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 27/2/1393تاريخ پذيرش:   9/4/1392تاريخ دريافد: 
  

 چكيده

طي  ISICصنعد فعال در کد دو رقمي  23هدف محوري اين مقاله سنجش ضريب ناکارايي فني در 
و شناسايي عوامل مؤثر بر ضريب ناکارايي فني در اين صنايع اسد. در اين مقاله،  1388تا  1374هاي  سال

اي  ناکارايي تكنيكي برمبناي رويكرد باتيس و کولي و با استفاده از تابع توليد ترانسلوگ در صنايع کارخانه
اي ايران  روند کارايي در صنايع کارخانه -1هاي اين مقاله مؤيد آن اسد که  ايران محاسبه شده اسد. يافته

ضريب کارايي فني افزايش  1388تا  1374هاي  اي طي سال روند رو به رشدي بوده و در تمام صنايع کارخانه
پوشاک و  يدتول»، بيشترين ضريب ناکارايي فني مربوط به صنايع ISICيافته اسد. در صنايع کد دو رقمي 

ساخد »و « ضب  شده هاي ير رسانهانتشار و چاپ و تكث»، «زدارعمل آوردن و رنگ کردن پوسد خ
بوده « يمياييساخد مواد و محصوالت ش»و بيشترين کارايي فني مربوط به صنعد « بازيافد»و « منسوجات

اسد.  47/0اسد. با توجه به محاسبات تحقيس، متوس  ضريب ناکارايي فني در صنايع مورد مطالعه برابر 
توان نتيجه گرفد که هرچه ضريب تمرکز در صنايع افزايش يابد، ميزان  تحقيس ميهاي  براساس يافته

اند و ميزان  يابد. به عبارت ديگر، صنايعي که از ساختار متمرکزتري برخوردار بوده ناکارايي افزايش مي
نايعي که ضريب اند. براساس مدل تحقيس در ص انحصار مؤثر در آنها باالتر بوده، ميزان ناکارايي باالتري داشته

اند، ميزان ناکارايي کاهش  مند بوده هاي مقياس بهره ها از صرفه نيروي کار متخصص باالتر بوده اسد و بنگاه
دهد، هزينه تحقيس و توسعه تأثير چنداني بر کاهش ناکارايي در  هاي تحقيس نشان مي يافته اسد. همچنين يافته

 ا بوده اسد.  معن بخش صنعد کشور نداشته و از نظر آماري بي

 .JEL :D16 ،L83بندي  طبقه

 ناکارايي فني، صنعد، باتيس و کولي، تابع مرزي، تحقيس و توسعه.ها:  کليدواژه

                                                                                                                   
 استاديار گروه اقتصاد دانشگاه سيستان و بلوچستان )نويسنده مسؤول(، پسد الكترونيكي:  *

Mohammad_Tash@eco.usb.ac.ir.  

 . Javad_Taherpoor@yahoo.com استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائي، پسد الكترونيكي: **

 دانشجوي دکتراي اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان. ***
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 مقدمه -1

اي دارد. دستيابي  در مباحث اقتصادي، دستيابي به بهينه پارتو در بخش توليد و مصرف اهميد ويژه

کننده  کننده الگوي تخصيص بهينه منابع در اقتصاد اسد. اين شراي  بيان به اين شراي ، بيان

عنوان يكي از  رو، سنجش کارايي به اين کاراترين حالد تخصيص منابع در اقتصاد اسد. از

کند که براساس آن، ميزان انحراف  ترين متغيرهاي ارزيابي عملكرد، به محققان کمك مي يديکل

نسبد به شراي  بهينه پارتو را مورد سنجش قرار دهند. سنجش اين متغير در بخش صنعد کشور 

رغم  شود که به هاي مولد اقتصاد ايران اهميد دارد، زيرا همواره ادعا مي عنوان يكي از بخش به

 ها، اين بخش با ناکارايي قابل توجهي همراه بوده اسد.  هاي گسترده توس  دولد دحماي

شود که در بيشتر مقاطع زماني، اين بخش  با بررسي مختصات بخش صنعد کشور مشاهده مي

ها  اي که دولد گونه  ها قرار داشته اسد، به به صورت مستقيم و غيرمستقيم تحد چتر حمايتي دولد

هاي گمرکي، اعطاي  يتي متنوع مانند تخصيص ارز ارزان، باال نگه داشتن نرخ تعرفهبا ابزارهاي حما

اند جايگاه اين بخش  هاي مالياتي، تالش کرده اي و گاه معافيد هاي يارانه هاي انرژي با قيمد حامل

گاه بخشي  هاي مقطعي اتخاذ شده، اين بخش هيچ رغم سياسد را در اقتصاد ملي ارتقا بخشند، اما به

زا رشد نكرده اسد. از سوي ديگر، با بررسي بخش  پويا در اقتصاد ملي نبوده و به صورت درون

هاي نهادي بازار  ترين مؤلفه عنوان يكي از مهم شود که ضريب رقابد، به صنعد کشور مشاهده مي

ه اي اندک بوده اسد و از نظر ساختار مالكيد نيز انحراف قابل توجهي ب در بيشتر صنايع کارخانه

هاي اقتصادي کشور مشاهده  سمد نهادهاي دولتي دارد. همچنين با تجزيه و تحليل ساختار بنگاه

اي و فناوري در صنايع  هاي توليد، تجهيزات سرمايه شود که وابستگي شديدي به نهاده مي

ز و زا، مانند نرخ ار رو، عملكرد اين صنعد متأثر از متغيرهاي برون اين اي وجود دارد و از کارخانه

 (.1390گيرد )شهيكي،  هاي سيستماتيك بازار قرار مي ساير ريسك

هدف از تمام مباحث يادشده آن اسد که تصويري از فضاي حاکم بر بخش صنعد کشور 

ترسيم شود. اکنون پرسش محوري اين اسد که چنين ساختاري به چه ميزان به ارتقاي کارايي يا 

د. در راستاي پاسخ به اين پرسش، شش بخش تدوين ناکارايي فني در صنايع کشور منجر شده اس

هاي دو  شود؛ در اين بخش به بيان ويژگي شده اسد. در بخش دوم به ادبيات تحقيس اشاره مي

ترين مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور  رهيافد پارامتريك و ناپارامتريك و به مهم

يي فني اختصاص دارد، در اين بخش، به شود. بخش سوم به مباني نظري سنجش کارا پرداخته مي

چگونگي سنجش پارامترهاي تابع مرز تصادفي و چگونگي تفكيك جزء اخالل از جزء ناکارا 
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شود. در بخش چهارم به برآورد ضريب ناکارايي بخش صنعد  و اشاره ميربراساس رويكرد جاند

يع کارا و ناکارا با شود از زواياي مختلف، ويژگي صنا پردازيم. در اين بخش، تالش مي مي

هاي مقياس و  يكديگر مقايسه شود. به عبارت ديگر، ساختار مالكيد، ضريب تمرکز بازار، صرفه

گيرد. بخش انتهايي مقاله به  گذاري اين صنايع مورد مقايسه و تجزيه و تحليل قرار مي ساختار قيمد

 ي تحقيس اختصاص دارد.ها هاي سياستي متناسب با يافته ها و ارايه توصيه بندي يافته جمع

 

 ادبيات تحقيق  -5

 هاي رياضي يا بر مدل ها مبتني هاي متنوعي براي سنجش کارايي وجود دارد. اين روش روش

هاي متعارف براي ارزيابي کارايي در صنعد آن  هاي اقتصادسنجي هستند. ويژگي تمام روش مدل

با اين مرز ها  سطوح کارايي بنگاهشود و سپس،  گيري مي اسد که در ابتدا يك مرز کارا اندازه

هاي مرزي  کننده آن اسد که قدرت تحليل شوند. بسياري از مطالعات بيان برآورد شده، مقايسه مي

آورد.  را فراهم ميها  بندي بنگاه تر بوده اسد و زمينه رتبه هاي رقيب مناسب نسبد به ساير روش

صنعتي وجود دارد؛ يكي رويكرد هاي  اهطور کلي دو روش متعارف براي ارزيابي کارايي بنگ به

ارزيابي کارايي و ديگري، رويكرد ناپارامتريك ارزيابي کارايي صنايع. در رويكرد  ،پارامتريك

کارگيري توابع هزينه و توليد ترانسلوگ، کاب داگالس و... تالش  پارامتريك محققان با به

هاي اقتصادسنجي، امكان ارزيابي در مورد  کنند با برآورد پارامترهاي توابع با استفاده از روش مي

را در مقايسه با صنعد فراهم آورند، در حالي که در رويكرد ناپارامتريك از ها  سطح کارايي بنگاه

، مقايسه بين 1شود. در جدول شماره  ريزي خطي براي نيل به اين هدف استفاده مي هاي برنامه مدل

 اين رويكرد انجام گرفته اسد.
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 گيري پارامتريك و ناپارامتريك مقايسه روش اندازه -1جدول 

 ويژگي
 رويكرد

 ناپارامتريك پارامتريك

 ريزي خطي برنامه اقتصادسنجي روش تخمين

 وجود ندارد وجود دارد جزء اخالل تصادفي

 گيري موارد قابل اندازه

 کارايي فني -1

 بازده نسبد به مقياس اقتصادي -2

 کارايي اقتصادي -3

 کارايي تخصيصي -4

 کارايي فني -1

 کارايي مقياس -2

 کارايي تخصيصي -3

 کارايي مديريتي -4

 کارايي اقتصادي -5

 تغييرات فناوري -6

 وري کل تغييرات در بهره -7

 متغيرهاي مورد نياز
 مقادير عوامل توليد -1
 مقادير محصول -2

 قيمد عوامل توليد -3

 مقادير عوامل توليد -1
 مقادير محصول -2

 هزينه و قيمد عوامل توليد -3

 مأخذ: پژوهش جاري.  

شود  هاي پارامتريك از يك مدل پارامتريك با جزء تصادفي )استوکاستيك( استفاده مي روشدر 

(، از پيشگامان اين 1977دهنده عدم کارايي اسد. آيگنر، الول و اشميد ) که در آن، جزء تصادفي نشان

ه شود و با توجه ب روش هستند. در اين روش، براساس فروض خاصي، مدلي با جزء تصادفي طراحي مي

بر  هاي ناپارامتريك مبتني شود، اما روش هاي اقتصادسنجي تخمين و در نهايد، کارايي محاسبه مي روش

يك مدل دترمينستيك و غيرتصادفي اسد و نيازي به تعريف يك تابع خاص ندارد و از روش 

ود که ش گونه جزء اخالل وجود ندارد و فرض مي شود. در اين روش، هيچ ريزي خطي استفاده مي برنامه

تمام اثرات متغيرها دور از هرگونه تورش قابل شناسايي هستند. در اين روش، هدف، دستيابي به يك 

 2عنوان معياري براي محاسبه کارايي هاي فعال در يك صنعد اسد که به براي تمام بنگاه 1منحني پوش

اپارامتريك انجام شده ترين مطالعات که به صورت پارامتريك و ن شود. از مهم شناخته مي 3وري و بهره

(، برندت، 1977(، آيگنر، الول و اسكميدت )1968(، آيگنر و چو )1957توان به مقاله فارل ) اسد، مي

(، 1995(، باسو و فرنالد )1994(، کولي )1990(، الول، ريچاردسون و تراورز )1986وود و ديويد )

                                                                                                                   
1-  Envelope Curve  

2-  Efficiency 

3-  Productivity  
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(، 2011(، هوراس و پارمتر )2009)  ن(، سيمار و ويلسو1999(، کولي و پارلمن )1995باتيس و کولي )

( و چارونرات و هاروي 2013(، کومبهاکر، پارمتر و تسيوناس )2012بديوننكو، هندرسون و کومبهاکر )

ها و بيمه براساس رويكرد  ( اشاره کرد. در ايران نيز مطالعات متنوعي در بخش صنعد، بانك2013)

ترين مطالعات صورت گرفته  ، به مهم2دول شماره پارامتريك و ناپارامتريك صورت گرفته اسد. در ج

 در اين حوزه اشاره شده اسد.

 ترين مطالعات صورت گرفته در صنعت کشور مهم -5جدول

 حوزه مطالعاتي محققان
روش 

 تحقيس
 ترين نتيجه تحقيس مهم

سخنور و 

همكاران 

(1392) 

 SFA صنعد برق

شود، همچنين  ميکاهش تعداد نيروي کار به کارايي بيشتر منجر 

سازي نتوانسته اسد ضريب کارايي در اين صنعد را  خصوصي

 افزايش دهد.

زرانژاد و 

همكاران 

(1391) 

اي  صنايع کارخانه

 ايران
SFA 

 55حدود  1386تا  1375هاي  ميانگين کارايي فني طي سال

صدم بوده و افزايش شدت مصرف انرژي و مالكيد دولتي 

 د.ناکارايي را افزايش داده اس

حيدري 

(1391) 

بر  صنايع انرژي

 ايران
DEA 

کارايي ارتقا يافته و شدت نهاده انرژي نقش مهمي در توضيح 

 کارايي فني اين صنايع داشته اسد.

محمدي 

(1390) 

صنعد رب 

 فرنگي گوجه
DEA   و

SFA 

اي و قيمتي در عرصه فناوري  هاي ويژه اعتباري، يارانه حمايد

 شود. صنعد منجر ميبه افزايش ضريب کارايي اين 

پور  حكيمي

و کياني 

(1387) 

صنايع بزرگ در 

 هاي ايران استان
SFA 

کارايي فني طي دوره مورد بررسي در صنايع بزرگ ايران پايين بوده 

و مالكيد دولتي واحدهاي صنعتي و شدت مصرف انرژي اثري 

سازي و واقعي  رو، خصوصي اين منفي بر کارايي داشته اسد. از

 هاي انرژي در راستاي ارتقاي کارايي اهميد دارد. قيمدکردن 

پور و  لطفي

 آرا رزم

اي  صنايع کارخانه

 ايران
DEA 

تحقيس و توسعه نقش بسزايي در ارتقاي کارايي صنايع 

 اي ايران دارد. کارخانه

پيرايي و 

کاظمي 

(1383) 

 SFA صنعد بيمه
ماهر کارگيري نيروي  صدم اسد. به 59متوس  ضريب کارايي 

 کارايي دارد. يتأثير معناداري بر ارتقا

فريور 

(1382) 

اي  صنايع کارخانه

 ايران
SFA 

ميزان متوس  کارايي تكنيكي صنايع  1378تا  1373هاي  در سال

 تقريباً ثابد بوده اسد.

 مأخذ: پژوهش جاري.
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هاي روش پارامتريك و رويكرد مرزي تصادفي  ها و مزيد در اين مقاله، با توجه به ويژگي

(SFA)شود که در بيشتر مطالعات صورت گرفته  ، از اين رويكرد استفاده شده اسد. يادآوري مي

در داخل کشور صنايع منتخب بررسي شده و به شناسايي عوامل مؤثر بر ضريب ناکارايي پرداخته 

 ISICرو، در اين مطالعه تالش شده اسد تا تمام صنايع فعال در کد دو رقمي  اين . ازنشده اسد

 گيري ناکارايي فني مورد مطالعه قرار گيرد. بررسي شود و نقش متغيرهاي ساختاري در شكل

 

 ( MLنمايي ) سنجش کارايي به روش حداکثر درست -3

در صنعد اسد که  1ارزيابي مرز کارايييكي از بهترين معيارهاي ارزيابي عملكرد يك صنعد، 

(، معرفي شده اسد. براساس اين، در تحقيس حاضر، کارايي فني 1995توس  باتيس و کولي )

( بوده، 1995صنايع کشور با استفاده از مدل تابع مرزي تصادفي که برمبناي مدل باتيس و کولي )

 گيري شده اسد: اندازه
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             (1)  

بردار عوامل  itxو  tام در زمان iستانده واحد  ityشكل تابع مناسب،f(.)در مدل يادشده، 

متغيرهاي تأثيرگذار بر عدم کارايي فني هر يك از ها Zاسد.  tام در زمان iتوليدي براي واحد 

 ،ها پارامترها يا ضرايب مربوط به متغيرهاي يادشده و بردارواحدهاي مورد بررسي اسد.

کننده  به ترتيب بيان itvو  ituمتغيرهاي  پارامترهاي اصلي مدل هستند که بايد برآورد شوند.

، داراي توزيع نرمال )طبيعي( itu ميزان عدم کارايي و ساير اختالالت آماري در مدل هستند.

2هاي  جاي واريانس در اين مدل، به اسد. itmمنقطع در نقطه صفر با ميانگيني برابر با 

u و
2

v ،

222که به ترتيب  ( و 2دو پارامتر واريانس )

uv   و)( 222

uvu   

                                                                                                                   
1- Evolution of Frontier Efficiency 



 33 اي ايران......     ارزيابي عوامل مؤثر بر ناکارايي فني صنايع کارخانه

 

 

 

در واقع، معنادار بودن جزء عدم کارايي و اثر آن در مدل  پارامتر  شوند. جايگزين و برآورد مي

سازي تكراري برآورد شده و مقداري بين صفر و  اين پارامتر در فرآيند حداکثر کند. را ارزيابي مي

02برابر با صفر اسد، يعني  در حالتي که  کند. يك را اختيار مي u  يا2
v  ،اسد

)()exp(عدم کارايي از مدل حذف و مدل  ءجز , ititit xfQ   به يك مدل رگرسيوني

، در اين حالد مدل يادشده به مدل تابع مرزي 1شود. در شرايطي که  معمولي تبديل مي

)()exp(در رابطه  معين نزديك خواهد شد. , itititit uvxfQ    بايد ميزان عدم کارايي

( تفكيك شود. بر همين اساس از روش جاندرو و itvالل معمولي)( از جمله اخituهر بنگاه )

طور که در بخش قبل بيان شد، جاندرو يك رابطه را براي  همان شود. ( استفاده مي1982همكاران )

شرط جمله اخالل ترکيبي  به ituجزء  تعيين ارزش مورد انتظار شرطي iiiit uvuE ، 

 بوده، اين رابطه برابر اسد با: منقطع  داراي توزيع نرمال ituارايه کرد. در شرايطي که 

 

      (2) 

 

که در آن،
v

u




   222و

uv    .اسد
v

u




   درجه نامتقارن و غيرنرمال بودن

iii) جمله اختالل ترکيبي uv همچنين دهد. ( را نشان مي .  و .  به ترتيب تابع

( و تخمينMLنمايي ) چگالي و توزيع نرمال استاندارد هستند. با استفاده از تابع حداکثر درسد

 ،  وi  از تابع زير، برحسب فرض مورد نظر در خصوص نوع توزيعiu  و همچنين تخمين

)()exp(پارامترهاي مدل  , ititit xfQ  توان برآوردهايي را براي  ، ميiu  وiv دسد  به

 آورد. 
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در نهايد، ميزان کارايي فني هر يك از واحدهاي مورد بررسي برابر با
 

 iiuE

iTE


 exp

),(ارزيابي عملكرد، براي منظور بهدر اين تحقيس، خواهد شد.  tXfQ it

F

it   از تابع ترانسلوگ

 زير استفاده شده اسد: 

      

     itittttittKittL

ititLKitKKitLLitKitLit

uvtttLnKtLnL

LnKLnLLnKLnLLnKLnLLnQ





2

2
1

2

2
12

2
1

0
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0

)(

),(
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,
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uitit
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MESLLRDHHIm

mNiidu
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در اين مدل،
itHHI مجموع مجذور سهم بازاري فروش هر بنگاه  1شاخص هرفيندال هيرشمن(

تعداد نيروي itLLاي، صنايع کارخانه هزينه تحقيس توسعه هر صنعد به کلitRDدر هر صنعد(،

سطح بهينه توليد  itMESمتخصص و داراي مدرک ليسانس به باال به کل شاغالن هر صنعد و 

افزوده به نيروي کار صنايع بزرگ محاسبه شده  بوده که از روش کومانور براساس ميانه ارزش

ين تحقيس، براي کمي کردن شاخص فناوري با استفاده از اطالعات شود، در ا يادآوري مياسد. 

( و تعداد نيروي کار داراي تحصيالت ليسانس به R&Dهاي تحقيس و توسعه ) مربوط به هزينه

کارگيري رهيافد فازي، يك شاخص تلفيقي براي ارزيابي فناوري در نظر گرفته  ( و با بهLLباال)

 شده اسد.

                                                                                                                   
∑    شاخص هرفيندال هيرشمن به صورت  -1   

  
ها  تعريف که در آن سهم مجموع مجذور اندازه بنگاه    

 عنوان شاخص قدرت انحصاري سنجيده مي شود. به
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(5) 

 

اثرات ناکارايي » شود، توزيع مرتب  با افزوده صنعد اسد. يادآوري مي متناظر با ارزش itQکه

)Nهاي  با مؤلفه 1يك تابع توزيع نرمال غيرمنفي قطع شده« تكنيكي itm ,
2

u اسد. در جدول   ,(

، تابع 4هاي مربوط به انتخاب بهترين مدل ارايه شده و در جدول شماره  ، آزمون فرضيه3شماره 

( پارامترهاي MLEنمايي ) با تخمين حداکثر درسد ISICمرزي و کارايي فني صنايع کد چهار 

بوده و  تابع ترانسلوگ استخراج شده اسد. از آنجا که روش تابع مرزي تصادفي يك روش آماري

هاي آماري اسد، بنابراين، قبل از تحليل نتايج حاصل از تخمين مدل و  بر يك سري استنباط مبتني

دسد آمده، يك سري فروض  ميزان کارايي برآورد شده، الزم اسد در ابتدا در خصوص نتايج به

ستفاده از هاي مورد نظر با ا هاي مربوط به نتايج حاصل از تخمين مدل فرضيه آماري آزمون شوند.

ترين  اند. آماره مزبور يكي از متداول ( آزمون شدهLRنمايي ) آماره لگاريتم نسبد درسد

نمايي  هاي روش حداکثر درسد هاي مربوط به برآوردکننده هايي اسد که براي آزمون آماره

(MLEبه کار گرفته مي ) نمايي براي  شود. اين نسبد عبارت اسد از: مقدار حداکثر تابع درسد

نمايي براي توابع نامقيد تحد فرضيه  وابع مقيد تحد فرضيه صفر به مقدار حداکثر تابع درسدت

توان آن را به شكل  طور کلي مي مقابل که به )()(2 10 HLHLLR  ،بيان کرد که در آن

)( 0HLو)( 1HL صفر و فرضيه مقابل  نمايي تحد فرضيه به ترتيب مقادير لگاريتم درسد

2هستند. آماره يادشده داراي توزيع

df  با درجه آزادي برابر با تعداد قيود اعمال شده بر مدل تحد

 ، ارايه شده اسد.3هاي مربوط به مدل در جدول شماره  فرضيه صفر اسد. نتايج آزمون فرضيه

  

                                                                                                                   
1- Truncation of The Normal Distribution 
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 آزمون آماري فروض مدل تابع توليد مرزي -3جدول 

فرضيه 
0H 

مقدار 

)( 0HL 

مقدار 

)( 1HL 
 )()(2 10 HLHLLR  2

df 

نتيجه 

فرضيه 

0H 

kljH tljkjtj ,0:0   
رد  59/12 84/478 80/96 -62/142

0H 

0:0  tltkH  
رد  99/5 22/36 80/96 69/78

0H 

0:0  ttttjH  
12/89- 80/96 84/371 49/9 

رد 

0H 

0:0 H 
رد  99/5 84/520 22/357 80/96

0H 

0:0 H 80/96 99/113 38/34 84/3  رد
0H 

0:0 H 80/96 68/300 76/407 84/3  رد
0H 

 پژوهش جاري. مأخذ:

تابع توليد مرزي اسد. در اي که مورد آزمون قرار گرفته، مربوط به انتخاب شكل  نخستين فرضيه

رد فرضيه صفر ،شود ، مشاهده مي3طور که در جدول شماره  همان اين مورد،

0:0  tljkjtjH کننده اين بوده که فرم ترانسلوگ تابع مرزي، بهتر از فرم کاب  ، بيان

، مورد آزمون قرار گرفته، در مورد 3فرضيه دوم که در جدول شماره  ـ داگالس در اين تحقيس اسد.

غييرات فناوري اسد. از نظر هيكس تغيير فناوري زماني خنثي اسد که خنثي بودن يا نبودن نوع ت

توان از طريس تأثير  وري تمام عوامل توليدي با تغيير فناوري به يك نسبد تغيير يابند که اين را مي بهره

بر همين اساس،  متقابل شاخص فناوري و ساير متغيرهاي مستقل در مدل مورد ارزيابي قرار داد.

کننده آن اسد که تغييرات فناوري از نوع خنثي اسد، يعني ر اينجا بيانفرضيه صفر د

0:0  tltkH  توان  کننده رد فرضيه يادشده، اسد. بنابراين، مي دسد آمده بيان نتايج به

فرضيه سوم در خصوص بررسي تأثير تغييرات  در اين مدل تغييرات فناوري غيرخنثي اسد. ،گفد

اسد. در اين زمينه، فرضيه صفر عدم تأثير تغييرات فناوري،فناوري در مدل 

0:0  ttttjH  دهنده معنادار بودن  دسد آمده نشان مورد آزمون قرار گرفته که نتايج به

0:0فرضيه چهارم در مورد آن اسد که آيا اثر تغييرات فناوري در مدل يادشده، اسد. H 

ناکارايي  -2به صورت نيمه نرمال اسد و  uتوزيع  -1رضيه به معناي آن اسد که اسد يا خير. اين ف

نرمال قطع شده اسد و u دهد که توزيع کند. نتيجه آزمون اين فرضيه نشان مي طي زمان تغيير نمي
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ساختار توزيع  کند. فرضيه پنجم و ششم به صورت جداگانه به بررسي ناکارايي نيز طي زمان تغيير مي

u و تغييرات هاي  پردازد که مؤيد نتايج فرضيه چهار اسد. براساس آزمون فرضيه طي زمان مي

( را برآورد و تحليل کرد. نتايج حاصل از برآورد SFAتوان تابع مرزي تصادفي ) يادشده، اکنون مي

، گزارش شده اسد. با توجه به مدل برآورد شده در جدول 4شماره تابع مرزي ترانسلوگ در جدول 

توان نتيجه گرفد که هرچه ضريب تمرکز در صنايع افزايش يابد، ميزان ناکارايي  ، مي4شماره 

د و ميزان انحصار مؤثر در نا يابد. به عبارت ديگر، صنايعي که ساختار متمرکزتري داشته افزايش مي

اند. براساس مدل تحقيس در صنايعي که ضريب  يزان ناکارايي باالتري داشتهآنها باالتر بوده اسد، م

اند، ميزان ناکارايي  مند بوده هاي مقياس بهره ها از صرفه نيروي کار متخصص باالتر بوده و بنگاه

دهد که هزينه تحقيس و توسعه تأثير چنداني بر  هاي تحقيس نشان مي کاهش يافته اسد. همچنين يافته

 معنا بوده اسد.   کارايي در بخش صنعد کشور نداشته و از نظر آماري بيکاهش نا

به  tام در زمان i، سطح کارايي تكنيكي بنگاه 4اکنون براساس معادله برآوردي جدول شماره 

صورت نسبد ميانگين توليد به ميانگين توليد بالقوه به صورت 

)exp(
),(

),,(
it

itit

F

it

itititit
it u

KLQE

KLuQE
TE  براساس رابطه 5آيد. در جدول شماره  دسد مي به ،

TE  ارزيابي از کارايي تكنيكي صنايع واقع در کد چهارISIC طور که بيان  ارايه شده اسد. همان

دهنده ميزان توانايي يك بنگاه در حداکثرسازي توليد با توجه به عوامل  شد، کارايي تكنيكي نشان

هاي توليدي براي توليد يك  ننده استفاده از حداقل نهادهک توليد مشخص اسد يا به عبارتي، بيان

توان نتيجه گرفد  ، مي4سطح معين ستاده اسد. با توجه به محاسبات انجام شده در جدول شماره 

اي ايران روند رو به رشدي بوده و در تمام صنايع ضريب  روند کارايي در صنايع کارخانه -1که 

بيشترين ضريب ناکارايي فني  ISICصنايع کد دو رقمي کارايي فني افزايش يافته اسد. در 

انتشار و چاپ و »، «پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوسد خزدار يدتول»مربوط به صنايع 

و بيشترين کارايي فني مربوط به « بازيافد»و « ساخد منسوجات»و « ضب  شده هاي ير رسانهتكث

 .1بوده اسد« يمياييساخد مواد و محصوالت ش»صنعد 

                                                                                                                   
برند و قيمد دستوري در برخي  هاي انرژي بهره مي با توجه به ساختار صنايع ايران که در آن، صنايع از يارانه حامل -1

رو، انحراف  ها باشد. ازاين تواند براساس سازوکار قيمد اسد، نحوه تخصيص منابع در شراي  کنوني نميصنايع حاکم 

دسد آمده منجر شود. اين  تواند به انحراف در نتايج به ها در صنايع کشور وجود دارد که مي در شدت مصرف نهاده

 آيد. يهاي تحقيقات در حوزه صنايع کشور به شمار م مسأله يكي از محدوديد
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 MLE ترانسلوگ به روش  برآورد تابع مرز تصادفي -4جدول 

      

     itittttittKittL

ititLKitKKitLLitKitLit

uvtttLnKtLnL

LnKLnLLnKLnLLnKLnLLnQ





2

2
1

2

2
12

2
1

0

            



آماره  
Z 

انحراف 
 معيار

 متغير ها پارامترها ضرايب

67/13  34/10 
0 عرض از مبدأ 

89/6  04/1 

L لگاريتم نيروي کار 

42/3-  43/0- 

K لگاريتم موجودي سرمايه 

86/3 014/0 054/0 

LL لگاريتم نيروي کار به توان دو 

62/4 013/0 060/0 

KK لگاريتم موجودي سرمايه به توان دو 

71/1- 014/0 024/0- 

LK 
کار در لگاريتم ضرب لگاريتم نيروي  حاصل

 موجودي سرمايه

61/1- 057/0 092/0- 

tL 
ضرب لگاريتم نيروي کار در ضريب  حاصل
 فناوري

82/4 040/0 
tK 

ضرب لگاريتم موجودي سرمايه در  حاصل
 ضريب فناوري

25/4-  459/1- 

t ضريب فناوري 

83/3-  749/0- 

tt ضريب فناوري به توان دو 

41/15 006/0  222

uv   sigma-squared 

39/5 013/0  )( 222

uvu  

 
gamma 

60/16 033/0 
itm mu 

20/17 002/0 050/0 
 eta 

)( اي عوامل مؤثر بر ناکارايي صنايع کارخانه 2

, uitit mNiidu  

ititititit MESLLRDHHIm 4321    
19/4  

1 هرفيندال هيرشمن 
 001/0 - 

2 ضريب تحقيس و توسعه 
81/3 011/0 - 

3 ضريب نيروي کار متخصص 
80/16 032/0 

3 هاي مقياس ضريب صرفه 

log likelihood function =   E+ 

LR test of the one-sided error =   E+ 

number of iterations =      

total number of observations =    

 پژوهش جاري. مأخذ:
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 اي ايران براساس رويكرد مرز تصادفي ضريب کارايي صنايع کارخانه -5جدول 

کد دو 

رقمي 

ISIC 

 توضيحات صنايع

 سال



 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 15
فعاليد و  17شامل 

 محصول 878


 محصوالت از توتون و تنباکو 16
 9فعاليد و  1شامل 

 محصول


 ساخد منسوجات 17
 290فعاليد و  7شامل 

 محصول


18 
توليد پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن 

 پوسد خزدار

 81فعاليد و  2شامل 

 محصول


19 
دباغي و عمل آوردن چرم و ساخد کيف و 

 چمدان و زين و يراق و توليد کفش

 95فعاليد و  3شامل 

 محصول


20 

توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه 

ساخد کاال از ني و مواد  -جز مبلمان  به

 حصيري

 164فعاليد و  5شامل 

 محصول


 ساخد کاغذ و محصوالت کاغذي 21
 179فعاليد و  3شامل 

 محصول


 هاي ضب  شده و تكثير رسانهانتشار و چاپ  22
 40فعاليد و  7شامل 

 محصول


23 
هاي حاصل از نفد و  توليد کك و فراورده

 اي هاي هسته سوخد

 93فعاليد و  3شامل 

 محصول


 ساخد مواد و محصوالت شيميايي 24
فعاليد و  9شامل 

 محصول 1569




 محصوالت از الستيك و پالستيك 25
 414فعاليد و  3شامل 

 محصول




 ساير محصوالت کاني غيرفلزي 26
 358فعاليد و  8شامل 

 محصول


 ساخد فلزات اساسي 27
 233فعاليد و  4شامل 

 محصول


28 
و آالت  جز ماشين محصوالت فلزي فابريكي به

 تجهيزات

 422فعاليد و  7شامل 

 محصول


29 
بندي نشده  آالت و تجهيزات طبقه ساخد ماشين

 در جاهاي ديگر

فعاليد و  15شامل 

 محصول 1301
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 5ادامه جدول 

 آالت اداري و حسابداري ماشين 30
 138فعاليد و  1شامل 

 محصول


31 
بندي نشده  هاي برقي طبقه آالت و دستگاه ماشين

 در جاي ديگر

 552فعاليد و  6شامل 

 محصول


32 
توليد راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطي و 

 آپارات

 171فعاليد و  3شامل 

 محصول


33 
هاي  ابزار پزشكي، اپتيكي، ابزار دقيس، ساعد

 ديگر ساعدمچي و انواع 

 406فعاليد و  5شامل 

 محصول


 تريلر موتوري و تريلر و نيم  وسايل نقليه 34
 309فعاليد و  3شامل 

 محصول


 ونقل توليد ساير تجهيزات حمل 35
 182فعاليد و  7شامل 

 محصول


36 
نشده در بندي  توليد مبلمان و مصنوعات طبقه

 جاي ديگر

 313فعاليد و  6شامل 

 محصول


 بازيافد 37
 52فعاليد و  2شامل 

 محصول


 پژوهش جاري. مأخذ:

هاي ساختاري و عملكردي بخش  ، به بررسي برخي از شاخص7و  6هاي شماره  در جدول

شود، در صنعد  ، مشاهده مي6شماره گونه که در جدول  صنعد ايران اشاره شده اسد. همان

، ضريب تمرکز 18با کد آيسيك « پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوسد خزدار يدتول»

هاي مقياس بسيار اندک  و شاخص هرفيندال هيرشمن پايين اسد، ضريب صرفه 1چهار بنگاه برتر

 هاي ير رسانهتكث انتشار و چاپ و»اسد و اين صنعد ضريب ناکارايي بااليي دارد يا در صنعد 

ميزان تمرکز چهار بنگاه برتر و شاخص  17و  22با کد آيسيك « ساخد منسوجات»و « ضب  شده

هاي مقياس در سطح ميانگين صنعد بوده، اما  هرفيندال هيرشمن بسيار باالسد و ضريب صرفه

 اسد.  55/0ضريب ناکارايي باال و حدود 

                                                                                                                   
ها را در بازار به صورت  ترين بنگاه مورد از بزرگ Kبراي محاسبه اين شاخص بايد حاصل جمع سهم بازاري  -1

    ∑   
 
 دسد آورد. به     
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 اي ايران اکارايي در صنايع کارخانهميزان شاخص ساختاري بازار و ضريب ن -6جدول

 کد دو رقمي
 ISIC 

هاي ساختاري بازار شاخص  
متغير 
 عملكردي

 هاي مقياس ضريب صرفه شاخص هرفيندال نسبد تمرکز چهار بنگاه برتر
ضريب 
 ناکارايي
























 هاي خام مرکز آمار ايران. پژوهش جاري با استفاده از داده مأخذ:

، وضعيد ساير متغيرها مانند ضريب نيروي کار متخصص، ضريب استهالک 7در جدول شماره 

 اي کد دو رقمي در هر صنعد، ضريب تحقيس و توسعه و ساختار مالكيد در صنايع کارخانه

، بيشترين ضريب نيروي کار متخصص در 7آيسيك گزارش شده اسد. با توجه به جدول شماره 

 22/23اسد. در اين صنعد حدود  24با کد آيسيك « ساخد مواد و محصوالت شيميايي»صنعد 
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درصد شاغالن داراي مدرک ليسانس به باال هستند و ضريب تحقيس توسعه در آن بسيار باال  و 

ل صنعد اسد. اين صنعد کمترين ناکارايي فني را در مقايسه با ساير درصد ک 60/27حدود 

شود که در بيشتر صنايع ايران ضريب نيروي کار متخصص و ضريب  صنايع داراسد. يادآوري مي

و « محصوالت از توتون و تنباکو»تحقيس و توسعه پايين اسد. همچنين در صنايعي مانند صنعد 

 سهم مالكيد دولتي بسيار باالسد.   « ونقل توليد ساير تجهيزات حمل»

 اي ايران کننده وضعيت صنايع کارخانه بررسي وضعيت ساير متغيرهاي تبيين -7جدول 

کد دو رقمي 
ISIC 

ضريب نيروي کار 
 متخصص

ضريب 
 استهالک

 ضريب ساختار 
 مالكيد دولتي

ضريب تحقيس و 
 توسعه

ضريب 
 ناکارايي

























 هاي خام مرکز آمار ايران. پژوهش جاري با استفاده از داده مأخذ:
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 بندي جمع -4
استفاده از روش باتيس و کولي مورد اي ايران با  در اين مقاله، ضريب ناکارايي فني صنايع کارخانه

هاي مقياس، تحقيس و توسعه و  سنجش قرار گرفد. همچنين به بررسي نقش ساختار بازار، صرفه
، با تحليل متغيرهاي 8نيروي کار متخصص بر ضريب ناکارايي فني پرداخته شد. در جدول شماره 

 ت خالصه بيان شده اسد.اي ايران نتايج زير به صور ساختاري و عملكردي صنايع کارخانه

 هاي تحقيق بندي يافته جمع -8جدول 

کد 
ISIC 

شاخص 
 هرفيندال

ضريب 
هاي  صرفه

 مقياس

ضريب نيروي 
 کار متخصص

ضريب 
 استهالک

سهم 
مالكيد 
 دولتي

ضريب 
تحقيس و 
 توسعه

ضريب 
ناکارايي 
 فني

پايين باال پايين باال باال پايين پايين 

پايين پايين پايين پايين باال پايين باال 

باال پايين پايين پايين پايين پايين پايين 

باال پايين پايين پايين پايين پايين پايين 

باال پايين پايين پايين پايين پايين پايين 

باال پايين باال پايين پايين پايين پايين 

پايين پايين پايين پايين پايين پايين پايين 

باال پايين باال پايين پايين باال باال 

پايين باال باال باال باال باال باال 

پايين باال پايين باال باال پايين پايين 

باال پايين پايين پايين پايين پايين پايين 

باال باال پايين باال پايين پايين پايين 

پايين باال پايين باال باال پايين باال 

باال پايين پايين پايين پايين پايين پايين 

باال پايين پايين پايين باال پايين باال 

پايين پايين پايين پايين باال پايين پايين 

پايين باال پايين پايين باال پايين پايين 

پايين پايين پايين پايين باال پايين پايين 

باال پايين باال پايين باال باال باال 

پايين باال پايين باال باال پايين باال 

پايين پايين باال پايين باال باال باال 

باال پايين پايين پايين پايين باال باال 

باال پايين پايين پايين پايين باال باال 

 پژوهش جاري. مأخذ:
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 همچنين نتايج اين تحقيس مؤيد آن اسد که:

اي ايران روند رو به رشدي بوده و در تمام صنايع  روند کارايي در صنايع کارخانه -1

 ضريب کارايي فني افزايش يافته اسد.  1388تا  1374هاي  اي طي سال کارخانه

 يدتول»بيشترين ضريب ناکارايي فني مربوط به صنايع  ISICدر صنايع کد دو رقمي  -2

 هاي ير رسانهانتشار و چاپ و تكث»، «رپوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوسد خزدا

و بيشترين کارايي فني مربوط به صنعد « بازيافد»و « ساخد منسوجات»و « ضب  شده

بوده اسد. با توجه به محاسبات تحقيس متوس  « يمياييساخد مواد و محصوالت ش»

 اسد.  47/0ضريب ناکارايي فني در صنايع مورد مطالعه برابر 

توان نتيجه گرفد که هرچه ضريب تمرکز در صنايع افزايش  يس ميهاي تحق براساس يافته -3

يابد. به عبارت ديگر، صنايعي که ساختار متمرکزتري  يابد، ميزان ناکارايي افزايش مي

اند.  ميزان ناکارايي باالتري داشته ،داشته و ميزان انحصار مؤثر در آنها باالتر بوده اسد

ها از  براساس مدل تحقيس در صنايعي که ضريب نيروي کار متخصص باالتر بوده و بنگاه

هاي  اند، ميزان ناکارايي کاهش يافته اسد. همچنين يافته مند بوده هاي مقياس بهره صرفه

ناکارايي در بخش دهد که هزينه تحقيس و توسعه تأثير چنداني بر کاهش  تحقيس نشان مي

 معنا بوده اسد.   صنعد کشور نداشته و از نظر آماري بي

پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوسد  يدتول»هاي تحقيس در صنعد  براساس يافته -4

، ضريب تمرکز چهار بنگاه برتر و شاخص هرفيندال هيرشمن 18با کد آيسيك « خزدار

دک اسد و اين صنعد ضريب ناکارايي هاي مقياس بسيار ان پايين اسد، اما ضريب صرفه

ساخد »و « ضب  شده هاي ير رسانهانتشار و چاپ و تكث»بااليي دارد يا در صنعد 

ميزان تمرکز چهار بنگاه برتر و شاخص هرفيندال  17و  22با کد آيسيك « منسوجات

هاي مقياس در سطح ميانگين صنعد بوده، اما ضريب  هيرشمن بسيار باال و ضريب صرفه

 اسد.  55/0رايي باال و حدود ناکا

ساخد مواد و » هاي تحقيس بيشترين ضريب نيروي کار متخصص در صنعد براساس يافته -5

درصد شاغالن  22/23اسد. در اين صنعد حدود  24با کد آيسيك « محصوالت شيميايي

داراي مدرک ليسانس به باال هستند و ضريب تحقيس و توسعه در آن بسيار باال  و حدود 

درصد کل صنعد اسد. اين صنعد کمترين ناکارايي فني را در مقايسه با ساير  60/27
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شود که در بيشتر صنايع ايران ضريب نيروي کار متخصص و  صنايع داراسد. يادآوري مي

محصوالت از »ضريب تحقيس و توسعه پايين اسد. همچنين در صنايعي مانند صنعد 

    سهم مالكيد دولتي بسيار باالسد.« ونقل توليد ساير تجهيزات حمل»و « توتون و تنباکو

هاي زير توجه  بايد به سياسد هاي يادشده، در راستاي کاهش ضريب ناکارايي  با توجه به يافته

 يارتقا -2اي در راستاي استفاده از ظرفيد بهينه توليدي.  تجديد ساختار صنايع کارخانه -1کرد: 

محور، مانند تعديل نرخ استهالک در محاسبه  يزشضريب فناوري در صنايع با تعريف مقررات انگ

ارتقاي ضريب رقابد در صنايع با توجه به  -3کارگيري ابزار مالي غيرمستقيم.  نرخ ماليات و به

توجه به تحقيس و توسعه در راستاي افزايش ضريب فناوري و  -4محور.  سازي رقابد خصوصي

 اي کشور. کاهش کارايي فني در صنايع کارخانه

 

 بعمنا
 فارسي -الف

هاي بيمه در ايران  گيري کارايي فني شرکد اندازه(، 1383پيرايي، خسرو و حسين کاظمي )
 .18هاي اقتصادي ايران، شماره  ، فصلنامه پژوهشبراساس برآورد تابع مرز تصادفي

هاي  استاناي کارايي بخش صنايع بزرگ در  تحليل مقايسه(، 1387بر کياني )ژهکامبيز پور، نادر و  حكيمي
 .24، مجله دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره ايران: با استفاده از روش تابع مرز تصادفي

بر ايران براساس روش  وري در صنايع منتخب انرژي تجزيه و تحليل بهره(، 1391حيدري، ابراهيم )
DEA،  14پژوهشنامه اقتصاد کالن، سال هفتم، شماره. 

ارزيابي کارايي فني صنايع (، 1391تابستان کاشي و رضا يوسفي ) دزرانژاد، منصور، فرهاد خدادا
 .2، شماره 9، دوره اي ايران، فصلنامه اقتصاد مقداري کارخانه

تخمين (، 1392سخنور، محمد، عباس عصاري، حسين صادقي، کاظم ياوري و نادر مهرگان )
برق و عوامل مؤثر بر هاي توزيع  توابع فاصله نهاده مرزي و فرامرزي تصادفي براي شرکد

 گذاري اقتصادي، سال پنجم، شماره نهم. ، مجله سياسدکارايي

هاي عمده صنعد ايران )مطالعه با  بررسي ناکارايي تكنيكي در زيربخش(، 1382فريور، ليال )
 .26، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره هاي تابلويي( استفاده از داده

وري در صنايع  ارزيابي کارايي تكنيكي و روند بهره(، 1385آرا )پور، محمدرضا و عاليه رزم  لطفي
 .18، شماره ايران، مجله دانش و توسعه
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ها  هاي تابع توليد مرز تصادفي و تحليل فراگير داده رد روشمقايسه كارب، )1390(محمدي، حميد 
، اقتصاد كشاورزي و فرنگي در استان فارس در تحليل كارايي واحدهاي توليد رب گوجه

  .76توسعه، سال نوزدهم، شماره 
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