
19 ...هاي كيفيت زندگي در    سنجش وضعيت شاخص

وري صنايع روستايي در استان سيستان و بلوچستانبهره

                        دكتر علي عسگرينژاددكتر علي حاجي
)كانادا(ورك تورنتويت بحران دانشگاه يريمداستاديار جغرافيا دانشگاه سيستان و بلوچستان          استاديار 

   دكتر پرويز محمدزاده غرپوردكتر حسين اص
 استاديار اقتصاد دانشگاه تبريزاستاديار اقتصاد دانشگاه تبريز     

چكيده
در           ايجاد اشتغال مؤثر و جايگاه انكارناپذيرشان دري نقش سو به واسطهصنايع روستايي از يك

هاي كشاورزي و خدمات نه تنها نقش نواحي روستايي و از سوي ديگر به دليل داشتن پيوند تنگاتنگ با بخش
تواند سهم قابل قبولي از توليد ملي را ي روستايي دارد، بلكه در مقياس كالن و ملي نيز ميبسزايي در توسعه

در اين . ي ملي نيز مؤثر و سودمند واقع شودوسعهنصيب نواحي روستايي كند و بدين ترتيب در فرآيند ت
تواند مسؤوالن كشور را در تحقق  هاي كشور ميوري صنايع روستايي استانراستا، شناخت وضعيت بهره

.ي صنايع روستايي كشور ياري نمايدهاي توسعهاستراتژي
باشد، با استفاده         ه فرد ميي عمل در نوع خود منحصر بي مقياس و محدوده حاضر كه به واسطهمقالهدر 

ي كشور انجام گرفته است،  هاي ميداني كه در مقياس روستا و درگسترهاي و برداشتپرسشنامهاطالعاتاز 
ي ر طي دوره كشوهاي مختلف استانصنايع روستاييتوليد در  عوامل وكلييجزوري  بهرههاي مختلفشاخص
. بندي صورت گرفته استتفاده از روش تاكسونومي عددي رتبه محاسبه شده و سپس با اس1379-1378
بوده و هاي اقتصاد به مقياس برخوردار  از صرفه كشور صنايع روستايي كهدهد نشان ميهاي تحقيقيافته
نتايج تاكسونومي عدديهمچنين .  است بودهسرمايه بيشتر از نيروي كار و مواد اوليهموجودي يشش نهادهك

هاي مختلف كشور  استاندر بينوري صنايع روستايي استان سيستان و بلوچستان بهرهت كه س ادال براين
ي چهارم توسعه، تحقق اهداف برنامهجهت شودپيشنهاد ميبنابراين،.ي اول را به خود اختصاص داده استرتبه

لي در اولويت گسترش صنايع روستايي استان سيستان و بلوچستان به ويژه در بخش صنايع تبديلي و تكمي
. گيران بخش صنايع روستايي كشور قرار گيردريزان و تصميمبرنامه

.وري، صنايع روستايي، تاكسونومي، سيستان و بلوچستان،  اقتصاد ايران بهره: هاكليدواژه
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مقدمه
و جايگاه انكارناپذيرشان در ايجاد اشتغال ي نقش سو به واسطهصنايع روستايي از يك

ثر در نواحي روستايي و از سوي ديگر به دليل پيوند تنگاتنگ با بخش كشاورزي و مفيد و مؤ
ي روستايي در مقياس محلي دارند، بلكه در مقياس خدمات نه تنها نقش بسزايي در توسعه

تواند سهم قابل قبولي را نصيب نواحي روستايي ساخته و بدين كالن و از توليد ملي نيز مي
رو از اين. ي ملي نيز موثر و سودمند باشندثر روستا در فرآيند توسعهترتيب در ايفاي نقش مؤ

ي روستايي به شكل دايم التزايدي بر حركت هدفمند در راستاي استقرار نظريه پردازان توسعه
تحقق اين حركت هدفمند در سطح . ي صنايع در نواحي روستايي اصرار و ابرام دارندو توسعه
ها و راهبردهاي مناسب توسعه صنايع روستايي در كشور  سياستي روستايي و اتخاذجامعه

گيري آن در گروههاي مختلف اين وري صنايع روستايي و اندازهمستلزم شناخت وضعيت بهره
سو و وجود مشكل ي صنايع روستايي در سطح كشور از يكپراكندگي گسترده. صنايع است

وري صنايع گيري بهرهي ديگر،ضرورت اندازهوري ازسوگيري بهره در اندازه1سازيتورش جمعي
.سازدهاي مختلف را نمايان ميروستايي استان

ي هاي اقتصادي كشور همواره مطلوب بوده و جهت استفادهوري فعاليتسطح بهرهارتقاي 
كارآمد از منابع، ارتقاي سطح زندگي و رفاه بيشتر و آسايش يك ضرورت جدي بوده و اين 

همچنين . باشداندركاران اقتصادي هر كشور بوده و مينظر مسؤوالن و دستمسأله همواره مد
هاي مختلف ها و فعاليتهاي مهم مربوط به كارآمدي بخشاز شاخصوري به عنوان يكي بهره

گيري شده و معياري مناسب براي ارزيابي عملكرد است و هنوز اهميت اندازهاقتصادي محسوب
مانده و در مطالعات تجربي به عنوان مهمترين شاخص ارزيابي وري به قوت خود باقي بهره

ي صنايع استراتژي توسعه. اقتصادي كاربرد فراوان داشته و از اهميت بسزايي برخوردار است
كوچك مقياس روستايي گيرد كه صنايعروستايي دركشورهاي مختلف از اين واقعيت نشات مي

ي رو بستر مناسبي براي توسعهجادكنند و از اينهاي شغلي و درآمدي بيشتري ايقادرند فرصت
.)Tolention L. Arturo, 1998: 2-3(روستايي فراهم نمايند

گيري آن در مقياس  و نيز اندازهروستاييصنايع وري راستا، شناخت وضعيت بهرهايندر
نقش تواند  ميهاي مختلف كشور،ي سرزميني و در استانفضايي و در ابعاد فضايي در عرصه

در شرايطي كه اقتصادكشور با محدوديت عوامل توليد بخصوص، ييرآثري در افزايش كاؤم
صنايعي توسعهها و راهبردهايسياستاتخاذ،هاريزيبرنامهدروموده ايفا ناست،مواجه

.اهميت بسزايي داشته باشدروستايي
ت و بلندمدت منابع را تسهيل مدريزي كوتاهوري صنايع روستايي برنامهگيري بهرهاندازه

بنابراين، . توان اهداف اقتصادي بنگاه را بر اساس اولويت آنها سامان دادكرده و در پرتو آن مي

1-Aggregation Bias
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21 ...هاي كيفيت زندگي در    سنجش وضعيت شاخص

در افزايش تواند نقش مؤثريوري صنايع روستايي ميگيري و شناخت وضعيت بهرهاندازه
ي مختلف توسعه نقش هاوري صنايع روستايي ايفا نموده و در هدفمند كردن برنامهبهره

وري صنايع روستايي صحيح نتايج بهرهعالوه بر آن، تجزيه و تحليل . بسزايي داشته باشد
ي صنايع روستايي و ارتقاي نقش، سهم و جايگاه مناسب، موجبات توسعهدهيتواند با جهتمي

ستايي فراهم ي رواندركاران و متوليان توسعهرا براي سياستگذاران، دستي ملي آن در توسعه
. نمايد

وريمفهوم بهره
وري مفاهيم متعددي توسط اقتصاددانان، مؤسسات و در ادبيات اقتصادي براي بهره

 توسط 1766وري براي اولين بار در سال بهرهيواژه. المللي ارايه شده استهاي بينسازمان
استعداد «را به مفهوم  بهره وري 1833يك قرن بعد از ايشان ليتر در سال . كنه به كار رفت

رابطه بين ستانده و عوامل به«وري را  بهره1900ي در اوايل دهه. تعريف كرد» توليد كردن
 سازمان همكاري اقتصادي اروپا 1950در سال . تعريف كردند» كار گرفته شده در توليد

)OEEC(عوامل توليدنسبت ستاده به يكي از«وري ارايه نمود و آنرا تري از بهره تعريف دقيق  «
از عوامل ي بازده توليد با يكي رابطه«وري را  بهره)ILO(المللي كاردفتر بين. معرفي كرد

)EPA(وري اروپا داند و سازمان بهرهمي» ي توليد، زمين، سرمايه، كار و مديريتكنندهمشخص
تقد است كه معرفي مي كند و مع» ي مؤثر از هريك از عوامل توليدي استفادهدرجه«آن را 
وري اين است كه بطور مستمر هدف بهره. وري قبل از هر چيز يك ديدگاه فكري استبهره

مبناي اين هدف بر اين عقيده استوار است كه امروز . نمايدسعي در بهبود وضع موجود مي
.)5- 7: 1383عسگري و همكاران،(بهتر از ديروز و فردا بهتر از امروز كار كنيم 

ي بهينه از منابع توليدي، نيروي كار، سرمايه، استفاده«وري يعنيي، بهرهدر يك نگاه كل
هاي توليد، از بين بردن تجهيزات و تسهيالت، انرژي، مواد و مديريت بطور علمي، كاهش هزينه

ي اقتصادي است ضايعات، گسترش بازارها و غيره جهت بهبود سطح كيفيت زندگي و توسعه
اي از كاالها و خدمات به يك يا  كاالها و خدمات و يا مجموعهكه بطور كلي از نسبت توليد

وري به بطور خالصه، بهره. »آيددست ميچند عامل مؤثر در توليد آن كاالها و خدمات به
هاي توليد يك عامل و يا ممكن است نهاده. شودها تعريف ميها به نهادهصورت نسبت ستانده

يا 1وري جزييدست آمده را به ترتيب بهرهوري بهرهچندين عامل باشد كه در اين صورت به
.گويند مي2وري كل عوامل توليدبهره

1- Partial Productivity
2- Total Productivity

...وري صنايع روستايي در استان سيستان و بهره
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مروري بر مطالعات تجربي
اي از كشورهاي اگر چه استقرار صنايع در مناطق روستايي در كشورهاي توسعه يافته و پاره

قيات بسيار اندكي دهه برخوردار است، ليكن تاكنون تحق حال توسعه از قدمتي بيش از چهاردر
ي صنايع روستايي و عدم ساختار ويژه. وري صنايع روستايي انجام شده استي بهرهدر زمينه

با اين وجود، . اي داشته استكنندهآمار و اطالعات دقيق در اين زمينه نقش تعييندسترسي به
چين و آمريكا وري صنايع روستايي ي بهرههندر زير به برخي از مطالعات انجام شده در زمي

.1شوداشاره مي
ي اقتصادي كشور چين در اواخر قرن بيستم صـنعتي     هاي مهم فرآيند توسعه   يكي از ويژگي  

در حـال حاضـر نيـز      . شدن سريع مناطق روستاي با تمركز بر صنايع كوچك مقياس بوده است           
. اسـت ي صادرات محصوالت روستايي     ي روستايي چين توسعه   هاي مهم توسعه  يكي از موفقيت  

1986 درصـد در سـال       2/9كه سهم صادرات مؤسسات روستايي از صادرات ملي از رقم           بطوري
هـاي مناسـب   گذاريدر اين ميان سرمايه.  بالغ گرديده است1997 درصد در سال 8/45به رقم   

هـاي نـسبي منـاطق      در صنايع روستايي و تراكم سرمايه، سـاختار صـنعتي مبتنـي بـر مزيـت               
اي از مهمترين عوامل موفقيت     ايع روستايي با صنايع شهري و تنوع منطقه       روستايي، ارتباط صن  

.)Yifu and Yao, 2000: 22-74(شودوري صنايع روستايي محسوب ميو افزايش بهره
Hehui & Zhixiong,1997: 12-84)( وري گروههـاي مختلـف صـنايع    اي بهـره  در مطالعه

نتـايح ايـن مطالعـه نـشان     . انـد  داده بررسي قـرار  روستايي، تعاوني و دولتي چين را مورد نقد و          
هاي توليد صنايع روستايي نسبت بـه       وري نهاده  مقدار بهره  1978-1990دهد كه طي دوره     مي

وري نيـروي كـار، موجـودي       بطوري كه متوسـط رشـد بهـره       . تعاوني و دولتي بيشتر بوده است     
، 16رد بررسي به ترتيب برابـر بـا         ي مو اي صنايع روستايي طي دوره    هاي واسطه سرمايه و نهاده  

2/3 و   5/4،  1/12ها به ترتيب برابر بـا        درصد بوده است كه ارقام مشابه براي تعاوني        9/2 و   5/8
همچنـين  .  درصـد بـوده اسـت   2 و 1/2، 2/5هاي دولتي به ترتيب برابر با     درصد و براي فعاليت   
ـ وري دال بر اين است كه ميزان سرمايه       نتايج محاسبات بهره   ايي نـسبت بـه     تري صـنايع روسـ    ب

 و  5/7كه مقدار  اين شاخص براي صنايع روسـتايي برابـر            تعاوني بسيار كمتر بوده است بطوري     
.  بوده است6/7براي تعاوني برابر معادل 

)Frederick and Gale,1997:3-86 (ي ميـزان  اي بر آن بودند تا ضمن مقايـسه در مطالعه
مـستقر در شـهرها بـه رهنمودهـاي مناسـبي در جهـت              وري صـنايع روسـتايي و صـنايع         بهره

دهـد كـه سـطح      نتـايج تحقيـق نـشان مـي       . سازماندهي صنايع روستايي در آمريكا دست يابند      

��           �����	
 ���� �� ��� � ������� ����� ���� ���  �� �!�"�# �$%&            � �'(�) *�(+ �  &�,�$(% -�"(. "/   01(2
��3.�,$� &���� ��4 5�6�
� ������� ����� �  "�7	.

Archive of SID

www.SID.ir



23 ...هاي كيفيت زندگي در    سنجش وضعيت شاخص

وري صنايع روستايي كه در مجاورت نواحي كالن قرار دارند، نـسبت بـه صـنايع روسـتايي                  بهره
وري صـنايع    و تحليـل بهـره    در واقـع تجزيـه      . مستقر در نواحي دور از مركز بيشتر بـوده اسـت          
همچنـين نتـايج   . وري دارداي در تعيـين بهـره  مختلف روستايي نشان داد كه مكان نقش عمده      

وري صنايع روستايي به عامل رقابت بسيار حـساس بـوده و متناسـب بـا                دهد كه بهره  نشان مي 
ي صـنايع   هگيريم كه براي توسع   از اين رو نتيجه مي    . سطح رقابت پذيري دچار نوسان مي شود      

.هاي متفاوت با شهر اتخاذ شودروستايي بايد استراتژي
هـاي منـاطق مختلـف      وري فعاليـت  اي جامع بهـره   پژوهشگران دانشگاه نيوكاسل در مطالعه    
گـذاري،  اند كـه مهـارت، سـرمايه      اند و نتيجه گرفته   روستايي انگلستان را مورد بررسي قرار داده      

وري و همچنين رقابت جـزو مهمتـرين عوامـل مـؤثر بـر بهـره              ابداعات و اختراعات، كارآفريني     
).14-67: 2003دانشگاه نيوكاسل انگلستان، (نواحي روستايي بوده است 

وري صنايع روستايي كشور در ابعاد فضايي بررسي مطالعات انجام يافته در خصوص بهره
 بسيار محدود دهد كه در اين خصوص پژوهش جامعي صورت نگرفته و تنها مطالعاتنشان مي
هاي كشور انجام شده است و عمده كارهاي انجام يافته در اي در برخي از استانو پراكنده

توجهي به وري، مربوط به كل صنايع كشور بوده است كه اين امر نشان از كمي بهرهزمينه
. ي صنعت روستايي استحوزهي اقتصاد روستايي درمقوله

كار بخش صنايع استان وري نيروياي تابع بهرهطالعهدر م) 1384(زراءنژاد و قنادي 
براي اين منظور از يك مدل . اندمورد بررسي قرار داده1350-1380خوزستان را طي دوره 

يافته با متغيرهاي مستقلي مانند موجودي سرمايه، شكاف بين توليد  داگالس تعميم- كاب
نتايج تحقيق نشان داده است كه . اند كردههاي تحقيق و توسعه استفادهبالقوه و بالفعل و هزينه

ي مستقيم و با شكاف توليد وري نيروي كار با موجودي سرمايه و تحقيق و توسعه رابطهبهره
وري نيروي كار در صنايع استان خوزستان دار داشته است همچنين بهرهي معكوس معنيرابطه

پژوهشي است كه توسط صادقي يكي از مطالعات مرتبط با تحقيق حاضر . نزولي بوده است
. براي استان مازندران انجام شده است) 1380(

وري نهايي نيروي كار و سرمايه و نيز كل عوامل توليد محاسبه شده در اين مطالعه بهره
وري نهايي نيروي  بهره1373-1377ي مورد بررسي دهد كه طي دورهنتايج نشان مي. است

همچنين ميزان . هاستتر از ساير بخشي استان پايينكار در صنايع كاني، نساجي و فلز
درصنايع شيميايي و سلولزي نسبت به ساير ) سرمايه و نيروي كار(وري كل عوامل توليد بهره

هاي صنايع روستايي استان بيشتر بوده و نرخ رشد آن منفي و تقريباً روند نزولي زير بخش
است عوامل توليد استفاده كرده وري از كل ي بهرهوي براي محاسبه. داشته است

).87-105: 1380صادقي،(
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وريگيري بهرههاي اندازهشاخص
،)Index Approach(هايي ازقبيل روش شاخصوري از روشي بهرهمحاسبهدانان براي   اقتصاد

)Input-Output Approach( ستانده � دادهو روش)Function Approach(توليد تابع روش
از آنجا كه در اين تحقيق از روش شاخص استفاده شده است، لذا اين روش . كنند مياستفاده

. شودبه اجمال شرح مي
وري جزيي، بهره. وري از سه طريق قابل محاسبه استبطور كلي در روش شاخص، بهره

وري ي بهرههاي محاسبهوري جزيي يكي از متداولترين روشبهره. نهايي و كل عوامل توليد
وري جزيي به در واقع بهره. ي آسان آن كاربرد بيشتري دارده و به لحاظ فهم و محاسبهبود

مفهوم توليد متوسط نهاده بوده و بنا به تعريف از نسبت كل ستانده به ميزان يك نهاده خاص 
شود، به دليل اينكه اين شاخص آثار جايگزيني عوامل توليد را نيز شامل مي. آيدبه دست مي

وري مورد هاي ديگر بهرهاز آن به تنهايي مناسب نبوده و چنانچه همراه با شاخصاستفاده 
وري، ابزار تشخيصي خوبي هاي بهبود بهرهگيرد براي مشخص ساختن حوزهاستفاده قرار
. شودمحسوب مي

اي از عوامل توليد وري كل عوامل توليد تغييرات توليد را در ارتباط با تغييرات مجموعهبهره
وري كل عوامل نسبتي است كه در آن شاخص بهره. دهدهاي مورد بررسي قرار مينهادهيا 

دهد كه در واقع، بطور ساده صورت اين ها ارتباط ميها و ستادهي نهادهوري را با كليهبهره
وري كل با شاخص بهره. هاي توليد قرار داردنسبت مجموع ارزش توليد و مخرج ارزش نهاده

عالوه بر . هاي كل ارتباط دادتوان به هزينهاسيت آسانتر بوده و به راحتي ميهاي حستحليل
وري كل براي مديران هاي بهرهآن، كنترل سود بنگاههاي اقتصادي از طريق استفاده از شاخص

.ارشد حائز اهميت است
 از از آنجا كه مهمترين عوامل توليد نيروي كار، سرمايه، انرژي و مواد اوليه مصرفي است،

هاي چهارگانه هاي جزيي نهادهوريگيري بهرههاي جزيي قابل اندازهوريرو مهمترين بهرهاين
)    ارزش عامل توليد(به عامل توليد ) ارزش توليد(باشد كه بطور خالصه از نسبت توليد مي
وامل وري فيزيكي عوري برحسب مقادير فيزيكي باشد، آن را بهرهاگر اين بهره. آيددست ميبه

.گويندوري ارزشي عوامل توليد ميگويند و چنانچه به صورت ارزش محاسبه شود، آن را بهره
. هاي قبلي از مزيت بااليي برخوردار استوري كل عوامل توليد در مقايسه با شاخصبهره

اين شاخص بيانگر خصوصيات كلي بنگاه بوده و ارتقاي سطح بهره وري را تنها منحصر به يك 
ي آن با معيار قابل در تجزيه و تحليل بنگاه توليدي و مقايسه. كند خاص تعريف نميينهاده

از آنجا كه اين . كنندوري متوسط صنعت، بيشتر از اين شاخص استفاده ميقبول همچون بهره
ي دقيقتري از گيرد، لذا نمايندههاي قابل سنجش را در نظر ميها و نهادهشاخص تمام ستاده

هاي حساسيت آسانتر همچنين انجام تحليل.  و عملكرد اقتصادي يك بنگاه استتصوير واقعي
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عالوه بر آنها ايراد . هاي كل مرتبط كردتوان مقدار اين شاخص را به هزينهبوده به راحتي مي
.رودوري جزيي عوامل نيز به كلي ا ز بين ميوارده بر بهره

هاي مختلفي از شاخص ابتدايي، اخصوري كل عوامل توليد از شي بهره براي محاسبه
نهايي وري بهره. 1كنندشاخص سولو،  جمله كندريك، دويژيا، هاينس و ترنويست استفاده مي

ي خاص بوده و در  مبين افزايش توليد نسبت به افزايش يك واحد در يك نهاده2عوامل توليد
 به عنوان كارايي نهايي يك در واقع، اين شاخص. باشدواقع همان توليد نهايي عامل توليد مي

كند،مشروط برآنكه مقدار ساير نهاده ها تغيير واحد اضافي نهاده را نسبت به ستانده تعريف مي
ي توزيع تاكيد داشته و توزيع ارزش كل محصول بين عوامل اساس اين نظريه برمسأله. نكند

 براي .(Maruo,1984:23-28)گذارد توليد را بر اساس سهمي كه در توليد دارند، به نمايش مي
. ابتدا تابع توليد تخمين زده شود الزم است3توليدعوامل وري نهايي و نيز كلگيري بهرهاندازه

داگالس، تابع توليد متعالي، تابع � كاب(براي اين منظور در تحقيق حاضر مهمترين توابع توليد 
گرفت و سپس بر اساس  قرارمورد آزمون) توليد با كشش جانشيني ثابت و تابع توليد دبرتين

 داگالس مناسب ترين فرم تبعي براي - معيارهاي مناسب پذيرش رگرسيون، تابع توليد كاب
. تبيين رفتار صنايع روستايي تشخيص داده شد

هاي تحقيقداده
وري صنايع مختلف روستايي در گيري بهرهكليه آمار و اطالعات مورد استفاده براي اندازه

گيري تحقيق در زير ي آماري و نمونهجامعه. روش ميداني گردآوري شده استاين مقاله به
:آورده شده است

1380شامل كليه كارگاههاي صنعتي روستايي كشور بوده است كه در سال: ي آماري   جامعه
. انداز وزارت جهاد كشاورزي مجوز فعاليت داشته

اي اي چندمرحلهگيري طبقهروش نمونهدر اين مطالعه از : گيري و تعداد نمونهروش نمونه
. براي انتخاب تعداد نمونه از روش كوكران استفاده شده است. استفاده شده است) ايخوشه(

 درصد، 7براساس واريانس تعداد شاغلين كارگاههاي صنايع روستايي و با در نظر گرفتن خطاي
 كارگاه روستايي 4490جموعاز م( واحد صنعتي از كل كارگاههاي صنايع روستايي 519تعداد 

وري انتخاب و پس از گيري بهرهبه عنوان نمونه براي اندازه) 1380داراي مجوز فعاليت در سال
 درصد 7خطاي . هاي حاصل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتتكميل پرسشنامه براي آنها، داده

براي مطالعه و آشـنايي بيـشتر بـا    . ها خودداري شده است به منظور پرهيز از طوالني شدن موضوع از بيان جزييات روش         -1
. رجوع شود)22-45: 1382عسگري و همكاران، (كل عوامل توليد به فصل سوموريگيري بهرههاي اندازهانواع شاخص

2- Marginal Productivity
3 -Total Productivity
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وستايي تعيين شده وري صنايع رهاي بهره پرسشنامه(Pretest)آزمونبر مبناي نتايج پيش
شايان ذكر است كه خطاي معيار هفت درصد كمي از حد متعارف بيشتر است و در نگاه . است

دارخدشهتواند نتايج حاصل را كمي اول ممكن است چنين به نظر برسد كه اين موضوع مي
ا  را ت)تورش(خدشه توان اين  كند اما بايستي گفت كه با افزايش حجم نمونه مي)دارتورش(

در تحقيق حاضر نيز بر مبناي روش كوكران تعداد ) 13سرايي، . (حد قابل قبولي كاهش داد
هاي مورد استفاده  برآورد شده است ولي در عمل تعداد پرسشنامه480ي بهينه تقريباً نمونه
 بوده است و اين موضوع توانسته است اثرات منفي خطاي درصد را تا حد قابل قبولي با 519

توان گفت كه نتايج تحقيق با اطمينان بيشتري رو ميدهد و از اينم نمونه كاهشافزايش حج
هاي مختلف كشور به شرح توزيع نمونه در صنايع روستايي استان. قابل پذيرش و تعميم است

.است) يك(ي ضميمه

هاي تجربي و بحث يافته
وري صنايع مختلف رهي بههاي قبلي مقاله اشاره شد، براي محاسبههمانطوركه در قسمت

هاي محاسبه شده بر تمامي اين شاخص. هاي مختلف استفاده شده استروستايي از شاخص
در ادامه براي پرهيز از طوالني .  بوده است1378هاي ثابت حسب ارزش توليد و به قيمت

هاي شدن حجم مقاله از ذكر توضيحات غيرضروري خودداري شده و تنها به ذكر نتايج و يافته
.تجربي تحقيق بسنده شده است

وري جزيي بهره- الف
كار، هاي نيرويبراي نهاده) 1378- 1379(سال وري جزيي و رشد اين شاخص طي يكبهره

بر از آنجاكه ماهيت صنايع روستايي چندان انرژي. موجودي سرمايه و مواد اوليه محاسبه شد
وليد نيز بر اين مدعا بود، به همين خاطر نبوده و نتايج رگرسيوني ضريب نهاده انرژي در تابع ت

هاي موجودي سرمايه، دار بودن نهادهليكن، به علت معني. وري حذف گرديداز محاسبات بهره
نتايج . وري بر اساس آنها انجام شده استهاي بهرهمواد اوليه و نيروي كار، محاسبات شاخص

.آورده شده است) 2(ي وري در ضميمهشاخص جزيي بهره
دهدكه متوسط اين شاخص براي كل صنايع وري جزيي نيروي كار نشان ميحاسبات بهرهم

 هزار ريال 88060 و75405 به ترتيب برابر با 1379 و 1378هاي روستايي كشور در سال
به عبارت ديگر . دهد نسبت به سال قبل نشان مي1379درصد را در سال 17باشد كه رشد مي

 بطور متوسط هر نفر نيروي كار شاغل در 1379ري شده، در سال گيهاي نمونهبر اساس داده
 هزار ريال مشاركت داشته 88060صنايع روستايي توانسته است در توليد كشور به ارزش 

 به ترتيب 1378شرقي در سال وري جزيي نيروي كار استان زنجان و آذربايجانبهره. باشد
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211130 و 199815 برابر با 1379ر سال  هزار ريال بوده و د205409 و 230585برابر با 
به عبارت ديگر، ارزش توليد هر نفر نيروي كار اين دو استان در سال . باشدهزار ريال مي

.  استهاي كشور رتبه اول و دوم را به خود اختصاص داده در بين ساير استان1379 و 1378
توان به صنعتي بودن اين دو ميوري نيروي كار اين دو استان از جمله داليل باال بودن بهره

ها به دليل باال بودن سطح تكنولوژي و استفاده به عبارت ديگر، در اين استان. استان اشاره كرد
ها وري نيروي كار در اين استانسطح بهره... از صنايع سرمايه بر مانند صنايع پتروشيمي و

. باشدنسبت به ساير صنايع باال مي
ي صنايع وري سرمايهدهد كه بهرهوري جزئي سرمايه نشان مينتايج محاسبات بهره

به عبارت . باشد مي24/2 و 27/2 برابر با 1379 و 1378روستايي كل كشور به ترتيب در سال 
اند هاي فوق الذكر توانستهدهد كه اين صنايع در سالديگر، عملكرد صنايع روستايي نشان مي

 ريال توليد 24/2 و 27/2شده در آنها، محصوالتي به ارزش ي به كار گرفته به هر ريال سرمايه
. باشد نسبت به سال قبل مي1379وري سرمايه در سال نمايند كه حاكي از كاهش بهره

ي چهارم توسعه باشد كه در تواند مانعي براي تحقق اهداف برنامهشك ادامه اين روند ميبدون
. ر نظر گرفته شده استوري سرمايه افزايش يك درصد دآن براي بهره

1378هاي سالوبلوچستان دروري نيروي كار صنايع روستايي استان سيستانشاخص بهره
هاي باشد كه در بين استان هزار ريال مي175922 و 142059 به ترتيب برابر با 1379و 

است كه نسبت به متوسط جامعه در وضعيت مختلف رتبه چهارم را به خود اختصاص داده 
كار صنايع روستايي استان سيستان و بلوچستان در وري نيرويرشد بهره. تري قرار دارداسبمن

باشد كه اين رقم در مقايسه با درصد مي24 نسبت به مشابه سال قبل برابر با 1379سال
ي صنايع روستايي وري جزيي سرمايهبهره. متوسط كل كشور در وضعيت مناسبتري قرار دارد

 است كه در مقايسه با كل كشور و 18/3 و 79/2 برابر با 1379 و 1378 سال در اين استان در
دهند كه صنايع اين ارقام نشان مي. هاي مشابه در وضعيت نسبتاً خوبي قرار دارنددر سال

ي به كار گرفته شده توانسته روستايي استان سيستان و بلوچستان به ازاي هر واحد سرمايه
 ريال توليد 18/3 و 79/2 به ترتيب محصوالتي به ارزش 1379 و 1378هاي است در سال

. كند

وري نهايي بهره-ب
اين شاخص در . باشدوري نهايي ميوري عوامل توليد، بهرههاي مهم بهرهيكي از شاخص

وري نهايي بهره. ها از دقت بيشتري برخوردار استوري جزيي نهادهمقايسه با شاخص بهره
 محاسبه شده و در 1379 و 1378هاي هاي مختلف در سال استانعوامل توليد به تفكيك
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همانطور كه در قسمت نظري مقاله اشاره شد، براي . گزارش شده است) سه(جدول ضميمه 
براي اين . وري نهايي و كل عوامل توليد نياز به تخمين ضرايب تابع توليد استمحاسبه بهره

رتين، ترانسلوگ، تابع توليد با كشش جانشيني داگالس، دب� كاب(منظور، توابع مختلف توليد 
زده شد و سپس بر مبناي معيارهاي  تخمين1هاي تابلوييبا استفاده از داده) ثابت و غيره

دار بودن ضريب تكي و كليت رگرسيون، عالئم ضريب تعيين،معني(اساسي پذيرش رگرسيون 
توليد كاب داگالس بهترين تابع ) هاي تصريح و خود همبستگي مدلانتظاري ضرايب، آزمون

وري در اين قسمت تحليل بهره. 2تابع توليد براي تبيين رفتار صنايع روستايي انتخاب گرديد
.گيردهاي مختلف كشور مورد بررسي قرار مينهايي و تفسير آن به تفكيك استان

 به 1379 و 1378هاي وري نهايي نيروي كار صنايع روستايي كل كشور در سالبهره
اين ارقام بيانگر آن است كه در صنايع .  هزار ريال است17027 و 14892يب برابر با ترت

14892 به اندازه 1378روستايي، به ازاي يك نفر افزايش نيروي كار ارزش محصول در سال 
وري نهايي نيروي كار بهره. كند هزار ريال افزايش پيدا مي17027، 1379هزار ريال و در سال 

. دهد درصد نشان مي3/14سبت به مشابه سال قبل رشدي معادل   ن1379در سال 
دهد كه همانند هاي مختلف نشان ميوري نهايي نيروي كار صنايع روستايي استانبهره

ي رتبه1379 و 1378هاي شرقي در سالهاي زنجان و آذربايجانوري جزيي، استانبهره
ي نيروي كار صنايع روستايي استان زنجان وري نهايبهره. اندنخست را به خود اختصاص داده

ي باشد كه رتبه هزار ريال مي38635 و 45539 به ترتيب برابر با 1379 و 1378در سال 
. باشدهاي مختلف مي در بين استان1379ي دوم در سال  و رتبه1378نخست در سال 

توانسته است با 1379 و 1378هاي شرقي در سالهمچنين صنايع روستايي استان آذربايجان
 هزار 40823 و 40567يه به انداز1379 و 1378هاي افزايش هر نفر نيروي كار، در سال

هاي مختلف به ترتيب ريال به ارزش محصول توليد شده اضافه كند كه اين رقم در بين استان
وري نهايي نيروي كارهمچنين بهره. ي دوم و اول مي باشدهاي مختلف داراي رتبهدر سال

 هزار 34015 و 28056 به ترتيب برابر با 1379 و 1378استان سيستان و بلوچستان در سال 
وري بهره. ي چهارم قرار داردهاي مختلف اين شاخص در مرتبهباشد كه در بين استانريال مي

هاي مشابه به ي سرمايه مورد استفاده در صنايع روستايي كل كشور براي سالنهايي نهاده
.باشد مي68/1 و 75/1ترتيب 

1- Panel Data
9�     �":� ;6� �   �	�	(< �  � �(�� ��4 ���4� ���) =>�6� ���)  ��#"� ?���
 �� ���) ���� �% &��&@   �(A"� ?��(�
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29 ...هاي كيفيت زندگي در    سنجش وضعيت شاخص

دهد كه صنايع روستايي كل كشور توانسته است به ازاي هر واحد ريالي اين ارقام نشان مي
هاي مشابه به ترتيب در سال) گذاري شدههر ريال سرمايه(افزايش در سرمايه در اين صنعت 

رين مقدار هاي مختلف باالتدر بين استان.  ريال به ارزش توليد ملي اضافه كند68/1 و 75/1
).3ي ضميمهجدول(باشدهاي خراسان و كهكيلويه و بويراحمد مياين شاخص مربوط به استان

1378هاي وري نهايي نهاده سرمايه براي استان سيستان و بلوچستان در سالشاخص بهره
هاي هاي ششم و سوم را در بين استان بوده كه به ترتيب رتبه38/2 و 15/2 برابر با 1379و 
گذاري و در اين رابطه شايان ذكر است كه ميزان سرمايه. استور به خود اختصاص دادهكش

تري قراردارد اما  ها در سطح پاييناشتغال درصنايع روستايي استان نسبت به بقيه استان
هاي انجام گرفته در سطح ملي گذاريدهد كه چنانچه در سياستهاي پژوهش نشان مييافته

تواند در  روستايي دراستان سيستان و بلوچستان و نقشي كه اين موضوع ميي صنايعبه توسعه
نگهداشت جمعيت روستايي و تحول در اقتصادروستا و تنوع بخشيدن به منابع محدود درآمدي 
خانوارهاي روستايي در اين استان بينجامد، توجه و عنايت بيشتري صورت گيرد، اين استان 

.د ملي برعهده گيردتواند نقش مؤثرتري در توليمي

وري كل عوامل توليد  بهره- ج
CESداگالس، ترانسندنتال و- ي چهار نتايج تخمين سه تابع توليد كابدر جدول ضميمه

CESدهد كه برخي از پارامترهاي توابع ترانسندنتال واين نتايج نشان مي. گزارش شده است
باشد و در اراي عالمت غير انتظار ميداري نداشته و در برخي موارد داز لحاظ آماري معني

هاي بيشتر رفتار توليد صنايع را  داگالس به رغم داشتن محدوديت- مجموع تابع توليد كاب
وري در نظر دهد لذا به عنوان تابع توليد مورد استفاده در تحليل بهرهبهتر از بقيه نشان مي

. گرفته شده است
دهد كه تفاوت سنجي نشان مي اقتصادهايهاي مختلف تخمين و آزموننتايج روش

به همين . ها در گروههاي مختلف صنايع وجود نداردهاي توليدي نهادهبين كششدارمعني
 داگالس براي كل صنايع - جهت و براي صرفه جويي در نوشتار نتايج تخمين تابع توليد كاب

: 1شودروستايي به صورت زير ارائه مي

�� �B)� &�"� ����� &���    CA�4 D� �$% =>�6� &�,  �":� =>�6� &�,��  �":� ���4 &  � ��EF &��  ���:
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* داگالس با استفاده از داده هاي تابلويي- توليد كابنتايج تخمين تابع: 1جدول 
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13780,770,180,142,040,810,8312.431.58

13790,750,190,172,080,810,82861.58

. درصد معني دار هستند95ر سطح اطمينان تمامي ضرايب د   * 

 سرمايه بيشتر از يصنايع روستايي كشش نهادهدر تماميشود، همانطوركه مالحظه مي
1378اوليه در سال كار و موادكه سهم سرمايه نيرويبطوري،  است بودهكار و مواداوليهنيروي

 به ترتيب 1379ن در سال آ ارقام مشابهو بوده 137/0 و 197/0، 771/0به ترتيب برابر 
 كشش پذيري توليدات صنايع روستايي اين نتايج حاكي از.باشدمي169/0 و 193/0، 751/0

صنايع روستايي مستلزم ي توسعهتوان استدالل كرد كهبه موجودي سرمايه بوده و لذامي
اي ديگر ه به عبارت ديگر، كمبود سرمايه نسبت به دو نهاده.استهاي بيشتر گذاريسرمايه

ي به همين جهت و بر اساس مباني اقتصاد خرد، كمتر بودن نهاده. تر بوده استتوليد محسوس
باشد و اين امر ها به مفهوم بازدهي باالتر موجودي سرمايه ميسرمايه در مقايسه با ساير نهاده

- بهاين نتايج با نتايج . باشدپذيري بيشتر توليد نسبت به موجودي سرمايه ميسبب كشش
طوري كه در كل صنايع كشور نيز كشش به. دست آمده براي كل كشور نيز سازگار است

ها بيشتر است كه دال بر كميابي نسبي سرمايه در مقايسه توليدي سرمايه نسبت به ديگر نهاده
.باشدبا نيروي كار و مواد اوليه مي

اقتصادي به مقياس هاييصنايع روستايي از صرفه دال بر اين است كه همچنين نتايج
 كل  به ترتيب بازدهي به مقياس1379 و 1378هاي كه طي سالبطوري. برخوردار هستند

هاي توليد ه آنست كه افزايش نهاديكنندهاين امر بيان. باشد مي1,09 و 1,1ايي تصنايع روس
توان  مي،لذا. يابد ميشيها افزا توليد با نسبتي بزرگتر از افزايش نهاده،در صنايع روستايي

. يابدوري صنايع روستايي بهبود مينتيجه گرفت كه با افزايش سطح توليد بهره
. وري كل عوامل توليد صنايع روستايي قابل برآورد استها بهرهبا داشتن ضرايب نهاده

كل عوامل توليد وريگيري بهرهطوركه در بخش نظري مقاله گذشت، براي اندازههمان
.  شامل ابتدايي، كندريك، ديويژيا، هاينس، سولو و ترنويست وجود داردهاي مختلفيشاخص

ها، شاخص عوامل توليد ابتدايي حداقل به دو دليل نسبت به بقيه شاخصوري كلشاخص بهره
ي شاخص مدنظر اوالً وزن هركدام از عوامل را در محاسبه: رسدتري به نظر ميمناسبتر و جامع
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31 ...هاي كيفيت زندگي در    سنجش وضعيت شاخص

با درنظر گرفتن ارزش هر واحد از (ي واقعي از هر نهاده ان استفادهدهد و ثانياً ميزقرار مي
وري كل عوامل ي تحليل بهرهرو در ادامه به ارائهاز اين. كندرا در شاخص لحاظ مي) هانهاده

. پردازيموري كل عوامل توليد ابتدايي ميتوليد برحسب بهره
كل عوامل توليد ابتدايي صنايع وري دهد كه شاخص بهرهنتايج اين محاسبات نشان مي

 براي 57/12رقم .  مي باشد81/12 و 57/12 به ترتيب معادل 1379و 1378روستايي در سال 
طور  به معني آن است كه در صنايع روستايي به1378وري ابتدايي در سال شاخص بهره

واد اوليه ي نيروي كار، سرمايه و ممتوسط به ازاي هر واحد پولي صرف شده براي سه نهاده
26 از 1378همچنين در سال .  واحد پولي توليد شود57/12توانسته است ارزشي معادل 

13وري ابتدايي باالتر از متوسط كشور داشته و  استان شاخص بهره13استان مورد بررسي 
 استان 12، 1379تر برخوردار بوده است و در سال وري پاييناستان ديگر  از شاخص بهره

تري نسبت به متوسط وري پايين استان بعدي بهره14وري باالتر از متوسط كشور و داراي بهره
 استان مورد بررسي كشور، استان خراسان در 26دهد كه در بين نتايج نشان مي. اندكشور بوده

 بيشترين مقدار 01/20  و 91/21  به ترتيب با داشتن مقاديري معادل 1379 و 1378سال 
در اين ميان استان سيستان و بلوچستان در . ه خود اختصاص داده استوري را بشاخص بهره

ي  به ترتيب داراي رتبه93/19 و 16/17وري ابتدايي هاي مشابه با داشتن شاخص بهرهسال
وري در استان سيستان و بلوچستان طي يك سال حدود شاخص بهره. چهار و دو بوده است

. دهد درصد رشد نشان مي15/16

وري صنايع روستاييها از نظر بهرهبندي استان رتبه-د
وري صنايع روستايي مقايسه و هاي مختلف كشور را از نظر بهرهاگر چنانچه بخواهيم استان

چرا كه ممكن است يك استان خاص با در . بندي كنيم، كار بسيار مشكلي خواهد بودرتبه
ي اول قرار گيرد، در رتبه) لمتوسط، نهايي و كل عوام(وري نظرگرفتن شاخص معين بهره
توان مهمتر از همه، نمي. وري ديگر در اولويت بعدي قرار گيردليكن بر مبناي شاخص بهره

با اين . هاي مختلف كشور را مورد ارزيابي قرار دادوري استانصرفاً بر مبناي يك شاخص بهره
وري هاي بهرهي شاخصتوصيف، منطقي است كه از شاخص تركيبي و با مدنظر قرار دادن تمام

به همين دليل، در اين قسمت از تحقيق با استفاده از . بندي استفاده كنيمموجود براي رتبه
وري، هاي مختلف بهرهگيري از نتايج محاسبات شاخصروش تاكسونومي عددي و با بهره

 روش دست آمده ازبر اساس نتايج به.شوندبندي ميهاي مختلف كشور رتبهوري استانبهره
هاي مختلف كشور به شرح جدول زير ي استانيافتگي و رتبهي توسعهتاكسونومي، درجه

.باشدمي

...وري صنايع روستايي در استان سيستان و بهره
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بندي صنايع مختلف با استفاده از روش تاكسونوميرتبه: 2جدول
يافتگي توسعهيدرجه وري استان بهرهيرتبه استان

02/0 24 استان مركزي
18/0 13 استان گيالن
30/0 4 مازندران
31/0 3 شرقيآذربايجان
27/0 5 غربينآذربايجا
09/0 23 كرمانشاه
18/0 14 خوزستان
13/0 21 فارس
22/0 8 كرمان
26/0 6 خراسان
21/0 9 اصفهان
35/0 1 سيستان وبلوچستان
19/0 11 همدان
15/0 19 چهارمحال ويختياري
20/0 10 لرستان
15/0 17 ايالم
12/0 22 و بويراحمدكهكيلويه 
31/0 2 زنجان
24/0 7 يزد
16/0 15 هرمزگان
14/0 20 تهران
18/0 12 قم
15/0 18 گلستان
16/0 16 كل كشور

شود، در مجموع استان سيستان و بلوچستان و استان مركزي در همانطوركه مالحظه مي
را طي دوره مورد بررسي وري ترين بهرهترتيب باالترين و پايينهاي مختلف كشور بهبين استان

 و 1378هاي وري سالهاي مختلف بهرههاي مختلف بر اساس شاخصدر بين استان. اندداشته
باشد كه بيشترين  مي35/0يافتگي استان سيستان و بلوچستان برابر با ي توسعه، درجه1379

رمايه، نيروي الزم به ذكر است كه استان سيستان و بلوچستان از نظر سطح س. باشدمقدار مي
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33 ...هاي كيفيت زندگي در    سنجش وضعيت شاخص

ها در سطح نسبتاً پاييني قرار دارد ولي با اين وجود، كار، مواد اوليه در مقايسه با ساير استان
اين مسأله . ي نخست را به خود اختصاص داده استوري رتبهدر يك ارزيابي كلي از لحاظ بهره

 امكانات و بيانگرآن است كه صنايع روستايي استان سيستان و بلوچستان توانسته است از
عوامل اقتصادي موجود و در دسترس خود محصول بيشتري را توليد و عرضه كند و از نظر 

. تر عمل نمايدها موفقمشاركت در توليد ملي در مقايسه با ساير استان

پيشنهاد 
گسترش صنايع روستايي به دليل داشتن پيوند مؤثر با بخش كشاورزي و خدمات نقش 

ي روستايي و بهبود بخشيدن به سو و كمك به توسعهاقتصادي از يكي بسزايي در توسعه
از اين رو . كنداقتصاد روستايي و تنوع بخشيدن به منابع درآمدي خانوار روستايي ايفا مي

ها و وري صنايع روستايي به منظور اتخاذ سياستگيري و شناخت وضعيت بهرهاندازه
. اي برخوردار است روستايي از اهميت ويزهي صنايعراهبردهاي مناسب و هدفمند توسعه

سو و وجود مشكل تورش ي صنايع روستايي در سطح كشور از يكالعادهپراكندگي فوق
وري صنايع گيري بهرهوري از سوي ديگر، اهميت اندازهگيري بهره در اندازه1سازيجمعي

.كندهاي مختلف كشور را بيشتر ميروستايي در استان
توابع  ابتداوري كل عوامل توليد صنايع روستايي بهرهگيري اندازهبرايق در اين تحقي

 تابع ،(CES) تابع توليد با كشش جانشيني ثابت ،متعالي ترانسلوگ، مختلف توليد دبرتين
 تخمين زده 2هاي تابلوييدادهداگالس با استفاده از-  و كاب(VES)جانشينيتوليد با كشش

داگالس - معيارهاي اساسي پذيرش رگرسيون، تابع توليد كابشد و سپس با در نظر گرفتن 
هاي مختلف كشور  استانهاي توليد صنايع روستايييين ويژگيبترين فرم تبعي براي تمناسب

.تشخيص داده شد

گيريهنتيج
:د كهدهقيق  نشان مي تحنتايج حاصل از بطور كلي 

 به ترتيب برابر با 1378ن شرقي در سال وري جزيي نيروي كار استان زنجان و آذربايجا بهره- 
 هزار ريال بوده 211130 و 199815 برابر با 1379 هزار ريال و در سال 205409 و 230585

 در اين .اندي اول و دوم را به خود اختصاص دادههاي كشور رتبهاست كه در بين ساير استان
هاي ان و بلوچستان در سالوري نيروي كار صنايع روستايي استان سيستشاخص بهرهميان، 
هاي  هزار ريال بوده كه در بين استان175922 و 142059 به ترتيب برابر با 1379 و 1378

1- Aggregation Bias
2- Panel data
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كه نسبت به متوسط جامعه در وضعيت . ي چهارم را به خود اختصاص داده استمختلف رتبه
.تري قرار داردمناسب

دهد  مختلف نشان ميهايوستايي استانكار صنايع رنهايي نيرويوري ي بهره محاسبه نتايج- 
1379 و 1378هاي هاي زنجان و آذربايجان در سالهاي كشور، استانكه در بين استان

براي استان سيستان و بلوچستان  مقدار اين شاخص .اندباالترين رتبه را به خود اختصاص داده
ال بوده است كه در بين  هزار ري34015 و 28056 به ترتيب برابر با 1379 و 1378در سال 

. ي چهارم قرار داردهاي مختلف در مرتبهاستان
ي مورد استفاده در صنايع روستايي در وري نهايي نهاده موجودي سرمايه از نظر شاخص بهره- 

هاي خراسان و كهگيلويه و بويراحمد هاي مختلف باالترين مقدار مربوط به استانبين استان
هاي هاي مختلف در سالاستان بلوچستان از نظر اين شاخص در بيناستان سيستان و.باشدمي

.اندهاي ششم و سوم را به خود اختصاص داده به ترتيب رتبه38/2 و 15/2 با 1379 و 1378
 نهاده سرمايه بيشتر از نيروي كار و مواد  توليدي صنايع روستايي كشور نسبت بهكشش- 

 به ترتيب 1378اوليه در سال  نيروي كار و مواد، بطوري كه سهم سرمايه، است بودهاوليه
193/0، 751/0به ترتيب 1379ن در سال  آ ارقام مشابهو بوده 137/0 و 197/0، 771/0برابر 

ها نسبت  كشش پذيري توليدات صنايع روستايي استاناين نتايج حاكي از.  بوده است169/0و 
هاي  در استانروستايي صنايعي توسعهكهاست رو بر اينبه موجودي سرمايه بوده و از اين

. نياز داردهاي بيشتر گذاريسرمايهمختلف كشور به 
هايي صنايع روستايي از صرفهدهد كه  به دست آمده از تخمين توابع توليد نشان مينتايج- 

 به ترتيب 1379 و 1378هاي كه طي سالبطوري. اقتصادي به مقياس برخوردار هستند
 كه آنستيكنندهاين امر بيان. باشد مي09/1 و 1/1ايي ت مقياس صنايع روسبازدهي به

توليد با نسبت بزرگتري از افزايش شودافزايش نهادهاي توليد در صنايع روستايي موجب مي
را وري صنايع روستايي افزايش سطح توليد بهرهتوان گفت مياز اين رو. ش يابديها افزانهاده

. دهدبهبود مي
 استان مورد بررسي كشور، در 26استان خراسان در بين ، ابتداييوري بهره شاخصبر اساس- 

 بيشترين مقدار شاخص 01/20 و 91/21 به ترتيب با داشتن ارقامي معادل 1379و1378سال 
در اين ميان، استان سيستان و بلوچستان در . وري ابتدايي را به خود اختصاص داده استبهره
ي  به ترتيب داراي رتبه93/19 و 16/17وري ابتدايي با داشتن شاخص بهرههاي مشابه سال

.چهار و دو بوده است
دهد كه در ها بر اساس روش تاكسونومي عددي نشان ميبندي استان نتايج حاصل از رتبه- 

هاي مختلف كشور به ترتيب سيستان و بلوچستان و استان مركزي در بين استانمجموع استان
اين مسأله بيانگرآن است . اندي مورد بررسي داشتهترين بهره وري را طي دوره و پايينباالترين
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35 ...هاي كيفيت زندگي در    سنجش وضعيت شاخص

كارگرفته كه صنايع روستايي استان سيستان و بلوچستان توانسته است از عوامل اقتصادي به
.ها توليد نمايدي خود محصول بيشتري رانسبت به ساير استانشده

هاي سياستيتوصيه
وري جهت افزايش بهرهي مهم سياستي اين است كه هاي تجربي تحقيق توصيهاساس يافتهبر

گيران تصميموريزانوبلوچستان در اولويت برنامهملي،گسترش صنايع روستايي استان سيستان
هاي گذاريكه توجه به استان سيستان و بلوچستان در سرمايهكالن كشور قرار گيرد بطوري

گذاري بخش  مالياتي براي جذب سرمايههاي و معافيتملي، اعطاي تسهيالت مختلف
سو به تنوع بخشيدن به منابع اين امر از يك. را افزايش دهدتواند توليد مليخصوصي مي

هاي مناسب شغلي در بسياري از روستاهاي استان سيستان و درآمدي و نيز ايجاد فرصت
ن حركت ضمن ايفاي نقش مؤثر از سوي ديگر اي. بلوچستان كمك قابل توجهي خواهد نمود

ي ملي منجر ي روستايي منطقه به ايفاي نقش مؤثرتر و افزايش سهم آن در توسعهدر توسعه
ي چهارم توسعه كه در شود كه امكان تحقق اهداف برنامهشود و مضاف بر اينها سبب ميمي

وري كل  بهرهوري نيروي كار، سرمايه وآن بخشي از رشد توليد ملي از طريق افزايش بهره
تر و با سهولت بيشتري ميسر بيني شده است در اين منطقه با شكل مطلوبعوامل توليد پيش

هاي مالياتي، تربيت نيروي كار ماهر، گسترش خدمات هاي مستقيم، معافيتاعطاي يارانه. شود
دار به منظور ايجاد پيوند محكم بين صنايع و بخش هاي جهتزيربنايي، اعمال سياست

وري و موفقيت هر چه اورزي و دارا بودن يك بازار مطمئن صنايع روستايي در افزايش بهرهكش
.باشدكننده ميبيشتر صنايع روستايي بسيار تعيين

...وري صنايع روستايي در استان سيستان و بهره

Archive of SID

www.SID.ir



1385پاييز و زمستان، جغرافيا و توسعهمجله36

منابع و مĤخذ
هــاي مؤســسه مطالعــات و پــژوهش. وري بهــره):1375(ابطحــي، سيدحــسن، كــاظمي، بابــك -1

.تهران. چاپ اول. بازرگاني
سازمان برنامه  . وري صنايع كشور  گيري و تجزيه و تحليل بهره     اندازه): 1368 (آذربايجاني، كريم -2

.اصفهان. و بودجه استان اصفهان
سازمان . وري صنايع كشور  الگوي اقتصاد سنجي عوامل مؤثر بر بهره      ): 1369(آذربايجاني، كريم   -3

.اصفهان. برنامه و بودجه استان اصفهان
. هاي خودكفايي در بخـش صـنعت  وري و سياستاي بهرههشاخص : )1371(آذربايجاني، كريم   -4

دانشگاه تربيـت   . تهران. مجموعه مقاالت اولين سمينار بازسازي اقتصاد جمهوري اسالمي ايران        
.مدرس

. سـال دوم . وري، زمينهعوامل مؤثر در پايين بودن بهره  ): 1371(اقدسي، محمد و بهمن وكيلي      -5
.تهران. 14شماره 

ــدازه): 1380(خاكــسار، غالمرضــا - 6 ــرهان ــومينيم كــشورگيــري به ــصنامه    . وري در صــنعت آل ف
.تهران. شماره اول. هاي اقتصادي مدرسپژوهش

جلـد  . ، مؤسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مـدرس       اقتصاد خرد ):  1374(داودي، پرويز   -7
.تهران. چاپ اول. اول

6.  وريومين سمينار ملي بهـره    هاي د مجموعه سخنراني ): 1376(وري ايران   سازمان ملي بهره  -8
.تهران. چاپ اول.  خرداد7و 

وري عوامـل توليـد در گروههـاي        گيري و تجزيه و تحليل بهـره       اندازه ):1379(شهريارپور، علي   -9
.شهركرد . ريزي استان چهار محال و بختياريسازمان مديريت و برنامه. صنايع ايران

فصلنامه پژوهـشهاي  . روستايي استان مازندران  بررسي اقتصادي صنايع    ): 1380(صادقي، احمد   -10
.تهران. شماره اول. اقتصادي مدرس

وري صنايع روسـتايي و بررسـي رابطـه كـارايي            برآورد بهره  ):1382(عسگري، علي و همكاران     -11
.تهران. دفتر امور صنايع تبديلي و تكميلي وزارت جهاد كشاورزي. عوامل با رشد ارزش افزوده

گيري و تجزيه و تحليـل عوامـل مـؤثر بـر            اندازه): 1375( جعفر قادري    قطميري، محمد علي و   -12
چـاپ  . وريهاي دومين كنگره ملي بهـره     مجموعه مقاالت و سخنراني   . وري در صنايع ايران   بهره
.تهران. اول

چاپ . وري در كشور  هاي موفق بهره  مجموعه مقاالت تجربه  ): 1379(وري ايران   كنگره ملي بهره  -13
.تهران. اول

نامـه  ، پايـان يافتگي مناطق روستايي استان زنجانتعيين درجه توسعه): 1375(لي، ادريس  مرس-14
.كارشناسي ارشد اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران

معاونـت  . مالحظات استراتژيك در انتخاب صنايع روسـتايي   ): 1377(مؤمني، فرشاد و همكاران     -15
.تهران. سازندگيعمران و صنايع روستايي وزارت جهاد

Archive of SID

www.SID.ir



37 ...هاي كيفيت زندگي در    سنجش وضعيت شاخص

مطالعه موردي گروه صنعتي : وريتعيين عوامل مؤثر بر بهره): 1377(وند، هوشنگ نظامي- 16
.تهران. دانشگاه عالمه طباطبايي. نامه كارشناسي ارشد اقتصادپايان.       خاور

وري نيروي كار در بخش صنايع تخمين تابع بهره): 1384(زراءنژاد منصور و بهروز قنادي -17
.اهواز. 24شماره . سال هفتم. هاي اقتصادي ايرانفصلنامه پژوهش.  خوزستان      استان

18- Baltagi, H.(1995), Econometrics Analysis of Panel data, John Wiley and sons, 
new York.

19- Business and Trade Statistics Analysis Conference, Statistics Canada,
20- Chen, K. H.C. Wangh, Y.X Zheng(1988), Productivity change in Chinese 

industry, 1953-85, Journal of Comparative Economics, 12, pp 570-91.
21- DAVIES, G.R. (1993), “Goods Prices for Producers and Consumers”, 

discussion paper. 
22- Fabricant, Solomon(1969), “Primer on Productivity” (New York: Random 

House).
23- Grliches, Zvi and Jorgenson(1967), The Explanation of Productivity Change 

Review of Economics Studies, Vol. 34, July.
24- GUJARATI, D.(2003), Basic Econometrics, 4th Edition, new York McGraw-

hill.
25- James M.Henderson & Richard F. Quandt(1985), Microeconomic theory, 

third edition, Singapore.
26- Krueger, Anne, O, and Tancer, Baran(1982),”Growth of Factor Productivity 

in Turkish Manufacturing Industries, Journal of Development Economics, Vol 
11(3), December.

27- Leibenstein, H (1966) “Locative Efficiency VS (X-Efficiency)” The America 
Economic Review.

28- Maruo, Naomi (1984), “Productivity Improvement in Japan: An Econometrics 
Analysis; Measuring Productivity, trends and comparisons from the first 
international productivity symposium, Japan Productivity Center.

29- Mayes, David, Christopher, Harris and Melanic Lansburg (1994),” 
Inefficiency in Industry, Niw Your: Harvster wheatsheef.

30- Pilat, Drik(1995), Comparative Productivity of Korea Manufacturing 1967-
1987, Journal of Development Economics, Vol. 46.

31- Stehuraman, S.D (1985), “Employment and Labor Productivity in Indian 
Since 1950”, Economic Development and Cultural Productivity Journal of 
Development Economics, Vol 191.

32- Transcendental Production Function”, Econometrica, Vol. 39, pp. 255-256.
33- Willam H.Green(2000), Econometrics Analysis, 4th Edition, new York 

university.
34- Yanrui, Wu (1998), Productivity and Efficiency: Evidence from the Regional 

Economies, Chinese Economics Research Center. 
35- university of Newcastle Upon Tyne(2003), Regional productivity-a review of 

the rural perspective, Centre for Urban and Regional Development Studies .
36- Justin Yifu Lin & Yang Yao(2000), Chines Rural Industrialisation in the 

contex of the east asian miracle.  
37- Jim Hehui & Du Zhixiong (1997), Productivity of China,s Rural industry in 

the 1990, s.
38- Frederick An Gale(1997),the Rural- Urban Gap in Manufacturing Productivity 

and Wages.

...وري صنايع روستايي در استان سيستان و بهره

Archive of SID

www.SID.ir



1385پاييز و زمستان، جغرافيا و توسعهمجله38

هاي مختلف كشورها بر حسب استانتوزيع نمونه: 1ضميمه 
تعداد نمونهاستانتعداد نمونهاستانتعداد نمونهاستان

13بوشهر29خراسان23استان مركزي
14زنجان23هاناصف54استان گيالن
15سمنان13سيستان وبلوچستان8مازندران
11يزد12كردستان15شرقيآذربايجان
5هرمزگان18همدان34غربيآذربايجان

15تهران15چهارمحال ويختياري17كرمانشاه
3قم21لرستان12خوزستان
11گلستان24ايالم80فارس
21Total519حمدو بويراكهكيلويه 13كرمان

.الزم به ذكر است كه در استانهاي اردبيل و قزوين مشاهده اي وجود نداشته است      *

) درصد-هزار ريال  (1379- 1378 طي دورهها به تفكيك استانهاي توليد و رشد آنهاوري جزيي نهادهبهره: 2ضميمه
مواد 

)78(
مواد 

)79(
نيروي 

)78(كار
نيروي 

)79(كار
يهسرما

)78(
سرمايه

)79(
رشد 
مواد

رشدنيروي 
كار Gkp هااستان

69 70 69569 65901 90/1 63/1 101 95 86 استان مركزي
84 90 53609 80855 02/2 31/2 107 151 114 استان گيالن
290 285 136709 189878 06/3 08/3 98 139 101 مازندران
147 169 205409 211130 44/2 73/2 115 103 112 شرقيآذربايجان
519 553 80931 94873 49/2 59/2 107 117 104 غربيآذربايجان
261 265 72724 76534 54/3 22/2 101 105 63 كرمانشاه
259 242 126916 159311 65/1 68/1 93 126 102 خوزستان
160 148 73857 84878 97/1 80/1 93 115 91 فارس
221 245 58678 67159 38/2 48/2 111 114 104 كرمان
394 417 69944 82668 73/4 84/3 106 118 81 خراسان
307 319 47836 53626 13/2 58/2 104 112 121 اصفهان
379 381 142059 175922 79/2 18/3 100 124 114 وبلوچستانسيستان

12 15 8269 10165 74/0 62/0 120 123 84 كردستان
232 247 146448 171667 84/3 05/3 107 117 80 همدان
178 184 74169 83325 62/1 73/1 103 112 107 ويختياريچهارمحال

159 132 125588 122243 39/2 51/2 83 97 105 لرستان
259 306 54519 79469 82/1 61/1 118 146 89 ايالم
224 70 40298 45185 56/4 50/4 31 112 99 وبويراحمدكهكيلويه

75 105 10617 8700 92/1 73/1 139 82 90 بوشهر
390 314 230585 199815 52/2 81/2 81 87 111 زنجان
33 47 58397 123999 57/2 60/2 141 212 101 سمنان
31 123 37668 48487 12/1 09/2 396 129 186 يزد
375 180 122978 124114 62/2 34/2 48 101 89 هرمزگان
272 282 98808 122913 37/1 36/1 104 124 99 تهران
148 178 38388 45820 14/1 54/2 120 119 223 قم
468 481 103904 107405 05/2 82/1 103 103 89 گلستان
157 163 75405 88060 27/2 24/2 104 117 99 كل كشور
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) درصد–الهزار ري (1378-1379 طي دوره هاتفكيك استانهاي توليد و رشد آنها به وري نهايي نهادهبهره: 3ضميمه

يه
 اول

واد
م

)
78(

يه
 اول

واد
م

)
79(

كار
ي 

رو
ني

)
78(

وي
ير
ن

(كار
79(

ايه
رم
س

)
78(

ايه
رم
س

)
79( ي 
 ور

ره
 به

شد
ر

واد
م

ي 
 ور

ره
 به

شد
ر

كار
ي 

رو
ني

ي 
 ور

ره
 به

شد
ر

ايه
رم
س

استان

5/9 8/11 13740 12742 46/1 22/1 6/123 7/92 8/83 استان مركزي
5/11 2/15 10588 15634 56/1 73/1 7/131 7/147 3/111 استان گيالن
8/39 0/48 26999 36714 36/2 31/2 7/120 0/136 0/98 مازندران
1/20 5/28 40567 40823 88/1 05/2 7/141 6/100 0/109 شرقيآذربايجان
2/71 4/93 15983 18344 92/1 94/1 1/131 8/114 1/101 غربيآذربايجان
8/35 7/44 14363 14798 72/2 67/1 8/124 0/103 2/61 كرمانشاه
6/35 8/40 25065 30803 27/1 26/1 7/114 9/122 0/99 خوزستان
9/21 0/25 14586 16411 52/1 35/1 2/114 5/112 1/89 فارس
4/30 3/41 11589 12985 83/1 86/1 1/136 1/112 4/101 كرمان
1/54 3/70 13814 15984 65/3 88/2 9/129 7/115 1/79 خراسان
1/42 9/53 9447 10369 64/1 94/1 0/128 8/109 2/118 اصفهان

1/52 2/64 28056 34015 15/2 38/2 4/123 2/121 9/110 وسيستان
بلوچستان

7/1 5/2 1633 1965 57/0 47/0 1/147 3/120 8/81 كردستان
8/31 7/41 28923 33192 96/2 29/2 0/131 8/114 5/77 همدان

4/24 0/31 14648 16111 25/1 30/1 8/126 0/110 8/103 و الچهارمح
يختياري

8/21 3/22 24803 23636 84/1 89/1 4/102 3/95 4/102 لرستان
6/35 5/51 10767 15366 40/1 21/1 8/144 7/142 7/98 ايالم

8/30 8/11 7959 8737 52/3 38/3 3/38 8/109 6/181 كهكيلويه و 
بويراحمد

3/10 7/17 2097 1682 48/1 30/1 0/171 2/80 0/87 بوشهر
6/53 1/53 45539 38635 94/1 11/2 0/99 8/84 6/96 زنجان
6/4 9/7 11533 23976 98/1 95/1 8/173 9/207 7/98 سمنان
3/4 8/20 7439 9375 86/0 57/1 0/487 0/126 6/181 يزد
5/51 4/30 24287 23998 02/2 76/1 0/59 8/98 0/87 هرمزگان
3/37 6/47 19514 23766 06/1 02/1 5/127 8/121 6/96 تهران
3/20 0/30 7581 8859 88/0 91/1 8/147 9/116 6/217 قم
2/64 1/81 20521 20787 58/1 37/1 2/126 3/101 4/86 گلستان
5/21 5/27 14892 17027 75/1 68/1 6/127 3/114 1/96 كل كشور
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1379 و 1378هاي براي سالنايع روستايينتايج تخمين ضرايب و پارامترهاي توابع توليد ص: 4ضميمه 

عنوان شاخص
داگالس -تابع كاب

)نامقيد(
)دومتغيره(CESتابع تابع ترانسندنتال

نام متغيرها و پارامترها
سال 
1378

سال 
1379

سال 
1378

1379سال 
سال 
1378

1379سال

عرض از مبدا
044/2

	)8/8(
078/2

)67/8(
963/1

)552/6(
664/1

)606/5(
065/3

)209/4(
567/2

)244/3(

(lnl)لگاريتم نيروي كار
197/0

)749/4(
193/0

)612/4(
264/0

)62/4(
223/0

)96/3(
444/0

)73/2(
34/0

)91/1(

(lnk) لگاريتم سرمايه
77/0

)46/31(
751/0

)39/30(
78/0

)26/27(
805/0

)24/28(
62/0
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. مي باشدtدهنده مقدار آمار اعداد داخل پرانتز نشان	
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41 ...هاي كيفيت زندگي در    سنجش وضعيت شاخص

1379 در سال هاتفكيك استانوامل توليد ابتدايي و رشد آن به وري كل عشاخص بهره : 5هضميم
) درصد–هزار ريال(

ص 
اخ
ش

يي
تدا

اب
)

78( ص 
اخ
ش

يي
تدا

اب
)

79( ص 
اخ
 ش
شد

ر
يي

تدا
اب

ولو
 س

ص
اخ
ش

ص 
اخ
 ش
بة
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اب
)

78( ص 
اخ
 ش
بة
رت

يي
تدا

اب
)

79( د 
رش

بة 
رت

ص
اخ
ش

يي
تدا

اب استان

21/10 95/8 61/87 14/0- 18 23 23 استان مركزي
91/10 71/12 52/116 21/0 16 13 4 استان گيالن
79/17 55/16 08/93 04/0 3 5 20 مازندران
73/15 73/17 71/112 11/0 5 3 7 شرقيآذربايجان
48/14 54/15 32/107 06/0 10 6 11 غربيآذربايجان
09/15 96/11 29/79 44/0- 8 15 25 كرمانشاه
59/10 01/11 92/103 03/0 17 19 14 زستانخو
08/12 80/11 67/97 09/0- 15 16 19 فارس
33/12 47/13 22/109 06/0 14 12 8 كرمان

91/21 01/20 33/91 19/0- 1 1 21 خراسان

83/9 11/11 04/113 17/0 19 18 6 اصفهان

16/17 93/19 15/116 14/0 4 2 5 بلوچستانوسيستان

16/2 89/2 63/133 13/0- 26 26 3 كردستان

69/19 37/14 02/73 20/0- 2 9 26 همدان

56/9 24/10 08/107 06/0 20 20 12 چهارمحال و يختياري

76/13 08/14 28/102 01/0 11 10 17 لرستان

62/8 35/9 50/108 06/0- 21 22 9 ايالم

10/15 29/15 28/101 37/0- 7 7 18 كهكيلويه و بويراحمد

27/4 42/4 53/103 03/0- 25 25 15 بوشهر

59/15 56/16 22/106 02/0 6 4 13 زنجان

70/13 79/14 97/107 20/0 12 8 10 سمنان

99/6 58/12 85/179 59/0 23 14 1 يزد

97/14 66/13 24/91 26/0- 9 11 22 هرمزگان

46/8 69/8 66/102 02/0 22 24 16 تهران

18/6 86/9 47/159 56/0 24 21 2 قم

04/13 34/11 99/86 09/0- 13 17 24 گلستان

57/12 81/12 91/101 01/0 كل كشور

...وري صنايع روستايي در استان سيستان و بهره
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