگان فارسی به معناي، سود آوري، مفید بودن و کامیابی استه بهرهواژ
قربانزاده، (مولد بودن است در لغت به معناي، قدرت تولید، بارور و 1وريواژه انگلیسی بهره

وري در فرهنگ اصطالحات اقتصادي نسبت بین مقدار معینی ترین تعریف بهرهساده. )1392
  ).1725، ص1371فرهنگ، (مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید استمحصول و 

  

  وريگیري بهرههاي اندازهروش - 1-2
-با توجه به این که هر روش اندازه. هاي متفاوتی وجود دارد وري روشگیري بهرهبراي اندازه

وري گیري بهرهگیري اهداف خاصی را در نظر دارد، بنابراین انتخاب روش مناسب اندازه
هاي آماري و اطالعات الزم براي بستگی به مشخص بودن اهداف و در دسترس بودن داده

وري به طور عمده به چهار دسته یعنی گیري بهرهنوع روش اندازه. وري داردگیري بهرهاندازه
به دلیل اینکه در سطح . شوندروش اقتصاددانان، مهندسین، حسابداران و مدیران تقسیم می

هاي اقتصادي و ملی، دیدگاه اقتصاددانان معمول است در این تحقیق نیز از یتها و فعالبخش
وري را در طول زمان این روش سطح تغییرات بهره. روش اقتصاددانان استفاده شده است

. کندوري نمایان میکند، همچنین اثرات عوامل شناخته شده را بر روي بهرهمحاسبه می
، روش 3، روش تابع تولید2هاي نظیر روش شاخصوري از روشاقتصاددانان براي محاسبه بهره

روش به کار رفته در این  ).38، ص1384، دیگرانعسگري و ( کننداستفاده می 4ستانده -داده
  .باشدتحقیق نیز روش شاخص و تابع تولید می

وري وجود دارد در یک تقسیم بندي کلی دو نوع اساسی شاخص بهره روش شاخص 
وري کل وري جزئی عوامل تولید، بهرهبهره: این دو نوع عبارتند از). 1384 امامی میبدي،(

   .عوامل تولید
                                                             
1Productivity 
2Index Approach 
3 Function Approach 
4Input – Output Approach 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


4 

 

  وري جزئیبهره - 1- 2- 1

گاه هر. کندرا به صورت کمی توصیف میوري نسبت بین ستانده و داده یک سیستم تولید بهره
از منابع و عوامل تولید  رابطه ستانده با یکی "ها و منابع ، صرفادر نسبت مذکور از بین کلیه داده

وري بهره ).1372اقدسی، ( وري جزئی گویندوري را بهرهمورد بررسی قرار گیرد چنین بهره
وري جزئی دو نهاده در این تحقیق بهره. گرددجزئی به صورت نسبت تولید به نهاده تعریف می

  .شودنیروي کار و سرمایه محاسبه می

  
  وري نیروي کاربهره

وي کار مشخص کننده میزان تولیدي است که هر واحد نیروي کار در جریان وري نیربهره
باشد که در صنایعی وري نیروي کار از این نظر داراي اهمیت میبهره. کندتولید ایجاد می

تواند تقریب وري نیروي کار میاست پس بهره) صنایع کاربر(مهمترین عامل تولید نیروي کار 
وري ولی باید به این مسئله توجه داشت که بهره. امل تولید باشدوري کل عوخوبی براي بهره

را ... گذاري، تخصص، مهارت و مدیریت و نیروي کار هیچ وقت تغییرات تکنولوژي، سرمایه
  ).1386مختاري مسینائی،(کندمنعکس نمی

  :شودوري نیروي کار به صورت زیر محاسبه میبهره
  )1(  100×GLP= 

  )2(  LPt =  

  :باشندکه در روابط باال متغیرها به این ترتیب می

GLP  :وري نیروي کار در زمان شاخص بهرهt 

LPt  :وري نیروي کار در زمان بهرهt 

LP0 :وري نیروي کار در زمان پایهبهره  

Vt :ارزش افزوده به قیمت جاري 

  تعدادنیروي کار: 
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  وري سرمایهبهره
در این تحقیق . وري سرمایه استوري جزئی عوامل تولید بهرههاي بهرهکی دیگر از شاخصی

وري سرمایه به فرمول بهره. شودگذاري انجام گرفته در تولید استفاده میاز ارزش سرمایه
  :باشدصورت زیر می

)3( × 100 GCP =  

)4(                         CPt =   
  

  که در روابط باال

GCP  :وري سرمایه در زمان شاخص بهرهt  

CPt :وري سرمایه در زمان بهرهt 

CP0  :وري سرمایه در زمان پایهبهره  

Vt :ارزش افزوده به قیمت جاري  

Kt   :ارزش سرمایه گذاري در هر دوره  

  
  وري کل عوامل تولیدبهره -2- 1-2

وري کل عوامل تولید متمرکز ي بهرهن روي مطالعهبعد از جنگ جهانی دوم تالش اقتصاددانا
اي از عوامل وري کل عوامل تولید تغییرات تولید را در ارتباط با تغییرات مجموعهبهره. شد

وري کل عوامل تولید به علت لحاظ نمودن اثرات آن بهره. دهدتولید مورد بررسی قرار می
تواند وري جزئی، میولید دارند به همراه بهرهگروه از عوامل، که بیشترین نقش را در فرایند ت

چگونگی استفاده مؤثر از عوامل تولید را نشان دهد و در جهت گیري اقتصادي بخش صنعت 
گیري هاي متفاوتی جهت اندازهتا کنون از طرف اقتصاددانان روش. مورد استفاده قرار گیرد

براي محاسبه  5ه از شاخص سولودر این مطالع. وري کل عوامل تولید ارائه شده استبهره
وري کل عوامل تولید از نسبت ستانده کل بهره .وري کل عوامل تولید استفاده خواهد شدبهره

                                                             
5Solow Index 
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وري کل عوامل منعکس کننده تأثیر بر این اساس بهره. باشدبه مجموع تمام عوامل نهاده می
  . است) ستانده (ها بر تولید کلیه نهاده

ها است از مشکالت حاصله وري ترکیبی تمام نهادهتولید، بهرهوري کل عوامل چون بهره
اضافه بر این، این امکان وجود دارد که  .شودبواسطه در نظر گرفتن تنها یک عامل پرهیز می

وري کل عوامل تولید میزان تأثیرگذاري و اهمیت نسبی هر یک از عوامل تولید را در بهره
ترین روش ترین و شناخته شدهکل عوامل عمومی وريبر این اساس، بهره. محاسبه نمود

  ). 1389محمودي میمند، ( وري استگیري بهرهاندازه
  

  مروري بر تحقیقات انجام شده -2

اي در این مورد در داخل و وري در اقتصاد تحقیقات گستردهبا توجه به اهمیت موضوع بهره    
ت خاص این بخش در اقتصاد، وري در صنایع و اهمیموضوع بهره. خارج صورت گرفته است

موضوع اصلی تحقیقات بسیاري از محققین است در ادامه به برخی از تحقیقات که در رابطه با 
  .گرددوري صورت گرفته است، بیان میبهره

وري کل گیري و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر بهرهبه اندازهي امطالعهدر )1995(6سینگ
دهد نتایج نشان می. گروه صنعتی هند پرداخته است 1973 -1994عوامل تولید طی دوره زمانی 

، وري به ترتیب براي گروه صنایع مواد غذایی و آشامیدنی که بیشترین نرخ رشد سالیانه بهره
وري ترین نرخ رشد بهره، صنعت حمل ونقل و صنایع شیمیایی  می باشند و پایینصنایع نساجی

وري در این صنایع از عواملی که باعث رشد بهره. باشدیمربوط به صنعت تولید آهن و فوالد م
شده را تغییر سیاست هاي اقتصادي دولت یعنی آزاد سازي اقتصاد و حرکت به سمت اقتصاد 

  .داندلیبرال می

وري انرژي در صنعت سیمان هند طی دوره به بررسی بهره )1999(7شوماخر و ساتایه
 دیعوامل تولوري کل ابع ترانسلوگ نشان دادند که بهرهپرداختند و با استفاده از ت 1973–1993

وري کل با استفاده از شاخص سولو و درصد افزایش یافته، سپس به محاسبه بهره 8به اندازه 
وري کل عوامل ها افزایش بهرهبه نظر آن. کندریک پرداختند که نتیجه قبلی را تأیید کرد

 . حاصل گردیده است1982ال تولید، به دنبال آزادسازي صنعت سیمان در س

                                                             
۶Singh      
٧Shumacher&sathaye 
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 1981 –1998در دورة زمانی صنعت هند  121بر روي در مطالعه اي ) 2005( 8تانگاولو سنجا و 
وري و تغییر تکنولوژي بر روي اصالح و بهبود اقتصادي بخش صنعت به بررسی تأثیر رشد بهره

. سلوگ استفاده کردندوري کل عوامل، از تابع هزینه ترانها براي محاسبه بهرهآن. پرداختند
دهد که بهبود نرخ بازگشت سرمایه و همچنین افزایش سرمایه گذاري و تولید نتایج نشان می

  .وري در صنعت بوده استبیشتر ناشی از افزایش بهره
 72وري کل عوامل تولید و نیروي کار براي به بررسی نقش بهره )2006( 9هاك پیو       

پردازد، او تابع هزینه بخش می)  1970 – 2003(هاي راي سالصنعت در اقتصاد کره جنوبی ب
دهد که نرخ رشد نتایج نشان می .استصنعت را به عنوان یک تابع ترانسلوگ در نظر گرفته

TFP درصدي و نرخ رشد -59/0اقتصادTFP  وري درصد و بهره48/0در تولید و خدمات
وري کل عوامل علت رشد منفی بهرهدر این تحقیق . درصدي رشد کرده است 59/5نیروي کار

  .تولید اقتصاد، کمبود رقابت و محدودیت تحقیق و توسعه بیان شده است
در مطالعه موردي صنعت چین،از دو مدل روند زمانی ):2010(10حشمتی و کومباکار          

به محاسبه و بررسی تغییرات تکنیکی در این دو مدل  12و شاخص عمومی تعمیم یافته 11ساده
وري کل از شاخص دیویژیا استفاده شده در این مطالعه براي محاسبه نرخ رشد بهره. داختندپر

بر نتایج  GIMدهد نتایج حاصل از تخمین مدل به روش نتایج این مطالعه نشان می. است
صنایع چین در طول دوره  TTMبا توجه به مدل . ارجحیت دارد TTMحاصل از تخمین مدل 
، GIM شد مثبت اما کاهنده برخوردار بوده، ولی با در نظر گرفتن مدل مورد مطالعه از نرخ ر

 TTMتر از نرخ رشد محاسبه شده در روش وري بسیار پاییننرخ رشد محاسبه شده براي بهره
  . است

به ) 1368(آذربایجانی . وري انجام شده استدر ایران نیز مطالعات متعددي در زمینه بهره
در این تحقیق ابتدا . پرداخته است 1346-  1364ور طی دورة وري صنایع کشبررسی بهره

وري جزئی سرمایه و عامل کار محاسبه گشته سپس بهره .موجودي سرمایه برآورد شده است
 -تابع تولید کاب(وري کل عوامل تولید از دو روش توابع تولید گیري بهرهاست و براي اندازه

شاخص کندریک و شاخص (وري و شاخص بهره داگالس و تابع تولید باکشش جانشینی ثابت
-دهند که در بین صنایع کارخانههاي محاسبه شده نشان میشاخص. استفاده شده است) سولو

                                                             
8Sanja and THangavelu 
9Hak pyo 
10Kumbhakar 
11Time Trend Model 
12General Index Model 
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آالت، ابزار و محصوالت فابریکی، صنایع فلزات اساسی و صنایع شیمیایی از اي، صنایع ماشین
مزیت نسبی باالتري نسبت به سایر اند پس این صنایع از وري کلی برخوردار بودهبیشترین بهره

هاي کالن کشور ، گذارياند و باید به این صنایع در تخصیص سرمایهصنایع برخوردار بوده
  .اولویت داده شود

وري گیري بهرهبه اندازه 1372تا  1351ساله از سال  22طی یک روند  )1380(خاکسار 
وري ص و تابع تولید به بررسی بهرههاي شاخبه دو روشی که در اقتصاد مطرح است یعنی روش

وري با استفاده ازتابع تولید، سه نوع براي محاسبه بهره. در صنعت آلمینیوم کشور پرداخته است
تابع تولید  - 3داگالس  - تابع تولید کاب - 2تابع تولید خطی  - 1تابع تولید انتخاب شده است 

در صنعت مذکور روند افزایشی وري کند بهرهکه نتیجه گیري می. با کشش جانشینی ثابت
  .داشته است

وري نیروي کار، سرمایه، انرژي و کل عوامل تولید هاي بهرهشاخص )1381(امینی 
)TPF ( وي براي اندازه. گیري می کنداندازه 1346- 1381بخش صنعت و معدن را براي دوره-

بر اساس . وري کل عوامل از شاخص ترنکویست استفاده کرده استگیري رشد شاخص بهره
هاي واقعی استفاده از سرمایه، نسبت کارکنان نتایج به دست آمده، دستمزدهاي واقعی، هزینه

وري کل علمی، فنی و تخصصی به کل اشتغال و نسبت تولید بالفعل به تولید بالقوه در بهره
  .عوامل اثر مثبت و در سرمایه سرانه اثر منفی دارد

وري کل عوامل تولید در صنعت ایران طی دوره هرهمنابع رشد ب) 1388(ران دیگدشتی و 
وري که نتایج حاصل از  تخمین مدل، رشد بهره. اندمورد مطالعه قرار داده 1350 –1385زمانی 

هاي مقیاس تجزیه شده است و نتایج نشان کل عوامل تولید به دو جزء تغییر تکنولوژي و صرفه
وري کل، بیشتر از سهم گسترش مقیاس تولید دهد که سهم تغییر تکنولوژي در رشد بهرهمی

  .بوده است

به روش  1379تا  1385ي صنایع ایران در سال هاي به مطالعه )1390(ران دیگفطرس و 
دهد که صنایع ایران طی دوره مورد نتایج نشان می. پرداختند) پانل دیتا(هاي تلفیقیداده

درصد از این میزان رشد، مربوط  24درصد رشد داشته است که  75/11بررسی، به طور متوسط 
درصد به رشد موجودي  11درصد ناشی از رشد نیروي کار و 65وري کل عوامل، به رشد بهره

  .سرمایه مربوط بوده است
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وري کل عوامل تولید در شرکت خوش با هدف تعیین بهره) 1390(یداله زاده طبري و خوشابی
نتایج نشان . اندهانه و تابع تولید استفاده کردههاي مااز داده 1382- 1388نوش طی دوره زمانی 

وري کل عوامل تولید این شرکت، کاهش پیداکرده است ولی چون می دهند که روند بهره
بنابراین، این شرکت در ناحیه دوم اقتصادي . باشدوري نهایی میوري متوسط باالتر از بهرهبهره

  .قرار گرفته است

  

 روش تحقیق -3

هاي آماري اي انجام شده و کلیه آمار و ارقام مور نیاز از سالنامهت کتابخانهاین مطالعه به صور
در این مطالعه جهت برآورد روابط اقتصاد  .جمع آوري گردیده است 1391- 1373هاي در سال

توجه به  با .استفاده شده است Excelو  Eviewsهاي نرم افزاري سنجی و تهیه جداول از بسته
 و شاخص ها و اطالعات به دست آمده در طول تحقیق، روش تابع تولیدهداد اهداف و همچنین
هاي مورد استفاده در یک واحد منظور از تابع تولید، رابطه فنی بین نهاده. انتخاب شده است

وري کل عوامل تولید، بنابراین براي محاسبه رشد بهره. تولیدي و ستانده آن واحد تولیدي است
روش تابع  .شودتخمین زده می منسوجات استان چهار محال و بختیاري عابع تولید صنایوابتدا ت

وري هر عامل را در واقع اقتصاددانان تولید نهایی یا بهره. باشدتولید مختص اقتصاددانان می
وري کل عوامل تولید نیاز گیري بهرهبراي اندازه  .آورندخمین تابع تولید به دست میتوسط ت

لذا در این بخش از تحقیق به معرفی . باشددر هربخش صنعتی می به برآورد تابع تولید
، )CES(، تابع تولید با کشش جانشینی ثابت13خصوصیات تابع تولید با کشش جانشینی واحد

  .پرداخته خواهد شد16و تابع تولید ترانسلوگ 15، تابع تولید دبرتن14فلتچر -تابع تولید لو
  

  ) C.D(تابع تولید باکشش جانشینی واحد - 1- 3
وري استفاده ترین توابعی که در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادي بویژه بهرهیکی از کاربردي

این تابع خصوصیات همگنی، یکنواختی، تقعر،  .داگالس است –شود، تابع تولید کاب می
این تابع اولین .  17) 1987گریفین، ( پیوستگی، مشتق پذیري، غیر منفی و غیر تهی بودن را دارد

                                                             
13Cobb - Douglas 
14Lu- Fletcher 
15Debertin. Devid 
16Translog 
17Griffin , 1987 
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وري تطبیقی سرمایه و کار در آمریکا در یک مطالعه تجربی براي محاسبه بهره1928ر سال بار د
  :به صورت زیر است Kو  Lشکل عمومی این تابع تولید براي دو نهاده . بکار برده شد

  
             )۵(  

  
-ایب کششمعموال کوچکتر از یک و به ترتیب ضر βو  αداگالس،  –در تابع تولید کاب  

به این ترتیب کشش تولید نسبت به  .باشندهاي جزئی تولید نسبت به عامل سرمایه و کار می
و  صعودي ،بازدهی نسبت به مقیاس نزولی که داراي باشد می β + مقیاس در این تابع برابر

هاي اخیر، در عین حال که نسبت کار به دهد در سالمطالعات نشان می. است برابر واحد
جان، (یه افزایش یافته است، سهم عوامل تولید در بلند مدت تقریبا ثابت مانده استسرما

 ).18،2004پول;2005

. شودداگالس مشاهده می –معموال براي رفع مشکل هم خطی شدید که در توابع کاب 
کنند که در این صورت فرم قابل برآورد به شکل زیر متغیرها را به صورت سرانه وارد مدل می

  :آیدمی به دست

 Log (   )۶           (  

  

  )CES(تابع تولید با کشش جانشینی ثابت  - 3-2
تحت عنوان جانشینی کار و  SMAC(19(سولو مطالعه منتشر شده توسط آرو،چنري، منهاس و

در این مطالعه . باشدي تحولی در توابع تولید مینقطه 1961سرمایه و کارایی اقتصادي در سال 
فرم عمومی تابع تولید . را معرفی کردند) CES(دگان تابع تولید با کشش جانشینی ثابت نویسن
CES باشدبه صورت زیر می:  

+(1-δ)           )٧(  

  

                                                             
18Jone & Pol 
19Arrow , Chenery , Minhas , Solo 
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پارامتر δ. است -1پارامتر جانشینی است و حداقل مقدار آن   ρوري، پارامتر بهره γ: در این تابع
جه نیز در   V.دهده شدت استفاده از نیروي کار و سرمایه را نشان میتوزیع است و درج

که اغلب براي سهولت در  .همگنی تابع بوده و معرف نوع بازدهی تولید نسبت به مقیاس است
با روش تقریب  .شود بازدهی ثابت نسبت به مقیاس وجود داردتخمین این نوع توابع فرض می

تابع به صورت زیر  ρن رابطه و بسط سري تیلور حول مقداربا لگاریتم گیري از طرفی 20کمنتا
  :قابل برآورد است

)٨                 (                  

  

  ,  , , که در رابطه باال

کاب داگالس  مجذور لگاریتم سرمایه نسبت به نیروي کار به رگرسیون تابع خطی
در صورتی که کشش . است CESاضافه شده است و این تفاوت بین تابع کاب داگالس با تابع 

همان تابع کاب داگالس است و در تخمین ضرایب  CESجانشینی برابر واحد باشد تابع 
موسوي نژاد (شودنباشد، تابع تولید از نوع کاب داگالس مورد پذیرش واقع می اگر
  ).1376جار زاده، و ن

  

  )VEC(تابع تولید با کشش جانشینی متغیر- 3-3

باشد در تابع تولید با کشش جانشینی ثابت داراي محدودیت ثابت بودن کشش جانشینی می
کند، نسبت سرمایه به نیروي کار هم تغییر خواهد حالی که وقتی نسبت قیمت عوامل تغییر می

دیت است که بین ارزش افزوده هر واحد نیروي داراي این محدو CESکرد و همچنین تابع 
کار و نرخ دستمزد رایطه وجود دارد که این رابطه مستقل از موجودي سرمایه است و اگر این 

-ممکن است تورش CESارزش کشش جانشینی برآورد شده از تابع  رابطه وجود نداشته باشد

  .شودمطرح می)VEC(یر دار باشد که براي رفع این مشکل، توابع با کشش جانشینی متغ

  

  
                                                             
20Kementa Approximation 
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  فلتچر - تابع تولید لو-

لو و فلتچر رابطه تئوریک تولید بین سه متغیر ارزش افزوده، نیروي کار، موجودي سرمایه و 
فرم کلی این تابع به . مورد استفاده قرار دادند نرخ دستمزد واقعی به صورت

  :صورت زیر است

)٩               (                    

  

بیانگر درجه شدت  ηپارامتر توزیع و δوري، بهره γپارامتر جانشینی،  ρدر تابع فوق 
  .باشداستفاده از نیروي کار و سرمایه می

باشد با دیفرانسیل گیري و سپس لگاریتم گیري از طرفین   , با فرض اینکه 
  :آیدرابطه زیر به دست می

)10                     (            

  

  :در صورتی که بازار کار و محصول رقابتی فرض شود

   )11                           (                                

  

  :شودپس فرم قابل برآورد این تابع به صورت زیر می

           )12  (                                                                

  

  :آیدبا لگاریتم گیري از طرفین فرم خطی قابل برآورد این تابع به دست می

   )13      (                                         

  

  تابع تولید لگاریتمی یا ترانسلوگ- 
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مطرح  1973در سال  21وسط سه دانشمند کریستنس، جورگنسون و الئوبراي اولین بار توسط ت
هاي اخیر به طور گسترده مورد هاي منحصر به فرد در دههاین تابع به دلیل داشتن مزیت. گردید

تابع ترانسلوگ به ). 1388لطیفی پور و درخشانی، ( استفاده اقتصاددانان قرار گرفته است
  :باشدصورت زیر می

     )١۴                                       (  

  

  :شودفرم لگاریتمی این تابع براي دو نهاده به صورت زیر می

             )15 (
   

هاي زیاد، تعداد پارامترهاي که تخمین در تعداد نهاده -1این تابع داراي دو محدودیت است 
به دلیل وجود مجذور  -2.شودن باعث کاهش درجه آزادي مییابد و ایشوند افزایش میزده می

بزرگترین  ).1392رنجبر، (و حاصل ضرب تقاطعی مشکل هم خطی در این توابع زیاد است 
  . تواند افزایشی یا کاهشی باشداهمیت تابع ترانسلوگ این است که کشش ثابت نیست و می

  

  تابع تولید دبرتن- 

  :ارائه نمود 1986در سال دبرتن این تابع را به شکل زیر 

  )١۶                                   (                          

  :فرم لگاریتمی این تابع به صورت زیر است

                                      )17(  

  
 شاخص سولو - 4- 3

وري رشد بهره. ه صورت زیر معرفی شده استبا استفاده از روش شاخص سولو که بدر ادامه 
داگالس به  –بر اساس تابع تولید کاب  شاخص سولو. شودگیري میکل عوامل تولید اندازه

  : گردددست آمده است و به صورت زیر تعریف می
                                                             
21Christensen , Jorgenson & Lou 
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      )18                           (                             

  

  :ال که در رابطه با

:  αرشد تولید، :  رشد نیروي کار،  :  رشد عامل سرمایه،  :  شاخص سولو،  :  
  . باشدکشش تولید نسبت به عامل نیروي کار می:  βکشش تولید نسبت به عامل سرمایه و 

  

  تصریح مدل مورد مطالعه - 5- 3

-وري در سطح خرد و کالن به دو دسته عوامل بیرونی و درونی تقسیم میعوامل مؤثر بر بهره

ها امکان پذیر بوده گردد که کنترل آنعوامل درونی شامل آن دسته از عواملی می. شوند
توان با تغییر هاي مناسب میو با اتخاذ سیاست) نیروي انسانی، مدیریت، مواد، انرژي: مانند(

عوامل بیرونی، عواملی است که از محیط پیرامون بر . زایش دادوري را افها میزان بهرهآن
تغییرات : مانند  .باشدفعالیت صنعتی تأثیر گذاشته و تغییر آن به راحتی امکان پذیر نمی

-در این مطالعه الگوي اقتصاد سنجی عوامل مؤثر بر بهره... . ها واجتماعی، دولت، زیر ساخت

براي  . ستان با توجه به عوامل درونی تعیین شده استا منسوجات وري عوامل تولید صنایع
وري در این مطالعه از یک گیري و ارزیابی اهمیت تأثیر هر یک از عوامل مؤثر بر بهرهاندازه

این مدل از یک معادله رگرسیون چند متغیره به شرح زیر . شودمدل اقتصاد سنجی استفاده می
  :باشدمی

lnTFP=c(1)+c(2)ln(Q/L)+c(3)lnCI+c(4)lnSW+C(5)lnCPI+c(6)lnsmc+ Ɛ      )١٩               (  

  

TFP   بهره وري کل عوامل تولید  

  تولید سرانه 

 CI   شدت سرمایه  
SW  سهم مزد در ارزش افزوده  
PCI   ها سطح عمومی قیمت  
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SMC    سهم واردات در مصرف داخلی 

Ɛ  جمله اخالل  

  ل تحلیل متغیرهاي مد -3-5-1

صنایعی که داراي رشد تولید . باشدوري، تولید مییکی از عوامل مؤثر بر بهره: تولید–الف 
باشند، امکان بیشتري را براي جذب و به کارگیري تکنولوژي هاي پیشرفته داشته و زیادي می

ه هاي جدید تولید و استفادبنابراین به کارگیري روش. کننداز منابع تولید استفاده کاراتر می
از آنجا که رشد . باشدوري صنعت بسیار مؤثر میتکنولوژي مناسب و پیشرفته در افزایش بهره

هاي واقعی از یک طرف منجر به کاهش هزینه . شودتولید منجر به ایجاد تخصص در تولید می
- وري عوامل تولید میاز طرف دیگر باعث افزایش نرخ رشد بهره. شوددر واحد تولید می

  . رود عالمت بین این متغیر مثبت باشدانتظار می راینبناب .گردد
این شاخص عالوه بر آنکه نشان دهنده چگونگی : سهم حقوق و مزد در ارزش افزوده –ب 

ها باشد بیانگر کاربر یا سرمایه بر بودن نوع تکنولوژي مورد استفاده در کارگاهتوزیع درآمد می
بدین معنی که، افزایش سهم مزد وحقوق در ارزش افزوده منعکس کننده کاهش . نیز می باشد

وري هاي کاربر در تولید است که با کاهش بهرهسهم سرمایه در تولید و به کارگیري تکنیک
شاخص . وري منفی باشدي بهرهرود عالمت این متغیر در معادلههمراه خواهد بود و انتظار می

 :د و حقوق در ارزش افزوده به این صورت می باشدسهم مز

)20(                                                            SW =  

SW : سهم مزد و حقوق در ارزش افزوده کل صنایع استان  
W : ارزش مزد و حقوق پرداختی به کارکنان  
V   :مت جاريهاي صنعتی به قیارزش افزوده کارگاه 

L  :تعداد نیروي کار  
باشد نشان این متغیر که برابر با نسبت عامل سرمایه به تعداد نیروي کار می: شدت سرمایه –ج 

دهد به دهنده گستردگی نیروي کار با سرمایه به کار رفته در تولید است و همچنین نشان می
وري کل ن متغیر بر بهرهتأثیر ای .گذاري صورت گرفته استازاي هر شغل چه میزان سرمایه

سطح تولید یک تأثیر مستقیم است زیرا هر چه شدت سرمایه بزرگتر باشد نشان  عوامل تولید و
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هاي سرمایه بر، در تولید استفاده شده است به این ترتیب انتظار دهنده آن است که از تکنیک
  .رود عالمت این متغیر در معادله مثبت باشدمی

)21(                                                                  

تورم و فشار . گویندها را تورم مینرخ رشد سطح عمومی قیمت: هاسطح عمومی قیمت - و
زیرا با افزایش میزان تورم، . ناشی از آن بر تولیدکنندگان داخلی تهدید جدي به شمار می رود

المللی ود و قدرت تولیدکننده براي رقابت در بازارهاي بینرقیمت کاالهاي صادراتی باال می
تولید داخل به جاي  تورم در میان مدت و بلند مدت آثار مخربی بربنابراین  .یابدکاهش می

رود تأثیر این متغیر بر پس انتظار می. یابدوري نیز کاهش میبا کاهش تولید بهره. گذاردمی
  .وري منفی باشدبهره

اعمال سیاست هاي حمایتی دولت از طریق تعرفه هاي : دات در مصرف داخلی سهم وار –ن 
شود که شود و این خود باعث میهاي داخل میواردات منجر به باال رفتن سطح عمومی قیمت

ها همچنان به حیات ها و افزایش قیمتهاي صنعتی با تولید غیر کارا در نتیجه این تعرفهکارگاه
رود بنابراین انتظار می. ند و این سبب افزایش تولید کل صنایع می شوداقتصادي خود ادامه ده

. یابدبنابراین با افزایش تولید بهره وري نیز افزایش می. باشدمثبت  رابطه این متغیر با سطح تولید 
  .شوددر این مطالعه براي بررسی اثرات واردات بر تولید صنایع از شاخص زیر استفاده می

 )22( SMC =  

SMC  سهم واردات در مصرف داخلی  
M ارزش کل واردات صنایع استان به قیمت جاري  
Q ارزش تولیدات کارگاه هاي بزرگ صنعتی استان به قیمت جاري  

  

 نتایج ارائه -4

  برآورد توابع تولید صنایع استان چهار محال و بختیاري - 1- 4

وري کل عوامل تولید تعیین نوع گیري بهرهترین عامل در اندازهمهمهمان گونه که بیان شد 
ي که در قسمت قبل معرفی شد پرداخته توابع تولید انواع در این مطالعه برآورد. تابع تولید است

- ابع تولید و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل توجه به چند نکته ضروري میودر برآورد ت. شودمی
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  .باشد
یون خطی این است که اجزاي اخالل درون ترین فروض مدل کالسیک رگرسیکی از مهم - 1

اگر این فرض نقض شود مشکل خود . تابع رگرسیون جامعه، تصادفی یا ناهمبسته هستند
هاي سري مسأله خود همبستگی معموال در آماره). 1391گجراتی، ( همبستگی خواهیم داشت

گردد از ت میهاي حداقل مربعاشود و باعث کاهش کارایی تخمین زنندهزمانی  مشاهده می
لذا در این مطالعه ابتدا به بررسی و تعیین . این رو الزم است این مشکل شناسی و برطرف گردد

پرداخته شده که اگر  22و رسم خود همبستگی نگار  LMنوع خود همبستگی از طریق آزمون 
به توابع، یا اگر خود  AR(1)خود همبستگی از نوع اول بود از طریق وارد کردن متغیر 

در توابع تولید استفاده شده است  MAبستگی از نوع میانگین متحرك مشاهده شده از متغیر هم
  .و این مشکل برطرف گردیده است

یکی دیگر از فروض کالسیک همسان بودن واریانس جمالت اخالل است که در تخمین  - 2 
آزمون وایت در این مطالعه براي تشخیص ناهمسانی واریانس از . توابع به آن توجه شده است

رفع شده  GLS24استفاده شده است و در توابعی که این مشکل وجود داشت از طریق روش 
  .است

خطی است این مسأله دیگر که در متغیرهاي سري زمانی باید به آن توجه شود مسأله هم - 3
 - 1خطی هاي رفع همروش. مسأله در مورد توابع برآورد شده در این مطالعه قابل مشاهده است

 - 3. اندحذف متغیرهاي که باعث هم خطی شده -2هاي مقطعی و سري زمانی ترکیب داده
بیدرام، (تبدیل متغیرها -5هاي جدید و اضافی استفاده از داده -4استفاده از لگاریتم متغیرها 

با توجه به آنکه ضرایب همچنین . ه فقط روش سوم قابل استفاده بودکه در این مطالع .)1385
ابعی که انتخاب شده است از سطح معنی داري باال و داراي انحراف معیار ودر تمتغیرها 

مبنی بر اینکه تا وقتی که ضریب تشخیص 25کوچکی نیز هست طبق عقیده پروفسور کلین 
همبستگی بین . رگرسیون ها از ضریب همبستگی ساده بین متغیرهاي توضیحی بیشتر باشد

از این مسأله چشم بنابراین در این مطالعه نیز ). 1381ت، رفع( متغیرها اهمیت قابل توجهی ندارد
  .پوشی شده است

هاي زمانی اقتصاد کالن عموما ناپایا هستند، به ویژه متغیرهاي اسمی که در شرایط سري - 4
هاي سري زمانی تورمی روند صعودي دارند، الزم است که به عواقب مشکالت استفاده از داده

                                                             
22 Cirrelogram 
23White 
24 General Least Squared 
25 Klein 
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ازآزمون هم انباشتگی در ). 1378نوفرستی، ( سیون کاذب توجه شودناپایا و امکان بروز رگر
انباشتگی آزمون دیکی فولر تعمیم هاي آزمون همیکی از روش. شوداین مورد استفاده می

بیان کردند اگر آزمون دیکی فولر ) 1987(26همان طور که انگل و گرنجر . است) ADF(یافته 
ام دهیم و سري زمانی پسماند مانا شد، این تأییدي بر تعمیم یافته را روي پسماندهاي مدل انج

ارقام به دست آمده از جدول دیکی فولر براي ). 1384جعفري فشارکی، (انباشتگی استهم
  .باشدمی -85/3و  - 08/3،  -66/2به ترتیب برابر با اعداد % 10و % 5، %1این آماره در سطح 

ها نساجی استان در کنار دیگر آماره براي صنایع آزمون پایایی متغیر جزء اخالل در توابع تولید
  .استان آمده است تولید منسوجات در جداول تخمین توابع تولید صنایع

-در برآورد توابع تولید از ارزش تولیدات صنعتی به عنوان متغیرتابع و از ارزش سرمایه- 5

تغیر توضیحی گذاري و تعداد شاغالن و جبران خدمات ودستمزد حقوق بگیران به عنوان م
  .باشندهاي جاري میاستفاده شده است و همگی متغیرها براساس قیمت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

                                                             
26Angel - Grenger 
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  )17کد ( استان چهارمحال و بختیاري نتایج مربوط به تخمین توابع تولید براي صنایع نساجی) 1(جدول 

ADF D.
W     

  برآورد تابع

  
  نوع تابع

59/3 -  91/1  96/0  96/0     
,   MA(1)=1/92 (AR)=0/81                             )05/1-)      (25/13(           

کاب 
  داگالس

57/3 -  86/1  97/0  98/0  
  

                                        )48/1 (          )22/2(     )77/1 -(    

  )55/1(  
MA(3)=-0/87  

=0/97              AR(1)  

CES 

09/3 -  47/1  91/0  92/0  
 MA(2)=-0/96 

  فلتچر –لو                     )44/14(  )32/16(  ) -14/2( 

  

25/3 -  
  

88/2 -  

63/1  
  

33/1  

89/0  
  

85/0  

93/0  
  

88/0  

  
AR(1)=0/14           MA(3)=-0/99  

  

  
)89/0)                 (18/0-)           (95/0-)        (92/0(  

 
MA(1)= 0/99  

ترانسلو
  گ

08/3 -  28/1  68/0  81/0  )32/1-          (    )21/0-)     (99/2)          (49/2)      (22/4 -)        (19/0-(  
  

AR(3)= -0/60  

  دبرتن

  هاي پژوهشیافته: منبع محاسبات

  
  ).دنباشمی tداخل پرانتز آماره عداد ا(

صد تغیرات متغیر وابسته، حاکی از آن است که چند در R 2 ارقام. باشد که متغیرها معنا دارندمتغیرها، بیانگر این موضوع می tآماره 
  .باشدبیانگر عدم خود همبستگی پیاپی در توابع تولید می) D.W(و آماره دوربین واتسون . توسط متغیر مستقل توضیح داده شده است

  

  استان چهار محال و بختیاري نساجی  تابع تولید مناسب  صنایع - 2- 4

 .شوداستان پرداخته می نساجی د صنایعدر این قسمت از مطالعه به انتخاب فرم مناسب تابع تولی
ترین تابع تولید، آن فرمی است که عالوه بر آنکه نقض کننده فروض بهترین و مناسب

عدم همخطی بین متغیرهاي توضیحی، عدم ناهمسانی واریانس و خود همبستگی ( کالسیک 
براي  نباشد، داراي ضریب تعیین باالیی باشد و ضرایب بدست آمده) در اجزاء اخالل
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 –بر این اساس تابع تولید لو . باشند پارامترهاي مدل از لحاظ آماري معنی دار و قابل توجیه
 از مزایاي  .مناسب تشخیص داده شدچهار محال و بختیاري استان منسوجات فلتچر براي صنایع 

ارامترهاي گیرد، لذا عالمت پهر سه ناحیه تولید را در بر میاین است که فلتچر  –تابع تولید لو 
فلتچر برآورد شده در صنایع تولید  –لو تولید تابع . این تابع در هر صورت قابل توجیه است

-می نفیها داراي ضرایبی با عالمت م، تولید نهایی سرمایه آناین استان )17کد( منسوجات

ید تول سوم در ناحیه  منسوجات این استان  باشند که نشان دهنده آن است که تولید در صنایع
گیرد که این نشان دهنده قدیمی شدن تکنولوژي مورد استفاده در این بخش از  صورت می

از لحاظ تعداد کارگاه و تعداد  ایعصنبخش از این و اهمیت با توجه به جایگاه . باشدمی ایعصن
شاغالن در بین صنایع استان اگر در این بخش از صنایع تغییر تکنولوژي صورت گیرد تحول 

  .وري استان خواهد بودرشد بهره بزرگی در
صنایع را  این رابطه بین تولید سرانه با دستمزد پرداختی به کارکنان واحدهاي تولیدي در 

توان اینگونه بیان کرد که اگر واحدهاي تولیدي بخواهند از محل سود و درآمدهاي حاصل می
افزایش انگیزه امر موجب از تولید خود میزان بیشتري به دستمزد کارکنان اختصاص دهند این 

  .شودو افزایش تولید سرانه میواحدهاي تولیدي  کارکنان
  
  وري کل عوامل تولید با استفاده از تابع تولیدمحاسبه بهره - 3- 4

با توجه به توابع تولید برآورد  وري کل عوامل تولیدگیري رشد بهرهدر این مطالعه جهت اندازه
که . شوداز روش شاخص سولو استفاده می فلتچر -لید لو شده و همچنین مناسب بودن تابع تو

- نتایج محاسبه بهره) 2(که در جدول شماره  این شاخص معرفی گردید ،در قسمت قبل مقاله

  .وري کل عوامل تولید آمده استو رشد بهره) نیروي کار و سرمایه(وري جزئی عوامل تولید 
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وري کل و رشد بهره) نیروي کار و سرمایه(امل تولید وري جزئی عونتایج محاسبه بهره) 2(جدول شماره 
  عوامل تولید

 LP17 CP17 GLP17 GCP17 TFP17 TFP17 سال/ فعالیت 

1373 0.8695 0.06 0.353 0.856 13.032 76.354 

1374 1.7491 0.02 0.709 0.317 17.635 103.32 

1375 3.5241 1.02 1.429 15.81 14.65 85.835 

1376 7.1025 1.19 2.881 18.35 13.355 78.246 

1377 14.329 0.35 5.812 5.471 18.561 108.75 

1378 28.825 1.86 11.7 28.83 14.52 85.072 

1379 58.105 9.82 23.57 151.9 11.376 66.652 

1380 66.768 6.72 27.08 104 13.254 77.654 

1381 75.859 10.3 30.77 159.3 12.223 71.614 

1382 125.33 22.9 50.83 354.8 19.578 114.71 

1383 769.11 266 311.9 411.9 20.488 120.04 

1384 82.072 10.3 33.29 159.9 19.383 113.56 

1385 53.938 16.2 21.88 250.8 19.036 111.53 

1386 152.41 25.8 61.82 399.9 11.944 69.98 

1387 99.769 9.6 40.47 148.6 8.3034 48.65 

1388 189.01 4.02 76.66 62.2 13.391 78.459 

1389 414.15 4.69 168 72.61 17.085 100.1 

1390 246.55 6.46 100 100 17.068 100 

1391 199.87 12.1 81.07 187.5 17.058 99.941 

  هاي پژوهشیافته: منبع محاسبات

  

  وريبرآورد مدل اقتصاد سنجی عوامل مؤثر بر بهره -4-4

وري از نظر تئوریکی در حالت کلی مورد بررسی عوامل مؤثر بر بهره در قسمت روش تحقیق
وري همچنین متغیرهاي مورد استفاده در الگوي اقتصاد سنجی عوامل مؤثر بر بهره. قرار گرفت

در این قسمت از مطالعه  .گیري هر یک از متغیرها مشخص شدتعریف و نحوه محاسبه و اندازه
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معمولی  با استفاده از به کار گیري روش حداقل مربعات نتایج حاصل از برآورد این مدل
  :باشدنتایج حاصل از تخمین ضرایب مدل به شرح زیر می. شودپرداخته می

 

LTFP= ٢١/١ + ٧٩/٠ L(Q/L)+ ١٣/٠ L(CI)+ ٠٧/٠ L(SW) ۶٣/٠- L(CPI)+ ٣٠/٣ L(SMC) 

  )66/1(  )21/4-(  )84/0(  )78/5(  )27/4(  )28/1(  

R2=   ٩٧/٠  f= ١٧/۶٨  D.W ٢١/١=  ADF ۵٣/۶ - =  

  
  ).دنباشمی tداخل پرانتز آماره عداد ا(

درصد تغیرات متغیر وابسته،  97حاکی از آن است که  R 2= 97/0مرق. باشد که متغیرها معنا دارندمتغیرها، بیانگر این موضوع می tآماره 
  .باشدگی پیاپی در توابع تولید میبیانگر عدم خود همبست) D.W(و آماره دوربین واتسون . توسط متغیر مستقل توضیح داده شده است

  

  تحلیل نتایج - 5- 4

وري جزئی سرمایه و استان در قالب بهره هاي صنعت منسوجاتعوامل تولید در فعالیت وريبهره
ارائه )  2(وري کل عوامل تولید محاسبه شده که نتایج حاصله در جدول شماره نیروي کار و بهره

وري در گیري بهرهو تحلیل نتایج به دست آمده از اندازهدر این قسمت به تجزیه . گردیده است
بهره وري جزئی نیروي کار در این  .شودپرداخته میچهار محال و بختیاري استان  نساجی صنایع 

و  1384،1385هاي صنعت روند روبه رشدي را طی دوره مورد مطالعه داشته است به جز سال
وري جزئی نیروي کار شاخص بهره .اهش یافته استوري جزئی نیروي کار ککه مقدار بهره1387

در  81به حدود 1373در سال35/0 اي که این شاخص ازهمین روند را دارد به گونه "نیز تقریبا
  .باشددرصدي می 35/0افزایش یافته است و داراي رشد  1391سال 

به سال  ها که نسبتبه جز بعضی سال بهره وري جزئی سرمایه در طول دوره مورد مطالعه
برداري با به بهره 1383وري در سال این بهره .همواره افزایش داشته است قبل کاهش داشته

شاخص  .وري سرمایه را داشته استرسیدن چهار واحد صنعتی در این سال بیشترین میزان بهره
 نسبت به سال پایه افزایش1391 و سال  1387تا  1379وري جزئی سرمایه نیز از سال هاي بهره

و در طول . تجربه کرده است 1383وري را در سالداشته است به طوري که باالترین میزان بهره
  . درصدي است 34/0دوره مورد مطالعه این شاخص داراي نرخ رشد 
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شاخص بهره وري کل عوامل تولید در این صنعت همواره نزدیک به سال پایه داراي نوسان 
رات شاخص بهره وري کل عوامل تولید در این اما در کل می توان گفت تغیی .بوده است

در  99 به عدد  1373در سال  76 به طوري که از عدد .صنعت روند روبه رشدي داشته است
 .درصدي است 01/0و داراي نرخ رشد  .افزایش یافته است 1391سال

  :شودحال به بررسی جزئی ضرایب مربوط به هر یک از متغیرهاي مدل پرداخته می

ط به متغیر تولید سرانه در معادله رگرسیون نشانگر وجود همبستگی مثبت بین ضریب مربو
گویاي معنی  tدر معادله همبستگی مثبت و مقادیر باالي آماره . باشدتغییرات این دو متغیر می

این نتیجه در واقع نظریه پردازي بیشتر اقتصاددانان مبنی بر . باشداي میدار بودن چنین رابطه
  .دهدوري و تولید را مورد تأیید قرار میمتقابل میان بهره وجود رابطه

این ارتباط . باشددار میداراي ضریب مثبت و معنی TFPمتغیر شدت سرمایه در معادله 
در گذاري افزایش سرمایهوري کل عوامل تولید بیانگر این است که مثبت بین این متغیر و بهره

-وري میتولید نیز منجر به رشد بهره افزایشتولید و باعث افزایش میزانصنایع نساجی استان 

  .شود

متغیر سهم مزد و حقوق پرداختی به کارکنان از ارزش افزوده کل صنایع استان، بر خالف 
، به این داردوري کل عوامل تولید معنی بر روي شاخص بهرهانتظار داراي تأثیر مثبت  اما بی

افزایش سهم  بدین معنی که. یافته استنوري کاهش هترتیب با کاربرتر شدن تکنیک تولید، بهر
، داراي ارتباط مستقیم و مثبتی با نساجی مزد وحقوق پرداختی نسبت به ارزش افزوده صنایع

که این موضوع بیانگر آن  وري را در بر دارددارد که افزایش تولید افزایش بهرهمیزان تولید 
 . افزایش یافته است )تولید نهایی نیروي کار( ي کاروري نیرواست که با افزایش این متغیر، بهره

استان  منسوجات با تولید صنایع و معنادار نفیها نیز داراي همبستگی مسطح عمومی قیمت
 افزایشها افزایش قیمت داخلی، هزینه تولید را براي کارگاه. استوري و در نتیجه با رشد بهره

به حیات اقتصادي توانند کاهش یافته و نمی هاکارگاهتوان تولید و رقابت داده و به این ترتیب 
میان مدت و بلند البته در  نساجی در بخش صنایع وريو بهره خود ادامه خواهند داد و تولید

  .خواهد یافت کاهشبه دلیل تورم داخلی  مدت

-بهرههمبستگی مثبت واردات و . باشدارزش واردات در رگرسیون تولید سرانه مثبت می

هاي حمایتی و به تبع آن افزایش تواند بیان کننده این موضوع باشد که کاهش تعرفهمی وري
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واردات، ورود کاالهاي که حامل تکنولوژي جدید هستند را به همراه داشته، پس واحدهاي 
تولید داخل از یک طرف تحت فشار رقابت با کاالهاي وارداتی قرار گرفته و از طرف دیگر به 

هاي تولید براي دستیابی به خلی کاالها، مجبورند جهت کاهش هزینهدلیل کاهش قیمت دا
هاي حمایتی و افزایش چنین تالشی که نتیجه کاهش تعرفه. تکنولوژي برتر تالش نمایند

. وري عوامل تولید و افزایش تولید را در بر خواهد داشتواردات بوده در نهایت بهبود بهره
زیرا واردات کاالهاي . باید با احتیاط صورت گیردمنسوجات البته قضاوت درباره صنایع 

اي که مورد اي و سرمایهعالوه بر کاالهاي مصرفی شامل کاالهاي واسطه منسوجات صنعتی
شود و به این ترتیب هزینه تولید را براي این هاي تولید داخلی است نیز میاستفاده کارگاه

بنابراین بررسی دقیق این . گرددها میلید آنها افزایش داده و نهایتا منجر به کاهش توکارگاه
هاي تعرفه مؤثر در بخش صنعت و موضوع نیازمند آمار و اطالعات جامع مربوط به نرخ

اي براي پایه ریزي شاخص قابل استناد اي و سرمایهتفکیک کاالهاي صنعتی مصرفی از واسطه
  .باشددر این زمینه می

  

 و پیشنهادات گیري نتیجه-5

ه از تکنولوژي پیشرفته و نوآوري فنی از طریق به کارگیري ماشین آالت و تجهیزات استفاد- 1
تواند باعث افزایش حجم کاال و خدمات که می استپیشرفته تولید همراه با دانش فنی الزم 

با . تولیدي و نیز بهبود کیفیت محصوالت تولیدي شود و در نتیجه کارایی تولید را افزایش دهد
گذاري در ماشین آالت و سرمایه ،وريشدن ضریب شدت سرمایه بر بهره مثبتتوجه به 

همچنین با توجه به نتیجه برآورد تابع . گرددوري کل میتجهیزات پیشرفته باعث افزایش بهره
تولید و مشخص شدن قرار گرفتن این بخش از صنایع در ناحیه سوم تولید اهمیت سرمایه 

 .شودندان میگذاري در تجهیزات و تکنولوژي دو چ

متغیر سهم مزد و حقوق در ارزش افزوده که بیانگر چگونگی توزیع درآمد  با توجه به اینکه- 2
در معادله ) به عنوان عامل نیروي کار(و کارکنان کارگاه ) به عنوان عامل سرمایه(بین کارفرما 

وري، تعداد گردد به منظور ارتقاء بهرهباشد، پیشنهاد میمی مثبتوري، داراي ضریب بهره
ریزي جهت ها تعدیل گردد و پس از تعدیل نیروي کار، نیاز به برنامهنیروي کار در کارگاه

این امر . باشدهاي کاربردي براي نیروي انسانی میآموزش مناسب با کسب مهارت و تخصص
 .گرددوري نیروي کار کار که داراي رابطه مستقیم با سطح تولید است میموجب افزایش بهره
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با توجه به اینکه در بلند مدت تورم آثار مخرب و منفی بسیاري بر اقتصاد داخلی دارد و  - 3
دهد، الزم است که قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را نسبت به رقباي خارجی کاهش می

 .هاي تنظیم شود که صنایع از نوسانات قیمت در امان باشندسیاست

هاي بیان کننده این موضوع است که کاهش تعرفه ي وربهرههمبستگی مثبت واردات و . - 4
حمایتی و به تبع آن افزایش واردات، باعث ورود کاالهاي که حامل تکنولوژي جدید هستند 

بنابراین واحدهاي تولید داخل به دلیل کاهش قیمت داخلی کاالها، جهت کاهش .  شودمی
چنین تالشی که نتیجه کاهش . نمایندیهاي تولید براي دستیابی به تکنولوژي برتر تالش مهزینه
وري عوامل تولید و افزایش هاي حمایتی و افزایش واردات بوده در نهایت بهبود بهرهتعرفه

انجا که در بخش صنعت واردات صنعتی عالوه بر کاالهاي  از .تولید را در بر خواهد داشت
اي در تولید مورد سرمایه اي که به عنوان کااليمصرفی در بر گیرنده مواد اولیه و واسطه

تر شاخص سهم واردات از شودبه منظور بررسی و تحلیل دقیقپیشنهاد می. گیرداستفاده قرار می
رسند یا به عنوان مصرف داخلی، واردات کاالهاي صنعتی بر اساس آنکه به مصرف نهایی می

  .روند، مورد بررسی قرار گیرندمی اي به کارمواد اولیه و واسطه

که  منسوجات هاي الزم براي بازسازي و نوسازي صنایعاهم نمودن امکانات و پشتیبانیفر-۵
  .وري استباعث افزایش تولید که داراي رابطه مستقیم با رشد بهره

  .در این بخش گذاري صنعتیهاي خارجی براي افزایش سرمایهگذاريجلب و جذب سرمایه- 6

  .به کار و فعالیت بیشتر وباال بردن روحیه خالقیت ایجاد انگیزه براي کارکنان، تشویق آنان - 7

هاي جدید شود در انتخاب تکنولوژيها ، پیشنهاد میبا توجه به بحث هدفمند سازي یارانه - 8
 .ها از نهاده انرژي شوداي به میزان استفاده این تکنولوژيتوجه ویژه

ر همان بخش تولیدي استفاده اعطاي تسیالت بانکی و البته با نظارت بر این تسهیالت که د- 9
  .شود
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