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 چکيده
 اقتصادي بنگاه یک نهایی هدف عنوان به آن از که است مهمی عوامل از یکی بهره وري

 پسرفت یا و ثبات پیشرفت، بیانگر زمان طول در آن تغییرات روند و می شود برده نام

 زمان طول در آن تغییرات روند بررسی اینکه عین در بنابراین. است زمان طول در آن

 در است، شرکت ها یا صنایع راهبردهاي و استراتژي ها تعیین کننده خرد سطح در

. می کند کمک مجریان و گذاران-سیاست به دورنما یک عنوان به نیز کالن سطح

بهره  و حال زمان در مالی موقعیت دهنده نشان سودآوري اینکه به توجه با همچنین

 به می تواند زمانی شرکت یا صنعت یک ینبنابرا است، آینده در آن وضعیت بیانگر وري

 این در اینرو از. کند توجه بهره وري موضوع به که باشد امیدوار خود مستمر سودآوري

 کشور صنعت بخش ارزش افزوده بر نیروي کار و انرژي بهره وري تأثیر بررسی به مقاله

 نمونه تنگرف نظر در با منظور این براي. گردید پرداخته 1389-1393 سال هاي طی

 و تهران بورس در شاغل صنعتی فعالیت هاي زمینه در فعال شرکت هاي شامل آماري

 مدل تخمین به دیتا پانل روش باالخص و اقتصادسنجی رایج روش هاي از بهره گیري با

 ضریب داد نشان مدل بررسی از آمده بدست نتایج. فرضیات پرداخته شد آزمون و تحقیق

 زمینه در فعال شرکت هاي انرژي مصرف و سرمایه گذاري کار،-نیروي تعداد تأثیرگذاري

 معادل ترتیب به صنعت زیربخش هاي تولیدات میزان بر بورس صنعتی فعالیتهاي

 است معنی دار نیز درصد 1 خطاي سطح در که بوده واحد 140/0 و 212/0 ،238/0

 این در انرژي مصرف و سرمایه نیروي کار، در وري¬بهره میزان بیانگر نتایج این که

 .بوده است شرکت ها

 گذاري، مصرف انرژي و پانل دیتا.، سرمایهکارنیروي وري،بهره اژگان کليدي:و
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 مقدمه
 و باشندمختلف می بازارهاي براي تصاحب یکدیگر با شدید رقابت حال در هاهبنگا اقتصاد، شدن جهانی دلیل به حاضر عصر در

 الزامات از یکی است، ذکر شایان باشند. برخوردار باالیی رقابت توان از که ارتقاء دهند یا کرده حفظ بازار در را خود سهم توانندمی هاییبنگاه

 وري،بهره در مستمر بهبود عبارت دیگر، به است. تولید عوامل از استفاده در آنها وريبهره افزایش ها،بنگاه رقابت توان اساسی ارتقاي و مهم

باشد. می بنگاه اهداف به نیل منظور به موجود منابع از بهینه استفاده وريبهره     است. بنابراین پذیريرقابت قدرت اءارتق براي الزم شرط

 موازنه در بهبود زندگی، سطح ارتقاء اقتصادي، رشد سریع مانند اجتماعی و اقتصادي هاي پدیده از بسیاري بر عظیمی تأثیر وريبهره در تغییر

 گذاريسرمایه قیمت، و هزینه میان روابط مزدها، سطح روي تغییرات این دارد. فراغت کیفیت اوقات و مقدار حتی و تورم رلکنت ها،پرداخت

 هاي خودتالش در مسئوالن است. مدتمیان در ایران اقتصادي اصلی هايچالش از یکی وريبهره رشد دارد. تحریک اثر اشتغال و موردنیاز

 بخش اند.کرده تأکید رشد کشور بالقوه هايظرفیت شکوفایی بر زندگی، استانداردهاي و درآمد بردن باال و لیشغ هايفرصت ایجاد براي

 وري اقتصادي ایران، بانک مرکزي(.ارتباط است )گزارش بهره در (TFP) عوامل کل وريبهره بودن پایین با ایران در اندک وريبهره از ايعمده

 در هااصطکاک که شودمی ناشی آنجا از TFP شکاف هستند. ترنزدیک المللیبین معیارهاي به انسانی، و یفیزیک سرمایه سطوح مقابل در

 .]1[( 200دارند)سرتو  باالتري وريبهره آنها که شودمی جاییبه منابع شناور انتقال از مانع بازار محصوالت و سرمایه، کار،نیروي
 

 بيان مسئله-1
 توفیق و شده شناخته مختلف ملل فرهنگی و اقتصادي، اجتماعی توسعه راهکارهاي مهمترین از یکی عنوان هب وريبهره بهبود امروزه

 باشد.می مردم رفاه زندگی افزایش و جهانی رقابت صحنه در مناسب جایگاه به دستیابی اصلی شروط از وري یکیبهره بهبود روند تسریع در

 باشد. خاصی هايویژگی داراي وريبهره بهبود رویکردهاي که کندمی کشورها، ایجاب متفاوت فرهنگی و اقتصادي محیطی، اجتماعی، شرایط

 همبستگی و گستردگی است، توجه خور در اند وبوده موفق توسعه روند در تسریع و وريبهره ارتقاء در که کشورهایی تمامی در اما آنچه

 آن در گذاريسرمایه میزان و نحوه به کشوري هر اقتصاد شکوفایی و باشد. رشدیم ملی حرکت چارچوب یک در وريبهره ارتقاء هايفعالیت

مهري نیز وري در صنایع به همان نسبت که در اقتصاد کشور مغفول مانده مورد بیدارد. این در شرایطی است که بررسی بهره کشور بستگی

وري در صنایع و توانست آغازي باشد بر روند توسعه بهرهشدن میهاي دولتی به سمت خصوصی است. در این میان حرکت شرکتقرار گرفته

توان هاي دولتی میسازي شرکتبه تبع آن در کلیت اقتصاد کشور؛ اما از این فرصت استفاده نشد و یکی از ایرادات مهمی که به نحوه خصوصی

 برخی در که دریافت می توان تهران بهادار اوراق بورس دعملکر به اجمالی نگاهی وري است. باگرفت حرکت نکردن آن در بستر توسعه بهره

 تمام در رونق دوره از بعد رکود احتمال و نیست پایدار همواره رشد این اما است؛داشته ايقابل مالحظه رشد آن عملکرد زمانی، هاي دوره از

 ورشکستگی و بحران با مقابله براي هاشرکت آمادگی نابراین. ب]2[(1387تهران،  بهادار اوراق بازار بورس رسمی دارد )تارنماي وجود اقتصادها

 در آن تغییرات روند و شودمی برده نام اقتصادي بنگاه یک نهایی عنوان هدف به آن از که است مهمی عوامل از یکی وريبهره است. ضروري

 سطح در زمان طول در آن تغییرات روند بررسی ینکها عین در بنابراین است. طول زمان در آن پسرفت یا و ثبات پیشرفت، بیانگر زمان طول

 کمک مجریان و گذارانسیاست به دورنما یک عنوان به نیز کالن سطح در است، هاشرکت یا راهبردهاي صنایع و هااستراتژي کنندهتعیین خرد

 این بنابر است، آینده در آن وضعیت بیانگر يوربهره و حال زمان در مالی موقعیت نشان دهنده سودآوري به اینکه توجه با همچنین کند.می

افشاریان،  و کند )علیرضایی توجه وريبهره موضوع به که باشد امیدوار خود مستمر سودآوري به تواندمی زمانی یا شرکت صنعت یک

 سطح در هاهزینه کاهش و سود افزایش و کالن سطح در پایدار اقتصادي رشد )جهت آن بهبود به لزوم توجه و وريبهره نتیجه در .]3[(1385

 است.  ضروري بورس در حاضر هايشرکت جمله از اقتصادي هايبنگاه تمام براي خرد(

 

 يعوامل مؤثر بر بهره ور -2
 وري دو گروه نقش اصلی دارند:در بین عوامل گوناگون اثرگذار بر بهره

 ترل هستند.عوامل درونی: که از سوي فرد یا بنگاه اقتصادي یا سازمان، قابل کن 

 .عوامل بیرونی: که خارج از کنترل فرد و بنگاه اقتصادي یا سازمان است 

وري تشخیص دامنه مشکالت در چارچوب دو گروه عوامل درونی و بیرونی است. عوامل از این رو اولین گام در راستاي افزایش بهره

 :]4[(1376درونی در دو گروه، قابل تقسیم هستند )خاکی، 

 آالت و تجهیزات، تکنولوژي، مواد و انرژي است.خت افزاري شامل: محصول، ماشینالف. عوامل س

 هاي مدیریت.هاي کار و روشب. عوامل نرم افزاري شامل افراد متخصّص، سازمان )سیستم(، روش

 عوامل بیرونی نیز در سه گروه، تقسیم بندي می شوند:
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 اجتماعی و جمعیتی و ... .الف. عوامل ساختاري شامل تغییرات اقتصادي، تغییرات 

 ب. منابع، شامل: منابع انسانی، زمین، سوخت، انرژي، مواد خام و ... .

هاي کارایی دستگاه وج. گروه سوم ـ که از دو گروه قبلی، مهمتر و تأثیرگذارتر است ـ عوامل مرتبط با کارآمدي است، شامل: عملکرد 

ت، اقتدار نظام قضایی، ها، انحصارگرایی و...(، شفافیت معامالرانت خواري، نابرابري فرصتدولتی، ثبات مقررات دولتی، میزان فساد اداري )

 انه و کمک و ... .ها و احزاب آزاد و مستقل، حمل و نقل، فناوري اطالعات و ارتباطات، سیستم مالی و بانکی، چگونگی اعطاي یاررسانه

مستقیم دارد. شاخص  وري کل عوامل، رابطهع رشد سرمایه سرانه و ارتقاي بهرهکار، با دو منبوري نیروياز نگاه تئوریک، رشد بهره

کار وري نیرويتحوالت بهره وري کل عوامل تولید، بیانگر متوسط تولید به ازاي هر واحد از کل منابع تولید است. این شاخص، بیانگر برآندبهره

وري کل . بهبود بهرهدهدصاد کشور را از نظر استفاده بهینه از منابع نشان میوري کل عوامل تولید، وضعیت اقتو سرمایه است. شاخص بهره

تر از منابع و امکانات موجود(، تواند در نتیجه عواملی مانند: مدیریت بهتر منابع تولید )شامل تخصیص بهینه منابع و استفاده بهعوامل تولید، می

انسانی براي نیروي کار(، افزایش انگیزهالمت و افزایش سطح آموزش و مهارت نیرويافزایش سرمایه انسانی )شامل ارتقاي سطح بهداشت و س

 کار، خالقیت و نوآوري و پیشرفت فناوري، رخ دهد.کار بیشتر و بهتر، اصالح ساختار سنی و جنسی و شغلی نیروي

وري اعث افزایش بهرهبتوانند در یک زمان نمی وري )درونی و بیرونی(، به یک اندازه ومشخص است که تمام عوامل مؤثر در افزایش بهره

ه طور کلی، عوامل بشوند. وري میدهند و باعث افزایش بهرهمدت دارند و بعضی دیگر در بلندمدت جواب میشوند؛ چرا که بعضی اثر کوتاه

 د.کنندمدت، تقسیم می. عوامل بلن2مدت و    . عوامل کوتاه1وري را از نظر زمان عملکرد، به دو دسته: مؤثر بر بهره

ردش کار و تغییرات در هاي جاري و گها و سیستموري، غالباً به میزان انگیزه پرسنل براي کار و بهبود روشمدت در بهرهعوامل کوتاه

ت جدید، معرفی ه محصوالتوان به ایجاد و توسعوري نیز میمیزان فشار کار و نوسانات تجاري بستگی دارد و از عوامل بلندمدت مؤثر بر بهره

د. البته موارد باال مربوط هاي جدید بازاریابی و عقالیی کردن ساختار اقتصادي اشاره نموهاي تولید جدید، کشف منابع جدید، یافتن کانالروش

ضاع سیاسی و اقتصادي م، اووري هستند. مسلم است که عوامل بیرونی )مانند تغییرات و نوسانات قیمت ارز، موادخابه عوامل درونی مؤثر بر بهره

 ن را تحت تأثیر قرار دهند.وري یک جامعه و سازمامدت، بهرهتوانند در بلندمدت و کوتاههاي اقتصادي و...( نیز میالمللی، جنگ و تحریمبین

 

  مروري بر مطالعات انجام شده -3
اروسازي ایران دوري در صنعت بنگاه و رشد بهرهبه بررسی ارتباط بین اندازه  ]5[(1395صدرائی جواهري و بهبودي )در داخل کشور 

ثر اندازه جهت بررسی ا باشد.بنگاه تولیدکننده داروهاي شیمیایی فعال در بورس اوراق بهادار می 23اند. نمونه مورد مطالعه شامل پرداخته

بندي، ند. در این دستهاچک و متوسط تقسیم شدهکار به دو دسته بزرگ و کوها بر اساس تعداد نیرويوري و کارائی این بنگاهبنگاه بر بهره

ها جهت محاسبه شی دادهاست. در این مطالعه از روش تحلیل پوشوري نیز مورد بررسی قرار گرفتههمچنین اثر نوع مالکیت بنگاه بر رشد بهره

وري کل در گاه و رشد بهرهداري میان اندازه بندهد ارتباط معنیاست. نتایج این مطالعه نشان میوري و نیز کارایی استفاده شدهتغییر بهره

و بازده سهام  وريهرابطه بین رشد بهر ]6[(1394هاي منتخب حاضر در صنعت داروسازي ایران وجود ندارد. مرادي چراتی و همکاران )بنگاه

زمانی بصورت فصلی هاي سري. دادهار دادندرا مورد بررسی قر 91تا  86هاي بورس اوراق بهادار تهران طی سال هاي پذیرفته شده دردر شرکت

هاي تلفیقی )تابلویی( مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از یک دوگانگی در سطح به روش داده Eviews افزارآوري شده و بوسیله نرمجمع

وري در سطح کل و یک رابطه مثبت و هار و رشد بهرداري بین بازده بازترتیب که یک رابطه منفی و معنیاست، بدینکل و سطح خرد بوده

وري در سطح ها و رشد بهرهي بین بازده هریک از شرکتداروري شرکت وجود دارد. اما رابطه معنیمعنادار بین بازده شرکت و رشد بهره

ي کشاورزي، صنعت و هاي اقتصادافزوده بخشرژي بر ارزشبه بررسی تأثیر مصرف ان ]7[(1393یافت نشده است. علوي راد و کانور )کل

بدون نفت براي سه  جمعی پرداختند. در این مقاله، تأثیر مصرف انرژي بر رشد اقتصاديخدمات در ایران: تحلیل مبتنی بر رویکرد پنل هم

نی رسی قرار گرفته است. الگوي پایه مطالعه بر اساس مبامورد بر 1370-1389بخش اقتصاد ایران )کشاورزي، صنعت و خدمات( در دوره 

جمعی و نل همپهاي هاي ریشه واحد پنل، آزمونهاي تجربی مبتنی بر آزمونیافته نئوکالسیک رشد اقتصادي و تحلیلنظري تابع تعمیم

باشند. ( میDOLS( و حداقل مربعات پویا )FMOLSهاي حداقل مربعات کامالً اصالح شده )تخمین روابط بلندمدت به کمک تخمین زننده

هاي ارد. کششدداخلی واقعی بدون نفت وجود ناخالصن است که یک رابطه بلندمدت همجمعی میان مصرف انرژي و تولیدنتایج حاکی از آ

ها و بسیاري ئوريانسانی شاغل منطبق بر تتولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت نسبت به مصرف انرژي، موجودي سرمایه ناخالص و نیروي

نزدیک هستند.  ها بسیار به همدهد کششها در هر دو روش تخمین رابطه بلندمدت نشان میاین کشش از مطالعات تجربی بوده و مقایسه

هاي کشاورزي، خشبهمچنین با استفاده از تخمین الگوي اثرات ثابت، کشش تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت نسبت به مصرف انرژي در 

 باشد. می 39/0و  15/1، 34/0صنعت و خدمات به ترتیب برابر 
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وري بازارهاي سهام العاده بازارهاي نوظهور و در حال توسعه و بهرهبه بررسی رشد فوق ]8[(2016و همکاران ) 1ارشددر خارج از کشور 

ان است. با این حال، کمبود در ادبیات براي این طاقچه در سازمگیري شده( بهرهEMHاست. براي این کار از فرضیه بازار کارآمد )پرداخته

است. پس از بحران جهانی اخیر، هاي پرداختن به این موضوع بیان شده( کشورهاي عضو به عنوان یکی از ضرورتOICکنفرانس اسالمی )

است، سوال این تحقیق اینست که آیا بازار این کشورها مناسب جهت العاده افزایش یافتهتوجه بر بازارهاي نوظهور و در حال توسعه فوق

هاي اخیر که اغلب بازارهاي هاي پیش آمده در سالباشد. سازمان کنفرانس اسالمی با وجود معضالت جهانی و بحرانایه میبکارگیري سرم

وري در طول دهه گذشته است. نتایج نشان دهنده بهبود بهرهاست، با مشکالتی همچون عدم نقدینگی مواجه بودهسهام را تحت تأثیر قرار داده

هاي دولتی در تحقیقی با عنوان نوآوري و بازده سهام، نشان دادند که در میان شرکت]9[( 2012) 2ت.. بنا و گارالپیها اسدر تمامی بورس

 آمریکا نوآوري در فناوري در یک دسته کوچک از بازیگران بزرگ متمرکز است، که به واسطه نوآوري، رهبران بازار به طور قابل توجهی داراي

هاي کوچکتر هستند. براي در یک این واقعیت، آنها نشان دادند که بازده مورد انتظار شرکت به واسطه نوآوریش رکتتر از شبتاي بازار پایین

 به ایران صنایع در کارایی تحلیل مقاله در] 10[(2009) 3یابد. موساییکاهش و به واسطه نوآوري رقبایش، بازده مورد انتظارش افزایش می

 منظور به مرزي تصادفی تحلیل روش از مطالعه این در پردازد.می توسعه چهارم برنامه طی رشد موتور عنوان ایران به صنایع کارایی بررسی

 دهدمی نشان نتایج است. شده استفاده خصوصی، و مالکیت دولتی گروه دو و متفاوت هاياندازه با صنایع گروه سه براي کارایی مرز تخمین

 درصد 5/52هاي بزرگ کمترین مقدار بوده و باشد در حالیکه کارایی بنگاهدرصد می 1/68قدار بوده و بیشترین م کوچک هايبنگاه کارایی که

 براي و یافته افزایش متوسط هايبنگاه براي ثابت بوده، تقریباً کوچک هاي بنگاه براي مطالعه مورد دوره طی متوسط کارایی سطح باشد.می

باشد.. هانگ درصد( می 1/46هاي دولتی )درصد بوده و بیشتر از کارایی بنگاه 8/86هاي خصوصی  هبنگا کارایی است.یافته کاهش بزرگ بنگاه

 درآمدي گروه چهار در کشور، 82 در پویا( هاي تابلوییهاي تابلویی )دادهیافته در دادهبا استفاده از روش گشتاور تعمیم ]11[(2008) 4و یانگ

با استفاده از رویکرد تودا و یاماموتو رابطه بین مصرف  ]12[(2006) 5گیرند. اسکوالیمی را شابهیم نتیجه 2002 -1972 هايسال طی متفاوت

گیرد که رابطه بین این متغیرها در کشورهاي پردازد. نتیجه میمی 2003-1980هاي انرژي و رشد تولیدات را در کشورهاي عضو اپک طی سال

 مختلف یکسان نیست. 

 

 ه مورد استفاده در تحقيقجامعه آماري و نمون -4

هاي فعال در توري ایران در خصوص شرکجامعه آماري در این مطالعه مربوط به اطالعات پایه منتشر شده توسط مرکز مدیریت بهره

ي و آورها بصورت ساالنه جمعبوده و داده 1389-1393باشد و دوره مورد بررسی این تحقیق محدوده زمانی هاي صنعتی میزمینه فعالیت

بندي ستفاده از دستهااي و با گیري خوشهاست. نمونه موردنظر جهت جمع آوري از طریق روش نمونهبرآوردها بصورت سري زمانی انجام گردیده

گردد. بدین منظور هاي صنعتی انجام میبعمل آمده از صنایع مختلف فعال در این بخش و انتخاب چند شرکت فعال در هریک از رشته فعالیت

 اسامی شرکت ها آورده شده است: 1باشد که در جدول شرکت می 27ونه موردمطالعه در این تحقیق شامل نم

 رد مطالعه در این تحقيقليست شرکت هاي مو -1جدول 

 نام شرکت تعداد شرکت نام گروه ردیف

 6 ماشین آالت و تجهیزات 1

، ایران سازي پمپ، هپکوسنگین تولید تجهیزات ، ایرانتراکتورسازي 

و  کشاورزيو خدمات  صنایعگسترش ، آالت صنعتی تراکتورسازيماشین

 نیرو محرکهسازي ماشین

 موتوژن، شهاب پارس المپ، ترانسفو ایران، ایرانکابلسازي 4 ماشین آالت و دستگاههاي برقی 2

 6 سیمان، آهک و گچ 3
، شاهرودسیمان خاش،سیمان سپاهان،سیمان، بجنورد سیمان

  قائن سیمانو  اصفهانسیمان

 رادیاتور ایرانو  ترمزایران لنت 2 ساخت قطعات خودرو 4

 سایپا و ایران خودرو 2 خودروسازي 5

                                                           
1 Arshad 
2 Bena & Garlappi 
3 Mousaei 
4 Huang & Hwang & Yang 
5 Squalli 
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 6 فلزات اساسی 6
، فوالد آلیاژي ایران، ایران فروسیلیس، فوالد خراسان، پارس آلومینیم

 صنایع مس ایران  ملیفوالد مبارکه اصفهان و 

 پاکسان 1 محصوالت شیمیایی 7

  27 تها و تعداد نمونهمجموع شرک

 

 تصریح مدل -5
 صورت به سیکیکال رشد مدل از صنعتی ایران هايدر زیربخش تولیدات ارزش بر انرژي مصرف تأثیر ارزیابی منظور به تحقیق این در

 است:استفاده شده زیر

VP = f (INV, LAB, ENER)                                                                                                            (2)  
عداد ت LABگذاري صنعتی، حجم سرمایهINV هاي صنعت، متغیر وابسته بوده و بیانگر ارزش تولیدات زیر بخش VPکه در آن 

 باشد: می مدل مذکور به شکل زیر شده تصریح فرم د. همچنینباشهاي صنعتی میمیزان انرژي مصرفی در زیربخش ENERکار و نیروي
 

 (3                                           )   

 است.شده گرفته نپرین لگاریتم قبلی ریاضی مدل متغیرهاي از آن در که

 

 آزمون مانایی متغيرها  -6
 آزمون از استفاده با متغیرها مانایی چگونگی نتایج نامطمئن، آن پی در و نبودن ساختگی از اطمینان براي مدل، برآورد از قبل استفاده

 هاي)داده حالت دو در آزمون این است.شده تعیین 6شوارتز معیار با آزمون این در بهینه هايوقفه است.شده ( بررسیIPSشین ) و پسران ایم،

 متغیرهاي هیچیک از مانایی آزمون نتایج اساس است. برشده سیبرر ثابت( مقدار داراي هاي مقطعیداده و ثابت مقدار یک داراي مقطعی

 نتایج با مطابق اما نیست. مانا در سطح هاي صنعتی در بورس اوراق بهادار تهران،هاي فعال در زمینه فعالیتشرکت حاضر در مدل در خصوص

 مربوط متغیرهاي ترتیب، کلیه این به هستند. دارنیمع درصد یک سطح در متغیرها و استشده صفر رد فرض متغیرها، اول مرتبه تفاضل با

 دلیل به آزمون، این از آمده دست به نتایج به هستند. باتوجه I (1) اول، مرتبه از مانا نتیجه در و واحد بوده ریشه مذکور داراي هايشرکت به

 رابطه وجود صورت در متغیرها، تنها مانایی عدم تحال زیرا در است؛شده استفاده جمعیهم هايآزمون از سطح، متغیرها در مانایی عدم

 آورده شده است.  2کرد. نتایج آزمون در جدول  اعتماد نتایج به توانمی میان متغیرها جمعیهم

 هاي صنعتی در بورسهاي فعال در زمينه فعاليتشرکت براي ثابت مقدار با  IPSآزمون نتایج-2 جدول

 سطح تفاضل اول
 متغیر

Prob Statistic Prob Statistic 

000/0 242/8- 791/0 810/0 LVP لگاریتم ارزش تولیدات زیر بخش هاي صنعت 

000/0 524/4- 628/0 327/0 LINV لگاریتم حجم سرمایه گذاري صنعتی 

002/0 945/7- 999/0 687/3 LLAB لگاریتم تعداد نیروي کار 

000/0 863/5- 379/0 307/0- LENER لگاریتم میزان انرژي مصرفی در زیربخش هاي صنعتی 

 منبع: یافته هاي تحقيق

 

 جمعیآزمون هم -7
 این در است.شده استفاده متغیرها میان جمعیهم وجود رابطه عدم یا وجود بررسی براي پدرونی جمعیهم آزمون از این تحقیق در

-Panel adf نمادهاي با ترتیب به آماره دو این شدن، دارداستان از پس است.شده استفاده Group-tو  Panel-tآماره پارامتري  دو از بخش

stat  و Group adf-statبا مطابق -96/1بحرانی  مقدار با نتایج آماره، دو این استاندارد نرمال به توزیع توجه با است.شده داده نمایش 

قدرمطلق  هاي صنعتی در بورس اوراق بهادار تهران،هاي فعال در زمینه فعالیتشرکت در شده، حاصل نتایج طبق است.شده مقایسه جدول زیر

این  در اساس، این بر است. رد قابل متغیرها جمعیرابطه هم وجود عدم بر مبنی صفر فرض و است بیشتر 96/1از  آمده دست به اعداد

                                                           
6 Schwartz 
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 میزان و کندمی   بیان را بلندمدت بطهرا وجود عدم یا وجود جمعی تنهاآزمون هم دارد. البته وجود متغیرها میان بلندمدت ارتباط هاشرکت

 از باید ارتباط این چگونگی و میزان بررسی ترتیب، براي این به نیست. تعیین قابل آزمون این انجام با آن عالمت چگونگی و این ارتباط

 .آورده شده است 3یج آزمون در جدول نتا استفاده شود. روابط برآورد هايروش

 هاي صنعتی در بورسهاي فعال در زمينه فعاليتشرکت معی برايجهم آزمون نتایج -3جدول 

 آماره مقدار آماره

230/3- Panel adf-stat 

961/2- Group adf-stat 

 منبع: یافته هاي تحقيق

 

 آزمون اثرات ثابت فردي -8
 آورده شده است 4نتایج آزمون در جدول 

 (Fتایج آزمون آزمون وجود اثرات ثابت فردي براي مدل پانل )ن -4جدول 

 بودن مدل  pooledفرض صفر؛ 
 داريمعنی Fآماره 

 صفر رد فرضیه 83/54

 منبع: یافته هاي تحقيق

 

، بنابراین فرض صفر باشددار میمحاسبه شده معنی F است، مقدار آمارهکه نشان داده شده  Fبر اساس نتایج به دست آمده از آزمون 

 گردد.به نفع پانل بودن رد می هاي پانلبودن مدل Pooledمبنی بر 

 

 آزمون تعيين اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی -9
 آورده شده است 5کنیم. نتایج آزمون در جدول استفاده می 7براي انجام این گزینش، از آزمون هاسمن

 بودن مدل پانل Randomیا  Fixedنتایج آزمون هاسمن براي  -5جدول 

Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

41/71 26 0.0000 

 منبع: نتایج پژوهش

 

فوق نشان داده  با توجه به نتایج آزمون هاسمن براي انتخاب بین ثابت بودن اثرات فردي و تصادفی بودن این اثرات، که در جدول

نتایج تحقیق، مدل پانل  دد.. لذا در قسمتگراست، فرض صفر مبنی بر تصادفی بودن اثرات فردي به نفع ثابت بودن این اثرات قویاً رد میشده

 شود.تفسیر می گردند و نتایج آنبا اثرات ثابت فردي برآورد می

 

 نتایج برآورد مدل -10
ثرات فردي پانلی داراي ا دهند که مدلو هاسمن نشان می Fهاي تشخیص هاي قبل گزارش شد، نتایج آزمونهمچنان که در بخش

است. نتایج آزمون در آمده در جدول زیر پردازیم. نتایج حاصل از برآورد این مدلت به برآورد و تفسیر این مدل میباشد. در این قسمثابت می

 آورده شده است 6جدول 

 (7                                                     )   

 

 

                                                           
7 Hausman Test 
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 نتایج برآورد مدل پانل با اثرات ثابت فردي -6جدول 

    

 مدل اثرات ثابت فردي

 ضرایب 052/16 212/0 238/0 140/0

 انحراف معیار 218/0 008/0 013/0 009/0

 tآماره  484/73 150/25 187/17 508/14

 میزان احتمال 000/0 000/0 000/0 000/0

989/0 R2= 83/1 D.W=  

 منبع: یافته هاي پژوهش 

 

داري باال )سطح خطاي داري، در سطح معنییرهاي حاضر در مدل تأثیر معنیمتغ است، کلیههمانطور که در جدول باال نشان داده شده

منظور گردیده است( دارند. این متغیرهاي توضیحی قدرت  LVPهاي صنعت )که در این تحقیق درصد(، بر ارزش تولیدات زیر بخش 1

قابل قبول خود  واتسن در محدوده-دوربین قدار آمارهدهندگی باالیی در رفتار این متغیر دارند. همچنان که نشان داده شده است، متوضیح

عدم وجود خود همبستگی متغیر وابسته باشد. تمامی متغیرهاي لحاظ شده در مدل از جمله لگاریتم حجم  دهندهتواند نشانباشد و این میمی

داري بر لگاریتم هاي صنعتی تأثیر مثبت و معنیشکار و لگاریتم میزان انرژي مصرفی در زیربخگذاري صنعتی، لگاریتم تعداد نیرويسرمایه

درصدي در میزان  212/0گذاري صنعتی باعث افزایش درصد افزایش حجم سرمایه 1هاي صنعت دارد. بطوریکه ارزش تولیدات زیربخش

هاي صنعتی در بورس فعالیتهاي فعال در زمینه هاي صنعت شده و به عبارتی باعث افزایش رشد اقتصادي و تولیدي شرکتتولیدات زیر بخش

باشد. بر هاي مورد مطالعه در این تحقیق نیز میوري سرمایه در شرکتدهنده میزان بهرهگردد. عالمت این ضریب به نوعی نشانتهران می

باشد. می 212/0ها، معادل وري سرمایه در این شرکتها، مشخص گردید، بهرهاساس نتایج بدست آمده از برآورد مدل تولید این شرکت

هاي فعال کار و شاغلین بکار گرفته شده در شرکتهمچنین نتایج برآورد مدل تحقیق، بیانگر این امر است که ضریب تأثیرگذاري تعداد نیروي

درصد نیز  1باشد که در سطح خطاي واحد می 238/0هاي صنعت معادل هاي صنعتی بورس بر میزان تولیدات زیر بخشدر زمینه فعالیت

تواند کند. این امر میها، می توان گفت میزان تولیدات افزایش پیدا میباشد. به عبارت دیگر با افزایش تعداد شاغلین این شرکتدار مینیمع

توانند سطح تولید خود را افزایش کار بیشتر، میها در شرایطی است که با استخدام نیرويمبین این موضوع باشد که سطح فعالیت این شرکت

باشد. بر اساس هاي مورد مطالعه در این تحقیق نیز میکار در شرکتوري نیرويدهنده میزان بهرهند. عالمت این ضریب به نوعی نشانده

 باشد.می 238/0ها، معادل کار در این شرکتوري نیرويها، مشخص گردید، بهرهنتایج بدست آمده از برآورد مدل تولید این شرکت

هاي بخشدرصدي در میزان تولیدات زیر 140/0هاي صنعتی باعث افزایش یش میزان انرژي مصرفی در زیربخشدرصد افزا 1همچنین 

گردد. عالمت هاي صنعتی در بورس تهران میهاي فعال در زمینه فعالیتصنعت شده و به عبارتی باعث افزایش رشد اقتصادي و تولیدي شرکت

باشد. بر اساس نتایج بدست آمده از هاي مورد مطالعه در این تحقیق نیز میوري انرژي در  شرکتدهنده میزان بهرهاین ضریب به نوعی نشان

 باشد.می 140/0ها، معادل وري انرژي در این شرکتها، مشخص گردید، بهرهبرآورد مدل تولید این شرکت
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 گيري و پيشنهاداتنتيجه -11

وري هاي فعال در زمینه تولیدات صنعتی در بورس و باال بودن ضریب بهرهوده شرکتافزمثبت بودن رابطه میان دو متغیر اشتغال و ارزش

ها دارد. در  زایی آنکار و اشتغالهاي مذکور در جذب نیرويکار در مدل مورد مطالعه در این تحقیق، نشان از پتانسیل باالي شرکتنیروي

 عملی و تئوري هايمهارت با افزایش که شود. شغلی تلقی شغل یک گذارانایهسرم براي تواندمی گذاريسرمایه جهت مکانی به عنوان بورس

 اقتصادي هايفعالیت در تنوع و افزایش موجب که دوم باشد. همچنین شغل درآمد افزایش جهت در عاملی تواندمی گذارانسرمایه براي

 گذاريسرمایه جهت در ثباتی اقتصادي متناسب راهکارهاي ادایج با تواندمی دولت بورس هستند. در گذاريسرمایه مشغول که شود افرادي

 نظري هايبرگزاري کالس و تئوریک هايآموزش ارائه با و کند ایجاد گذارانسرمایه گذاريسرمایه جهت ترمناسب و محیطی ترامن هرچه

سرمایه براي گذارانسرمایه نگرش بهبود سو موجب یک از تا دهد قرار گذارانسرمایه اختیار در را بیشتر سود و درآمد افزایش هايراه مناسب

 عنوان به دادن نشان حتی و درآمد کسب جهت مکانی عنوان به بورس تاالر جهت معرفی باشد عاملی دیگر سوي از و شود بورس در گذاري

 به عاملی جهت را بورس توانمی دیگر سوي از و باشد داشته بسزایی نقش تواندمی خانوارها اقتصادي هايبخشی فعالیت تنوع در که شغلی

 دانست.  صنعت هايچرخ درآوردن حرکت

هاي فعال هاي شرکتگذاريدار بودن ضریب مربوط به متغیر حجم سرمایهیکی از نتایج بدست آمده در این تحقیق مثبت و معنی

هاي مورد گذاري و تغییرات موجودي سرمایه شرکتیهتوان گفت افزایش حجم سرماباشد، بنابراین میافزوده میصنعتی بورس در تابع ارزش

باشد. به این جهت با توجه به ها داشتهافزوده این شرکتاست تأثیر مثبتی در جهت افزایش میزان ارزشمطالعه در این تحقیق توانسته

هاي تولیدکنندگان و صاحبان شرکتاي متوجه آالت و تجهیزات سرمایههاي بکارگیري ماشینهاي زیادي که جهت تأمین هزینهمحدودیت

ها و     هاي موجود جهت خرید برخی از دستگاههاي مالی و ممنوعیتباشد و با در نظر گرفتن اثرات مخرب حاصل از تحریمفعال صنعتی می

اي، ه تجهیزات سرمایهکننده واردات اینگونریزان اقتصادي ضمن بررسی راهکارهاي تسهیلگردد دولت و برنامهآالت، پیشنهاد میماشین

 هاي کارآمد را اتخاذ و اجرا نماید.هاي الزم جهت بکارگیري و انتقال تکنولوژي و فناوريسیاست

جویی در مصرف انرژي با ( صرفه89تیرماه  15)ابالغی مقام معظم رهبري در « هاي کلی اصالح الگوي مصرفسیاست»در بند هفتم 

کشور به حداقل دو سوم میزان « شاخص شدت انرژي»قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر  اي متعادل از اقداماتاعمال مجموعه

کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه به عنوان هدف کالن کشور در این بخش 

هاي فعال در زمینه تولیدات صنعتی در بورس اوراق بهادار تهران یکی دیگر از نتایج وري انرژي در    شرکتاست. پایین بودن بهرهتعیین شده

وري مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژي را ریزان سازمان ملی بهرهگردد دولت و برنامهباشد که بر این اساس پیشنهاد میاین تحقیق می

ف انرژي انجام دهند و نسبت به بازنگري و تصویب قوانین و مقررات مربوط به سازي عرضه و مصردر صنایع مختلف بورس به منظور بهینه

بر و تقویت نظام نظارت عرضه و مصرف انرژي، تدوین و اعمال استانداردهاي اجباري ملی براي تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژي

هاي ریزيسازي آن برنامهبر توجه بیشتري نموده و جهت پیادهلیدي انرژيبر حسن اجراي آنها و الزام تولیدکنندگان به اصالح فرآیندهاي تو

 الزم را انجام دهند.
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