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چكیده
اين مقاله با استفاده از تحليل داده هاي تابلويي به بررسي تاثير فناوري اطالعات و ارتباطات
(فاوا) بر بهرهوري سرمايه و بهره وري کل عوامل ،در در کارگاه هاي بزرگ صنعتي استان يزد
پرداخته است .به اين منظور تحليل با استفاده از اطالعات آمارگيري کارگاههاي بزرگ صنعتي
مرکز آمار ايران با بكارگيري مدل دادههاي تابلويي در سطح بنگاه و بر اساس آخرين اطالعات
منتشر شده ( )3131 - 3131انجام شده است .در اين مطالعه در ابتدا و با استفاده از اصل شتاب
موجودي سرمايه کارگاههاي بزرگ صنعتي استان برآورد شده است .در ادامه و در قالب تابع
گسترش يافته کاب داگالس تاثير شاخص فناوري اطالعات و ارتباطات بر بهرهوري سرمايه و
بهرهوري کل عوامل ،آزمون شده است .نتايج نشان مي دهد که شاخص بكارگيري فناوري اطالعات
و ارتباطات تأثير معنادار بر بهرهوري سرمايه و بهرهوري کل عوامل ،در در کارگاههاي بزرگ صنعتي
استان يزد دارد.
واژههاي کلیدي :حسابداري رشد ،داده هاي تابلويي ،کارگاه هاي بزرگ صنعتي ،فناوري اطالعات
و ارتباطات ،بهرهوري کل عوامل توليد.
طبقه بندي Q57, O47, E23: JEL
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38

/ 38

بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهره وری سرمایه و کل عوامل تولید در ایران ...

 -1مقدمه
مقايسه تحوالت سه دهه اخير حاکي از آن است که اين تحوالت نسبت به گذشته تفاوت
اساسي دارد .علت اصلي اين اختالفها مربوط به انقالبي است که در اين دههها رخ داده است .وقوع
انقالب اطالعات و ارتباطات در اين دههها باعث شده است که عصر حاضر نيز به نام عصر اطالعات و
ارتباطات ناميده شود .عاملي که باعث به وجود آمدن چنين عصري شده است « ،فناوري اطالعات و
ارتباطات »3است .روندهاي اقتصادي کشورها حاکي از اهميت فاوا در کسب و کار شرکت هاست ،به
به طوري که اين فناوري بنيان کسب و کار را تغيير داده است و ميتواند به مزيتهاي استراتژيك
براي شرکتها تبديل شود .فاوا نه تنها مانند اشكال سنتي ديگر سرمايه به عنوان تكنولوژي توليد
استفاده مي شود بلكه از طريق ترکيب با ساير نهادهها منجر به رشد توليد و افزايش بهرهوري
عوامل توليد مي شود.
براساس تئوريهاي رشد اقتصادي ،بديهي است که افزايش توليد از دو مجرا قابليت تحقق دارد.
مجراي اول ،افزايش کمي نهادهها ميباشد که تحقق آن در پرتوي افزايش ميزان اشتغال و
سرمايههاي فيزيكي ميسر است و مجراي دوم ،ارتقاي بهرهوري کل عوامل )TFP( 1ميباشد که با
بهرهگيري مطلوب و کاراتر از ظرفيتهاي موجود در قالب بهبود کيفيت نهادههاي توليد و اصالح
ساختارها و نهادهاي ذيربط امكانپذير ميباشد.
تاثير فناوري بررشد از سه مجرا انجام مي شود .اول تاثير فناوري در قالب کاالهاي سرمايهاي
تجسم يافته که منجر به افزايش نسبت سرمايه به نيروي کار شده و تعميق سرمايه شكل مي گيرد
که نتيجه آن افزايش بهرهوري سرمايه است .دوم ،فناوري بهرهوري نيروي کار را افزايش ميدهد،
سوم فناوري بهرهوري کل و نه لزوماً بهرهوري کار يا سرمايه را افزايش ميدهد که به عنوان فناوري
خنثي هيكس تعبير مي شود .بهره وري کل عوامل توليد نشان دهنده افزايش در رشد توليد ناشي
از عواملي غير از رشد نيروي کار و رشد موجودي سرمايه است ،عواملي چون افزايش در سطح
مهارت ،تخصص و تحصيالت نيروي کار ،اصالح سازماني و به کارگيري تكنيك هاي مديريتي،
تكنولوژي و ابداعات جديد و به عبارتي ارتقاي سطح تكنولوژي موجود و فناوري اطالعات و
ارتباطات .به عبارتي رشد توليدي است که توسط رشد داده ها توضيح داده نمي شوند .با توجه به
مباحث فوق ،تحقيق حاضر در صدد بررسي تأثير فناوري اطالعات و ارتباطات بر بهرهوري کل
عوامل ،نيروي کار و سرمايه در بخش صنعت استان يزد است .در اين مقاله ابتدا به مباني نظري
فناوري اطالعات وارتباطات و بهره وري پرداخته شده است و در ادامه پيشينيه تحقيق معرفي
شده و پس از بيان داده هاي تحقيق ومدل تجربي  ،قسمت پاياني مقاله به نتيجه گيري اختصاص
مييابد.
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 -2مبانی نظري
فاوا به عنوان تكنولوژي توليد مورد استفاده بوده و باعث رشد سريع محصول و افزايش بهرهوري
ميشود .فاوا از کليدي ترين مفاهيم در رشد و توسعه تمام کشورهاي جهان است .فاوا مجموعه اي
از سخت افزار ،نرم افزار و فكر افزارهاست که گردش و بهره برداري از اطالعات را امكانپذيرمي
سازد( .هژبرکياني.)3131،
گسترش سريع اين فناوري اقشار مختلف جامعه از جمله صاحبان صنايع را بر آن داشته که
براي بهبود کميت و کيفيت توليد و افزايش بهرهوري از آن استفاده نمايند .استفاده از فناوري
اطالعات و ارتباطات در اين زمينه ،امكان انجام محاسبات و مبادله دادهها را با سرعت بسيار باال در
پهنه جغرافيايي وسيع تر و دسترسي مشترک و همزمان به منابع اطالعاتي را فراهم ميکندو بدين
ترتيب امكان مديريت منابع و مديريت توليد از طريق امكان توليدات مشابه با هزينه تمام شده
کمتر ،افزايش سطح توليد و عرضه سريعتر محصوالت بدون نياز به افزايش هزينهها را بوجود
ميآورد.
فاوا سرمايه اي دو جانبه است که از يك طرف مانند ديگر شكل هاي سنتي سرمايه ،به عنوان
تكنولوژي توليد استفاده مي شود.اين به معني است که کاهش قيمت سرمايه فاوا ،منجر به جايگزيني
آن با عوامل ديگر و تعميق سرمايه مي شود و رشد محصول و بهره وري نيروي کار را به طور مستقيم
تحت تأثير قرار مي دهد .فاوا عالوه بر افزايش رشد توليد و بهره وري نيروي کار از طريق سهم
درآمدي خود ،به وسيله اثرات مازادي که ايجاد مي کند موجب افزايش رشد بهره وري کل عوامل
توليد و از آن طريق رشد محصول مي گردد .به منظور بررسي اثر مازاد فاوا ،ابتدا بايد رشد بهره
وري کل عوامل توليد را محاسبه نموده سپس ،اثر سرمايه فاوا بر رشد بهره وري کل عوامل توليد
برآورد شود.از طرفي ديگر ،ويژگي هاي فاوا همانند دانش است ،زيرا بخشي از سرمايه فاوا به صورت
کاالي ديجيتالي است(البته به جز بخش هاي سخت افزاري) .اثرات سرريز سرمايه فاوا موجب مي
شود که فاوا به طور غير مستقيم و از طريق رشد بهره وري کل عوامل توليد ،بر رشد محصول تأثير
بگذارد .در مفهوم کالسيك ،فناوري مجموع دانش تبلوريافته در ابزار و روشهاي توليد است .دربارۀ
تأثير فناوري بر رشد ،از گذشته ،از سه نگاه بحث ميشده است :از نگاهي ،تأثير فناوري درقالب
کاالهاي سرمايهاي تجسم يافته و تحليل شده که نتيجۀ آن افزايش بهرهوري سرمايه بوده است؛ در
نگاه دوم ،فناوري بهرهوري نيروي کار را افزايش ميدهد؛ و در نگاه سوم ،فناوري بهرهوري کل را باال
ميبرد.
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 -3مروري بر مطالعات تجربی
هژبر کياني( )3131در بررسي تأثير تجارت الكترونيك بر متغيرهاي کالن اقتصادي به اين
نتيجه ميرسد که در بيش تر موارد ،رابطه مثبت(منفي) بين اشتغال (بيكاري) و جانشينهاي
سنجش نوآوريهاي توليد مشاهده ميشودو ارتقاء فناوري در بخش صنعت ،منجر به افزايش تقاضا
براي نيروي کار ماهر و کاهش تقاضا براي نيروي کار غيرماهر ميشود
شاهآبادي ( ) 3131به ارزيابي نقش انباشت تحقيق و توسعه داخلي و خارجي (از کانال فاوا) بر
رشد بهرهوري کل عوامل توليد بخش صنعت اقتصاد ايران طي دوره  3113 – 3131ميپردازد.
نتيجه اي اين تحقيق بيان مي دارد که سرمايه انساني و انباشت سرمايه تحقيق و توسعه خارجي ،به
ترتيب ،داراي بيشترين تأثير مثبت بر رشد بهرهوري کل عوامل بخش صنعت هستند .همچنين ،اثر
متقابل انباشت تحقيق و توسعه خارجي با سرمايه انساني ،تأثير مثبت و معناداري بر رشد بهرهوري
کل عوامل توليد بخش صنعت اقتصاد ايران دارد.
محمودزاده و رزاقي ( )3131به بررسي اثر سرريز فاوا بر رشد بهرهوري کل عوامل کشورهاي
درحال توسعه منتخب طي دوره  3331-1111پرداختهاند .نتايج حاکي از آن است که رشد توليد
ناخالص داخلي بيشترين اثر را بر رشد بهرهوري کل عوامل توليد دارد .اثر سرمايهگذاري داخلي و
سرريز فاوا مثبت و معنادار است .رشد سرمايه انساني اثر مثبت داشته ولي از نظر آماري معنادار
نيست .همچنين سرمايهگذاري داخلي در زمينه فاوا در جذب اثرهاي سرريز خارجي مؤثر است.
سرمايه انساني توانمند ،از عوامل مؤثر جذب سرريز فاوا است .
مبارک ( )3131به بررسي نقش عوامل تعيينکننده بهرهوري در صنايع ايران در کنار ساختار
شاخص هاي نهادي (مالكيت ،فساد ،مالكيت و ثبات و شفافيت قانون) که به صورت مجزا و کلي در
افزايش بهرهوري کل عوامل توليد در صنايع مختلف ،به وسيله شدت تأثيرپذيري از هزينههاي فاوا
وتحقيق وتوسعه در فعاليتهاي صنعتي کدهاي دو رقمي  ISICميباشد ،ميپردازد .نتايج حاکي از
آن است که موجودي سرمايه ،مقدار صادرات و در نهايت هزينههاي فاوا و انباشت دانش و تحقيق و
توسعه با يك درجه وقفه تأثير مثبت بر بهرهوري کل عوامل توليد دارد و متغير مربع اندازه
بنگاههاي توليدي در گروههاي صنعتي مختلف بر روي بهرهوري با افزايش اندازه بنگاههاي توليدي
تا حد مشخصي بر روي بهرهوري تأثير دارد ،و از مقدار معيني به بعد کاهش پيدا خواهد کرد .
سرلك()3131در مقاله تأثير فاوا بر اشتغال در بخش صنعت استان مرکزي با استفاده از
الگوهاي نظري و تجربي و با استفاده از دادهها پانلي به اين نتيجه رسيده است که فاوا بر کل
اشتغال بخش صنعت استان مرکزي وهمچنين اشتغال نيروي کار ماهر ،نيروي کار تكنسين ونيروي
کار مهندس داراي اثر مثبت وبر اشتغال نيروي کار ساده اثر منفي داشته است.
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فيض پور و نايب ( )3131به بررسي تأثير اندازهي بنگاه و فاوا بر بهرهوري در صنايع توليدي
ايران با تأکيد بر صنعت توليد محصوالت کاني غير فلزي (کد  )11ميپردازد که يكي از
محوريترين صنايع توليدي ايران است .در اين مطالعه بهرهوري با شاخص مالم کوئيست محاسبه و
رابطهي آن با اندازه ي بنگاه وفاوا به روش رگرسيوني داده هاي ترکيبي تخمين زده شده است.
نتايج اين تخمين نه تنها نشاندهنده ي آن است که در کل صنايع ،صنايع با اندازهي بزرگتر
بهرهوري باالتري داشتهاند ،بلكه اين رابطه در قريب به اتفاق گروههاي اين صنعت نيز برقرار است.
جكسون )1133( 1در مطالعه بهرهوري ،فن اوري وتكنولوژي ورشد اقتصاد سبز در صنايع
برجسته اروپا و مقايسه آن با کشور آمريكا ،نتيجه گرفت که رشد بهرهوري با رشد توليد همراه
نبوده است .وي علل اين عدم همراهي را در دو عامل خالصه ميکند .گسترش بكارگيري نيروي کار
غير متخصص در واحدهاي توليدي کار بر وعدم استفاده از تكنولوژي سبز توسط سرمايهگذاران
خارجي.
4
السديگ ( )1131در مطالعه اي به اين نتيجه رسيد که سرمايه گذاري در فاوا بيشترين اثر را
در بهرهوري ورشد کشورهاي آسياي شرقي را دارد که سرمايهگذاري در اين گونه فعاليتها و صنايع
منجر به کاهش شكاف تكنولوزي وبهرهوري ميشود .اين امر از ميزان نيروي کار غيرماهر خواهد
کاست و با افزايش هزينه هاي تحقيق و توسعه و آموزش در بين صنايع مختلف کشورها ،نيروي کار
غيرماهر را به نيروي کار ماهر و متخصص تبديل کرده و بهرهوري و سودآوري صنايع مختلف را بين
کشورهاي مختلف افزايش ميدهد.
رين کن )1131( 1نشان داد که سهم فاوا ونقش آن در بهره وري کل و بهره وري کار و رشد
اقتصادي آمريكا افزايش يافته است .مطابق نتايج اين مطالعه ،سهم فاوا از رشد اقتصادي و بهرهوري
کاهش يافته است .وي مطرح ميکند که در نبود همبستگي قوي بين سرمايهگذاري فاوا و رشد
بهرهوري" ،تناقض بهرهوري" شدت مييابد.
وان ارک )1134( 1در تحقيقي که تاکيد ويژه بر بهرهوري کل داشت به بررسي بهرهوري در
صنايع الومينوم ومقايسه آن با بهرهوري اين صنايع در آمريكا يا ساير صنايع پرداخته است .ايشان
به اين نتيجه رسيدکه براي بهبود بهرهوري اين صنايع بايد در حمل و نقل ،عملآوري ،فنآوري
اطالعات و انبارداري تغييراتي ايجاد گردد که از اين ميان عامل انساني را به عنوان مهمترين عامل
در کنار فاوا در بهرهوري ذکر نموده است.
مطالعه ونتوريني )1131( 1به بررسي عامل مؤثر بر بهرهوري در صنايع فلزي کشورهاي سازمان
همكاري و توسعه پرداخت .مهمترين نتيجه تحقيق وي عبارتست از ،اينكه بين شدت سرمايه و
بهرهوري نيروي کار در همه صنايع با فناوري اطالعات رابطه مستقيم و معنيداري دارد.
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روگرس )1131( 3به بررسي رابطه تحقيق و توسعه و بهرهوري با تاکيد بر تكنولوزي در کشور
انگلستان پرداخت .در اين مطالعه متغيرهاي تحقيق و توسعه ،باز بودن تجارت و دسترسي به
تكنولوژي فن اوري اطالعات نقش مهم در بهرهوري دارد .در تحليل رگرسيوني متغيرهاي نسبت
سرمايه گذاري حقيقي ،سهم مخارج فاوا از توليد ناخالص داخلي حقيقي و همچنين سطح اوليه
توليد ناخالص داخلي نيز استفاده شده است .نتايج نشان ميدهد همبستگي مثبت و معنيدار بين
رشد توليد ناخالص داخلي ،تكنولوزي فن اوري اطالعات ،آموزش ،بازبودن تجارت و زيرساختهاي
ارتباطاتي وجود دارد.
 -4تصریح مدل
روشهاي موجود در ادبيات اقتصاد به منظور بررسي تأثير فاوا بر توليد و بهرهوري کل عوامل
شامل حسابداري رشد ،تئوري رشد پايدار و برآورد تابع توليد گسترش يافته سولو ميباشد .در اين
مطالعه از روش حسابداري رشد استفاده ميشود .در رويكرد حسابداري رشد از تابع نئوکالسيكي
3
زير استفاده ميشود.
Y  AL K 
LnY  LnA  LnL  LnK

()3

که در تابع فوق  Yارزش افزوده L ،نيروي کار و  Kموجودي سرمايه است .با لگاريتمگيري از
طرفين ،نرخ رشد توليد برابر با نرخ رشد  Aبعالوه نرخ رشد نيروي کار و سرمايه با توجه به ضريب
 αو  βمربوطه ميباشد A .پيشرفت فني است که باعث انتقال تابع توليد ميشود و تابعي از ميزان
استفاده از شبكههاي الكترونيكي  /رايانهاي براي انجام فعاليتهاي بنگاه ،کسب و يا ارائه اطالعات
بوده است.
)A  exp( 0  1ictActvity
()1
با لگاريتمگيري و تبديل متغيرها در معادله( )3به متغيرهاي سرانه ،معادله به صورت زير در خواهد آمد:
()1

Y
k
)   0   1`ictivity   Ln( )  (    1) LnL  U
L
L

(Ln

در رابطه ( (    1)LnL ،)1به منظور آزمون اثرات بازدهي نسبت به مقياس در نظر گرفته
شده و  αو  βسهم عوامل توليد ميباشند Ln( Y ) .لگاريتم توليد سرانه بنگاه و )  Ln( kلگاريتم
L
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موجودي سرمايه سرانه بنگاه است.
بهره وري کل عوامل يا پسماند سولو در واقع اجزاي اختالل در برآورد تابع توليد کاب -داگالس
ميباشد:
LnA  LnTFP  LnY  LnL  LnK
()4
در روش سولو ( ،)3311تغير تكنولوژيكي عبارت از تغييرات توليد کل منهاي مجموع سهم
وزني نهادههاي کار و سرمايه است .نظريهپردازان ,پسماندهاي برآوردي سولو را بعنوان معياري از
پيشرفت تكنولوژيكي مورد استفاده قرار دادهاند.چون هيچ راه مستقيمي براي اندازهگيري  Aوجود
ندارد لذا آن را بعنوان پسماند برآورد ميکنند .دادههاي مربوط به توليد و نهاده کار و سرمايه
معموالً در دسترس ميباشند .تخمينهاي  αو  βرا ميتوان از دادههاي موجود بدست آورد.
 -5اطالعات آماري و محاسبه متغیرهاي مدل
در اين پژوهش کليه واحدهاي صنعتي استان يزد به تفكيك صنايع بيست گانه که داراي ده
نفر کارکن و بيشتر هستند مورد بررسي قرار گرفته است .در گردآوري اطالعات کليه متغيرها ،از
نتايج طرح آمارگيري از کارگاههاي صنعتي داراي  31نفر کارکن و بيشتر مرکز آمار ايران ،براي
سالهاي  3131تا  3131استفاده شده است .از آنجايي که داده هاي مربوط به موجودي سرمايه
مستقيما قابل دستيابي نيست ،موجودي سرمايه در سطح بنگاههاي صنعتي محاسبه شده است .به
اين منظور با استفاده از اصل شتاب نسبت موجودي سرمايه به توليد به روش محاسباتي که در
ادامه توضيح داده مي شود ،براي هريك از کدهاي  4رقمي  ISICمحاسبه شده و از اين طريق
موجودي سرمايه هريك از بنگاههاي صنعتي برآورد شده است .روش تجزيه و تحليل در اين تحقيق
و يافتهها روش توصيفي و تحليلي ميباشد .جهت همگني بيشتر در اطالعات،شاخصهاي سنجش
بهرهوري بر حسب معيار ارزشي (ارزش افزوده) برحسب قيمتهاي حقيقي سال  3131استفاده
شده است.
طبق اصل شتاب فرض بر اين است که نسبت سرمايه مطلوب جاري به توليد در صنايع مورد
نظر استان ثابت بوده و رابطه زير برقرار ميباشد:
*
()1
K
 t
Yt
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K t*  Yt

()1
و براي دوره قبل:
()1

 Yt 1

*
t 1

K

سرمايه گذاري خالص در زمان جاري ) (Intبرابر با تفاوت موجودي سرمايه واقعي دوره قبل ) (Kt-1و
موجودي سرمايه مطلوب جاري )* (Ktميباشد:
I nt  K t*  K t 1  K t
()3
اگر سرمايه گذاري خالص موجب تغيير حجم سرمايه به سمت سطح سرمايه مطلوب شود و به
عبارتي موجودي سرمايه واقعي در هردوره برابر با ذخيره مطلوب سرمايه باشد:
*
K t 1  K t 1  Yt 1
()3
و از رابطه سرمايه گذاري خالص ميتوان نتيجه زير را به دست آورد:
()31

= Y

با فرض وجود استهالک و معادله شتاب داريم:
()33

I t  ( K t  K t 1 )  K t 1

1

Yt

I nt = Yt

*

()31

I t  Yt  Yt 1   Yt 1

()31

I t  Yt  (  1)Yt 1

با تقسيم طرفين رابطه ( )13بر  Yt 1نتيجه ميشود:

)   (  1


()34
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با تغيير جزئي در رابطه ( )34خواهيم داشت:
 Yt 1   Yt 1
()31

I t  Yt   Yt 1  Yt 1  I   Yt

و يا با تقسيم طرفين رابطه ( )31بر  Yt 1خواهيم داشت:

  


()31

 Yt
It
  
Yt 1
 Yt 1



روابط آخر نسبت به پارامترها غير خطي ميباشند وبنابراين برآورد آنها از روش حداقل مربعات
معمولي نميتواند نتايج قابل اعتمادي براي  نتيجه دهد وممكن است حتي عالمت ضرائب
خالف انتظار باشد.لذا مي بايست از روش حداقل مربعات غير خطي استفاده شود.بدين منظور برا
ساس کار هژبر کياني وبغزيان( )3111و کار اميني ،نهاوندي وصفاري پور()3111در سازمان برنامه و
بودجه ميزان استهالک تقريبي 1درصد در نظر گرفتيم وبه جاي  قرار داديم که نتيجه به
صورت زير حاصل مي شود.
I t  Yt  (0.06  1)Yt 1
I t  Yt   (0.94)Yt 1

()31

) I t   (Yt  0.94Yt 1

براي برآورد رابطه ( )31ميبايست به روش غير خطي از روشي مشابه جستجوي شبكهاي براي

ميزان استهالک استفاده نمود .با اين تفاوت که جستجو براي مقدار  صورت نميگيرد واز منابع
ذکر شده قبلي استفاده ميشود و مقدار آن  1درصد جايگزين ميگردد.
در اين روش  محاسباتي  متوسط براي تمامي دوره ميباشد ميتوان با در نظر گرفتن
اين فرض که موجودي سرمايه مطلوب در ابتداء وانتهاي دوره يكسان است براي هر سال در
صنايع مورد نظر استان  جداگانه محاسبه و در نهايت موجودي سرمايه صنايع مورد نظر را بطور
ساليانه برآورد نمود.
براي محاسبهي بهرهوري کل عوامل توليد از روش غيرمستقيم محاسبهي مانده سولو استفاده
شده است و براي سهم نسبي عوامل توليد همانند در گروههاي مختلف تابع کاب – داگالس با
استفاده از روش پانل ديتا برآورده شده است.
يكي از منابع اطالعاتي براي دادههاي مربوط به کارگيري فاوا سواالتي است که از سال  3131در
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برخي از طرحهاي آمارگيري مرکز آمار ايران از جمله آمارگيري از بنگاههاي صنعتي  31نفر و بيشتر
کارکن گنجانده شده است .سواالتي از قبيل تعداد استفاده کنندگان از رايانه و اينترنت ،نحوه
دسترسي به اينترنت و علت استفاده از رايانه و اينترنت جزء سواالت مذکور است که در واقع
متغيرهاي مربوط به شاخص فاوا در صنايع استان يزد از اطالعات فوق استخراج شده است .در اين
تحقيق به جاي شاخص فاوا از سه متغير جانشين استفاده شده است که جايگزين شاخص فناوري
اطالعات و ارتباطات گرديده اند .اين جانشينها عبارتند از:
الف)  PCLRنسبت استفاده کنندگان از کامپيوتر به کل نيروي کار در صنعت
ب)  INILRنسبت استفاده کنندگان از اينترنت به کل نيروي کار در صنعت
ج) INTRنسبت کارگاههايي که از شبكه اينترنت استفاده ميکنند به کل کار گاهها
 -6تخمین مدل
مدل مورد بررسي با رهيافت پنل ديتا براي بنگاههاي صنعتي  31نفر و بيشتر کارکن استان
يزد طي سال هاي( )3131 –3131بر اورد شده است .در تحقيق حاضر تاثير  1شاخص فاوا بر بهره
وري نيروي کار،بهره وري سرمايه و بهره وري کل عوامل توليدمورد بررسي قرار گرفته است.در اين
مرحله به منظور تخمين مدل مي بايست بين روش هاي ترکيبي و تلفيقي با استفاده از آماره Fليمر
انتخاب صورت پذيرد که فرض صفر اين آماره بيانگر انتخاب روش هاي ترکيبي در مقابل تلفيقي
است.پس از انتخاب بين اين دو روش آزمون هاسمن به منظور انتخاب روش تصادفي و روش اثرات
ثابت،انجام مي گيرد که فرض صفر اين آزمون بيانگر انتخاب روش آثار تصادفي است.
 -1-6تاثیر بكارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات برتولید بنگاه
در تمام مدل هاي مورد بررسي با توجه به آماره Fبدست آمده از آزمون ليمر و آماره آزمون
هاسمن مدل مورد استفاده مدل پنل ديتا با آثار ثابت مي باشد که نتايج آزمون هاي  Fو هاسمن
در جداول ( )3و ( )1و نتايج برآورد مدل اثرات ثابت در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول  -1آزمون  Fو هاسمن مدل تأثیر بكارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات بر تولید سرانه
مدل

F

Chi2

نتیجه

PCLR

11/33

11/31

دادههاي تابلويي /اثرات ثابت

INILR

11/11

11/31

دادههاي تابلويي /اثرات ثابت

INTR

11/13

11/11

دادههاي تابلويي /اثرات ثابت

منبع :يافتههاي پژوهشگر
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جدول -2نتایج برآورد مدل تأثیر بكارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات بر تولید سرانه
INTR

INILR

PCLR

مدل 3

مدل 2

مدل 1

متغیر وابسته :لگاریتم تولید سرانه

1/11

3/13

1/11

جز ثابت

13/11

13/3

13/13

آماره آزمون

1/33

1/33

1/33

لگاريتم موجودي سرمايه سرانه

13/3

313

13/4

آماره آزمون

1/1111

1/111

1/111

شاخص فاوا

1/13

33/1

1/41

آماره آزمون

1/33

1/33

1/33

ضريب تعيين تعديل شده

3/14

3/31

3/31

دروبين واتسون

t

t

t

منبع :يافتههاي پژوهشگر

مدلهاي فوق بر اساس قبولي بازدهي ناشي از مقياس برآورد شده است.نتايج نشان ميدهد
که اکثر ضرايب از نظر آماري در سطح اطمينان  31درصد به باال معنيدار ميباشند همچنين عالئم
با مباني نظري سازگار ميباشد.موجودي سرمايه سرانه در هر سه مدل براوردي اثر مثبت ومعنادار
را نشان ميدهد.شاخص بكارگيري فاوا نشان ميدهد که اين شاخص تنها در مدل دوم معنادار
ميباشد به عبارتي نسبت است فاده کنندگان از اينترنت به کل نيروي کار در کارگاههاي صنعتي
استان يزد تأثير معنادار وبه اندازه  1/111بر توليد سرانه داشته است .همچنين نتايج گوياي اين
امر است که در کنار شاخصهاي فاوا ،موجودي سرمايه کماکان تأثير باال و معنيداري بر توليد
بنگاههاي صنعتي دارد.
 -2-6نتایج برآورد تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر بهرهوري سرمایه
نتايج حاصل از بررسي تأثير فاوا بر بهرهوري سرمايه با استفاده از متغير جانشين فاوا بصورت زير
است.
جدول - 3آزمون  Fو هاسمن تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر بهرهوري سرمایه
مدل

F

Chi2

نتیجه

PCLR

11/31

11/1

دادههاي تابلويي /اثرات ثابت

INILR

11/31

11/1

دادههاي تابلويي /اثرات ثابت

INTR

11/13

41/33

دادههاي تابلويي /اثرات ثابت
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جدول -4نتایج برآورد مدل تجربی تأثیر بكارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات بر بهرهوري سرمایه
INTR

INILR

PCLR

مدل 3

مدل 2

مدل 1

متغیر وابسته :بهرهوري سرمایه

3/11

3/3

3/11

جز ثابت

311/34

333/1

343/1

آماره آزمون

1/13

1/13

1/11

لگاريتم موجودي سرمايه سرانه

31/1

33/3

31/11

آماره آزمون

1/111

1/11

1/1111

شاخص فاوا

1/13

11/34

3/11

آماره آزمون

1/31

1/31

1/31

ضريب تعيين تعديل شده

3/11

3/3

3/11

دروبين واتسون

t

t

t

منبع :يافتههاي پژوهشگر

موجودي سرمايه سرانه در هر سه مدل براوردي اثر مثبت و معنادار را نشان ميدهد .شاخص
بكارگيري فاوا نشان ميدهد که اين شاخص در مدل دوم معنادار ميباشد اين شاخص به اندازه
 1/11بر بهره وري سرمايه موثر است .در مدل اول و سوم ضريب شاخص بكارگيري فناوري اطالعات
و ارتباطات در سطح  31درصد معنيدار نميباشد و اين شاخص در اين سطح از اطمينان نميتواند
تأثير معنيداري بر بهرهوري سرمايه داشته باشد.
 -3-6تأثیر بكارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات بر بهرهوري کل عوامل تولید
براي محاسبه بهرهوري کل عوامل توليد نياز به تخمين ضرايب بدست آمده از تابع توليد
ميباشيم که بر اساس بر اوردهاي انجام شده تابع کاب داگالس با داشتن محدوديتهاي بيشتردر
مقايسه باساير توابع توليد بر اساس معيارهاي اساسي پذيرش رگرسيون ،رفتار بخش صنعت استان
يزد را بهتر بيان ميدارد.
بر اساس آنچه در مباني نظري بيان گرديد در ابتداء و با استفاده از روش پسماند سولو و با
بكار گيري يك تابع کاب داگالس ضرايب مربوط به کشش توليد نسبت به عوامل توليد در صنايع
استان يزد برآورد گرديد .قبل از انجام تخمين ابتدا بايد آزمونهاي مختلفي براي تعيين وجود عرض
از مبداء و نوع آن در تخمين صورت گيرد.
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جدول  -5آزمون  Fو هاسمن مربوط به تابع کاب داگالس
آماره

درجه آزادي

احتمال

F

48.608477

)(88,710

0.0000

کاي اسكور

37.077608

2

0.0000
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جدول -6تخمین ضرایب مربوط به تابع کاب داگالس
متغیر

ضرایب

انحراف معیار

tآماره

احتمال

عرض از مبدا

1.866722

0.078403

23.80939

0.0000

لگاريتم نيروي کار

0.109699

0.017276

6.349699

0.0000

لگاريتم سرمايه

0.863609

0.012242

70.54419

0.0000
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D.W=3/31

R 2 =1/31

R 2 =1/33

F  820/ 3

معادله رگرسيوني
LnY  1/ 87 0/ 11LnL 0/ 86LnK

در تابع توليد کاب -داگالس ،ضرايب نيروي کار و سرمايه معرف کشش نيروي کار و سرمايه
است براورد فوق نشان مي دهد با يك درصد تغير در نيروي کار وسرمايه توليد به ترتيب به اندازه
 1/33و  1/31تغيير ميکند که نشان ميدهد کشش توليد به عوامل توليد در صنايع استان يزد
نسبت به عامل سرمايه بيش از کشش توليد نسبت به نيروي کار است.
ايننتايج بيانگرکشش پذيري توليدات صنايع يزد به موجودي سرمايه است ،بنابراين ميتوان
استدالل کرد که توسعه صنايع استان نيازمند سرمايه گذاري هاي بيشتر ميباشد .به عبارت ديگر،
کمبود سرمايه نسبت به نهاده هاي ديگر توليد محسوس تر است .به همين دليل و بر اساس مباني
اقتصاد خرد ،کمتر بودن نهاده سرمايه در مقايسه با سايرنهاده به مفهوم بازدهي باالتر موجودي
سرمايه ميباشد و اين امر سبب کشش پذيري بيشتر توليد نسبت به موجودي سرمايه مي باشد که
بيانگر کميابي نسبي سرمايه در مقايسه با نيروي کار و مواد اوليه در استان يزد مي باشد.
بر اساس ادبيات و تئوريهاي اقتصادي هرگاه کشش نهادهاي مثبت اما کوچكتر از يك باشد،
اين امر بيانگر آن است که بهرهوري نهايي آن کوچكتر از بهرهوري متوسط است و لذا ،با فرض عدم
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تغير در عوامل ديگر،آن نهاده در ناحيه دوم توليد قرار دارد؛يعني آن صنعت ،از نهاده مذکور به طور
اقتصادي استفاده کرده است .نتايج فوق نشان ميدهد که ،با فرض عدم تغيير در عوامل ديگر،
نهادهاي توليد در ناحيه اقتصادي توليد قرار دارند.
معادله براوردي فوق همان براورد لگاريتمي رابطه  3است که براساس اين برآورد وبا
بكارگيري ضرايب براوردي مدل واستفاده از آنها در رابطه  ،4بهرهوري کل عوامل يا پسماند سولو
که در واقع اجزاي اختالل در برآورد تابع توليد کاب -داگالس ميباشد را بدست آورديم.
بعد از انجام محاسبات فوق به بررسي تأثير فناوري اطالعات و ارتباطات بر بهرهوري کل عوامل
خواهيم پرداخت.
جدول  -7آزمون  Fلیمر و هاسمن مربوط به مدل بهرهوري کل عوامل تولید
Chi2

نتیجه

مدل

F

دادههاي تابلويي /اثرات ثابت
دادههاي تابلويي /اثرات ثابت

PCLR

43/31

11/13

INILR

43/31

13/1

دادههاي تابلويي /اثرات ثابت

INTR

43/11

41
منبع :يافتههاي پژوهشگر

جدول -8نتایج برآورد مدل تجربی تأثیر بكارگیري فاوا بر بهرهوري کل عوامل تولید
INTR

INILR

PCLR

مدل 3

مدل 2

مدل 1

متغیر وابسته :بهرهوري کل عوامل تولید

3/31

3/33

3/31

جز ثابت

143

314

113

آماره آزمون

1/1111

1/11

1/11111

شاخص فاوا

1/13

31/14

1/141

آماره آزمون

1/33

1/33

1/31

ضريب تعيين تعديل شده

3/13

3/3

3/3

دروبين واتسون

t

t

منبع :يافتههاي پژوهشگر

شاخص بكارگيري فاوا نشان ميدهد که اين شاخص تنها در مدل دوم معنادار وبه اندازه  1/11بر
بهرهوري کل عوامل توليد دارد.
پيشرفت و تغييرات تكنولوژي منجر به انتقال تابع توليد به سمت باال با فرض عدم تغير در
مجموعه عوامل توليد وهمين طور تغير در مكان تابع هزينه به سمت پايين با فرض ثابت بودن
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سطح توليد و قيمت نهادها مي شود .در برآورد فوق اگر تغيردر فاوا را به عنوان يك تغيير
تكنولوژيكي مؤثر بدانيم منجر به انتقال تابع توليد بنگاههاي صنعتي استان يزد به سمت باال شده
وبهره وري کل عوامل توليد را افزايش داده است .به واسطه تغير موقعيت تابع توليد ،متوسطهاي
توليد وبهرهوري عوامل توليد نيز تغير نموده وبه عنوان يكي از اصليترين منابع تغير در بهر هوري
کل عوامل توليد تغييرات تكنولوژيكي وباالخص تغير درفناوري اطالعات است .ضريب تأثيرگذاري
شاخص فاوا بر بهر ه وري کل عوامل توليد در صنايع استان يزد از نظر عالمت و شدت تأثيرگذاري
مرتبط با مباني نظري بوده و از طرفي شدت مناسب تأثيرگذاري اين شاخص بر بهرهوري کل
عوامل توليد را نيز نشان ميدهد.
بطور کلي تغير در بهرهوري کل عوامل توليد که ميتوان آن را شامل اثرات تغيير در مقياس
توليد وتغير در راندمان دانست .بدين معنا که چنانچه مقياس توليد در طي زمان ثابت بماند ويا در
بين واحدهاي توليدي در يك زمان ثابت باشد وهمچنين عدم کارايي در توليد وجود نداشته باشد
ويا الاقل ميزان عدم کارايي در طول زمان ثابت بماند.آنگاه رشد بهرهوري کل عوامل توليد به
عنوان معيار تغير تكنولوژي در نظر گرفته ميشود.بهبود بهرهوري ايجاد شده تا اندازه قابل توجه
تحت تأثير تغييرات تكنولوژيك بوده است .تغييرات تكنولوژيكي منجربه توليد يك واحد محصول
باقيمت پايين تر نسبت به قبل ميشود وبه همانند آن ميباشد که از مقياس توليد به نحو شايسته
تري استفاده شده است.بدين ترتيب نتيجه بهبود تكنولوژي و بهبود استفاده از مقياسهاي توليد
بصورت تغير مثبت در رشد بهرهوري کل عوامل توليد در صنعت استان يزد نمايان گرديده
است.بهره وري کل عوامل توليد که با ضريب مناسبي از شاخص فناوري اطالعات وارتباطات در
صنايع استان يزد تأثير پذيرفته است بيانکننده ميزان کارايي و اثر بخشي مناسب در استفاده از
عوامل توليد که بطور مشترک براي توليد کاالها مورد بهره برداري قرار ميگيرد را نشان ميدهد.
شاخص بهرهوري کل عوامل توليد وتأثير پذيري آن از شاخص فاوا بيانکننده تأثير پذيري تغييرات
کيفي ،نيروي کار ،سرمايه ،شدت تقاضا ،تغييرات ساختاري ايجاد شده ،گسترش تخصص گرايي در
صنايع استان يزد از شاخص فاوا در دوره مورد بررسي است.
 -7نتیجهگیري و پیشنهادات
نتايج نشان مي دهد که در کليه معادالت برآورد شده عالئم ضرايب با مباني نظري سازگار
ميباشد .موجودي سرمايه سرانه در هر سه مدل براوردي اثر مثبت و معنادار را نشان ميدهد.
شاخص بكارگيري فاوا معنادار ميباشد که تأثير آن به اندازه  1/13بر توليد سرانه 1/314بر بهره
وري سرمايه و 1/11بر بهره وري کل عوامل توليد ميباشد .همچنين نتايج گوياي اين امر است که
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در کنار شاخص هاي فناوري اطالعات و ارتباطات ،موجودي سرمايه کماکان تأثير باال و معنيداري
بر توليد بنگاههاي صنعتي دارد.
بهرهوري کل عوامل توليد که با ضريب مناسبي از شاخص فاوا در صنايع استان يزد تأثير
پذيرفته است بيانکننده ميزان کارايي و اثر بخشي مناسب در استفاده از عوامل توليد که بطور
مشترک براي توليد کاالها مورد بهره برداري قرار ميگيرد را نشان ميدهد .شاخص بهرهوري کل
عوامل توليد وتأثير پذيري آن از شاخص فاوا بيانکننده تأثير پذيري تغييرات کيفي ،نيروي کار،
سرمايه ،شدت تقاضا ،تغييرات ساختاري ايجاد شده در صنايع استان يزد از شاخص فاوا در دوره
مورد بررسي است.
از آنجا که بر اساس يافتههاي اين تحقيق فاوا مي تواند به عنوان يك ابزار منجر به افزايش
بهرهوري نيروي کار ،بهره وري سرمايه و بهرهوري کل عوامل توليد در صنايع استان يزد شود،
پيشنهادات زير ارائه مي گردد.
 آماده سازي زيرساخت هاي نرم افزاري وسخت افزاري الزم در اقتصاد نوين وديجيتال
همچون افزايش سرعت پهناي باند اينترنت و کاهش هزينه هاي دسترسي به اينترنت براي
صنايع استان
 با توجه به گسترش روز افزون کاربرد کامپيوتر در فعاليت هاي روزمره و پررنگ تر شدن
نقش فاوا جهت بهبود اثر بخشي آن در توليد وبهرهوري عوامل توليد در استان يزد بايد با
سرعت و کيفيت بيشتر و بهتري در زمينه کسب تجارب و آشنايي با آخرين دستاوردهاي
کاربرد اطالعات گام اساسي در صنايع استان برداشته شود.
 با توجه به نقش مهم و با اهميت فاوا در بهرهوري صنايع استان يزد بايستي توجه به
هدايت دقيق سرمايهها از ابعاد کمي و کيفي در ساختارهاي زير بنايي فاوا مورد نياز صنايع
استان شكل گيرد و با پرهيز از هرز دادن سرمايه واحدهاي توليدي در پويايي اقتصاد و
صنعت استان ،تالشهاي الزم صورت پذيرد.
 ارتباط بين بخش توليد (صنعت) استان با بخش تحقيق و توسعه (دانشگاهها و مراکز
تحقيقاتي و )...جهت آنكه اين دو به هم نزديكتر باشند .آنگاه تبادل اطالعاتي بين اين دو
بخش مي تواند در بكارگيري حجم و مقياس اندازه فاوا در جهت بهبود بهرهوري عوامل
توليد صنايع استان مفيد واقع شود گسترش پارک هاي فناوري ومراکز رشد مي تواند در
اين زمينه بسيار مفيد باشد.
 - افزايش توليد متاثر از دو بعد کمي وکيفي عوامل توليد است ،با توجه به محدوديتهاي
بكار گيري کميت عوامل توليد در شرايط کنوني اقتصاد و بخصوص بخش صنعت در کشور
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بطور عام ودر صنعت استان بطور خاص ،به نظر ميرسد توجه به بعد کيفي عوامل توليد
که متاثر از بكارگيري فاوا است ميتواند بسيار کار امد باشد و محدوديت بكارگيري عوامل
توليد بخصوص سرمايه را تا حدودي زيادي برطرف نمايد.
اثر گذاري فاوا بر بهره وري نيرو کار به عوامل مكمل از جمله سرمايه گذاري در بخش غير
از فن آور اطالعات و ارتباطات و نيرو انساني ماهر نيازمند است .بنگاه هايي که از فاوا بيشتر
منتفع مي شوند که نه تنها به بخش فاوا توجه دارند ،بلكه به عوامل مكمل توجه ويژه اي
داشته باشند.
تشخيص اينكه فاوا در چه بخشي از يك بنگاه مفيد است و موجب افزايش بهره وري نيرو
کار و سرمايه مي گردد نيز يكي از موضوعاتي است که صاحب بنگاه مي بايست بدان توجه
ويژه اي داشته باشد.
يكي از ويژگي هاي فاوا آن است که با سرعت بسيار زياد در حال تغير و دگرگوني است،
نتيجه اينكه تكنولوژي مورد استفاده در بنگاهها به سرعت قديمي و عقب افتاده مي شود.
از اين رو براي بنگاهي که از فاوا استفاده مي کند بسيار مهم است که خود را با تغييرات
سريع اين نوع تكنولوژي وفق دهد وگرنه استفاده از همان سخت افزار ها و نرم افزارها
قديمي نه تنها موجب افزايش بهره وري نيرو کار نمي شود بلكه در خيلي مواقع به دليل
عدم مطابقت امكانات  ،با ساير فن آوري ها موجود موجب پايين آمدن بهره وري نيرو کار
مي شود.
استفاده از نيرو کار متخصص و سپردن جايگاه شغلي متناسب با آن تخصص ،يكي از
ملزوماتي است که منجر به افزايش بهره وري نيرو کار مي شود ،پس مي توان نتيجه گرفت
که سرمايه انساني بخش فاوا زماني تاثير مثبت بر توليد و بهره وري نيرو کار دارد که
شغلي متناسب با تخصص آن به او سپرده شده باشد.
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