
 

 

  

  
  چکیده

هاي مختلف صنعت وري بخشبا توجه به اهمیت و تاثیرگذاري رشد کارایی و بهره
هاي خودروسازي در کشور در رشد اقتصادي و همچنین اهمیت بسیار شرکت

هاي وري شرکتدر این مقاله به بررسی کارایی و بهره صنعت کشور،
ها از ات این شرکتبا استفاده از آمار و اطالع. خودروسازي پرداخته شده است

وري شرکت هاي خودروسازي الف، ب، پ ، ت و  کارایی و بهره1383-1387سال 
علت انتخاب این پنج شرکت سهم . پردازدها میث با روش تحلیل پوششی داده

نتایج این تحقیق نشان دهنده کاهش . باالي تولید و فروش آنها در کشور بوده است
هاي مورد بررسی تحقیق، تغییرات سالوري صنعت خودروي کشور در بهره

کارایی فنی و مقیاسی و کارایی در مدیریت و همچنین سرعت کم تحوالت 
و در طی سال هاي مورد بررسی از نظر . تکنولوژي در صنعت خودرو میباشد

 .هاي ایران الف، ت، پ ، ث و ب قرار دارندوري کل به ترتیب شرکتتغییرات بهره
  

  :کلید واژه
 و صنعت خودرو داده ها وري، شاخص مالم کوئیست، تحلیل پوششیبهرهکارایی، 
  .سازي

  
  مقدمه
آیـد کـه چگـونگی     وري، یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد بشمار می   بهره

در مفهوم . دهد  استفاده از عوامل تولید را در تولید محصول نشان می         
رتقـاي  ا .ها به  نهـاده هـا    وري عبارت است از نسبت ستانده       کلی، بهره 

وري به عنوان یکی از منابع مهم تامین رشد اقتصادي کشورها و    بهره
اي کــه  بگونــه. باشــد  پــذیري بنگــاه مــورد توجــه مــی افــزایش رقابــت

اي از    کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه موفق، بخش قابل مالحظه         
  .اند رشد اقتصادي خود را از این طریق بدست آورده

کـارایی و بهـره وري و چگـونگی انـدازه        عوامل موثر بـر     براي تعیین   
 یـک . گیري بهره وري عوامل تولید رویکرد هاي مختلفـی وجـود دارد        

 کـه بـا   هـستند  تـابع تولیـد   هاي مبتنی بر ، روش رویکردها از این    دسته
   . می توان بهره وري عوامل تولید را سنجیدهااستفاده از آن

ط قـوي بـا   صنعت خودرو، با قدمت بـیش از یـک قـرن و داراي ارتبـا             
  GDP1 درصـد از 5/1سایر صنایع می باشد،که بطور متوسط حدود 

سهم ارزش افزوده صنعت    .کشورمان را به خود اختصاص داده است      
پـس  .  درصد می باشد5/14خودرو در ارزش افزوده صنعت  کشور،       

در واقع  . می توان گفت که یکی از بزرگترین فعالیت هاي تولیدي است          
ي از صنایع کـشور اسـت کـه  از پیـشرفته        صنعت خودرو، مجموعه ا   

صنعت خودرو در کشورمان، می توانـد بـه عنـوان عامـل محرکـه اي بـراي       . ترین تکنولوژي هاي جهان استفاده می نماید   
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بـا توجـه بـه اینکـه     . زیرا این صنعت، ارتباط پسین و پیشین با صنایع متعدد دیگر دارد    . بخش هاي مختلف اقتصادي باشد    
ي و کارایی این صنعت می تواند منجر به افزایش تولیـدات صـنعتی در نتیجـه رشـد اقتـصادي شـود، لـذا        افزایش بهره ور 

بنابراین، شناخت عوامل موئر بر رشد بهر وري و کارایی در این    . تالش در این راستا از اهمیت باالیی برخوردار می باشد         
  .در راستاي رشد صنعتی کشور شودصنعت، می تواند منجر به برنامه ریزي مناسب و تدوین استراتژي 

  پیشینه تحقیق. 1
در زمینه محاسبه و اندازه گیري کارایی و بهره وري صنعت خوردو تحقیقات کمی وجود دارد که در ادامه مورد بررسـی    

  .  قرارگرفته اند
خمـین تـابع تولیـد     بـا روش ت   کارایی و بهره وري در شرکت ایران خودروتخمین و تحلیل تحوالت فنی، به )1379(امینی 

 بـه ایـن نتیجـه مـی     در نهایـت . پرداخته و سپس برآورد تابع تولید کاپ داگالس در ایران خودرو را مدنظر قرار داده است      
 بوده است و این بیانگر ایـن اسـت کـه ایـران خـودرو طـی دوره       50%رسد که به طور کلی کارایی در ایران خودرو حدود          

 و بهـره وري ایـن صـنعت،    کـارایی  ارتقايبراي سپس . خود استفاده می نموده است     ظرفیت هاي تولیدي   5%مورد نظر از    
 .دهدمی  ارائه بهبودراهکارهایی جهت 

 پرداختـه اسـت، بـا    1361-81به بررسی تابع تولید وهزینه و بهره وري شرکت ایران خودرو طـی سـال   ) 1382( یسنجاب
ودر نهایت نتیجه .کراري توابع تولید و هزینه را برآورد می کننداستفاده از رگرسیون هاي به ظاهر غیر مرتبط پی در پی ت      

گیري می کند که نیروي کار و سرمایه و مواد اولیه در بلند مدت بی کشش می باشد فقط عامل تولید انرژي با کشش مـی           
  .باشد

ر بهـره وري  ه تجزیه و تحلیل نقاط قـوت و ضـعف عملکـرد صـنعت ایـران از نقطـه نظـ       ب DEAبا روش ) 1382( مهرگان
 اساسـا شـناخت   . پرداخته است)هجري شمسی ( 1379 تا   1359طی سالهاي   ) زیرسیستم مهم از سیستم اقتصاد کشور       (

عواملی که بر بهره وري صنعت ایـران   در نهایت .عملکرد گذشته و وضع موجود، از لوازم تدوین استراتژیهاي آینده است      
 .سایی می شونددر جهت مثبت یا منفی تاثیر گذارده اند، شنا

 مـالی  معیارهـاي  اسـاس  بر مشابه فعالیت با شرکتهایی عملکرد داده پوششی تحلیل غیرپارامتري روش )1383(ماکوئی 
 ساز قطعه شرکت 29 عملکرد ها، مدل این نتایج سپس ه ،گردید بررسیمدل ها ي  تجربی کاربرد جهت .دهد می پیشنهاد
 بـدون  روش یـک  بـا   DEA2  روشو خروجـی  عنـوان  بـه  مـالی  زنـسبتهاي ا تعدادي بکارگیري با که 80-82 در خودرو
 سـاده  مـدل  بـا  مدل دو این نهایت، در .دشون می مقایسه ،)کند می عمل ورودي هاي اندازه بکارگیري بدونکه  (ورودي
 سـود  میـزان  و شـرکت  کـارایی  انـدازه  میان نسبی رابطۀ دهد می نشان این تحقیق نتایج .شوند می سهمقای نسبت تحلیل

 يها میانگین دارایی . دارد وجود مثبتی رابطه کارایی امتیاز و شرکت اندازة بین وهمچنین داشت بازده وجود و عملیاتی
 قطعـه  صـنعت  مـالی  نـسبی  افزایش کـارایی  دهنده ونشان بوده افزایش حال در سال سه این در بررسی تحت شرکتهاي

   .است خودرو سازي
هـاي کـشور  وبـا شـاخص مـالم       آمار و اطالعـات وزرات جهـاد کـشاورزي بـراي اسـتان       با استفاده از   )1383(علیرضایی

وري کـل   هـاي نـرخ رشـد بهـره     ها است، از این طریق به بررسی تفاوت       کوئیست که مبتنی بر رویکرد تحلیل پوششی داده       
هـا رشـد   ه بع و نهـاد ودر نهایت نتیجه گیـري مـی کنـد در توزیـع منـا        .پردازد  هاي کشور می    عوامل و اجزاي آن در استان     
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ها، اینگونه امکانات متناسب با نیازها و پتانسیلهاي کـشاورزي در سـطح اسـتانها     وري، ضمن توجه به روند نابرابري  بهره
  . توزیع شوند

به بررسی عملکرد نسبی واحد هاي بخش صنعت در ایران با روش تحلیل پوششی داده ها می پردازد،بـا            ) 1384(رزم آرا   
و در نهایت با ارزیـابی  .خص مالم کوئیست به بررسی روند بهره وري بخش هاي صنعت کشور می پردازد         استفاده از شا  

  .کارایی فنی ،مدیریتی ومقیاس کارگاه هاي صنعتی می پردازد
  را محاسبه نموده اسـت ودر نهایـت   ها وري پاالیشگاههمیزان کارایی و بهر) DEA (با استفاده از روش )1384(ابریشمی  
  . پاالیشگاه آبادان پایین ترین کارایی و پاالیشگاه تبریز باال ترین کارایی را دارد می کند،یرينتیجه گ

وي بــه  .بــه انــدازه گیـري بهــره وري فرآیندتولیدخودروســازان پرداختــه اســت  HPV3 بــا شــاخص )1385(ابوالحـسنی  
اقدام کرده است وسپس به تـدوین  شناسایی دقیق روش محاسبه ي این شاخص جهانی با داده هاي شرکت ایران خودرو                

درانتهـا بـه مهندسـی همزمـان درطراحـی محـصول          . سنجه هاي دیگري به منظور بهبودآن شاخص اقـدام گردیـده اسـت            
 .وفرآیندتولید تاکید کرده است

) (DEAبـا روش  ) مطالعه مـوردي ایـران خـودرو   ( به ارزیابی عملکرد تامین کنندگان قطعات خودرو )1385(صفر خانلو    
ودر نهایـت  . فازي به رتبه بندي  شرکت هاي  تامین قطعات خـودرو مـی پـردازد        DEAش  وبا استفاده از ر   .است  داختهپر

  .شرکت هاي نا کارا را مشخص می کندو راهکار هایی جهت بهبود کارایی می دهد
ناکـارآ را   شرکت هاي کارآ و ناکارآ در بـورس را مـشخص و شـرکت هـاي         DEA با استفاده از روش    )1385(خواجوي  

جهت رسیدن بـه مـرز کـارآیی مـشخص      )الگو(رتبه بندي کرده است و در نهایت از بین آنها شرکت هاي کارآ، یک مرجع 
  . کرده است و همچنین میزان تاثیر هر یک از متغیرها را، در میزان کارآیی شرکت ها مشخص کرده است

ک هـاي تجـاري ایـران، بـا روش تحلیـل پوشـشی داده هـا و        روند تغییرات بهره وري بان  کارایی و  )1386(افخمی اردکانی   
  .به رتبه بندي شرکت ها می پردازد شاخص مالم کوئیست پرداخته است و

  
 مبانی نظري تحقیقتعاریف و. 2

کارایی عبارتست از دستیابی یک واحد اقتصادي به سطح تولید بهینه یا میزان دسترسی یک بنگاه به سطح مطلـوب تولیـد                
  . نهاده هاي در دسترس می باشدبا توجه به 

  کارایی فنی. 1. 2
توانایی یک واحد اقتصادي در استفاده بهینه ازعوامل تولید جهت تولید محـصول بـا اسـتفاده از تکنولـوژي موجـود، مـی                  

  .باشد
  کارایی تخصیصی یا کارایی قیمت. 2. 2

 در جهت تولید بهینه با توجـه بـه قیمتهـاي نـسبی     ها گیر را در استفاده از نهاده کارایی تخصیص، توانایی یک واحد تصمیم    
  . کند ها منعکس می نهاده

 کارایی ساختاري .3. 2
کارایی ساختاري زمانی کاربرد دارد . هاي واحدهاي مورد بررسی     کارایی ساختاري عبارت است از متوسط وزنی کارایی       

  .گیري کنیم ور متوسط اندازهبط) صنعت(که بخواهیم کارایی فنی را در سطح مجموعه واحدها و مؤسسات 
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  کارایی اقتصادي.4. 2
  .از حاصلضرب کارایی فنی در کارایی تخصیصی بدست می آید کارایی اقتصادي 

=OR/OP.  OS/ORکارایی اقتصادي  
  کارایی مدیریتی.5. 2

  . این نوع کارایی مربوط به حسن انجام کار مدیران در رسیدن به اهداف بنگاه می شود
  یاسکارایی مق.6. 2

مقیاس بنگاه همان وسعت فیزیکـی بنگـاه   . آید، مقیاس بهینه بنگاه را مد نظر دارد       همانطور که از اسم کارایی مقیاس بر می       
 شامل دو قسمت می شوند، روشـهاي  عوامل موثر بر کارایی و بهره وري  براي تعیین     تابع تولید  هاي مبتنی بر   روش .است

و )  داگـالس پمانند تابع کا(گیرند  شکل خاصی از تابع تولید را در نظر می       متري  روشهاي پارا  .پارامتري و غیر پارامتري     
 امـا از آنجـا کـه    نمایند  پارامترهاي تابع را مشخص می،با استفاده از روشهاي ریاضی مانند روش مجموع حداقل مربعات        

ع انتخاب شده، ارتباط بـین ورودي  توان ثابت کرد که شکل تاب تعیین شکل تابع معموالً مشکل بوده و به لحاظ ریاضی نمی      
توانـد داراي   تابع تولید نمـی  و از طرف دیگر در این روش ها دهد  و خروجی واحدهاي پیشرو را به بهترین شکل نشان می         

 اسـتفاده    محاسـبه کـارایی   ، در این تحقیق روش هاي غیر پارامتري براي تقریب تـابع تولیـد و         بیش از یک خروجی باشد    
  .گردیده است

) محاسبه بهره وري وکارایی يروش تحلیل پوششی داده ها برا.7. 2 ِDEA(  
 ، تعریف بهره وري جزیی را که به نسبت یک ستاده به یک یا چند نهاده)DEA ( ها کنندگان روش تحلیل پوششی داده بداعا

) Y/X (محدود شده بود به نسبت چند ستاده به چند نهاده به صورت زیر بسط دادند:  

...XβXβ
...YαYα

2211

2211

++
++

=
  بهره وري کل

 را در تولیـد  iXاهمیـت نـسبی نهـاده   iβ به ترتیب ضرایب ستاده و نهاده هستند به عبارت دیگـر  iβو  iαدر رابطۀ فوق    
بعـضی محققـان از شـاخص قیمـت یـا      . اختالف نظرهایی وجود داشـت βو  αدر بکارگیري ضرایب    . دهد  ستاده نشان می  

، در مـدلی برمبنـاي حـداقل     )CCR (4،  چـارنز، کـوپر و رودس       1978در سـال    . کردند  هزینه به عنوان ضرایب استفاده می     
بـه طوریکـه ضـرایب بـه     .  برطـرف کننـد  سازي نهاده و با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، توانستند مشکل ضـرایب را     

کنـد کـه     پس از تعیین مرز کـارا، مـشخص مـی   CCRمدل . است 5اي هاي سایه دست آمده در این روش، بیانگر همان قیمت   
ها را باید انتخاب کند که ایـن   ها و ستاده بنگاه در کجاي این مرز قرار دارد و براي رسیدن به مرز کارا چه ترکیبی از نهاده    

  .شود ها براي هر واحد میسر می ها و ستاده وسیله مشخص کردن ضرایب نهادهامر به 
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  شاخص مالم کوئیست.8. 2
وري کل عوامل تولیدي زمان، با اسـتفاده از ایـن شـاخص،      شاخص مالم کوئیست شاخصی است براي سنجش رشد بهره        

وري  یی فنی رشد تکنولوژي و رشـد بهـره  وري کل عوامل تولید، امکان میزان سهم رشد کارا    عالوه بر محاسبه رشد بهره    
 .وجود دارد

اقتصاددان سوئدي به عنوان شاخص استاندارد زندگی معرفی شد و » مالم کوئیست « ، توسط    1953این شاخص، در سال     
 ، 1989در سال .  در تئوري تولید بکار گرفته شد6»دایورتوس ،چریستن سن و    کی« براي اولین بار توسط      1982در سال   

، 1992سـپس در سـال   . ها استفاده کـرد   هاي تحلیل پوششی داده     ه منظور محاسبه شاخص مالم کوئیست از تکنیک       فارل ب 
  . تجزیه کردند» تغییر در تکنولوژي« و (TEC)  7 »تغییر در کارائی«آنها این شاخص را به دو عامل 
= tفرض نمائیدکه طی دوره زمانی   1, 2 ,…, T  با استفاده از تکنولـوژي تولیـد  Ft تولیـد      عوامـلRN xt∈    بـصورت   

   محـصول -یعنی تکنولوژي شـامل مجموعـه بردارهـاي ممکـن عوامـل تولیـد         قابل تبدیل باشند،  qt ∈ RM  محصوالت
  : بصورت زیرتعریف می شود )وري بهره( کوئیست مالم شاخص .باشد می

  
اسـاس   مـساوي واحـد اسـت یعنـی بـر     ) توابـع مـسافت  ( Dt+1i (qt+1 , xt+1) و Dti (qt , xt)ابتدا فرض بر این بود کـه  

   xt  نهـاده تولیـد   باشـد، آنگـاه بـردار    Dti (qt , xt)  =1بعبارت روشنتر اگـر   . کارائی فنی وجود ندارد تعاریف فارل عدم
را  t   با اسـتفاده از تکنولـوژي تولیـد در دوره     qt مورد نیاز براي تولیدسطح محصول          تولید برداري است که حداقل عامل    

 qt مورد نیاز براي تولیـد محـصول      از مجموعه حداقل عامل تولیدxt آنگاه بردار، Dti (qt , xt) >1  اگر    .می دهدنشان 
چنانچه فرض واقعـی وجـود   . کارا نیست یک مجموعه) Xt, qt(در حالت اخیر نقطه مشاهده شده .  بزرگتر استtدر دوره  

توان با چهار تابع مسافت بـصورت   کوئیست را می ري مالم و ور نمائیم، شاخص بهرهبنگاههاي غیر کارا در صنعت را منظ      
   .باشند زیربیان نمود شایان ذکر است که این توابع مسافت، معکوس مقادیر کارائی بر پایه نظریه فارل می

 ) t و  (t+1ید مـرزي بـین دوره  با انتقال در تابع تول(  تغییرات تکنولوژیکی راTt+1i تغییرات در کارائی و  Et+1iبطوریکه 
  :یعنی. نمایند گیري می اندازه

Mit+1 (qt+1, Xt+1, qt, Xt)  =  تغییرات تکنولوژیکی ×    تغییرات کارائی   
پیـشرفت تکنولـوژي بـا    . شـود  مـی  محاسبه که میانگین هندسی آنها است، کروشه بعبارت دیگر حاصلضرب دو نسبت داخل  

 با همان مقدار عوامل تولید در مقایسه  معنا است کهین بد صورت گیرد   t+1تا  طی دوره زمانی     t تولید مرزي   و  انتقال تابع 
توان محصول بیشتري تولید نمود و مثل این است کـه بگـوئیم عوامـل تولیـد کمتـري بـراي                  می  چقدر t دوره   با t+1 دوره

 یـا اینکـه منحنـی تـابع تولیـد       دا منتقـل شـده  مقداري تولید بطرف مب  هم تولید همان مقدار محصول نیازاست و یعنی منحنی  



  
                                                            89زمستان / 25 شماره / سال نهم /   نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا           
  
  

  
  

102

یافتـه و منحنـی تـابع     تکنولـوژي ارتقـاء  ) t+1 بـه  tاز (طی گذشت زمان  ) 1(درشکل . مرزي به سمت چپ انتقال یافته است      
  .است تبدیل شدهFt+1  به Ftتولید مرزي 

  F t  بـه    )qt+1, Xt+1(ستند ونسبت به منحنـی مـرزي خودشـان غیرکـارا هـ     )  qt, Xt(و ) qt+1, Xt+1(هر دو مشاهده 
  .باشد  میF t+1متعلق نبوده بلکه در ارتباط با 

  :نمود  ها نیز بیانXتوان برحسب مسافتهاي روي محور کوئیست را می  فرمول شاخص مالم

  )1379امامی میبدي، (توصیف شاخص مالم کوئیست ). 1(شکل  

  
  

اجـزاي خـود    کـارائی نیـز بـه      بـدین ترتیـب   . ه مقیـاس تولیـد بـود      تحلیل فوق براساس فرض تکنولوژي بازده ثابت نسبت ب        
وري و  تـوان بهـره   بـدین صـورت در حـال حاضـر مـی     . مقیاس تفکیک گردید   وکارائی) کارائی مدیریتی (خالص کارائی   یعنی

  :اساس رابطه زیر محاسبه نمود  اجزاي آنرا بتفکیک و بر
Mit+1 (qt+1, Xt+1, qt, Xt) =کل   تغییرات بهره  وري  

                      کارائی  تکنولوژیکی   تغییرات×   تغییرات کارائی مقیاس  = تغییرات کارائی مدیریت 
گرددکـه بعنـوان    بعبارت دقیقتر معلوم می. سازد بنگاهها را آشکار می وري بین  این رابطه علت اساسی وجود اختالف بهره      

هاي مقیاس، تکنولوژي برتر   جوئی  تالش کارکنان، استفاده از صرفه     تدبیر مدیریت و   وري به لحاظ حسن    مثال افزایش بهره  
  .و یا ترکیبی از آنها بوده است

  
  ه مقیاسها و بازدهی ثابت نسبت ب تحلیل پوششی داده.9. 2

 محـصول یـا سـتاده باشـد از طریـق رابطـه زیـر محاسـبه         M عامل تولید یا نهاده و      K بنگاه،   Nکارایی صنعتی که شامل     
  :شود  می
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=
i

i

vX
uY:Max

  
  :به طوري که 

S.t:    

0v,0u,N1,2,...,j1
jvX
juY

≥≥=≤

 
 یـک  X. هـاي عوامـل تولیـد اسـت      حاوي وزنK×1 یک بردارV وبیانگر وزن محصوالت و M×1 یک بردارUدر رابطه فوق  

باشـد بـه     مـی U و V از محصوالت، با هدف به دست آوردن مقـادیر بهینـه          N× M یک ماتریس  Y از عوامل و   N×Kماتریس
حـداکثر گـردد،   ) میـزان کـارایی هـر بنگـاه    (که نسبت کل مجموع وزنی محصوالت به مجموع وزنـی عوامـل تولیـد                 نحوي  

در ایـن رابطـه، هـدف تنهـا بـا یـک قیـد،        .نکه اندازه کارایی هر بنگاه بایستی کوچکتر و یا مساوي واحد باشد     مشروط بر ای  
این مشکل با اضافه کردن قید . حل بهینه دارد  مجهول هستند، بنابراین تعداد بیشماري راه    V  و    Uمحدود شده و دو بردار      

1vX ر این روش مسأله به صـورت حـداکثر نمـودن مجمـوع وزنهـاي محـصول در       د. ، برطرف گردید)CCR(، توسط   =
  :شود  هاي عوامل تولید و حفظ سایر قیود تبدیل می شرایط نرمالیزه شدن کل مجموع وزن

iμY:Max 
  به طوري که

0iVXμY,1iVX ≤−=  
  . نمودل ریزي خطی ح هاي برنامه توان با تکنیک مسأله اخیر را می

  
 سنجش کارایی شرکتها. 3

و آمار و اطالعـات شـرکتهاي خودروسـازي کـارایی فنـی و مقیاسـی و        Win deapافزار  در این تحقیق با استفاده از نرم
همچنین با در نظر گرفتن نسبت ارزش تولیدات . گیرد وري این شرکتها مورد تجزیه و تحلیل قرار می   مدیریتی و روند بهره   

ام شدة تولیدات به عنوان ستانده، هزینه نیروي انسانی، هزینه انرژي و موجودي خالص سـرمایه   فروخته شده به بهاي تم    
وري شرکتهاي مذکورطی دوره مورد مطالعـه پرداختـه    به عنوان نهادة تولید به احتساب کارایی فنی ومقیاس و روند بهره     

شود شرکت بهمن و زامیاد کارایی  حظه میهمانطور که مال . گزارش شده است1که نتایج آن در جدول شماره . شده است
  .باشند باشد و داراي باالترین کارایی می فنی متغیر و مقیاس برابر یک می

  مجموع وزنی محصوالت 
  
  

  مجموع وزنی عوامل تولید
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   با بازدهی متغیر و ثابت1383-87 بررسی کارایی فنی شرکتهاي خودروسازي در دوره )1 (جدول

 کارایی مقیاس نوع بازدهی
کارایی فنی با بازدهی 

 متغیر
بازدهی کارایی فنی با 

 ثابت

  انواع کارایی
  

   نام بنگاه                     

Drs 097/0 864/0 084/0 الف 

Drs 223/0 985/0 219/0 ب 

Drs 445/0 917/0 408/0 پ 

Crs 1  1  00/1  ت  
Crs  1  1  00/1  ث  

  کل  542/0  953/0  553/0  

 
باشـد و داراي بـاالترین    مقیـاس برابـر یـک مـی    شود شرکت بهمن و زامیاد کارایی فنـی متغیـر و       همانطور که مالحظه می   

 .باشند کارایی می
بـازدهی نـسبت بـه مقیـاس     . باشد در مرحله بعد از نظر کارایی فنی متغیر به ترتیب شرکت هاي ب، پ و در نهایت الف می       

صـنعت  بـه طـور کلـی در    . باشد اما براي  سایر شرکتها بازدهی کاهنده بـرآورد شـده اسـت    براي شرکت ت وث ثابت می    
بـرآورد شـده اسـت و کـارایی مقیـاس ایـن       ) 953/0(با در نظر گرفتن، شرکتهاي مورد مطالعه کارایی فنی متغیر      (خودرو  

  . برآورد شده است553/0جامعۀ آماري 
 توسط شـاخص  1383-87هاي یکساله در دورة  وري در دوره وري و تغییرات عوامل مؤثر بر بهره       همچنین تغییرات بهره  

وري طبق رابطۀ زیـر بـه سـه جـزء      تغییرات بهره .  نشان داده شده است    2 محاسبه شده است که در جدول        مالم کوئیست   
  .شود تقسیم می

  وري کل  تغییرات بهره=تغییرات کارایی فنی × تغییرات کارایی مقیاس × تغییرات تکنولوژي 
 این فرض اگر عدد شاخص در هـر یـک   این نتایج بر مبناي فرض حداکثر سازي ستانده محاسبه شده است که با توجه به               

از اجزاي آن کمتر از واحد شود به معناي برتر شدن عملکـرد صـنعت اسـت و بزرگتـر از یـک تـوان آن بـه معنـی بهبـود                  
وري  دهـد کـه بهـره    باشد نشان می  می807/0وري   شاخص تغییرات بهره   1383-84در دورة   . باشد  عملکرد آن صنعت می   

 ارزیـابی شـده اسـت و ایـن ناشـی از      089/1شاخص تغییرات کارایی فنی .  کمتر است1383 نسبت به سال 1384در سال   
  .باشد افزایش تغییرات کارایی مقیاس می

کاهش در کـارایی  ) 74/0(و تغییرات تکنولوژي هم کاهش یافته است ) 98/0(اما تغییرات کارایی مدیریتی کاهش یافته است   
وري کل شده است و افزایش در تغییرات کارایی فنی نتوانسته است این         ر بهره مدیریتی و تکنولوژیک باعث کاهش در تغیی      

  .کاهش در تغییرات تکنولوژي و مدیریتی را جبران کند
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  وري کل، کارایی و تکنولوژي در صنعت خودرو  میانگین کلی تغییرات بهره)2(جدول

 تغییرات کارایی مقیاسی تغییرات کارایی فنی دوره
تغییرات کارایی 

 مدیریتی
 تغییرات تکنولوژي

تغییرات بهره وري 
 کل

84-1383 089/1 103/1 986/0 741/0 807/0 
85-1384 162/1 186/1 964/0 846/0 966/0 
86-1385  208/1  129/1  070/1  692/0  837/0  
87-1386  892/0  906/0  894/0  943/0  841/0  
  861/0  8/0  1  076/1  076/1  کل
  محاسبات تحقیق: منبع

  
 ارزیـابی شـده اسـت    966/0) شرکتهاي مورد مطالعه(وري کل در صنعت خودرو       شاخص تغییر بهره   1384-85ره  در دو 

و تغییرات ) 186/1(وري کل کاهش یافته است که همانند دوره قبل تغییرات کارایی مقیاس افزایش یافته           پس تغییر در بهره   
  )846/0. ( هم کاهش یافته استکاهش یافته و تغییرات تکنولوژیکی) 964/0(کارایی مدیریتی 

نتوانسته کاهش در تغییرات کـارایی مـدیریتی و تغییـرات تکنولـوژیکی را جبـران        ) 143/1(افزایش در تغییرات کارایی فنی      
  .کند

 ارزیابی شده است کـه بـه معنـاي کـاهش در تغییـرات       873/0وري کل      عدد شاخص تغییر در بهره     1385-1386در دورة   
و تغییـرات کـارایی فنـی    ) 07/1(و تغییـرات کـارایی مـدیریتی    ) 929/1(تغییـرات کـارایی مقیاسـی    . دباشـ   وري کل می    بهره

هـا   هـا در تغییـرات کـارایی    کـاهش یافتـه اسـت امـا افـزایش     ) 692/0(افزایش یافته است اما تغییرات تکنولـوژیکی        ) 208/1(
  .نتوانسته کاهش تغییرات تکنولوژیکی راجبران کند

  .باشد وري کل می که معناي کاهش در تغییرات بهره) 891/0(وري کل  د شاخص تغییر در بهره عد1386-87در دوره 
 – 906/0 – 984/0 – 892/0. (اما تغییرات کارایی فنی و مقیاسی و مـدیریتی و تغییـرات تکنولـوژیکی کـاهش یافتـه اسـت                

آیـد   ی و مقیاسی، تکنولوژیکی بدست مـی هاي فن وري کل که حاصل ضرب تغییرات، کارایی در نتیجه تغییرات بهره  ) 943/0
شـرکتهاي  (وري کل در این صنعت خودرو  در یک بررسی کلی تغییرات بهره. باشد  نشان دهندة کاهش در این شاخص می      

کـاهش  ) 8/0(باشد اما تغییرات تکنولوژیکی  ثابت می) 1(تغییرات کارایی مدیریت . افزایش یافته است  ) 860/0)(مورد مطالعه 
  .یافته است

  هاي تحقیق بررسی فرضیه.4
 1383-87 دورة طـی هاي به تفکیک شرکت خودروسـازي   وري کل و کارایی  بررسی تغییرات بهره  به3با توجه به جدول   

  .به تفکیک شرکت ها مورد بررسی می پردازیم
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  1383-87هاي به تفکیک شرکت خودروسازي در دورة  وري کل و کارایی  بررسی تغییرات بهره)3(جدول

ــره  ــر در به وري  تغیی
 کل

ــارایی   ــرات کـ تغییـ
 مقیاسی

تغییــــرات کــــارایی 
 مدیریتی

ــرات  تغییـــــــ
 تکنولوژیک

تغییــرات کــارایی 
 فنی

  ها کارایی
  

 نام بنگاه                     

 الف 317/0 698/0 002/1 314/1 919/0
 ب 954/0 854/0 978/0 975/0 814/0
 پ 149/1 738/0 022/1 124/1 848/0
 ت 1 879/0 1 1 879/0
 ث 1 847/0 1 1 847/0
 کل 076/1 8/0 946/0 076/1 861/0

  محاسبات تحقیق: منبع
براي شرکت الف در دورة مورد مطالعه کارایی مقیاسی و مدیریتی افزایش یافته اسـت و کـارایی فنـی هـم افـزایش یافتـه                

کارایی مقیاس به علت افـزایش  . کاهش یافته استوري کل هم    تغییر در بهره  . است اما تغییر تکنولوژیکی کاهش یافته است      
هـاي   گـردد فرضـیه   براي شرکت ب همانطور که از جدول فوق اسـتدالل مـی      . سطح تولیدات این شرکت افزایش یافته است      

  .گردد تحقیق رد می
ي کـل هـم   ور بهـره . کارایی فنی و مدیریتی و مقیاس کاهش یافته است البته تغییرات تکنولـوژیکی هـم کـاهش یافتـه اسـت        

  .کاهش یافته است 
براي شرکت پ کارایی فنی در دورة مورد مطالعه افزایش یافته است کـارایی مـدیریتی افـزایش پیـدا کـرده اسـت کـارایی              

  .مقیاس هم افزایش پیدا کرده است
  .اند  وري کل هم کاهش پیدا کرده اما تغییرات تکنولوژیکی هم کاهش پیدا کرده است همچنین بهره

هـاي فنـی، مـدیریتی، مقیـاس کـاهش یافتـه اسـت نـه           ت وث هم به علت داشتن بازدهی مقیاس ثابت ، کارایی           براي شرکت 
  . افزایش ، پس ثابت بوده است اما تغییرات تکنولوژي کاهش یافته است 

  
  :نتیجه گیري

، کاهش تغییـرات  اما علت اصلی کاهش. تغییرات بهره وري کل در صنعت خودرو در دوره مورد مطالعه کاهش یافته است        
کارایی مدیریتی در بعضی از سالها افزایش داشته و گاهی کـاهش امـا       . کارایی مدیریتی و تغییرات تکنولوژیکی بوده است      
  .براي کل صنعت خودرو رو به کاهش بوده است

 اسـت و  در دوره مورد مطالعه براي صنعت خودرو کارایی فنی افزایش پیـدا کـرده اسـت ،کـارایی مـدیریتی ثابـت مانـده                      
وري کـل   کارایی مقیاسی افزایش پیدا کرده است و تغییرات فنی کاهش داشته است و در نهایـت بهـره    . تغییري نکرده است  

  .کاهش پیدا کرده است
ازنظـر کـارایی فنـی رتبـه     .به ترتیب شرکت هاي الف، ت، پ، ث و ب قرار دارند )رتبه بندي   (از نظر شاخص بهره وري کل       

وب مـی  ) ت و ث(،ب و الف می باشد همچنین از کـارایی مـدیریتی بـه ترتیـب پ،الـف ،          )ت و ث  ( پ، بندي شرکتها به ترتیب   
از نظر کارایی فنی الف داراي  پـایین تـرین کـارایی    .شرکت ب از نظر کارایی مدیریتی در پایین ترین سطح می باشد       .باشند
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در خصوص تحوالت تکنولـوژیکی، شـرکت   .داز نظر شاخص بهره وري کل، ب در پایین ترین رتبه قرار دار            .فنی می باشد  
  .هاي فوق وضعیت مناسبی ندارند

  کـارایی رشـد   - الف :توان گفت در صورتی که تحوالت تکنولوژي در شرکتهاي مورد مطالعه مثبت بشود            به طور کلی می   
ولیـد هـر واحـد     بهـاي تمـام شـده ت   - عوامل تولید مازاد در این شرکتها کاهش  می یابـد ج        -ب. قابل توجهی خواهد داشت   
  .وري کل شرکتهاي مذکور افزایش قابل توجهی خواهد داشت  روند بهره-خودرو کاهش می یابد،د

  .توان به دو دسته، برون بنگاهی و درون بنگاهی تقسیم کرد  همچنین مسائل تاثیر گذار بر کارایی را می
هـایی را از بیـرون    هزینـه ... تصادي، قانون کار و  ها کالن اق     عوامل برون بنگاهی مانند قوانین و مقررات، سیاستگذاري        -1

  .شود کند و باعث کاهش کارایی فنی می بنگاه به صنعت خودرو تحمیل می
   .گردد باعث بهبود کارایی می... ها و   عوامل درون بنگاهی مانند سرمایه گذاري آموزش نیرو-2
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