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Abstract        The purpose of this article is to identify the effect of the 
type of labor market contract on the productivity growth of total factor 
productivity (TFP) in Iran's manufacturing industries. For this purpose, 
using panel data to avoid the problem of simultaneity in the production 
function, productivity was measured by Levinsohn and Petrin's semi-
parametric methods. Then, by using the skill intensity index, industries 
were divided into skilled and unskilled sections. In evaluating the impact 
of labor market contract type on productivity growth in skilled and unskilled 
sectors, the effect of two Schumpeterian growth variables on productivity 
growth of the leadership industry and the productivity gap between 
each industry and the leading industry was also estimated. The results 
indicate that, first, temporary employment (TE) has a negative effect on 
productivity growth, but is more harmful in the skilled sectors; second, the 
positive impact of the relative productivity gap and the productivity growth 
of the leadership industry is consistent with the Schumpeterian growth 
literature.
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چکيده: هدف پژوهش حاضر شناخت تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر رشد بهره وری کل عوامل 
تولید در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور، ضمن استفاده از داده های تابلویی، به 
منظور اجتناب از مشکل همزمانی در تابع تولید، بهره وری به روش نیمه پارامتریک لوینسون و 
پترین اندازه گیری شد. سپس، با استفاده از شاخص شدت مهارت، صنایع به دو بخش ماهر و 
غیرماهر تفکیک گردید. در ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر رشد بهره وری در بخش های ماهر و 
غیرماهر، تاثیر دو متغیر شومپیتری رشد بهره وری صنعت رهبر و شکاف بهره وری بین هر صنعت 
و صنعت رهبر نیز تخمین زده شد. نتایج داللت بر این دارد که اوالً، اشتغال موقت تاثیر منفی بر 
رشد بهره وری دارد، اما در بخش های ماهر آسیب رسان تر است. ثانیاً، تاثیر مثبت شکاف بهره وری 

نسبی و رشد بهره وری صنعت رهبر با ادبیات رشد شومپیتری سازگار است.

کليدواژهها:بهره وری، رویکرد لوینسون و پترین، قرارداد بازار کار، شاخص شدت مهارت، 
صنایع رهبر.
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مقدمه

مطرح  بیش تر  رفاه  و  تولید  ارتقای سطح  برای  ضرورت  یک  عنوان  به  بهره وری  افزایش  امروزه 
می شود و دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره وری از مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها 
به شمار می آید. در بسیاری از کشورهایی که در سال های اخیر رشد اقتصادی باالیی را تجربه کرده اند، 
تا 2013 به طور  اقتصاد چین طی سال های 1970  برای مثال،  بهره وری نقش بسزایی داشته است. 
متوسط نرخ رشدی برابر با 8/7 درصد داشته که 36 درصد آن از محل رشد بهره وری به دست آمده است 
و در مورد اقتصاد هند نیز متوسط رشد اقتصادی طی همان دوره برابر با 5/2 درصد بوده که 30 درصد 
آن از محل رشد بهره وری حاصل شده است )APO Productivity Databook, 2015(. آمار برآوردی در 
رابطه با ایران حاکی از آن است که در همان دوره زمانی، متوسط رشد اقتصادی برابر با 3/5 درصد بوده 
که سهم بهره وری در آن فقط یک درصد بوده است )APO Productivity Databook, 2015(. قابل ذکر 
است که متوسط نرخ رشد سالیانه بهره وری نیروی کار نیز در فاصله زمانی 2016-1990 برای کشور 
چین معادل 8/3 درصد و برای ایران 2/2 درصد بوده و فقط سه کشور در آسیا شرایطی بدتر از ایران 
داشته اند )APO Productivity Databook, 2015(. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حلقه مفقودۀ 
اقتصاد ایران پیش از آن که سرمایه یا منابع طبیعی باشد، پایین بودن سطح بهره وری است. به همین 
دلیل، سهم بهره وری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی، در راستای همسو شدن با سیاست های اقتصاد 
مقاومتی در سند چشم انداز بیست ساله نظام، بیش از یک سوم هدفگذاری شده است. همچنین، تعداد 9 
بند از سیاست هاي کلي نظام که در اقتصاد مقاومتي با بهره وري ارتباط تنگاتنگي دارد، به تبیین »برنامه 

جامع بهره وري کشور« و نقش و جایگاه بهره وري در برنامه ششم توسعه اختصاص دارد.1
است.  اهمیت  حائز  زمینه  این  در  سیاستگذاری  و  بهره وری  بر  موثر  عوامل  شناسایی  این رو،  از 
در مطالعات انجام شده در این حوزه تاثیر عواملی چون تحقیق وتوسعه، سرمایه انسانی، و آموزش بر 
 Haltiwanger et al., 1999; Khodadad Kashi et al., 2012;( بهره وری مورد بررسی قرار گرفته است
Amini et al., 2018(. در این پژوهش سعی می شود تاثیر نحوه تعامل کارگران با شرکت مورد بررسی 

قرار گیرد. در این خصوص گیشتر و فالک )2002( معتقدند که شرایط کار عنصری کلیدی است که 
رابطه  و چشم انداز یک  تاثیر می گذارد  بهره وری  فرایند  بهبود  در  برای مشارکت  کارگران  تمایل  بر 
کوتاه مدت بین کارگر و کارفرما، این تمایل را کاهش می دهد. این در حالی است که انتظار می رود 
کارگران در فعالیت هایی که بازدهی باال و طوالنی مدت نصیب آن ها می گردد، انگیزۀ بیش تری برای 

1. https://rc.majlis.ir/fa/law/search?lu_approve_reference=lar1
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تالش و مشارکت در ارتقای تولید شرکت داشته باشند. از سوی دیگر، قراردادهای موقت به این دلیل 
مناسب  لحظه  در  را  مناسب  فرد  اشتغال  که  بگذارد  مثبت  اثر  کار  نیروی  بهره وری  بر  است  ممکن 
تسهیل می کند، غربال گری کارامدتری برای انتخاب کارگراِن بهتر است، و کارگران را تشویق می کند 
که تالش بیش تری برای تمدید قرارداد یا تبدیل به قرارداد دائم انجام دهند. در مجموع، اثر استفاده 
از قراردادهای موقت بر بهره وری روشن نیست و بررسی این مسئله که نوع قرارداد بازار کار و استفاده 
از شاغالن موقت در فعالیت های صنعتی تا چه اندازه می تواند بر بهره وری بنگاه ها موثر باشد، حائز 

اهمیت است.
در  تولید  عوامل  بهره وری کل  رشد  بر  کار  بازار  قرارداد  نوع  تاثیر  ارزیابی  پژوهش حاضر  هدف 
رقمی طرح جامع  داده های ساالنه کد های چهار  از  این منظور  برای  است.  ایران  کارخانه ای  صنایع 
آمارگیری از کار گاه های صنعتی باالتر از ده نفر کارکن مرکز آمار ایران، طی دوره زمانی 1385-1396 
استفاده شده است. برخالف این پژوهش، تعدادی از مطالعات گذشته بدون حل مشکل همزمانی، تابع 
اثرات ثابت برآورد نموده اند  از جمله حداقل مربعات معمولی و  اقتصادسنجی   تولید را به روش های 
)Yadollahzadeh Tabari  Khoshabi, 2011; Fetros et al., 2012; Mehregan  Soltani Sehat, 2014 و 
خاکسار، 1380؛ زراءنژاد و انصاری، 1386؛ امینی و مصلی، 1387(. روش حداقل مربعات معمولی، 
مسئله همزمانی را نادیده می گیرد. روش اثرات ثابت نیز بر این فرض استوار است که شوک بهره وری 
اتفاق می افتد. استفاده از روش  در طول زمان ثابت است، در حالی که این فرض در واقعیت کم تر 
لوینسون و پترین برای اندازه گیری بهره وری، ما را قادر می سازد که با در نظرگرفتن مشکل همزمانی 
در تابع تولید، شوک های بهره وری مشاهده نشده را کنترل کنیم و ضرایب بدون تورش و سازگاری را 

از تابع تولید برآورد نماییم. 
تاکنون در خصوص تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره وری در کشور ایران مطالعه ای صورت نگرفته 
است. نزدیک ترین مطالعات انجام یافته به پژوهش حاضر در داخل کشور، تاثیر انعطاف پذیری نیروی کار 
را بر نوآوری یا رقابت پذیری در صنایع مورد تجزیه وتحلیل قرار داده اند )Arbabiyan  Mirzaei, 2011 و 

رنانی و همکاران، 1387(. 
ادبیات  در  سهم  دو  حاضر  پژوهش  پترین،  و  لوینسون  روش  به  بهره وری  اندازه گیری  بر  عالوه 
)نیروهای شرکتی(  پیمانکاری  شاغالن  آمار  از  اوالً،  است:  کرده  ایجاد  ایران  در  بهره وری  به  مربوط 
با  ثانیاً،  از شاغالن موقتی استفاده شده است.  به عنوان معیاری  ایران  موجود در صنایع کارخانه ای 
استفاده از شاخص شدت مهارت، صنایع به دو گروه ماهر و غیرماهر تقسیم بندی شده و تاثیر اشتغال 
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موقت بر رشد بهره وری در هر یک از دو گروه صنایع مورد ارزیابی قرار گرفته است. ایده دیگر در این 
مطالعه، استفاده از متغیر کنترلی شکاف بهره وری هر بنگاه نسبت به بنگاه رهبر بر اساس ادبیات رشد 

شومپیتری است.
بنابراین، در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا نوع قرارداد بازار کار و اشتغال 
موقت کارکنان بر بهره وری صنایع ایران اثر معناداری دارد یا خیر، و نحوۀ تاثیرگذاری آن در صنایع 

ماهر و غیرماهر چگونه است؟
در ادامه، به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش اشاره می گردد. بخش سوم، به معرفی الگوی پژوهش 
ابتدا روش لوینسون و پترین به عنوان یکی از معتبرترین روش های  اختصاص دارد. در این بخش، 
اندازه گیری بهره وری )Van Beveren, 2012( معرفی می گردد. سپس مدل  تاثیر قرارداد موقتی نیروی 
کار بر بهره وری مورد بحث قرار می گیرد. در بخش چهارم، ضمن معرفی داده ها، ابتدا نتایج حاصل از 
برآورد مدل تابع تولید و روش لوینسون و پترین ارائه می شود و سپس نتایج حاصل از تخمین مدل  
اقتصاد سنجی مربوط به قرارداد موقتی نیروی کار و بهره وری صنایع کارخانه ای ایران، مورد بررسی و 

تحلیل قرار می گیرد. در نهایت، در بخش پنجم به تفسیر نتایج اشاره می شود. 

مبانینظریپژوهش

بهره وری به عنوان نسبت تولید به نهاده )ها( تعریف می شود. بهره وری را می توان با توجه به یک 
نهاده یا ترکیبی از نهاده ها اندازه گیری کرد. بهره وری جزئی یا تک عاملی، نسبت تولید )ارزش افزوده( 
به مقدار عامل تولیدی است که بهره وری برای آن تخمین زده می شود و بهره وری کل عوامل تولید 
تعریف  تولید  فرایند  در  استفاده  مورد  نهاده های  وزنی  مجموع  به  تولید  نسبت  عنوان  به   ،1)TFP(

می شود. منظور از بهره وری در پژوهش حاضر، بهره وری کل عوامل تولید است. 
اندازه گیری بهره وری به صورت پارامتریک، به ویژه بر اساس تابع تولید، نیاز به تخمین اقتصاد سنجی 
دارد. تخمین اقتصاد سنجی تابع تولید به روش حداقل مربعات معمولی، مبتنی بر فروضی از جمله 
استقالل متغیرهای توضیحی و جزء اخالل است. در حالی که عماًل ممکن است این طور نباشد و با 
ایجاد مسئله تورش همزمانی، تخمین دچار مشکل شود. همزمانی به این دلیل به وجود می آید که 
بهره وری توسط شرکت های بیشینه کننده سود )اما نه توسط پژوهشگر( زودتر مشاهده می شود که 
بر سطوح نهاده آن ها اثر می گذارد )Marschak  Andrews, 1944(. بنابراین، به این دلیل که برآورد 

1. Total Factor Productivity
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توابع تولید با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، شوک های بهره وری مشاهده نشده را در نظر 
نمی گیرد، به تخمین پارامترهای تورش دار منجر می شود. روش های اولیـ  پِیکس )1992(، و لوینسون 
و پترین )2003( دو روش ناپارامتریک اندازه گیری بهره وری در خصوص رفع مشکل همزمانی هستند.
بهره وری  به جای  سرمایه گذاری  متغیر  جایگزینی  با  که  است  نیمه پارامتریک  روشی   OP

مشاهده نشده شرکت، بخشی از خطا را که با نهاده ها مرتبط است کنترل می کند و مشکل همزمانی 
را در تابع تولید رفع می سازد. به دالیلی که در بخش الگوی پژوهش بیان می گردد، انتخاب متغیر 
جایگزین سرمایه گذاری، توسط لوینسون و پترین مورد انتقاد قرار گرفت. LP روش نیمه پارامتریک 
دیگری است که با معرفی متغیر نهاده واسطه به عنوان جایگزین بهره وری مشاهده نشده، سعی می کند 
مشکل همزمانی را در تابع تولید رفع سازد. روش آن ها شباهت زیادی به روش OP دارد. در صورتی 
که شوک های بهره وری تا حدی پایدار باشند، روش های نیمه پارامتریک OP و LP مطمئن ترین روش 

برای اندازه گیری رشد بهره وری هستند.
بحث بیشتر در خصوص مدل لوینسون و پترین را به بخش معرفی الگوی تخمین موکول می کنیم 
و در ادامۀ این بخش ادبیات مربوط به کانال های تاثیرگذار قراردادهای موقتی و دائمی بازار  کار بر 

بهره وری مورد بررسی قرار می گیرد.
تاثیر  بهره وری  بر  ذیل  کانال های  طریق  از  دائمی  یا  موقتی  قراردادهای  بازار  کار،  ادبیات  در   

می گذارند که در ادامه به آن می پردازیم:
- اشتغال موقت و انعطاف پذیری: شرکت ها تمایل دارند که نهاده هایشان را متناسب با نوسانات 
قرار  تقاضای محصول  نوسانات  تاثیر  اشتغال موقت می تواند تحت  برای  تقاضا  نمایند.  تعدیل  تقاضا 
گیرد. افزایش بی ثباتی در تقاضای محصول، استفاده کارفرما از قراردادهای موقتی اشتغال را افزایش 
می دهد تا در شرایط رکود اقتصادی، که تقاضا برای محصول کاهش می یابد، بنگاه با اخراج نیروی کار 
هزینه های خود را کاهش دهد. در این شرایط، تعدیل نیروی کار باعث افزایش بهره وری نیز می گردد.
- اشتغال موقت و غربال گری: یکی دیگر از جنبه های مهم قراردادهای موقتی این واقعیت است که 
می توان با غربال گری، کارگران جدید را جایگزین کارگران قبلی نمود. استفاده از قراردادهای موقتی 
برای غربال گری کارکنان جدید بالقوه، بهره وری را از دو طریق تحت تاثیر قرار می دهد. اوالً، اگرچه 
با  با کارکنان  پایین تر کارکنان موقتی در مقایسه  یا دستمزد  ثبات شغلی کم، رضایت شغلی کم تر 
قرارداد دائمی باعث کاهش انگیزه و کاهش بهره وری آن ها می گردد، نیروی کار موقت در طول دوره 
آزمایشی انگیزه دارد تالش خود را افزایش دهد تا کارفرما به او پیشنهاد قرارداد دائمی بدهد. افزایش 
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تالش، بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد. ثانیاً، در صورتی که از کارکناِن دارای قرارداد موقتی 
به عنوان جایگزینی برای نیروی کار اصلی )دائمی( استفاده گردد، با کاهش اعتماد به تعهد شرکت، 

انگیزۀ نیروی کار دائمی، و در نتیجه، بهره وری او کاهش می یابد.
در  را  سرمایه گذاری  احتمال  موقت  قراردادهای  افزایش  انسانی:  سرمایه  و  موقت  اشتغال   -
با قراردادهای موقت معموالً در شرکت هایی  آموزش های تخصصی شرکت کاهش می دهد. کارگران 
استخدام می شوند که آموزِش ضمن خدمت کم تری دارند. فقدان آموزش به معنای سطوح پایین کسب 
مهارت است و اگر سرمایه انسانی تخصصی در شغل مهم تر از سرمایه انسانی عمومی باشد، بر بهره وری 

نیروی کار تاثیر می گذارد.
- اشتغال موقت و دستمزد: اگرچه انتظار بر این است که کارگران اشتغال موقت با توجه به این که 
کارگران  از  بیش تری  دستمزد  دارای  می شوند،  متحمل  شدن  بیکار  در خصوص  را  بیش تری  خطر 
غیرموقتی باشند، اما در عمل حتی دریافت کم تری از کارگران دائمی دارند. این موضوع نارضایتی 
شاغالن موقتی را افزایش می دهد و ممکن است افزایش اشتغال موقت اثر منفی بر بهره وری داشته 

 .)McGinnity et al., 2005( باشد
- اشتغال موقت، اعتماد و تعهد: اگرچه قرارداد موقتی با ایجاد ترس از دست دادن شغل در میان 
اما  از مشارکت آن ها در منازعات شغلی می کاهد،  کارکنان، غیبت کاری آن ها را کاهش می دهد و 
شیوه های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر روابط کاری طوالنی مدت نوعی سرمایه گذاری در اعتماد و 
تعهد بین کارکنان و کارفرمایان است و می تواند به رشد بهره وری کمک کند. قراردادهای موقت به 
این دلیل که چالش  فراوانی را به وجود می آورد و نیروی کار را با احساس نبود امنیت شغلی، یأس و 

نومیدی و ناتوانی در برنامه ریزی برای آینده مواجه می کند، می تواند بهره وری را کاهش دهد. 
اثرات سرریز شاغالن موقتی بر شاغالن دائمی: ممکن است استدالل شود که قرارداد موقت   -
به عنوان یک تهدید برای شاغالن دائمی است و باعث افزایش بهره وری آن ها می گردد. این در حالی 
است که تعداد زیاد نیروی کار موقتی در شرکت بر تعهد شاغالن دائمی اثر منفی می گذارد و انگیزۀ 
بنابراین،  می کند.  بدتر  را  کارکنان  میان  روابط  حال  عین  در  و  می دهد  افزایش  را  آن ها  جابه جایی 

احتماالً اثرات سرریز نیروی کار موقتی بر کارکنان دائمی، بهره وری شرکت را کاهش می دهد.
- اشتغال موقت و انحراف فعالیت های اقتصادی: سطوح باالی قراردادهای موقت می تواند باعث 
تغییر فعالیت های اقتصادی در میان بخش های مختلف گردد. فعالیت هایی که بیش ترین سود را از 
اشتغال موقت می برند، معموالً متعلق به بخش هایی با بهره وری کم )کشاورزی، ساخت وساز، و هتلداری( 
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هستند. به همین دلیل، بخش هایی که قراردادهای موقت را ترویج می کنند، می توانند انگیزه هایی برای 
انحراف سرمایه گذاری به سمت آن ها ایجاد کنند و مانع ظهور فعالیت هایی با ارزش افزوده باالتر شوند. 

این موضوع باعث کاهش بهره وری در سطح کالن می گردد.
- اشتغال موقت و فناوری تولید: در حالی که ادبیات اقتصاد بر استفاده از نیروی کار موقت به 
عنوان پاسخی به نوسانات تقاضا متمرکز شده است، ادبیات مدیریت بر استانداردسازی تولید تاکید 
دارد )Aleksynska  Berg, 2016(. ساده سازی وظایف ناشی از فناوری به این معناست که در صورت 
امکان، کارها توسط کارگراِن با مهارت کم تر که به آموزش کم و دوره زمانی استخدام کوتاه تری نیاز 
دارند، انجام شوند. در نتیجه، جابه جایی نیروی کار برای شرکت ها هزینۀ کم تری دارد و انگیزۀ کم تری 
برای ایجاد روابط کاری طوالنی مدت وجود دارد. پس بهتر است در شرکت هایی با فناوری پایین از 
نیروی کار موقتی استفاده شود. از سوی دیگر، فناوری های پیچیده ممکن است نیاز به دانش خاص 
شرکت را افزایش دهد و برای صرفه جویی در هزینه های آموزشی و حفظ دانش آن ها، نیاز به نیروی 
کار موقت را کاهش دهد. عالوه بر این، ممکن است داشتن نیروی کار باثبات مزایایی داشته باشد که 

در آن کارگر تشویق می شود با مشکالت ارتباط برقرار کند و نوآوری ها را پیشنهاد دهد.
 در مجموع می توان گفت تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره وری در سطح نظری مبهم است و 
ممکن است به مقدار و کاربرد آن در صنایع مختلف بستگی داشته باشد. بنابراین، به شواهد تجربی 

نیاز دارد. در ادامه سعی می شود به مهم ترین مطالعات انجام یافته در این خصوص اشاره شود.
رنانی و همکاران )1387(، نشان می دهند که در فعالیت های صنعتی با سطح فناوری پایین، بنگاه 
اربابیان  دهد.  افزایش  را  خود  رقابت پذیری  غیر رسمی،  استخدامی  روش های  از  استفاده  با  می تواند 
غالب  انعطاف پذیری  منفی  اثرات  برتر،  فناوري  با  صنایع  در  که  می کنند  بیان   ،)2011( میرزایی  و 
با  قراردادهایی  بین  معناداری  و  مثبت  رابطه  که  می دهد  نشان   ،)1397( یوسفی  یافته های  است. 
مدت غیرثابت و نوآوری وجود دارد، اما قراردادهای موقت و مدت معین رابطه مثبت و معناداری با 

شاخص های نوآوری ندارند.
مطالعات تجربی انجام یافته در خارج از کشور در مورد تاثیر قرارداد بازار کار بر بهره وری به نسبت 

وسیع و در عین حال دارای نتایج متفاوتی است.
نتایج برخی از مطالعات داللت بر تاثیر مثبت اشتغال موقت بر بهره وری دارد. هاگن )2001(، با 
استفاده از داده های شرکت های آلمانی گزارش می دهد، از آن جا که استفاده از قراردادهای مدت معین، 
سرعت تعدیل نیروی کار را با تغییرات در تقاضای محصول افزایش می دهد، باعث افزایش بهره وری 
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نیروی کار می گردد. آروانیتیس )2005(، نیز درمی یابد که اگرچه کار پاره وقت با میانگین بهره وری 
نیروی کار در شرکت های سوییسی رابطه منفی دارد، اما در شرکت هایی با سرمایه انسانی باال، تاثیر 
از  داده های حاصل  تجزیه وتحلیل  با  ریفان )2005(،  و  انگالند  دارد.  بهره وری  بر  معناداری  و  مثبت 
از  بیش تر  افزایش حقوق  بدون  موقت  کارگران  که  می گیرند  نتیجه  کار سوییس  نیروی  نظرسنجی 
صنایع  داده های  از  شواهدی  با   ،)2016( همکاران  و  دوالدو  می کنند.  اضافه کاری  دائمی  کارگران 
کارخانه ای اسپانیا درمی یابند که کارگران موقت با انگیزه تبدیل به نیروی کار دائمی، تالش بیش تری 
نسبت به کارگران دائمی از خود نشان می دهند. برایسون )2013(، با استفاده از داده های شرکت های 
 1)TAW( نیروی کار آژانس موقت  از کارکنان  استفاده  برای  انگیزۀ کارفرما  بریتانیایی درمی یابد که 
کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری است. البته نتایج نشان می دهد که این موضوع بر عملکرد مالی 
نارضایتی  کار،  نیروی  جایگزینی  به  مربوط  تهدید  و  فشرده  کار  ولی  می گذارد،  مثبت  تاثیر  شرکت 

کارکنان را افزایش می دهد.
نتایج تعداد دیگری از مطالعات نیز داللت بر تاثیر منفی اشتغال موقت بر عملکرد شرکت دارد. 
انعطاف پذیر احتماالً  بازار کار  یافته های کالین کنشت و همکاران )2006(، نشان می دهد که اگرچه 
بیکاری را کاهش می دهد و شغل ایجاد می کند، اما به دلیل وجود مسائلی از قبیل مخاطره اخالقی و 
مشکالت تخصیص به واسطه جابه جایی زیاد کارکنان، موجب کاهش نوآوری و رشد بهره وری می گردد. 
به طور مشابه، بوئری و گاریبالدی )2007( در مدلی با شرایط نااطمینانی نشان می دهند که اگرچه 
اصالحات بازار کار به شکل افزایش انعطاف پذیری نیروی کار، رشد اشتغال را در پی دارد، ولی موجب 
آن  در  که  تولیدی  تابع  برآورد  با  مارکانته )2010(،  و  اورتگا  کار می گردد.  نیروی  بهره وری  کاهش 
نیروی کار موثر به صورت نسبتی از کارگران دائمی، موقت، و خوداشتغالی است، نشان می دهند که 
در بیش تر بخش ها، افزایش قراردادهای موقت به قیمت کاهش تعداد کارگران دائمی تمام شده است. 
همچنین، این قراردادها در بخش هایی مثل صنایع کارخانه ای و انرژی که دارای سرمایه انسانی باالیی 
هستند، اثر منفی بر بهره وری نیروی کار داشته است. این پژوهش دیدگاهی را تقویت می کند که در 
آن استفاده بیش از حد از نیروی کار موقت می تواند مانع رشد بهره وری نیروی کار در شرکت ها شود. 
سترولو و همکاران )2019(، در رابطه بین اشتغال موقت و نوآوری محصول با تمرکز بر پنج اقتصاد 
بزرگ اروپایی به این نتیجه می رسند که اشتغال موقت با نوآورِی محصول ضعیف تری همراه است و 
همبستگی منفی بین اشتغال موقت و نوآوری در بخش هایی که دانش تخصصی شرکت برای توسعه 

1. Temporary Agency Workers
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نوآوری ها حیاتی است، قوی تر است. سیریلو و ریچی )2020(، با استفاده از داده های تابلویی مربوط به 
شرکت های مالی و غیرکشاورزی ایتالیایی به این نتیجه دست می یابند که اوالً، استفاده از قراردادهای 
موقت با کاهش بهره وری نیروی کار و دستمزد مرتبط است. ثانیاً، شرکت هایی با بهره وری و دستمزد 
پایین برای کم کردن هزینه های نیروی کار، در مشاغل دائمی نیز از شاغالن موقتی استفاده می کنند.

در کنار مطالعات فوق، تعدادی از پژوهشگران به نتایج متفاوت و غیر قطعی در مورد نوع قرارداد 
بازار کار و بهره وری دست یافتند. اوئر و همکاران )2005(، ماندگاری و مدت تصدی شغل را برای 
ثبات  این  که  می کنند  اظهار  این،  وجود  با  می دانند.  ضروری  شرکت  بهره وری  و  کارگران  امنیت 
بر  نامطلوبی  تاثیرات  نیز همراه شود و دوره تصدی طوالنی مدت و کوتاه مدت  انعطاف پذیری  با  باید 
با نرخ های اشتغال پایین تر همراه است و دوره  بهره وری دارند. میانگین طوالنی مدت تصدی معموالً 
کوتاه مدت تصدی نیز نگرانی های نیروی کار را افزایش می دهد. دامیان و پمپئی )2010(، در مورد 
تاثیر قراردادهای موقت بر بهره وری به نتایج متفاوتی در کشورهای مختلف اروپایی دست می یابند. 
پاره وقت و ساعتی، سرمایه گذاری در کسب  قراردادهای مدت معین، کار  نتیجه می گیرند که  آن ها 
مهارت ها را کاهش می دهد، در حالی که  قوانین حفاظت از اشتغال روابط بلندمدت، نیروی کار و 
شرکت را ارتقا می دهد و موجب افزایش بهره وری می گردد. هیرش و مولر )2012(، یک رابطه معکوس 
U- شکل بین استفاده از کارکنان آژانس موقت نیروی کار و عملکرد شرکت های آلمانی پیدا می کنند. 

غربال گری  از  نشانه ای  می تواند  شرکت  در  موقت  اشتغال  پایین  سهم  که  می کنند  استدالل  آن ها 
بین  گسترده تر  جایگزینی  از  نشانه ای  می تواند  آن  باالی  سهم  که  حالی  در  باشد،  جدید  کارگران 
استخدام دائمی به موقت باشد که احتماالً انگیزه و تعهد نیروی کار را کاهش می دهد. آدسی )2014(، 
اظهار می کند که استدالل های مختلف در مورد اثر قراردادهای موقت بین بخش های ماهر و غیرماهر 
به انگیزۀ استفاده از این قراردادها توسط کارفرما بستگی دارد. اگر در بخش های ماهر، قراردادهای 
موقت به انگیزه غربال گری کارگران صورت گیرد، این دیدگاه انگیزه و تالش کارگران موقت را برای 
کسب آموزش های تخصصی شرکت افزایش می دهد. همچنین، باعث افزایش تمایل شرکت ها به ارائه 
آموزش های ضمن خدمت و تخصصی می گردد. از سوی دیگر، اگر قراردادهای موقت به انگیزه نیروی 
کار ارزان تر بکار رود، هزینه کمبود آموزش نیروی کار و تالش کم تر کارگران می تواند به تاثیر منفی 

قراردادهای موقت بر بهره وری منجر گردد. 



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
تم

هف
 و 

ت
س

ل بی
سا

ه 1
مار

ش
14

01
ار 

به

136

معرفیالگویپژوهش

در بخش مقدماتي پژوهش حاضر اشاره شد که اثر نوع قرارداد بازار کار بر بهره وري صنایع ایران 
ارزیابي مي شود. به منظور اجتناب از مشکل همزماني در تخمین مدل از رویکرد لوینسون و پترین 
استفاده مي شود. توضیح بیش تر این که در تخمین تابع تولید همواره این نگراني وجود دارد که بین  
نهاده ها و شوک مشاهده نشده بهره وري همبستگي وجود داشته باشد. بنگاه هاي بیشینه کننده سود 
نسبت به شوک مثبت بهره وري از طریق بسط تولید واکنش نشان مي دهند و بر اساس همین، اقدام 
به استخدام بیش تر نهاده ها مي کنند و به هنگام مواجه با شوک منفي بهره وري، سطح تولید و میزان 
بکارگیري نهاده ها را کاهش مي دهند. اولي و پِیکس )1992(، براي کنترل همزمانی از سرمایه گذاري 
به عنوان جانشیني براي شوک مشاهده نشده در بهره وري استفاده می کنند تا تخمین های به دست آمده 
سازگار باشند. در واقع، آن ها معتقد بودند هر بنگاه ویژگی خاص خود را دارد که قابل مشاهده نیست 
می کند.  تصمیم گیری  نهاده ها  بکارگیری  و  تولید  تعیین  به  نسبت  خاص  ویژگی  این  تاثیر  تحت  و 

بی توجهی به ویژگی خاص بنگاه، موجب تخمین ناسازگار می شود.
لوینسون و پترین )2003(، در ادامۀ اثر اولي و پِیکس )1992( اظهار داشتند که نهاده های واسطه 
در مقایسه با سرمایه گذاری جانشین مناسب تری برای شوک های بهره وری است. آن ها برای این نظر 

خود مزایایی را به نفع نهاده های واسطه و مشکالتی را در ارتباط با سرمایه گذاری مطرح کردند.
اولین مزیت این است که نهاده های واسطه به طور کامل نسبت به شوک بهره وری واکنش نشان 
نشان می دهد.  واکنش  بهره وری  به بخش مشاهده ناپذیر  تنها  در حالی که سرمایه گذاری  می دهند. 
توضیح بیش تر این که اگر سرمایه نسبت به بخش پیش بینی پذیر بهره وری واکنش نشان داده باشد، 
در این صورت سرمایه گذاری تنها به بخش پیش بینی ناپذیر بهره وری واکنش نشان می دهد و مقداری 
همبستگی بین رگرسورها و عبارت خطا همچنان باقی می ماند. ثانیاً، وقتی از سرمایه گذاری به عنوان 
آن ها  سرمایه گذاری  که  بنگاه هایی  تمام  باید  صورت  این  در  شود،  استفاده  نهاده ها  شوک  جانشین 
صفر است، کنار گذاشته شوند. سرمایه گذاري به طور یکنواخت صورت نمي گیرد، بلکه در یک دوره 
زماني مقادیر سرمایه گذاري ممکن است زیاد باشد و در دوره هاي دیگر ممکن است صفر باشد. در 
نتیجه، سرمایه گذاري نسبت به شوک بهره وري به طور یکنواخت واکنش نشان نمي دهد. ولی استفاده 
از نهاده  واسطه با چنین مشکلی مواجه نیست و به صورت یکنواخت به شوک بهره وری واکنش نشان 
می دهد. ثالثاً، وقتی هزینه های تعدیل قابل توجه و مهم باشد، استفاده از نهادۀ واسطه مناسب تر است، 
زیرا هزینه های تعدیل موجب می شود که تابع تقاضا برای سرمایه گذاری دچار شکستگی شود و در 
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نتیجه بنگاه ها نمی توانند به طور کامل نسبت به شوک بهره وری واکنش نشان دهند و جزء اختالل و 
متغیر های توضیحی  همبسته خواهند بود. نهاده واسطه از این جهت که تغییر وضعیت نیست، جانشین 

مناسبی برای شوک بهره وری است.
از  تابعی  تولید  لگاریتم  کنید  فرض  پترین،  و  لوینسون  روش  در خصوص  بیش تر  توضیح  برای 

لگاریتم سه نهاده نیروی کار، موجودی سرمایه، و نهاده های واسطه باشد:  

6 
 

 الگوی پژوهش معرفی
شود. به منظور اجتناب از وری صنایع ایران ارزیابی می بر بهره نوع قرارداد بازار کاراشاره شد که اثر  پژوهش حاضردر بخش مقدماتی 

که در تخمین تابع تولید همواره تر اینشود. توضیح بیشمیپترین استفاده و  مشکل همزمانی در تخمین مدل از رویکرد لوینسون
کننده سود بیشینههای همبستگی وجود داشته باشد. بنگاه وری نشده بهرهها و شوک مشاهده که بین  نهاده این نگرانی وجود دارد

ها  تر نهادهبه استخدام بیش اقدام ،همین د و بر اساسنده وری از طریق بسط تولید واکنش نشان می نسبت به شوک مثبت بهره
 سیکاولی و پِ دهند.ها را کاهش می رگیری نهادهسطح تولید و میزان بکا ،وری کنند و به هنگام مواجه با شوک منفی بهره می

تا  کنندمیوری استفاده نشده در بهرهه عنوان جانشینی برای شوک مشاهدهگذاری باز سرمایه کنترل همزمانیبرای  ،(1772)
و  ستیمشاهده نخاص خود را دارد که قابل یژگیها معتقد بودند هر بنگاه وآن ،آمده سازگار باشند. در واقعدست ههای ب تخمین

خاص بنگاه،  یژگیوبه  یتوجه بیکند.  می یریگمیها تصم نهاده یریو بکارگ دیتول نییخاص نسبت به تع یگیژو نیا ریتحت تاث
 شود. ناسازگار می نیموجب تخم

گذاری  با سرمایه سهیهای واسطه در مقا نهاده که اظهار داشتند (1772)س یکاولی و پِاثر  ۀدر ادام ،(2113) نیترو پ نسونیلو
را در  یمشکالت و واسطه های را به نفع نهاده ییاینظر خود مزا نیا یها برا. آناست وری بهرهی ها شوک یبرا یتر مناسب نیجانش

 .گذاری مطرح کردند ارتباط با سرمایه
گذاری  . در حالی که سرمایهدهند نش نشان میکوری وا طور کامل نسبت به شوک بهره ههای واسطه ب نهادهاولین مزیت این است که 

 پذیربینی نسبت به بخش پیش هیاگر سرما کهنیا ترشیب حی. توضدهد اکنش نشان میوری و بهره ناپذیرمشاهدهبخش تنها به 
و  دهد وری واکنش نشان می بهره ناپذیربینی گذاری تنها به بخش پیش صورت سرمایه نیدر ا ،وری واکنش نشان داده باشد بهره

ها  شوک نهاده نیگذاری به عنوان جانش از سرمایه یوقت ،ثانیاً ماند. ی میو عبارت خطا همچنان باق ورهارگرس نیب یهمبستگ یمقدار
طور  هگذاری ب سرمایه .دنه شوشتکنار گذا ،است ها صفرآن گذاری که سرمایه هایی تمام بنگاه دیصورت با نیدر ا ،استفاده شود

های دیگر ممکن است  دورهگذاری ممکن است زیاد باشد و در در یک دوره زمانی مقادیر سرمایه بلکه، گیرد یکنواخت صورت نمی
واسطه   استفاده از نهاده یدهد. ول طور یکنواخت واکنش نشان نمی هوری ب گذاری نسبت به شوک بهره سرمایه ،در نتیجه .صفر باشد

 لیهای تعد هزینه یوقت ،دهد. ثالثاً وری واکنش نشان می صورت یکنواخت به شوک بهرهه و ب ستیمواجه ن یمشکل نیبا چن
 یتابع تقاضا برا که شود موجب می لیهای تعد هزینه رایز ،تر است واسطه مناسب ۀاستفاده از نهاد ،و مهم باشد توجهقابل

وری واکنش نشان دهند و جزء  طور کامل نسبت به شوک بهره هتوانند ب ها نمیبنگاه جهیشود و در نت یگذاری دچار شکستگ سرمایه
شوک  یبرا یمناسب نیجانش ،ستین تیوضع رییجهت که تغ نید بود. نهاده واسطه از اهمبسته خواهن  یحیتوض یها ریو متغ تاللاخ

 وری است. بهره
کار، موجودی وی فرض کنید لگاریتم تولید تابعی از لگاریتم سه نهاده نیر ،تر در خصوص روش لوینسون و پترینبرای توضیح بیش

 های واسطه باشد:   و نهاده ،سرمایه
(1)  

     1                             
 کنندمیاشاره  (2113) نیترو پ نسونیلو ،امگا ءدر خصوص جز( است. پژوهشگرنشده )مشاهده مشاهده بنگاهوری قابل جزء بهره  

منجر گذارد و همین امر به مشکل همزمانی در تخمین تابع تولید  بر میزان نهاده تاثیر می پس ،یک متغیر وضعیت است ءکه این جز
بدون توجه به مشکل همزمانی فوق )همبستگی  حداقل مربعات معمولیدر صورتی که برای تخمین تابع تولید از روش . شود می

 آید. دست می هاری بگهای ناساز تخمین ،دوهای توضیحی( استفاده ش نشده و متغیروری مشاهده شوک بهره
ها به آن  و شوکی است که هیچ کدام از نهاده نداردها تاثیری  که بر تصمیم بنگاه در انتخاب نهادهاست قابل مشاهده جزء غیر  

گیری یا سایر  انحراف غیرقابل انتظار از میانگین به واسطه خطای اندازه ۀدهندنشاند. این جزء خطای تصادفی و ده پاسخ نمی
 .استه سفید و نوف شرایط خارجی است

 Van) آورنددست می هب (2)وری کل عوامل تولید را از رابطه  و لگاریتم بهره زنندمی( را تخمین 1تجربی رابطه ) پژوهشگران، معموالً

Beveren, 2012)  : 
(2) 

 1̂   ̂        ̂      ̂      ̂      

              )1(
امگا،  جزء  خصوص  در  است.  پژوهشگر(  )مشاهده نشده  بنگاه  قابل مشاهده  بهره وری  جزء   
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شوک  یبرا یمناسب نیجانش ،ستین تیوضع رییجهت که تغ نید بود. نهاده واسطه از اهمبسته خواهن  یحیتوض یها ریو متغ تاللاخ

 وری است. بهره
کار، موجودی وی فرض کنید لگاریتم تولید تابعی از لگاریتم سه نهاده نیر ،تر در خصوص روش لوینسون و پترینبرای توضیح بیش

 های واسطه باشد:   و نهاده ،سرمایه
(1)  

     1                             
 کنندمیاشاره  (2113) نیترو پ نسونیلو ،امگا ءدر خصوص جز( است. پژوهشگرنشده )مشاهده مشاهده بنگاهوری قابل جزء بهره  

منجر گذارد و همین امر به مشکل همزمانی در تخمین تابع تولید  بر میزان نهاده تاثیر می پس ،یک متغیر وضعیت است ءکه این جز
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لوینسون و پترین )2003( اشاره می کنند که این جزء یک متغیر وضعیت است، پس بر میزان نهاده 
تاثیر مي گذارد و همین امر به مشکل همزماني در تخمین تابع تولید منجر مي شود. در صورتي که براي 
تخمین تابع تولید از روش حداقل مربعات معمولی بدون توجه به مشکل همزماني فوق )همبستگي 
شوک بهره وري مشاهده نشده و متغیر هاي توضیحي( استفاده شود، تخمین هاي ناسازگاري به دست 

مي آید.
 جزء غیرقابل مشاهده است که بر تصمیم بنگاه در انتخاب نهاده ها تاثیری ندارد و شوکی است 

7 
 

β0̂ + ω̂ = yit − βl̂lit − βk̂kit − βm̂mit                                                                                                  
β0بنابراین  + ω دهد.وری کل بنگاه را نشان میلگاریتم بهره 

و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسطنهاده تقاضا برای، (2003) نیترو پ نسونیلو
 : کنندمیسرمایه فرض 

 (3) 
mit = m(kit. ωit) , ∂m

∂ω > 0                                                                                                                
توان با باشد، میω نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و های واسطه یک تابع فزاینده یک به یکتقاضا برای نهادهکه با فرض این

 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر ωمعکوس نمودن تابع فوق، 
(4) 

ωit = ω(kit. mit)                                                                                                                              
 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزشبهافزوده از ماکه ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به اینبا در نظرگرفتن ارزش

بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه )ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آیددست میهب
  :کرد

 (5) 
vit = β0 + βulu

it + βsls
it + βkkit + ωit + ȵit                                                                                                 

.kit)∅ جایگذاری  (،5)در رابطه  mit) = β0 + βkkit  کنیم:       بازنویسی می (6رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه )را انجام می 
(6) 

vit = βulu
it + βsls

it + ∅(kit. mit) + ɳit   
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2003) نیترو پ نسونیلو

( 6رابطه ) با گرفتن امید ریاضی. بهره برد (1998) 1رابینسونتوان از روش کار می دست آوردن ضرایب نیرویهب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(7) 
E[vt|kt. mt] = E[lt

u|kt. mt]βu + E[lt
s|kt. mt]βs + ∅(kt. mt)                                                                     

  آید:دست میهبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

vt − E[vt|kt. mt] = (lt
u − E[lt

u|kt. mt])βu + (lt
s − E[lt

s|kt. mt])βs + ɳt                                                     
 توان دریافت که:( می8از رابطه )

vt أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین  − E[vt|kt. mt] هایعبارت روی  (lt
u − E[lt

u|kt. mt]) و(lt
s − E[lt

s|kt. mt])  تخمین
 آورد.میدست هماهر و ماهر بغیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیردذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
.E(v|mبرآوردی از  kو  mروی  vبا رگرسیون  -1 k)  امید ریاضی(v  به شرطm. kو شودمی دست آوردهه( ب v − E(v|m. k) 

.v(mمحاسبه و  k) د.گردنامگذاری می 

.E(lu|mبرآوردی از  kو  mروی  luبا رگرسیون  -2 k) و آیدمیدست هب lu − E(l|m. k)  محاسبه وx1 شود.نامگذاری می 

.E(ls|mبرآوردی از  kو  mروی  lsبا رگرسیون  -3 k) و آیدمیدست هب ls − E(l|m. k)  محاسبه وx2 شود.نامگذاری می 

.v(m أبدون عرض از مبد OLSیک مدل  k)  رویx2و x1 کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب بانجام می
 رسد.جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد پارامترهای  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهدروش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه دی سرمایه و نهادهموجو

.m)∅ ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1 k) آید:دست میهبه صورت زیر ب   

                                                           
1. Robinson 

که هیچ کدام از نهاده ها به آن پاسخ نمی دهد. این جزء خطای تصادفی و نشان دهندۀ انحراف غیرقابل 
انتظار از میانگین به واسطه خطای اندازه گیری یا سایر شرایط خارجی است و نوفه سفید است.

معموالً، پژوهشگران تجربی رابطه )1( را تخمین می زنند و لگاریتم بهره وری کل عوامل تولید را 
  :)Van Beveren, 2012( به دست می آورند )از رابطه )2
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 الگوی پژوهش معرفی
شود. به منظور اجتناب از وری صنایع ایران ارزیابی می بر بهره نوع قرارداد بازار کاراشاره شد که اثر  پژوهش حاضردر بخش مقدماتی 

که در تخمین تابع تولید همواره تر اینشود. توضیح بیشمیپترین استفاده و  مشکل همزمانی در تخمین مدل از رویکرد لوینسون
کننده سود بیشینههای همبستگی وجود داشته باشد. بنگاه وری نشده بهرهها و شوک مشاهده که بین  نهاده این نگرانی وجود دارد

ها  تر نهادهبه استخدام بیش اقدام ،همین د و بر اساسنده وری از طریق بسط تولید واکنش نشان می نسبت به شوک مثبت بهره
 سیکاولی و پِ دهند.ها را کاهش می رگیری نهادهسطح تولید و میزان بکا ،وری کنند و به هنگام مواجه با شوک منفی بهره می

تا  کنندمیوری استفاده نشده در بهرهه عنوان جانشینی برای شوک مشاهدهگذاری باز سرمایه کنترل همزمانیبرای  ،(1772)
و  ستیمشاهده نخاص خود را دارد که قابل یژگیها معتقد بودند هر بنگاه وآن ،آمده سازگار باشند. در واقعدست ههای ب تخمین

خاص بنگاه،  یژگیوبه  یتوجه بیکند.  می یریگمیها تصم نهاده یریو بکارگ دیتول نییخاص نسبت به تع یگیژو نیا ریتحت تاث
 شود. ناسازگار می نیموجب تخم

گذاری  با سرمایه سهیهای واسطه در مقا نهاده که اظهار داشتند (1772)س یکاولی و پِاثر  ۀدر ادام ،(2113) نیترو پ نسونیلو
را در  یمشکالت و واسطه های را به نفع نهاده ییاینظر خود مزا نیا یها برا. آناست وری بهرهی ها شوک یبرا یتر مناسب نیجانش

 .گذاری مطرح کردند ارتباط با سرمایه
گذاری  . در حالی که سرمایهدهند نش نشان میکوری وا طور کامل نسبت به شوک بهره ههای واسطه ب نهادهاولین مزیت این است که 

 پذیربینی نسبت به بخش پیش هیاگر سرما کهنیا ترشیب حی. توضدهد اکنش نشان میوری و بهره ناپذیرمشاهدهبخش تنها به 
و  دهد وری واکنش نشان می بهره ناپذیربینی گذاری تنها به بخش پیش صورت سرمایه نیدر ا ،وری واکنش نشان داده باشد بهره

ها  شوک نهاده نیگذاری به عنوان جانش از سرمایه یوقت ،ثانیاً ماند. ی میو عبارت خطا همچنان باق ورهارگرس نیب یهمبستگ یمقدار
طور  هگذاری ب سرمایه .دنه شوشتکنار گذا ،است ها صفرآن گذاری که سرمایه هایی تمام بنگاه دیصورت با نیدر ا ،استفاده شود

های دیگر ممکن است  دورهگذاری ممکن است زیاد باشد و در در یک دوره زمانی مقادیر سرمایه بلکه، گیرد یکنواخت صورت نمی
واسطه   استفاده از نهاده یدهد. ول طور یکنواخت واکنش نشان نمی هوری ب گذاری نسبت به شوک بهره سرمایه ،در نتیجه .صفر باشد

 لیهای تعد هزینه یوقت ،دهد. ثالثاً وری واکنش نشان می صورت یکنواخت به شوک بهرهه و ب ستیمواجه ن یمشکل نیبا چن
 یتابع تقاضا برا که شود موجب می لیهای تعد هزینه رایز ،تر است واسطه مناسب ۀاستفاده از نهاد ،و مهم باشد توجهقابل

وری واکنش نشان دهند و جزء  طور کامل نسبت به شوک بهره هتوانند ب ها نمیبنگاه جهیشود و در نت یگذاری دچار شکستگ سرمایه
شوک  یبرا یمناسب نیجانش ،ستین تیوضع رییجهت که تغ نید بود. نهاده واسطه از اهمبسته خواهن  یحیتوض یها ریو متغ تاللاخ

 وری است. بهره
کار، موجودی وی فرض کنید لگاریتم تولید تابعی از لگاریتم سه نهاده نیر ،تر در خصوص روش لوینسون و پترینبرای توضیح بیش

 های واسطه باشد:   و نهاده ،سرمایه
(1)  

     1                             
 کنندمیاشاره  (2113) نیترو پ نسونیلو ،امگا ءدر خصوص جز( است. پژوهشگرنشده )مشاهده مشاهده بنگاهوری قابل جزء بهره  

منجر گذارد و همین امر به مشکل همزمانی در تخمین تابع تولید  بر میزان نهاده تاثیر می پس ،یک متغیر وضعیت است ءکه این جز
بدون توجه به مشکل همزمانی فوق )همبستگی  حداقل مربعات معمولیدر صورتی که برای تخمین تابع تولید از روش . شود می

 آید. دست می هاری بگهای ناساز تخمین ،دوهای توضیحی( استفاده ش نشده و متغیروری مشاهده شوک بهره
ها به آن  و شوکی است که هیچ کدام از نهاده نداردها تاثیری  که بر تصمیم بنگاه در انتخاب نهادهاست قابل مشاهده جزء غیر  

گیری یا سایر  انحراف غیرقابل انتظار از میانگین به واسطه خطای اندازه ۀدهندنشاند. این جزء خطای تصادفی و ده پاسخ نمی
 .استه سفید و نوف شرایط خارجی است

 Van) آورنددست می هب (2)وری کل عوامل تولید را از رابطه  و لگاریتم بهره زنندمی( را تخمین 1تجربی رابطه ) پژوهشگران، معموالً

Beveren, 2012)  : 
(2) 

 1̂   ̂        ̂      ̂      ̂                  )2(
 لگاریتم بهره وری کل بنگاه را نشان می دهد.
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1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

بنابراین 
لوینسون و پترین )2003(، تقاضا براي نهاده هاي واسطه را تابعي از متغیرهاي وضعیت امگا )جزء 

بهره وري مشاهده نشده( و متغیر سرمایه فرض می کنند: 
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1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2
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کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1
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                      )3(
با فرض این که تقاضا براي نهاده های واسطه یک تابع فزاینده یک به یک از موجودی سرمایه و 
 را برحسب دو متغیر قابل مشاهده 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو
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  داریم: kو  mمشروط بر 
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 باشد، می توان با معکوس نمودن تابع فوق، 
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شوک مشاهده نشده 
بیان کرد:  
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با در نظرگرفتن ارزش افزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این که ارزش افزوده از ما به  التفاوت 
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β0̂ + ω̂ = yit − βl̂lit − βk̂kit − βm̂mit                                                                                                  
β0بنابراین  + ω دهد.وری کل بنگاه را نشان میلگاریتم بهره 

و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسطنهاده تقاضا برای، (2003) نیترو پ نسونیلو
 : کنندمیسرمایه فرض 

 (3) 
mit = m(kit. ωit) , ∂m

∂ω > 0                                                                                                                
توان با باشد، میω نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و های واسطه یک تابع فزاینده یک به یکتقاضا برای نهادهکه با فرض این

 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر ωمعکوس نمودن تابع فوق، 
(4) 

ωit = ω(kit. mit)                                                                                                                              
 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزشبهافزوده از ماکه ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به اینبا در نظرگرفتن ارزش

بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه )ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آیددست میهب
  :کرد

 (5) 
vit = β0 + βulu

it + βsls
it + βkkit + ωit + ȵit                                                                                                 

.kit)∅ جایگذاری  (،5)در رابطه  mit) = β0 + βkkit  کنیم:       بازنویسی می (6رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه )را انجام می 
(6) 

vit = βulu
it + βsls

it + ∅(kit. mit) + ɳit   
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2003) نیترو پ نسونیلو

( 6رابطه ) با گرفتن امید ریاضی. بهره برد (1998) 1رابینسونتوان از روش کار می دست آوردن ضرایب نیرویهب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(7) 
E[vt|kt. mt] = E[lt

u|kt. mt]βu + E[lt
s|kt. mt]βs + ∅(kt. mt)                                                                     

  آید:دست میهبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

vt − E[vt|kt. mt] = (lt
u − E[lt

u|kt. mt])βu + (lt
s − E[lt

s|kt. mt])βs + ɳt                                                     
 توان دریافت که:( می8از رابطه )

vt أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین  − E[vt|kt. mt] هایعبارت روی  (lt
u − E[lt

u|kt. mt]) و(lt
s − E[lt

s|kt. mt])  تخمین
 آورد.میدست هماهر و ماهر بغیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیردذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
.E(v|mبرآوردی از  kو  mروی  vبا رگرسیون  -1 k)  امید ریاضی(v  به شرطm. kو شودمی دست آوردهه( ب v − E(v|m. k) 

.v(mمحاسبه و  k) د.گردنامگذاری می 

.E(lu|mبرآوردی از  kو  mروی  luبا رگرسیون  -2 k) و آیدمیدست هب lu − E(l|m. k)  محاسبه وx1 شود.نامگذاری می 

.E(ls|mبرآوردی از  kو  mروی  lsبا رگرسیون  -3 k) و آیدمیدست هب ls − E(l|m. k)  محاسبه وx2 شود.نامگذاری می 

.v(m أبدون عرض از مبد OLSیک مدل  k)  رویx2و x1 کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب بانجام می
 رسد.جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد پارامترهای  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهدروش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه دی سرمایه و نهادهموجو

.m)∅ ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1 k) آید:دست میهبه صورت زیر ب   

                                                           
1. Robinson 
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کار  نیروی  به  کار  نیروی  تفکیک  با  و همچنین  می آید  به دست  واسطه  نهاده  ارزش  و  تولید  ارزش 
غیرماهر و ماهر، می توان رابطه )1( را به صورت رابطه )5( بازنویسی کرد: 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

                    )5(
 را انجام می دهیم. بنابراین رابطه )5( را به 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

در رابطه )5(، جایگذاری 
صورت رابطه )6( بازنویسی می کنیم:       

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

          )6(
لوینسون و پترین )2003(، ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله به صورت ذیل برآورد می کنند:

در مرحله اول، برای به دست آوردن ضرایب نیروی کار می توان از روش رابینسون )1998( بهره 
برد. با گرفتن امید ریاضی رابطه )6( مشروط بر m و k داریم: 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

       )7(
از دو رابطه قبل، خالص تاثیر ارزش افزوده از نیروی کار به  دست می آید: 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 
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 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

 )امید ریاضی v به شرط 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

1- با رگرسیون v روی m و k برآوردی از 
 نامگذاری می گردد.

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

 محاسبه و 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

آورده می شود و 
 محاسبه 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

 به دست می آید و 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

 روی m و k برآوردی از 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

2- با رگرسیون 
 نامگذاری می شود.

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

و 
 محاسبه 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

 به دست می آید و 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

 روی m و k برآوردی از 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

3- با رگرسیون 
 نامگذاری می شود.

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

و 
 انجام می شود. ضرایب به دست آمده، 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

 و 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

 روی 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        
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    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو
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  داریم: kو  mمشروط بر 
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 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 
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1. Robinson 

یک مدل OLS بدون عرض از مبدأ 
ضرایب نیروی کار غیرماهر و ماهر در تابع تولید است. در این جا مرحله اول تخمین به پایان می رسد.

در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد )در حالتی که متغیر وابسته 
تولید باشد، نیاز به برآورد پارامترهای موجودی سرمایه و نهاده های واسطه است(. مراحل زیر، روش 
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β0̂ + ω̂ = yit − βl̂lit − βk̂kit − βm̂mit                                                                                                  
β0بنابراین  + ω دهد.وری کل بنگاه را نشان میلگاریتم بهره 

و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسطنهاده تقاضا برای، (2003) نیترو پ نسونیلو
 : کنندمیسرمایه فرض 

 (3) 
mit = m(kit. ωit) , ∂m

∂ω > 0                                                                                                                
توان با باشد، میω نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و های واسطه یک تابع فزاینده یک به یکتقاضا برای نهادهکه با فرض این

 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر ωمعکوس نمودن تابع فوق، 
(4) 

ωit = ω(kit. mit)                                                                                                                              
 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزشبهافزوده از ماکه ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به اینبا در نظرگرفتن ارزش

بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه )ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آیددست میهب
  :کرد

 (5) 
vit = β0 + βulu

it + βsls
it + βkkit + ωit + ȵit                                                                                                 

.kit)∅ جایگذاری  (،5)در رابطه  mit) = β0 + βkkit  کنیم:       بازنویسی می (6رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه )را انجام می 
(6) 

vit = βulu
it + βsls

it + ∅(kit. mit) + ɳit   
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2003) نیترو پ نسونیلو

( 6رابطه ) با گرفتن امید ریاضی. بهره برد (1998) 1رابینسونتوان از روش کار می دست آوردن ضرایب نیرویهب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(7) 
E[vt|kt. mt] = E[lt

u|kt. mt]βu + E[lt
s|kt. mt]βs + ∅(kt. mt)                                                                     

  آید:دست میهبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

vt − E[vt|kt. mt] = (lt
u − E[lt

u|kt. mt])βu + (lt
s − E[lt

s|kt. mt])βs + ɳt                                                     
 توان دریافت که:( می8از رابطه )

vt أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین  − E[vt|kt. mt] هایعبارت روی  (lt
u − E[lt

u|kt. mt]) و(lt
s − E[lt

s|kt. mt])  تخمین
 آورد.میدست هماهر و ماهر بغیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیردذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
.E(v|mبرآوردی از  kو  mروی  vبا رگرسیون  -1 k)  امید ریاضی(v  به شرطm. kو شودمی دست آوردهه( ب v − E(v|m. k) 

.v(mمحاسبه و  k) د.گردنامگذاری می 

.E(lu|mبرآوردی از  kو  mروی  luبا رگرسیون  -2 k) و آیدمیدست هب lu − E(l|m. k)  محاسبه وx1 شود.نامگذاری می 

.E(ls|mبرآوردی از  kو  mروی  lsبا رگرسیون  -3 k) و آیدمیدست هب ls − E(l|m. k)  محاسبه وx2 شود.نامگذاری می 

.v(m أبدون عرض از مبد OLSیک مدل  k)  رویx2و x1 کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب بانجام می
 رسد.جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد پارامترهای  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهدروش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه دی سرمایه و نهادهموجو

.m)∅ ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1 k) آید:دست میهبه صورت زیر ب   

                                                           
1. Robinson 
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برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می دهد:
 به صورت 
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1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

1- با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی کار غیرماهر و ماهر در مرحله اول، 
زیر به دست می آید:  
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(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

              )9(
 می نامیم. مقدار مذکور می تواند 
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(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

 پیدا می کنیم و آن را 
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(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

2- مقداری کاندید )جایگزین( برای 
 از فرایند 
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(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

از برآورد تابع تولید کاب داگالس به روش OLS به دست آید. فرض می شود که بهره وری 
بنابراین،  نمی گیرد.  قرار  کنترلی شرکت  متغیرهای  تاثیر  تحت  و  می کند  پیروی  مارکف  اول  مرتبه 
 و ... است و به دو بخش 
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(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

 ،

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

، همان ارزش انتظاری 

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

 به شرط داشتن 

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

ارزش انتظاری 
تجزیه می شود: 

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

                )10(
  

 نوفه سفید است و میانگین آن صفر است.

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

 به صورت زیر عمل می کنیم:
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(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
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برای به دست آوردن امید ریاضی 
نامگذاری   A را  آن  و  می آوریم  به دست  را   
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 (   )               
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تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  
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و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای
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 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   
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نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
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 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
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 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
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β0̂ + ω̂ = yit − βl̂lit − βk̂kit − βm̂mit                                                                                                  
β0بنابراین  + ω دهد.وری کل بنگاه را نشان میلگاریتم بهره 

و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسطنهاده تقاضا برای، (2003) نیترو پ نسونیلو
 : کنندمیسرمایه فرض 

 (3) 
mit = m(kit. ωit) , ∂m

∂ω > 0                                                                                                                
توان با باشد، میω نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و های واسطه یک تابع فزاینده یک به یکتقاضا برای نهادهکه با فرض این

 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر ωمعکوس نمودن تابع فوق، 
(4) 

ωit = ω(kit. mit)                                                                                                                              
 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزشبهافزوده از ماکه ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به اینبا در نظرگرفتن ارزش

بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه )ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آیددست میهب
  :کرد

 (5) 
vit = β0 + βulu

it + βsls
it + βkkit + ωit + ȵit                                                                                                 

.kit)∅ جایگذاری  (،5)در رابطه  mit) = β0 + βkkit  کنیم:       بازنویسی می (6رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه )را انجام می 
(6) 

vit = βulu
it + βsls

it + ∅(kit. mit) + ɳit   
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2003) نیترو پ نسونیلو

( 6رابطه ) با گرفتن امید ریاضی. بهره برد (1998) 1رابینسونتوان از روش کار می دست آوردن ضرایب نیرویهب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(7) 
E[vt|kt. mt] = E[lt

u|kt. mt]βu + E[lt
s|kt. mt]βs + ∅(kt. mt)                                                                     

  آید:دست میهبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

vt − E[vt|kt. mt] = (lt
u − E[lt

u|kt. mt])βu + (lt
s − E[lt

s|kt. mt])βs + ɳt                                                     
 توان دریافت که:( می8از رابطه )

vt أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین  − E[vt|kt. mt] هایعبارت روی  (lt
u − E[lt

u|kt. mt]) و(lt
s − E[lt

s|kt. mt])  تخمین
 آورد.میدست هماهر و ماهر بغیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیردذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
.E(v|mبرآوردی از  kو  mروی  vبا رگرسیون  -1 k)  امید ریاضی(v  به شرطm. kو شودمی دست آوردهه( ب v − E(v|m. k) 

.v(mمحاسبه و  k) د.گردنامگذاری می 

.E(lu|mبرآوردی از  kو  mروی  luبا رگرسیون  -2 k) و آیدمیدست هب lu − E(l|m. k)  محاسبه وx1 شود.نامگذاری می 

.E(ls|mبرآوردی از  kو  mروی  lsبا رگرسیون  -3 k) و آیدمیدست هب ls − E(l|m. k)  محاسبه وx2 شود.نامگذاری می 

.v(m أبدون عرض از مبد OLSیک مدل  k)  رویx2و x1 کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب بانجام می
 رسد.جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد پارامترهای  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهدروش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه دی سرمایه و نهادهموجو

.m)∅ ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1 k) آید:دست میهبه صورت زیر ب   

                                                           
1. Robinson 

مقدار   -1
می کنیم.

 را محاسبه می کنیم و آن را متغیر B می نامیم.
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(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
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عبارت 
 حاصل می شود.
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(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

با رگرسیون A بر روی B، متغیر 
با  نامیده می شود، می تواند   

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

 که 
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(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

برای  همچنین یک تقریب سازگار 
استفاده از مدل )11( حاصل شود:  

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

                    )11(
 در رابطه )5( داریم:  
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(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

با جایگزین کردن رابطه )10( به جای 

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

                   )12(
 با حداقل کردن تابع هدف )13( به دست می آید:  

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

 در نهایت، ضریب 

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

          )13(
 به کمک دستور levpet در نرم افزار STATA با حداقل کردن تابع هدف فوق و با 

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

 از 

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

ضریب 
.)Petrin et al., 2004( استفاده از تکنیک نیمه پارامتریک رایانه ای بوت استرپ1 قابل برآورد است

1. Bootstrap
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در نهایت، لگاریتم بهره وری کل عوامل تولید لوینسون و پترین به صورت رابطه )14( محاسبه 
می گردد:  

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

                     )14(
در ادامه، به پیروی از باسانینی و ون )2007؛ 2008(، لیزی )2013(، و لیزی و مالو )2017( و 
ایجاد تغییراتی در مدل آن ها، مدل مورد استفاده در این پژوهش برای ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار 
کار بر بهره وری مورد بررسی قرار می گیرد. ما شاغالن شرکت را شامل شاغالن موقتی )TE(1 و شاغالن 
دائمی )PE(2 در نظر می گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر )S( و صنایع 
غیرماهر )US( تقسیم بندی می کنیم و بررسی می کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر 

و غیرماهر متفاوت هست یا خیر. پس فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می دهیم:
تفاوت رشد بهره وری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع است: 

9 
 

        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    (    ) 

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅         و  ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      است.  tوری کل عوامل تولید در صنایع ماهر و غیرماهر در سال  ترتیب میانگین نرخ رشد بهرهبه ̅
 .است tدر سال  iسهم شاغالن موقتی صنعت 

های مختلف ابتدا میانگین سهم کارکنان ماهر هر صنعت را در طی سالماهر،  ماهر و غیر  دو گروهبرای تقسیم صنایع به در عمل، 
گیریم. سپس، میانگین سهم کارکنان ماهر  در نظر می 1(     ) و آن را به عنوان شاخص شدت مهارت آن صنعت کنیممیمحاسبه 

و صنایع با شدت مهارت باالتر از میانگین را به عنوان صنایع ماهر و صنایع  آوریممیدست  ههای مختلف بکل صنایع را در طی سال
 ,Haskel & Slaughter) گیریم در نظر می (13رابطه )تر از میانگین را به عنوان صنایع غیرماهر به صورت با شدت مهارت کم

2002:) 
(13) 

       

{
 
 
 

 
 
                             

 
 ∑    

 

   
                   صنعت ماهر                               

                     
                  

                         
 
 ∑    

 

   
                   صنعت غیرماهر                             
            

 

صنعت در گروه  54، تعداد پژوهشرقمی مورد استفاده در این چهار ISICصنعت با کد  112دهد که از مجموع  های ما نشان می داده
 اند.  بندی شده صنعت در گروه صنایع غیرماهر طبقه 58صنایع ماهر و تعداد 

به عنوان متغیر را  2و صنعت رهبر هر صنعتوری  بهره شکاف با وقفه(، Griffith et al., 2009) شومپیتررشد  نظریهبر اساس 
 .دوری را در یک سال مشخص دار بهره صنعتی است که باالترین صنعت رهبر ،بخش . در هرکنیم توضیحی وارد مدل می

 شود:  گرفته میدر نظر (19رابطه )به صورت وری و نوع قرارداد استخدامی  رابطه نرخ رشد بهرهتجربی مدل  ،بنابراین
(19) 

                             (
        

       
)           (          )                   

   ، وری رشد بهرهنرخ        
 TE، وری صنعت رهبر رشد بهره         نسبی صنایع و صنعت رهبر، وری  شکاف بهره      

 .استشدت انرژی  EIو  ،شاخص سرمایه انسانیH کارکنان،  سهم اشتغال موقتی
 تحلیل نتایجوها و تجزیه معرفی داده

 پژوهش حاضراست. به منظور انجام  1385-1373 پژوهشهای آماری متغیرها، دوره زمانی مورد نظر در این  به وجود داده توجهبا 
 3رقمی مرکز آمار ایراندر سطح کدهای چهار ISICبندی به تفکیک طبقه ترنفر کارکن و بیشهای صنعتی ده از اطالعات کارگاه

در مجموع برای هر متغیر حدود . کد، تعداد ده کد حذف گردید 122 میانآمار و اطالعات، از  نبوددلیل ه استفاده شده است. ب
نحوه محاسبه  محاسبه شده است. 1375ارزش واقعی متغیرها بر اساس سال پایه  ،نینهمچ. استمشاهده در دسترس  1232

 :استشرح  این به پژوهش حاضرمتغیرهای مورد استفاده در 
Vاستدالل  ،(2111) 4ورتیدگردد.  رفته در تولید حاصل میهای بکار زش ستانده و ارزش نهادهاز تفاوت ار افزوده است که : ارزش
است که  نهاده واسطه نهیشامل هز یدوم رایاست، زتر  مناسب دیتول نسبت به افزوده ارزشی، صنعتنیکند که در مطالعات ب یم

 سهیافزوده امکان مقا استفاده از ارزش دارند که بیان می ،(1791) 5نگستدیو ر سلیچگریمتفاوت باشد.  اریبس عیممکن است در صنا
. ردیگ یها را در نظر م نهاده تیفیدر ک راتییها و تغ تفاوت ،نیهمچن. دهد میمواد خام ناهمگن را  از کنندهی استفادهها شرکت نیب

کار را ی رویو ن هیدر مدل است، ممکن است نقش سرما یورود ریبه عنوان متغنهاده واسطه که مستلزم گنجاندن  دیاستفاده از تول
 کاهش دهد. یور در رشد بهره

                                                           
1. Skill Intensity Index 
2. Industry Leader 
3. https://www.amar.org.ir/ 
4. Diewert 
5. Griliches & Ringsted 

                         )15(
 به ترتیب میانگین نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنایع ماهر و 
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        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    (    ) 

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅         و  ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      است.  tوری کل عوامل تولید در صنایع ماهر و غیرماهر در سال  ترتیب میانگین نرخ رشد بهرهبه ̅
 .است tدر سال  iسهم شاغالن موقتی صنعت 

های مختلف ابتدا میانگین سهم کارکنان ماهر هر صنعت را در طی سالماهر،  ماهر و غیر  دو گروهبرای تقسیم صنایع به در عمل، 
گیریم. سپس، میانگین سهم کارکنان ماهر  در نظر می 1(     ) و آن را به عنوان شاخص شدت مهارت آن صنعت کنیممیمحاسبه 

و صنایع با شدت مهارت باالتر از میانگین را به عنوان صنایع ماهر و صنایع  آوریممیدست  ههای مختلف بکل صنایع را در طی سال
 ,Haskel & Slaughter) گیریم در نظر می (13رابطه )تر از میانگین را به عنوان صنایع غیرماهر به صورت با شدت مهارت کم

2002:) 
(13) 
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                   صنعت ماهر                               
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                   صنعت غیرماهر                             
            

 

صنعت در گروه  54، تعداد پژوهشرقمی مورد استفاده در این چهار ISICصنعت با کد  112دهد که از مجموع  های ما نشان می داده
 اند.  بندی شده صنعت در گروه صنایع غیرماهر طبقه 58صنایع ماهر و تعداد 

به عنوان متغیر را  2و صنعت رهبر هر صنعتوری  بهره شکاف با وقفه(، Griffith et al., 2009) شومپیتررشد  نظریهبر اساس 
 .دوری را در یک سال مشخص دار بهره صنعتی است که باالترین صنعت رهبر ،بخش . در هرکنیم توضیحی وارد مدل می

 شود:  گرفته میدر نظر (19رابطه )به صورت وری و نوع قرارداد استخدامی  رابطه نرخ رشد بهرهتجربی مدل  ،بنابراین
(19) 

                             (
        

       
)           (          )                   

   ، وری رشد بهرهنرخ        
 TE، وری صنعت رهبر رشد بهره         نسبی صنایع و صنعت رهبر، وری  شکاف بهره      

 .استشدت انرژی  EIو  ،شاخص سرمایه انسانیH کارکنان،  سهم اشتغال موقتی
 تحلیل نتایجوها و تجزیه معرفی داده

 پژوهش حاضراست. به منظور انجام  1385-1373 پژوهشهای آماری متغیرها، دوره زمانی مورد نظر در این  به وجود داده توجهبا 
 3رقمی مرکز آمار ایراندر سطح کدهای چهار ISICبندی به تفکیک طبقه ترنفر کارکن و بیشهای صنعتی ده از اطالعات کارگاه

در مجموع برای هر متغیر حدود . کد، تعداد ده کد حذف گردید 122 میانآمار و اطالعات، از  نبوددلیل ه استفاده شده است. ب
نحوه محاسبه  محاسبه شده است. 1375ارزش واقعی متغیرها بر اساس سال پایه  ،نینهمچ. استمشاهده در دسترس  1232

 :استشرح  این به پژوهش حاضرمتغیرهای مورد استفاده در 
Vاستدالل  ،(2111) 4ورتیدگردد.  رفته در تولید حاصل میهای بکار زش ستانده و ارزش نهادهاز تفاوت ار افزوده است که : ارزش
است که  نهاده واسطه نهیشامل هز یدوم رایاست، زتر  مناسب دیتول نسبت به افزوده ارزشی، صنعتنیکند که در مطالعات ب یم

 سهیافزوده امکان مقا استفاده از ارزش دارند که بیان می ،(1791) 5نگستدیو ر سلیچگریمتفاوت باشد.  اریبس عیممکن است در صنا
. ردیگ یها را در نظر م نهاده تیفیدر ک راتییها و تغ تفاوت ،نیهمچن. دهد میمواد خام ناهمگن را  از کنندهی استفادهها شرکت نیب

کار را ی رویو ن هیدر مدل است، ممکن است نقش سرما یورود ریبه عنوان متغنهاده واسطه که مستلزم گنجاندن  دیاستفاده از تول
 کاهش دهد. یور در رشد بهره
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        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    (    ) 

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅         و  ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      است.  tوری کل عوامل تولید در صنایع ماهر و غیرماهر در سال  ترتیب میانگین نرخ رشد بهرهبه ̅
 .است tدر سال  iسهم شاغالن موقتی صنعت 

های مختلف ابتدا میانگین سهم کارکنان ماهر هر صنعت را در طی سالماهر،  ماهر و غیر  دو گروهبرای تقسیم صنایع به در عمل، 
گیریم. سپس، میانگین سهم کارکنان ماهر  در نظر می 1(     ) و آن را به عنوان شاخص شدت مهارت آن صنعت کنیممیمحاسبه 

و صنایع با شدت مهارت باالتر از میانگین را به عنوان صنایع ماهر و صنایع  آوریممیدست  ههای مختلف بکل صنایع را در طی سال
 ,Haskel & Slaughter) گیریم در نظر می (13رابطه )تر از میانگین را به عنوان صنایع غیرماهر به صورت با شدت مهارت کم
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صنعت در گروه  54، تعداد پژوهشرقمی مورد استفاده در این چهار ISICصنعت با کد  112دهد که از مجموع  های ما نشان می داده
 اند.  بندی شده صنعت در گروه صنایع غیرماهر طبقه 58صنایع ماهر و تعداد 

به عنوان متغیر را  2و صنعت رهبر هر صنعتوری  بهره شکاف با وقفه(، Griffith et al., 2009) شومپیتررشد  نظریهبر اساس 
 .دوری را در یک سال مشخص دار بهره صنعتی است که باالترین صنعت رهبر ،بخش . در هرکنیم توضیحی وارد مدل می

 شود:  گرفته میدر نظر (19رابطه )به صورت وری و نوع قرارداد استخدامی  رابطه نرخ رشد بهرهتجربی مدل  ،بنابراین
(19) 

                             (
        

       
)           (          )                   

   ، وری رشد بهرهنرخ        
 TE، وری صنعت رهبر رشد بهره         نسبی صنایع و صنعت رهبر، وری  شکاف بهره      

 .استشدت انرژی  EIو  ،شاخص سرمایه انسانیH کارکنان،  سهم اشتغال موقتی
 تحلیل نتایجوها و تجزیه معرفی داده

 پژوهش حاضراست. به منظور انجام  1385-1373 پژوهشهای آماری متغیرها، دوره زمانی مورد نظر در این  به وجود داده توجهبا 
 3رقمی مرکز آمار ایراندر سطح کدهای چهار ISICبندی به تفکیک طبقه ترنفر کارکن و بیشهای صنعتی ده از اطالعات کارگاه

در مجموع برای هر متغیر حدود . کد، تعداد ده کد حذف گردید 122 میانآمار و اطالعات، از  نبوددلیل ه استفاده شده است. ب
نحوه محاسبه  محاسبه شده است. 1375ارزش واقعی متغیرها بر اساس سال پایه  ،نینهمچ. استمشاهده در دسترس  1232

 :استشرح  این به پژوهش حاضرمتغیرهای مورد استفاده در 
Vاستدالل  ،(2111) 4ورتیدگردد.  رفته در تولید حاصل میهای بکار زش ستانده و ارزش نهادهاز تفاوت ار افزوده است که : ارزش
است که  نهاده واسطه نهیشامل هز یدوم رایاست، زتر  مناسب دیتول نسبت به افزوده ارزشی، صنعتنیکند که در مطالعات ب یم

 سهیافزوده امکان مقا استفاده از ارزش دارند که بیان می ،(1791) 5نگستدیو ر سلیچگریمتفاوت باشد.  اریبس عیممکن است در صنا
. ردیگ یها را در نظر م نهاده تیفیدر ک راتییها و تغ تفاوت ،نیهمچن. دهد میمواد خام ناهمگن را  از کنندهی استفادهها شرکت نیب

کار را ی رویو ن هیدر مدل است، ممکن است نقش سرما یورود ریبه عنوان متغنهاده واسطه که مستلزم گنجاندن  دیاستفاده از تول
 کاهش دهد. یور در رشد بهره
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 سهم شاغالن موقتی صنعت i در سال t است.
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        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    (    ) 

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅         و  ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      است.  tوری کل عوامل تولید در صنایع ماهر و غیرماهر در سال  ترتیب میانگین نرخ رشد بهرهبه ̅
 .است tدر سال  iسهم شاغالن موقتی صنعت 

های مختلف ابتدا میانگین سهم کارکنان ماهر هر صنعت را در طی سالماهر،  ماهر و غیر  دو گروهبرای تقسیم صنایع به در عمل، 
گیریم. سپس، میانگین سهم کارکنان ماهر  در نظر می 1(     ) و آن را به عنوان شاخص شدت مهارت آن صنعت کنیممیمحاسبه 

و صنایع با شدت مهارت باالتر از میانگین را به عنوان صنایع ماهر و صنایع  آوریممیدست  ههای مختلف بکل صنایع را در طی سال
 ,Haskel & Slaughter) گیریم در نظر می (13رابطه )تر از میانگین را به عنوان صنایع غیرماهر به صورت با شدت مهارت کم
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صنعت در گروه  54، تعداد پژوهشرقمی مورد استفاده در این چهار ISICصنعت با کد  112دهد که از مجموع  های ما نشان می داده
 اند.  بندی شده صنعت در گروه صنایع غیرماهر طبقه 58صنایع ماهر و تعداد 

به عنوان متغیر را  2و صنعت رهبر هر صنعتوری  بهره شکاف با وقفه(، Griffith et al., 2009) شومپیتررشد  نظریهبر اساس 
 .دوری را در یک سال مشخص دار بهره صنعتی است که باالترین صنعت رهبر ،بخش . در هرکنیم توضیحی وارد مدل می

 شود:  گرفته میدر نظر (19رابطه )به صورت وری و نوع قرارداد استخدامی  رابطه نرخ رشد بهرهتجربی مدل  ،بنابراین
(19) 

                             (
        

       
)           (          )                   

   ، وری رشد بهرهنرخ        
 TE، وری صنعت رهبر رشد بهره         نسبی صنایع و صنعت رهبر، وری  شکاف بهره      

 .استشدت انرژی  EIو  ،شاخص سرمایه انسانیH کارکنان،  سهم اشتغال موقتی
 تحلیل نتایجوها و تجزیه معرفی داده

 پژوهش حاضراست. به منظور انجام  1385-1373 پژوهشهای آماری متغیرها، دوره زمانی مورد نظر در این  به وجود داده توجهبا 
 3رقمی مرکز آمار ایراندر سطح کدهای چهار ISICبندی به تفکیک طبقه ترنفر کارکن و بیشهای صنعتی ده از اطالعات کارگاه

در مجموع برای هر متغیر حدود . کد، تعداد ده کد حذف گردید 122 میانآمار و اطالعات، از  نبوددلیل ه استفاده شده است. ب
نحوه محاسبه  محاسبه شده است. 1375ارزش واقعی متغیرها بر اساس سال پایه  ،نینهمچ. استمشاهده در دسترس  1232

 :استشرح  این به پژوهش حاضرمتغیرهای مورد استفاده در 
Vاستدالل  ،(2111) 4ورتیدگردد.  رفته در تولید حاصل میهای بکار زش ستانده و ارزش نهادهاز تفاوت ار افزوده است که : ارزش
است که  نهاده واسطه نهیشامل هز یدوم رایاست، زتر  مناسب دیتول نسبت به افزوده ارزشی، صنعتنیکند که در مطالعات ب یم

 سهیافزوده امکان مقا استفاده از ارزش دارند که بیان می ،(1791) 5نگستدیو ر سلیچگریمتفاوت باشد.  اریبس عیممکن است در صنا
. ردیگ یها را در نظر م نهاده تیفیدر ک راتییها و تغ تفاوت ،نیهمچن. دهد میمواد خام ناهمگن را  از کنندهی استفادهها شرکت نیب

کار را ی رویو ن هیدر مدل است، ممکن است نقش سرما یورود ریبه عنوان متغنهاده واسطه که مستلزم گنجاندن  دیاستفاده از تول
 کاهش دهد. یور در رشد بهره
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صنعت در گروه  54، تعداد پژوهشرقمی مورد استفاده در این چهار ISICصنعت با کد  112دهد که از مجموع  های ما نشان می داده
 اند.  بندی شده صنعت در گروه صنایع غیرماهر طبقه 58صنایع ماهر و تعداد 

به عنوان متغیر را  2و صنعت رهبر هر صنعتوری  بهره شکاف با وقفه(، Griffith et al., 2009) شومپیتررشد  نظریهبر اساس 
 .دوری را در یک سال مشخص دار بهره صنعتی است که باالترین صنعت رهبر ،بخش . در هرکنیم توضیحی وارد مدل می
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 .استشدت انرژی  EIو  ،شاخص سرمایه انسانیH کارکنان،  سهم اشتغال موقتی
 تحلیل نتایجوها و تجزیه معرفی داده

 پژوهش حاضراست. به منظور انجام  1385-1373 پژوهشهای آماری متغیرها، دوره زمانی مورد نظر در این  به وجود داده توجهبا 
 3رقمی مرکز آمار ایراندر سطح کدهای چهار ISICبندی به تفکیک طبقه ترنفر کارکن و بیشهای صنعتی ده از اطالعات کارگاه

در مجموع برای هر متغیر حدود . کد، تعداد ده کد حذف گردید 122 میانآمار و اطالعات، از  نبوددلیل ه استفاده شده است. ب
نحوه محاسبه  محاسبه شده است. 1375ارزش واقعی متغیرها بر اساس سال پایه  ،نینهمچ. استمشاهده در دسترس  1232

 :استشرح  این به پژوهش حاضرمتغیرهای مورد استفاده در 
Vاستدالل  ،(2111) 4ورتیدگردد.  رفته در تولید حاصل میهای بکار زش ستانده و ارزش نهادهاز تفاوت ار افزوده است که : ارزش
است که  نهاده واسطه نهیشامل هز یدوم رایاست، زتر  مناسب دیتول نسبت به افزوده ارزشی، صنعتنیکند که در مطالعات ب یم

 سهیافزوده امکان مقا استفاده از ارزش دارند که بیان می ،(1791) 5نگستدیو ر سلیچگریمتفاوت باشد.  اریبس عیممکن است در صنا
. ردیگ یها را در نظر م نهاده تیفیدر ک راتییها و تغ تفاوت ،نیهمچن. دهد میمواد خام ناهمگن را  از کنندهی استفادهها شرکت نیب

کار را ی رویو ن هیدر مدل است، ممکن است نقش سرما یورود ریبه عنوان متغنهاده واسطه که مستلزم گنجاندن  دیاستفاده از تول
 کاهش دهد. یور در رشد بهره

                                                           
1. Skill Intensity Index 
2. Industry Leader 
3. https://www.amar.org.ir/ 
4. Diewert 
5. Griliches & Ringsted 

در طی سال های مختلف محاسبه می کنیم و آن را به عنوان شاخص شدت مهارت آن صنعت )
نظر می گیریم. سپس، میانگین سهم کارکنان ماهر کل صنایع را در طی سال های مختلف به دست می آوریم 
و صنایع با شدت مهارت باالتر از میانگین را به عنوان صنایع ماهر و صنایع با شدت مهارت کم تر از میانگین 

:)Haskel  Slaughter, 2002( در نظر می گیریم )را به عنوان صنایع غیرماهر به صورت رابطه )16

9 
 

        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    (    ) 

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅         و  ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      است.  tوری کل عوامل تولید در صنایع ماهر و غیرماهر در سال  ترتیب میانگین نرخ رشد بهرهبه ̅
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صنعت در گروه  54، تعداد پژوهشرقمی مورد استفاده در این چهار ISICصنعت با کد  112دهد که از مجموع  های ما نشان می داده
 اند.  بندی شده صنعت در گروه صنایع غیرماهر طبقه 58صنایع ماهر و تعداد 

به عنوان متغیر را  2و صنعت رهبر هر صنعتوری  بهره شکاف با وقفه(، Griffith et al., 2009) شومپیتررشد  نظریهبر اساس 
 .دوری را در یک سال مشخص دار بهره صنعتی است که باالترین صنعت رهبر ،بخش . در هرکنیم توضیحی وارد مدل می
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است که  نهاده واسطه نهیشامل هز یدوم رایاست، زتر  مناسب دیتول نسبت به افزوده ارزشی، صنعتنیکند که در مطالعات ب یم

 سهیافزوده امکان مقا استفاده از ارزش دارند که بیان می ،(1791) 5نگستدیو ر سلیچگریمتفاوت باشد.  اریبس عیممکن است در صنا
. ردیگ یها را در نظر م نهاده تیفیدر ک راتییها و تغ تفاوت ،نیهمچن. دهد میمواد خام ناهمگن را  از کنندهی استفادهها شرکت نیب
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داده های ما نشان می دهد که از مجموع 112 صنعت با کد ISIC چهاررقمی مورد استفاده در 
این پژوهش، تعداد 54 صنعت در گروه صنایع ماهر و تعداد 58 صنعت در گروه صنایع غیرماهر 

1. Temporary Employment
2. Permanent Employment
3. Skill Intensity Index
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طبقه بندی شده اند. 
بر اساس نظریه رشد شومپیتر )Griffith et al., 2009(، شکاف با وقفه بهره وری هر صنعت و صنعت 
رهبر1 را به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل می کنیم. در هر بخش، صنعت رهبر صنعتی است که 

باالترین بهره وری را در یک سال مشخص دارد.
بنابراین، مدل تجربی رابطه نرخ رشد بهره وری و نوع قرارداد استخدامی به صورت رابطه )17( در 

نظرگرفته می شود: 
)17(
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صنعت در گروه  54، تعداد پژوهشرقمی مورد استفاده در این چهار ISICصنعت با کد  112دهد که از مجموع  های ما نشان می داده
 اند.  بندی شده صنعت در گروه صنایع غیرماهر طبقه 58صنایع ماهر و تعداد 

به عنوان متغیر را  2و صنعت رهبر هر صنعتوری  بهره شکاف با وقفه(، Griffith et al., 2009) شومپیتررشد  نظریهبر اساس 
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(19) 

                             (
        

       
)           (          )                   

   ، وری رشد بهرهنرخ        
 TE، وری صنعت رهبر رشد بهره         نسبی صنایع و صنعت رهبر، وری  شکاف بهره      

 .استشدت انرژی  EIو  ،شاخص سرمایه انسانیH کارکنان،  سهم اشتغال موقتی
 تحلیل نتایجوها و تجزیه معرفی داده

 پژوهش حاضراست. به منظور انجام  1385-1373 پژوهشهای آماری متغیرها، دوره زمانی مورد نظر در این  به وجود داده توجهبا 
 3رقمی مرکز آمار ایراندر سطح کدهای چهار ISICبندی به تفکیک طبقه ترنفر کارکن و بیشهای صنعتی ده از اطالعات کارگاه

در مجموع برای هر متغیر حدود . کد، تعداد ده کد حذف گردید 122 میانآمار و اطالعات، از  نبوددلیل ه استفاده شده است. ب
نحوه محاسبه  محاسبه شده است. 1375ارزش واقعی متغیرها بر اساس سال پایه  ،نینهمچ. استمشاهده در دسترس  1232

 :استشرح  این به پژوهش حاضرمتغیرهای مورد استفاده در 
Vاستدالل  ،(2111) 4ورتیدگردد.  رفته در تولید حاصل میهای بکار زش ستانده و ارزش نهادهاز تفاوت ار افزوده است که : ارزش
است که  نهاده واسطه نهیشامل هز یدوم رایاست، زتر  مناسب دیتول نسبت به افزوده ارزشی، صنعتنیکند که در مطالعات ب یم

 سهیافزوده امکان مقا استفاده از ارزش دارند که بیان می ،(1791) 5نگستدیو ر سلیچگریمتفاوت باشد.  اریبس عیممکن است در صنا
. ردیگ یها را در نظر م نهاده تیفیدر ک راتییها و تغ تفاوت ،نیهمچن. دهد میمواد خام ناهمگن را  از کنندهی استفادهها شرکت نیب

کار را ی رویو ن هیدر مدل است، ممکن است نقش سرما یورود ریبه عنوان متغنهاده واسطه که مستلزم گنجاندن  دیاستفاده از تول
 کاهش دهد. یور در رشد بهره
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 رشد 

9 
 

        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    (    ) 

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅         و  ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      است.  tوری کل عوامل تولید در صنایع ماهر و غیرماهر در سال  ترتیب میانگین نرخ رشد بهرهبه ̅
 .است tدر سال  iسهم شاغالن موقتی صنعت 

های مختلف ابتدا میانگین سهم کارکنان ماهر هر صنعت را در طی سالماهر،  ماهر و غیر  دو گروهبرای تقسیم صنایع به در عمل، 
گیریم. سپس، میانگین سهم کارکنان ماهر  در نظر می 1(     ) و آن را به عنوان شاخص شدت مهارت آن صنعت کنیممیمحاسبه 

و صنایع با شدت مهارت باالتر از میانگین را به عنوان صنایع ماهر و صنایع  آوریممیدست  ههای مختلف بکل صنایع را در طی سال
 ,Haskel & Slaughter) گیریم در نظر می (13رابطه )تر از میانگین را به عنوان صنایع غیرماهر به صورت با شدت مهارت کم

2002:) 
(13) 

       

{
 
 
 

 
 
                             

 
 ∑    

 

   
                   صنعت ماهر                               

                     
                  

                         
 
 ∑    

 

   
                   صنعت غیرماهر                             
            

 

صنعت در گروه  54، تعداد پژوهشرقمی مورد استفاده در این چهار ISICصنعت با کد  112دهد که از مجموع  های ما نشان می داده
 اند.  بندی شده صنعت در گروه صنایع غیرماهر طبقه 58صنایع ماهر و تعداد 

به عنوان متغیر را  2و صنعت رهبر هر صنعتوری  بهره شکاف با وقفه(، Griffith et al., 2009) شومپیتررشد  نظریهبر اساس 
 .دوری را در یک سال مشخص دار بهره صنعتی است که باالترین صنعت رهبر ،بخش . در هرکنیم توضیحی وارد مدل می

 شود:  گرفته میدر نظر (19رابطه )به صورت وری و نوع قرارداد استخدامی  رابطه نرخ رشد بهرهتجربی مدل  ،بنابراین
(19) 

                             (
        

       
)           (          )                   

   ، وری رشد بهرهنرخ        
 TE، وری صنعت رهبر رشد بهره         نسبی صنایع و صنعت رهبر، وری  شکاف بهره      

 .استشدت انرژی  EIو  ،شاخص سرمایه انسانیH کارکنان،  سهم اشتغال موقتی
 تحلیل نتایجوها و تجزیه معرفی داده

 پژوهش حاضراست. به منظور انجام  1385-1373 پژوهشهای آماری متغیرها، دوره زمانی مورد نظر در این  به وجود داده توجهبا 
 3رقمی مرکز آمار ایراندر سطح کدهای چهار ISICبندی به تفکیک طبقه ترنفر کارکن و بیشهای صنعتی ده از اطالعات کارگاه

در مجموع برای هر متغیر حدود . کد، تعداد ده کد حذف گردید 122 میانآمار و اطالعات، از  نبوددلیل ه استفاده شده است. ب
نحوه محاسبه  محاسبه شده است. 1375ارزش واقعی متغیرها بر اساس سال پایه  ،نینهمچ. استمشاهده در دسترس  1232

 :استشرح  این به پژوهش حاضرمتغیرهای مورد استفاده در 
Vاستدالل  ،(2111) 4ورتیدگردد.  رفته در تولید حاصل میهای بکار زش ستانده و ارزش نهادهاز تفاوت ار افزوده است که : ارزش
است که  نهاده واسطه نهیشامل هز یدوم رایاست، زتر  مناسب دیتول نسبت به افزوده ارزشی، صنعتنیکند که در مطالعات ب یم

 سهیافزوده امکان مقا استفاده از ارزش دارند که بیان می ،(1791) 5نگستدیو ر سلیچگریمتفاوت باشد.  اریبس عیممکن است در صنا
. ردیگ یها را در نظر م نهاده تیفیدر ک راتییها و تغ تفاوت ،نیهمچن. دهد میمواد خام ناهمگن را  از کنندهی استفادهها شرکت نیب

کار را ی رویو ن هیدر مدل است، ممکن است نقش سرما یورود ریبه عنوان متغنهاده واسطه که مستلزم گنجاندن  دیاستفاده از تول
 کاهش دهد. یور در رشد بهره
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 شکاف بهره وری نسبی صنایع و صنعت رهبر، 

9 
 

        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    (    ) 

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅         و  ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      است.  tوری کل عوامل تولید در صنایع ماهر و غیرماهر در سال  ترتیب میانگین نرخ رشد بهرهبه ̅
 .است tدر سال  iسهم شاغالن موقتی صنعت 

های مختلف ابتدا میانگین سهم کارکنان ماهر هر صنعت را در طی سالماهر،  ماهر و غیر  دو گروهبرای تقسیم صنایع به در عمل، 
گیریم. سپس، میانگین سهم کارکنان ماهر  در نظر می 1(     ) و آن را به عنوان شاخص شدت مهارت آن صنعت کنیممیمحاسبه 

و صنایع با شدت مهارت باالتر از میانگین را به عنوان صنایع ماهر و صنایع  آوریممیدست  ههای مختلف بکل صنایع را در طی سال
 ,Haskel & Slaughter) گیریم در نظر می (13رابطه )تر از میانگین را به عنوان صنایع غیرماهر به صورت با شدت مهارت کم

2002:) 
(13) 

       

{
 
 
 

 
 
                             

 
 ∑    

 

   
                   صنعت ماهر                               

                     
                  

                         
 
 ∑    

 

   
                   صنعت غیرماهر                             
            

 

صنعت در گروه  54، تعداد پژوهشرقمی مورد استفاده در این چهار ISICصنعت با کد  112دهد که از مجموع  های ما نشان می داده
 اند.  بندی شده صنعت در گروه صنایع غیرماهر طبقه 58صنایع ماهر و تعداد 

به عنوان متغیر را  2و صنعت رهبر هر صنعتوری  بهره شکاف با وقفه(، Griffith et al., 2009) شومپیتررشد  نظریهبر اساس 
 .دوری را در یک سال مشخص دار بهره صنعتی است که باالترین صنعت رهبر ،بخش . در هرکنیم توضیحی وارد مدل می

 شود:  گرفته میدر نظر (19رابطه )به صورت وری و نوع قرارداد استخدامی  رابطه نرخ رشد بهرهتجربی مدل  ،بنابراین
(19) 

                             (
        

       
)           (          )                   

   ، وری رشد بهرهنرخ        
 TE، وری صنعت رهبر رشد بهره         نسبی صنایع و صنعت رهبر، وری  شکاف بهره      

 .استشدت انرژی  EIو  ،شاخص سرمایه انسانیH کارکنان،  سهم اشتغال موقتی
 تحلیل نتایجوها و تجزیه معرفی داده

 پژوهش حاضراست. به منظور انجام  1385-1373 پژوهشهای آماری متغیرها، دوره زمانی مورد نظر در این  به وجود داده توجهبا 
 3رقمی مرکز آمار ایراندر سطح کدهای چهار ISICبندی به تفکیک طبقه ترنفر کارکن و بیشهای صنعتی ده از اطالعات کارگاه

در مجموع برای هر متغیر حدود . کد، تعداد ده کد حذف گردید 122 میانآمار و اطالعات، از  نبوددلیل ه استفاده شده است. ب
نحوه محاسبه  محاسبه شده است. 1375ارزش واقعی متغیرها بر اساس سال پایه  ،نینهمچ. استمشاهده در دسترس  1232

 :استشرح  این به پژوهش حاضرمتغیرهای مورد استفاده در 
Vاستدالل  ،(2111) 4ورتیدگردد.  رفته در تولید حاصل میهای بکار زش ستانده و ارزش نهادهاز تفاوت ار افزوده است که : ارزش
است که  نهاده واسطه نهیشامل هز یدوم رایاست، زتر  مناسب دیتول نسبت به افزوده ارزشی، صنعتنیکند که در مطالعات ب یم

 سهیافزوده امکان مقا استفاده از ارزش دارند که بیان می ،(1791) 5نگستدیو ر سلیچگریمتفاوت باشد.  اریبس عیممکن است در صنا
. ردیگ یها را در نظر م نهاده تیفیدر ک راتییها و تغ تفاوت ،نیهمچن. دهد میمواد خام ناهمگن را  از کنندهی استفادهها شرکت نیب

کار را ی رویو ن هیدر مدل است، ممکن است نقش سرما یورود ریبه عنوان متغنهاده واسطه که مستلزم گنجاندن  دیاستفاده از تول
 کاهش دهد. یور در رشد بهره
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 نرخ رشد بهره وری، 
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        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    (    ) 

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅         و  ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      است.  tوری کل عوامل تولید در صنایع ماهر و غیرماهر در سال  ترتیب میانگین نرخ رشد بهرهبه ̅
 .است tدر سال  iسهم شاغالن موقتی صنعت 

های مختلف ابتدا میانگین سهم کارکنان ماهر هر صنعت را در طی سالماهر،  ماهر و غیر  دو گروهبرای تقسیم صنایع به در عمل، 
گیریم. سپس، میانگین سهم کارکنان ماهر  در نظر می 1(     ) و آن را به عنوان شاخص شدت مهارت آن صنعت کنیممیمحاسبه 

و صنایع با شدت مهارت باالتر از میانگین را به عنوان صنایع ماهر و صنایع  آوریممیدست  ههای مختلف بکل صنایع را در طی سال
 ,Haskel & Slaughter) گیریم در نظر می (13رابطه )تر از میانگین را به عنوان صنایع غیرماهر به صورت با شدت مهارت کم

2002:) 
(13) 

       

{
 
 
 

 
 
                             

 
 ∑    

 

   
                   صنعت ماهر                               

                     
                  

                         
 
 ∑    

 

   
                   صنعت غیرماهر                             
            

 

صنعت در گروه  54، تعداد پژوهشرقمی مورد استفاده در این چهار ISICصنعت با کد  112دهد که از مجموع  های ما نشان می داده
 اند.  بندی شده صنعت در گروه صنایع غیرماهر طبقه 58صنایع ماهر و تعداد 

به عنوان متغیر را  2و صنعت رهبر هر صنعتوری  بهره شکاف با وقفه(، Griffith et al., 2009) شومپیتررشد  نظریهبر اساس 
 .دوری را در یک سال مشخص دار بهره صنعتی است که باالترین صنعت رهبر ،بخش . در هرکنیم توضیحی وارد مدل می

 شود:  گرفته میدر نظر (19رابطه )به صورت وری و نوع قرارداد استخدامی  رابطه نرخ رشد بهرهتجربی مدل  ،بنابراین
(19) 

                             (
        

       
)           (          )                   

   ، وری رشد بهرهنرخ        
 TE، وری صنعت رهبر رشد بهره         نسبی صنایع و صنعت رهبر، وری  شکاف بهره      

 .استشدت انرژی  EIو  ،شاخص سرمایه انسانیH کارکنان،  سهم اشتغال موقتی
 تحلیل نتایجوها و تجزیه معرفی داده

 پژوهش حاضراست. به منظور انجام  1385-1373 پژوهشهای آماری متغیرها، دوره زمانی مورد نظر در این  به وجود داده توجهبا 
 3رقمی مرکز آمار ایراندر سطح کدهای چهار ISICبندی به تفکیک طبقه ترنفر کارکن و بیشهای صنعتی ده از اطالعات کارگاه

در مجموع برای هر متغیر حدود . کد، تعداد ده کد حذف گردید 122 میانآمار و اطالعات، از  نبوددلیل ه استفاده شده است. ب
نحوه محاسبه  محاسبه شده است. 1375ارزش واقعی متغیرها بر اساس سال پایه  ،نینهمچ. استمشاهده در دسترس  1232

 :استشرح  این به پژوهش حاضرمتغیرهای مورد استفاده در 
Vاستدالل  ،(2111) 4ورتیدگردد.  رفته در تولید حاصل میهای بکار زش ستانده و ارزش نهادهاز تفاوت ار افزوده است که : ارزش
است که  نهاده واسطه نهیشامل هز یدوم رایاست، زتر  مناسب دیتول نسبت به افزوده ارزشی، صنعتنیکند که در مطالعات ب یم

 سهیافزوده امکان مقا استفاده از ارزش دارند که بیان می ،(1791) 5نگستدیو ر سلیچگریمتفاوت باشد.  اریبس عیممکن است در صنا
. ردیگ یها را در نظر م نهاده تیفیدر ک راتییها و تغ تفاوت ،نیهمچن. دهد میمواد خام ناهمگن را  از کنندهی استفادهها شرکت نیب

کار را ی رویو ن هیدر مدل است، ممکن است نقش سرما یورود ریبه عنوان متغنهاده واسطه که مستلزم گنجاندن  دیاستفاده از تول
 کاهش دهد. یور در رشد بهره

                                                           
1. Skill Intensity Index 
2. Industry Leader 
3. https://www.amar.org.ir/ 
4. Diewert 
5. Griliches & Ringsted 

بهره وری صنعت رهبر، TE سهم اشتغال موقتی کارکنان، H شاخص سرمایه انسانی، و EI شدت انرژی است.

معرفیدادههاوتجزیهوتحليلنتایج

با توجه به وجود داده های آماری متغیرها، دوره زمانی مورد نظر در این پژوهش 1385-1396 
است. به منظور انجام پژوهش حاضر از اطالعات کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر به تفکیک 
طبقه بندی ISIC در سطح کدهای چهاررقمی مرکز آمار ایران2 استفاده شده است. به دلیل نبود آمار و 
اطالعات، از میان 122 کد، تعداد ده کد حذف گردید. در مجموع برای هر متغیر حدود 1232 مشاهده 
در دسترس است. همچنین، ارزش واقعی متغیرها بر اساس سال پایه 1395 محاسبه شده است. نحوه 

محاسبه متغیرهای مورد استفاده در پژوهش حاضر به این شرح است:
تولید حاصل  در  بکاررفته  نهاده های  ارزش  و  ستانده  ارزش  تفاوت  از  که  است  ارزش افزوده   :V
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در مدل است، ممکن است نقش سرمایه و نیروی کار را در رشد بهره وری کاهش دهد.
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K :مشابه تعدادی از مطالعات گذشته پژوهشکه در این  موجودی سرمایه است (Berlemann & Wesselhöft, 2016; Jani, 

 .استفاده شده است 1یدائم یاز روش موجودگیری آن  اندازه یبرا (2019
L:  ما  .استکار  د نفرات نیروی، استفاده از تعداد ساعات کار یا تعداگیری آن اندازه برایروش مرسوم یک کار است که نهاده نیروی

(   کار ماهر )( و تعداد نیروی   ماهر ) کار غیرتولید، به تفکیک از تعداد نیروی  رفتن تاثیر کیفیت نیروی انسانی برگبرای در نظر
 ایم. استفاده کرده

TFPگیری شده است. پارامتریک لوینسون و پترین اندازه به روش نیمه پژوهشوری کل عوامل تولید است که در این  : بهره 
 گرفته شده است.به شکل تفاوت لگاریتمی در نظرکه  است t( در سال ISIC4 )صنایع iوری صنعت  رشد بهرهنرخ :         

        

       
 ,Griffith et al., 2009; Lisi & Malo) است در بخش مربوطه iنسبت به صنعت  صنعت رهبروری  وقفه بهره : شکاف با 

شومپیتر، سرریز دانش از صنایع با فناوری باال د رش نظریه(. بر اساس است ISIC2، صنایع پژوهش حاضر( )منظور از بخش در 2017
وری با صنعت  دارند که افزایش شکاف بهره اظهار می ،(2117گریفیت و همکاران )وری سایر صنایع دارد.  رشد بهره بر یمثبت اثر

 بخشد. ت را تسریع میوری صنع رهبر، رشد بهره
انتظار می رود که انتقال مرز  در آن قرار دارد. tدر سال  iکه صنعت  است وری صنعت رهبر مربوط به بخشی : رشد بهره         

 (.Griffith et al., 2009وری سایر صنایع داشته باشد ) وری صنعت رهبر، تاثیر مثبت بر رشد بهره دلیل رشد بهرهه کارایی ب
از آمار سهم شاغالن پیمانکاری )نیروهای شرکتی( به عنوان شاغالن  پژوهش. در این استکارکنان  : سهم اشتغال موقتی    

که در مطالعات مختلف از آمار شاغالن پیمانکاری موقتی استفاده شده است. بررسی ادبیات مربوط به اشتغال موقت بیانگر این است 
 (.Hirsch & Mueller, 2012; Lisi & Malo, 2017; Nielen, 2016) تحت عنوان اشتغال موقتی استفاده شده است

SSIIد ماهر باش صنعت مورد نظر صنعتاگر . استص شدت مهارت صنعت : شاخSSII = 1 است 1صورت مساوی  و در غیر این. 
 یها انش و مهارت. انتظار بر این است که داستهای تحصیل کارکنان و به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی  میانگین وزنی سال:    

 .دهد یم شیرا افزا یور بهره ،در انسان افتهیتجسم
 .استافزوده  شده به ارزشکه حاصل تقسیم ارزش سوخت مصرفاست ژی : متغیر کنترلی شدت انر    

تاثیر سنجی مربوط به  مدل اقتصادآوریم. سپس  دست می هوری را ب و بهره کنیممیرا برآورد  (1)مدل  ابتدا تابع تولیدما ، در ادامه
 دهیم. تحلیل قرار میوو نتایج را مورد تجزیه کنیممی( را برآورد 2)مدل ای ایران  وری کل صنایع کارخانه بر بهره نوع قرارداد بازار کار

وابستگی  نبودوابستگی مقطعی است که از توزیع نرمال برخوردار است. نتایج آزمون  نبودآورد مدل، انجام آزمون اولین گام در بر
 .است 2و  1وابستگی مقطعی بین متغیرها در دو مدل  نبودبیانگر  (1جدول )در  2مقطعی پسران

 
 وابستگی مقطعی پسران نبودنتایج آزمون  :4جدول 

  محاسباتی پسران مارهآمقدار  ارزش احتمال زمونآنتیجه 
 1مدل  48/1 (13/1) وابستگی مقطعی نبود
 2مدل  29/1 (21/1) وابستگی مقطعی نبود

 
، ایم، پسران 3توان از شش آزمون لوین، لین و چو های پانل، می گام دوم، انجام آزمون پایایی متغیرهاست. برای آزمون پایایی در داده

 PPو  ،فیشر ADFاستفاده کرد. سه آزمون ایم، پسران و شین،  8و آزمون هادری ،9فیشر PP، 3فیشر ADF، 5، برایتونگ4شینو 
 پسهای پانل است.  فیشر بر مبنای متفاوت بودن عوامل بین واحدهای انفرادی استوار هستند. این فرض معقول و مناسبی در داده

 شود. استفاده می IPSاز آزمون پایایی  پژوهش حاضردر 

                                                           
1. Perpetual Inventory Method 
2. Pesaran's Test of Cross Sectional Independence 
3. Levin, Lin & Chu 
4. Im, Pesaran & Shin (IPS) 
5. Breitung 
6. ADF - Fisher 
7. PP - Fisher 
8. Hadri 

لگاریتمی در نظرگرفته شده است.
است  مربوطه  بخش  در   i صنعت  به  نسبت  رهبر  صنعت  بهره وری  وقفه  با  شکاف   :
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)Griffith et al., 2009; Lisi  Malo, 2017( )منظور از بخش در پژوهش حاضر، صنایع ISIC2 است(. 
بر اساس نظریه رشد شومپیتر، سرریز دانش از صنایع با فناوری باال اثر مثبتی بر رشد بهره وری سایر 
صنایع دارد. گریفیت و همکاران )2009(، اظهار می دارند که افزایش شکاف بهره وری با صنعت رهبر، 

رشد بهره وری صنعت را تسریع می بخشد.
: رشد بهره وری صنعت رهبر مربوط به بخشی است که صنعت i در سال t در آن قرار 
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 شود. استفاده می IPSاز آزمون پایایی  پژوهش حاضردر 
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K :مشابه تعدادی از مطالعات گذشته پژوهشکه در این  موجودی سرمایه است (Berlemann & Wesselhöft, 2016; Jani, 

 .استفاده شده است 1یدائم یاز روش موجودگیری آن  اندازه یبرا (2019
L:  ما  .استکار  د نفرات نیروی، استفاده از تعداد ساعات کار یا تعداگیری آن اندازه برایروش مرسوم یک کار است که نهاده نیروی

(   کار ماهر )( و تعداد نیروی   ماهر ) کار غیرتولید، به تفکیک از تعداد نیروی  رفتن تاثیر کیفیت نیروی انسانی برگبرای در نظر
 ایم. استفاده کرده

TFPگیری شده است. پارامتریک لوینسون و پترین اندازه به روش نیمه پژوهشوری کل عوامل تولید است که در این  : بهره 
 گرفته شده است.به شکل تفاوت لگاریتمی در نظرکه  است t( در سال ISIC4 )صنایع iوری صنعت  رشد بهرهنرخ :         

        

       
 ,Griffith et al., 2009; Lisi & Malo) است در بخش مربوطه iنسبت به صنعت  صنعت رهبروری  وقفه بهره : شکاف با 

شومپیتر، سرریز دانش از صنایع با فناوری باال د رش نظریه(. بر اساس است ISIC2، صنایع پژوهش حاضر( )منظور از بخش در 2017
وری با صنعت  دارند که افزایش شکاف بهره اظهار می ،(2117گریفیت و همکاران )وری سایر صنایع دارد.  رشد بهره بر یمثبت اثر

 بخشد. ت را تسریع میوری صنع رهبر، رشد بهره
انتظار می رود که انتقال مرز  در آن قرار دارد. tدر سال  iکه صنعت  است وری صنعت رهبر مربوط به بخشی : رشد بهره         

 (.Griffith et al., 2009وری سایر صنایع داشته باشد ) وری صنعت رهبر، تاثیر مثبت بر رشد بهره دلیل رشد بهرهه کارایی ب
از آمار سهم شاغالن پیمانکاری )نیروهای شرکتی( به عنوان شاغالن  پژوهش. در این استکارکنان  : سهم اشتغال موقتی    

که در مطالعات مختلف از آمار شاغالن پیمانکاری موقتی استفاده شده است. بررسی ادبیات مربوط به اشتغال موقت بیانگر این است 
 (.Hirsch & Mueller, 2012; Lisi & Malo, 2017; Nielen, 2016) تحت عنوان اشتغال موقتی استفاده شده است

SSIIد ماهر باش صنعت مورد نظر صنعتاگر . استص شدت مهارت صنعت : شاخSSII = 1 است 1صورت مساوی  و در غیر این. 
 یها انش و مهارت. انتظار بر این است که داستهای تحصیل کارکنان و به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی  میانگین وزنی سال:    

 .دهد یم شیرا افزا یور بهره ،در انسان افتهیتجسم
 .استافزوده  شده به ارزشکه حاصل تقسیم ارزش سوخت مصرفاست ژی : متغیر کنترلی شدت انر    

تاثیر سنجی مربوط به  مدل اقتصادآوریم. سپس  دست می هوری را ب و بهره کنیممیرا برآورد  (1)مدل  ابتدا تابع تولیدما ، در ادامه
 دهیم. تحلیل قرار میوو نتایج را مورد تجزیه کنیممی( را برآورد 2)مدل ای ایران  وری کل صنایع کارخانه بر بهره نوع قرارداد بازار کار

وابستگی  نبودوابستگی مقطعی است که از توزیع نرمال برخوردار است. نتایج آزمون  نبودآورد مدل، انجام آزمون اولین گام در بر
 .است 2و  1وابستگی مقطعی بین متغیرها در دو مدل  نبودبیانگر  (1جدول )در  2مقطعی پسران

 
 وابستگی مقطعی پسران نبودنتایج آزمون  :4جدول 

  محاسباتی پسران مارهآمقدار  ارزش احتمال زمونآنتیجه 
 1مدل  48/1 (13/1) وابستگی مقطعی نبود
 2مدل  29/1 (21/1) وابستگی مقطعی نبود

 
، ایم، پسران 3توان از شش آزمون لوین، لین و چو های پانل، می گام دوم، انجام آزمون پایایی متغیرهاست. برای آزمون پایایی در داده

 PPو  ،فیشر ADFاستفاده کرد. سه آزمون ایم، پسران و شین،  8و آزمون هادری ،9فیشر PP، 3فیشر ADF، 5، برایتونگ4شینو 
 پسهای پانل است.  فیشر بر مبنای متفاوت بودن عوامل بین واحدهای انفرادی استوار هستند. این فرض معقول و مناسبی در داده

 شود. استفاده می IPSاز آزمون پایایی  پژوهش حاضردر 
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بر این است که دانش و مهارت های تجسم یافته در انسان، بهره وری را افزایش می دهد.
: متغیر کنترلی شدت انرژی است که حاصل تقسیم ارزش سوخت مصرف شده به ارزش افزوده است.
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(   کار ماهر )( و تعداد نیروی   ماهر ) کار غیرتولید، به تفکیک از تعداد نیروی  رفتن تاثیر کیفیت نیروی انسانی برگبرای در نظر
 ایم. استفاده کرده

TFPگیری شده است. پارامتریک لوینسون و پترین اندازه به روش نیمه پژوهشوری کل عوامل تولید است که در این  : بهره 
 گرفته شده است.به شکل تفاوت لگاریتمی در نظرکه  است t( در سال ISIC4 )صنایع iوری صنعت  رشد بهرهنرخ :         

        

       
 ,Griffith et al., 2009; Lisi & Malo) است در بخش مربوطه iنسبت به صنعت  صنعت رهبروری  وقفه بهره : شکاف با 

شومپیتر، سرریز دانش از صنایع با فناوری باال د رش نظریه(. بر اساس است ISIC2، صنایع پژوهش حاضر( )منظور از بخش در 2017
وری با صنعت  دارند که افزایش شکاف بهره اظهار می ،(2117گریفیت و همکاران )وری سایر صنایع دارد.  رشد بهره بر یمثبت اثر

 بخشد. ت را تسریع میوری صنع رهبر، رشد بهره
انتظار می رود که انتقال مرز  در آن قرار دارد. tدر سال  iکه صنعت  است وری صنعت رهبر مربوط به بخشی : رشد بهره         

 (.Griffith et al., 2009وری سایر صنایع داشته باشد ) وری صنعت رهبر، تاثیر مثبت بر رشد بهره دلیل رشد بهرهه کارایی ب
از آمار سهم شاغالن پیمانکاری )نیروهای شرکتی( به عنوان شاغالن  پژوهش. در این استکارکنان  : سهم اشتغال موقتی    

که در مطالعات مختلف از آمار شاغالن پیمانکاری موقتی استفاده شده است. بررسی ادبیات مربوط به اشتغال موقت بیانگر این است 
 (.Hirsch & Mueller, 2012; Lisi & Malo, 2017; Nielen, 2016) تحت عنوان اشتغال موقتی استفاده شده است

SSIIد ماهر باش صنعت مورد نظر صنعتاگر . استص شدت مهارت صنعت : شاخSSII = 1 است 1صورت مساوی  و در غیر این. 
 یها انش و مهارت. انتظار بر این است که داستهای تحصیل کارکنان و به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی  میانگین وزنی سال:    

 .دهد یم شیرا افزا یور بهره ،در انسان افتهیتجسم
 .استافزوده  شده به ارزشکه حاصل تقسیم ارزش سوخت مصرفاست ژی : متغیر کنترلی شدت انر    

تاثیر سنجی مربوط به  مدل اقتصادآوریم. سپس  دست می هوری را ب و بهره کنیممیرا برآورد  (1)مدل  ابتدا تابع تولیدما ، در ادامه
 دهیم. تحلیل قرار میوو نتایج را مورد تجزیه کنیممی( را برآورد 2)مدل ای ایران  وری کل صنایع کارخانه بر بهره نوع قرارداد بازار کار

وابستگی  نبودوابستگی مقطعی است که از توزیع نرمال برخوردار است. نتایج آزمون  نبودآورد مدل، انجام آزمون اولین گام در بر
 .است 2و  1وابستگی مقطعی بین متغیرها در دو مدل  نبودبیانگر  (1جدول )در  2مقطعی پسران

 
 وابستگی مقطعی پسران نبودنتایج آزمون  :4جدول 

  محاسباتی پسران مارهآمقدار  ارزش احتمال زمونآنتیجه 
 1مدل  48/1 (13/1) وابستگی مقطعی نبود
 2مدل  29/1 (21/1) وابستگی مقطعی نبود

 
، ایم، پسران 3توان از شش آزمون لوین، لین و چو های پانل، می گام دوم، انجام آزمون پایایی متغیرهاست. برای آزمون پایایی در داده

 PPو  ،فیشر ADFاستفاده کرد. سه آزمون ایم، پسران و شین،  8و آزمون هادری ،9فیشر PP، 3فیشر ADF، 5، برایتونگ4شینو 
 پسهای پانل است.  فیشر بر مبنای متفاوت بودن عوامل بین واحدهای انفرادی استوار هستند. این فرض معقول و مناسبی در داده

 شود. استفاده می IPSاز آزمون پایایی  پژوهش حاضردر 

                                                           
1. Perpetual Inventory Method 
2. Pesaran's Test of Cross Sectional Independence 
3. Levin, Lin & Chu 
4. Im, Pesaran & Shin (IPS) 
5. Breitung 
6. ADF - Fisher 
7. PP - Fisher 
8. Hadri 

در ادامه، ما ابتدا تابع تولید )مدل 1( را برآورد می کنیم و بهره وری را به دست می آوریم. سپس 
مدل اقتصاد سنجی مربوط به تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره وری کل صنایع کارخانه ای ایران )مدل 

2( را برآورد می کنیم و نتایج را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهیم.
اولین گام در برآورد مدل، انجام آزمون نبود وابستگی مقطعی است که از توزیع نرمال برخوردار 
بیانگر نبود وابستگی مقطعی بین  نتایج آزمون نبود وابستگی مقطعی پسران1 در جدول )1(  است. 

متغیرها در دو مدل 1 و 2 است.

1. Pesaran's Test of Cross Sectional Independence
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جدول1:نتایجآزموننبودوابستگیمقطعیپسران

نتيجهآزمون ارزشاحتمال مقدارآمارهمحاسباتیپسران
نبود وابستگی مقطعی )0/13( 1/48 مدل 1
نبود وابستگی مقطعی )0/20( 1/27 مدل 2

گام دوم، انجام آزمون پایایی متغیرهاست. برای آزمون پایایی در داده های پانل، می توان از شش 
آزمون لوین، لین و چو1، ایم، پسران و شین2، برایتونگADF ،3 فیشرPP ،4 فیشر5، و آزمون هادری6 
استفاده کرد. سه آزمون ایم، پسران و شین، ADF فیشر، و PP فیشر بر مبنای متفاوت بودن عوامل 
انفرادی استوار هستند. این فرض معقول و مناسبی در داده های پانل است. پس در  بین واحدهای 

پژوهش حاضر از آزمون پایایی IPS استفاده می شود.
در جدول )2(، نتایج مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد 
 ،)lnV( بازار کار و بهره وری ارائه شده است. متغیرهای مربوط به تابع تولید شامل لگاریتم ارزش افزوده
 ،)lnK( لگاریتم موجودی سرمایه ،)

11 
 

وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

(، لگاریتم نیروی کار ماهر )
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

لگاریتم نیروی کار غیرماهر )
و لگاریتم نهاده های واسطه )lnM( پایا از مرتبه یک می شوند. همچنین، نتایج آزمون پایایی متغیرهای 
بهره وری  رشد  نرخ  متغیرهای  که  می دهد  نشان  بهره وری  و  کار  بازار  قرارداد  نوع  مدل   به  مربوط 
، سهم اشتغال موقتی کارکنان )TE(، و شدت 
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

)DlnTFP(، نرخ رشد بهره وری بنگاه رهبر 
انرژی )EI( پایا از مرتبه صفر و سایر متغیرها شامل لگاریتم شکاف بهره وری نسبی صنایع و صنعت 
تحصیل  سال های  وزنی  میانگین  و   
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

بنگاه ها(،  سایر  به  رهبر  بنگاه  بهره وری  )نسبت  رهبر 
کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )H( پایا از مرتبه یک هستند.

1. Levin, Lin & Chu
2. Im, Pesaran & Shin )IPS(
3. Breitung
4. ADF - Fisher
5. PP - Fisher
6. Hadri
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جدول2:نتایجآزمونپایاییIPS)درحالتعرضازمبدأوروندونبودوابستگیمقطعیبینمتغیرها(

نتيجهارزشاحتمالآمارهآزمونمتغير

آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
)مدل 1(
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

-1/77)0/03(I)1(
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

-2/15)0/01(I)1(
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

-3/37)0/000(I)1(
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

-3/31)0/000(I)1(
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

-2/35)0/009(I)1(

آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و 
بهره وری
)مدل 2(

11 
 

وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

- 2/02)0/02(I)0(
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

-2/01)0/02(I)0(
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

-2/65)0/00(I)1(

11 
 

وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

-3/26)0/00(I)0(

در بخش الگوی پژوهش اشاره کردیم که برای اندازه گیری بهره وری به روش لوینسون و پترین 
پترین،  و  لوینسون  اول  مرحله  نتایج  گردد.  برآورد  مرحله  دو  در  تولید  تابع  ضرایب  که  است  الزم 
برآوردی از پارامتر متغیرهای نیروی کار غیرماهر و نیروی کار ماهر به ترتیب با ارقام 0/26 و 0/55 
به دست آورد. در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه ای معادل رقم 0/02 از ضریب سرمایه با استفاده از 
تابع تولید کاب داگالس و به روش حداقل مربعات معمولی به دست آمد. پس از برآورد ضرایب نیروی 
کار ماهر و غیر ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از 
 )در رابطه 13( به دست آمد. سپس ضریب سرمایه به کمک دستور Levpet در نرم افزار 

11 
 

وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

STATA با حداقل کردن تابع هدف )13( و با استفاده از تکنیک نیمه پارامتریک بوت استرپ، معادل 

0/08 برآورد گردید. 
در نهایت، پس از برآورد ضرایب تابع تولید، لگاریتم بهره وری کل عوامل تولید لوینسون و پترین 
برای تعداد 112 کد ISIC چهاررقمی صنایع کارخانه ای ایران به صورت رابطه )18( محاسبه گردید:           

11 
 

وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

                   )18(
( را به دست 
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

در ادامه، از متغیر lnTFP به دست آمده در بخش قبلی، نرخ رشد بهره وری )
می آوریم و به عنوان متغیر وابسته در مدل )17( استفاده می کنیم. برای اجتناب از رگرسیون کاذب 
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می توانیم از متغیرهای مانا در سطح یا متغیرهای ماناشده با استفاده از تفاضل گیری متغیرهای جدول 
)2( استفاده کنیم. اما این کار سبب می شود که اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح متغیرها از 
دست برود. آزمون هم انباشتگی این امکان را فراهم می کند که بتوان رگرسیونی را بدون هراس از 
کاذب بودن آن بر اساس سطح متغیرها برآورد کرد. زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد 
باشند و همچنین، در حالتی که متغیرها شامل متغیرهای )1(I و )I)0 شوند، می توان هم انباشتگی را 
آزمون کرد. در واقع، در بررسی رابطه هم انباشتگی، اگر برخی از متغیرها )I)0 باشند، مشکلی ایجاد 
نمی کند )سوری، 1394: 747(. آزمون وسترالند1 از مهم ترین آزمون های هم انباشتگی در داده های 
پانل است. در این آزمون، رد فرضیه صفر بیانگر وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهاست. نتایج 
آزمون وسترالند در جدول )3( نشان می دهد که فرضیه صفر نبود هم انباشتگی بین متغیرهای مدل 

رد شده است.

جدول3:آزمونهمانباشتگیوسترالند
)درحالتعرضازمبدأوروندوبافرضوجودهمانباشتگیدرهمهپانلها(

P-ValueStatistic
)0/00(6/79Variance Ratio

نتیجه آزمونوجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل تایید می گردد.

پس از تایید وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها در بخش قبل، می توانیم بدون هراس از رگرسیون 
کاذب، مدل مربوط به نوع قرارداد بازار کار و بهره وری را برآورد کنیم. در ادامه، برای برآورد مدل های 
پانل دیتا، الزم است مشخص کنیم که داده ها از کدام نوع تلفیقی یا پانل دیتا است. در واقع، الزم 
است بررسی شود که آیا شواهدی دال بر ادغام داده ها وجود دارد )داده های تلفیقی(2 یا این که مدل 
برای هر یک از مقاطع، متفاوت است )داده های پانلی(. می دانیم که داده های پانلی نیز به دو دسته 
اثرات تصادفی3 و اثرات ثابت4 تقسیم می شوند. برای تشخیص دو روش وجود دارد: یک راه این است 
که با استفاده از آزمونی نظیر چاو5، داده های تلفیقی را در مقابل اثرات ثابت آزمون کنیم. راه دیگر 

1. Westerlund Panel Cointegration Test
2. Pooling Data
3. Random Effects
4. Fixed Effects
5. Chow Test
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این است که از آزمونی نظیر بروش پاگان1 استفاده کنیم و برتری مدل تلفیقی یا مدل اثرات تصادفی 
را مورد آزمون قرار دهیم. ما از آزمون چاو شروع می کنیم. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول )4(، 
آماره F لیمر در سطح معنادار یک درصد، تلفیقی بودن داده ها را رد می کند. بنابراین، اثرات گروهی 

در بین مقاطع پذیرفته می شود.

جدول4:نتایجآزمونچاوبرایمقایسهمدلتلفیقیومدلپانل
Prob.D.FStatistics
)0/00()776/111(2/52Cross-Section F

نتیجه آزمونانتخاب مدل اثرات ثابت

اکنون الزم است آزمون هاسمن2 به منظور تعیین روش اثرات ثابت یا تصادفی در برآورد مدل 
مورد استفاده قرار گیرد. نتایج آزمون هاسمن نشان می دهد که در سطح معنادار یک درصد فرضیه 
صفر اثرات تصادفی رد می شود و برآورد مدل اثرات ثابت مناسب است )جدول 5(. الزم به اشاره است 

که با توجه به رد دو مدل تلفیقی و مدل اثرات تصادفی، آزمون بروش ـ پاگان ضرورت ندارد.

جدول5:نتایجآزمونهاسمنبرایمقایسهمدلاثراتثابتومدلاثراتتصادفی

ProbD.FChi-Sq Statistics
)0/00(6388/90Cross-Section Random

نتیجه آزمونانتخاب مدل اثرات ثابت

ثابت نشان می دهد. قابل اشاره است که  اثرات  نتایج نهایی برآورد مدل را به روش  جدول )6(، 
واریانس اجزای اخالل در مدل  بیانگر رد فرضیه صفر همسانی  والد تعدیل شده3  اولیه آزمون  نتایج 
است. همچنین، نتایج آزمون وولدریج4 بر رد فرضیه صفِر نبود خودهمبستگی در اجزای اخالل داللت 
دارد. در این شرایط، استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته5 باعث افزایش کارایی پارامترهای 

1. Breusch-Pagan LM Test
2. Hausman Test
3. Modified Wald Test
4. Wooldridge Test
5. Generalized Least Squares )GLS(
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مدل می گردد. عالوه بر این، متغیر توضیحی AR به مدل اضافه شد و خطاهای استاندارد نیز نسبت 
به خودهمبستگی مقاوم سازی1 گردید.

)DlnTFP:جدول6:تاثیراشتغالموقتبربهرهوریدربخشهایماهروغیرماهر)متغیروابسته

متغير

13 
 

 (DlnTFP)متغیر وابسته:  های ماهر و غیرماهر وری در بخش تاثیر اشتغال موقت بر بهره :6جدول 
   )            متغیر

 (  )
   (  ) ) TE SSII×TE H EI       Size 

51/1 ضریب  49/1  41/1-  47/1-  31/1  28/1-  11/1  12/1-  
11/1 سطح احتمال  11/1  13/1  17/1  11/1  11/1  13/1  17/1  

 
ماهر با استفاده از شاخص  وری است. صنایع ماهر و غیر ارتباط منفی اشتغال موقت و رشد بهرهبیانگر  (3جدول )در شده نتایج ارائه

وری در صنایع  ترتیب مربوط به تاثیر اشتغال موقت بر رشد بهرهبه SSII×TEو  TEشدت مهارت تفکیک شده است. ضرایب 
منفی بر رشد  اثرصنایع ماهر، قراردادهای موقتی کارکنان  ویژهبه ،گردد که در تمامی صنایع . مشاهده میاستغیرماهر و ماهر 

 ینسب یور شکاف بهره و (       وری صنعت رهبر ) رشد بهره متغیرهای عالمت ضرایب وری دارد. همچنین، بهره
(   (   

 (  )
   (  ) وری سایر  رشد بهرهموجب و  شود میوری صنعت رهبر باعث انتقال مرز کارایی  رشد بهره .است نظریه( سازگار با (

 بخشد.  وری را بهبود می ژی صنعت، رشد بهرهه انسانی کارکنان و کاهش شدت انرسرمای یگردد. ارتقا صنایع موجب می
 گیری نتیجهو  بحث

مورد بررسی ماهر ریماهر و غ صنایعگرفتن اثر متفاوت در با در نظر یور بهره رشد بر اشتغال موقتسهم  ریثات ،پژوهش نیدر ا
در  ISICبندی به تفکیک طبقه را ترنفر کارکن و بیشصنعتی دههای  از اطالعات کارگاهمجموعه پانلی رفته های بکار دادهقرار گرفت. 

 .گردد شامل می 1385-1373 رقمی مرکز آمار ایران طی دوره زمانیسطح کدهای چهار
سنجی  سنجی دارد. تخمین اقتصاد نیاز به تخمین اقتصاد ،اساس تابع تولید ویژه بر هب ،وری به صورت پارامتریک گیری بهره اندازه

که  . در حالیاستتابع تولید به روش حداقل مربعات معمولی، مبتنی بر فروضی از جمله استقالل متغیرهای توضیحی و جزء اخالل 
، به منظور اجتناب پژوهشدر این  پس مشکل شود.له تورش همزمانی، تخمین دچار طور نباشد و با ایجاد مسئممکن است این عمالً

  گیری شد. پارامتریک لوینسون و پترین اندازه وری کل عوامل تولید به روش نیمه از مشکل همزمانی در تابع تولید، بهره
وری  شد بهرهدر ادبیات مربوط به ر نیزهای دیگری  سهم پژوهش حاضروری به روش لوینسون و پترین،  گیری بهره عالوه بر اندازه

، از آمار شاغالن پیمانکاری )نیروهای شرکتی( موجود در صنایع گردد: اوالً تر مشاهده میدر مطالعات داخلی کم کمدستکه  دارد
، با استفاده از شاخص شدت مهارت، صنایع به دو گروه ماهر و . ثانیاًشدای ایران به عنوان معیاری از شاغالن موقتی استفاده  کارخانه

دیگر در  سهم. گرفتوری در هر یک از دو گروه صنایع مورد ارزیابی قرار  و تاثیر اشتغال موقت بر رشد بهره شدبندی  اهر تقسیمغیرم
 است. نظریه رشد شومپیتروری هر بنگاه نسبت به بنگاه رهبر بر اساس  ، استفاده از متغیر کنترلی شکاف بهرهپژوهشاین 

با  دیماهر، که در آن تول صنایعدر  ژهیوبه زند، یم بیآس یور بهره بر ای ایران کارخانه در صنایعاشتغال موقت  نتایج بیانگر است که
ترتیب در وری را به الن، میانگین رشد بهرهها وابسته است. یک درصد افزایش در قراردادهای موقتی شاغ تری به مهارتشدت بیش

 دهد.  یدرصد کاهش م 47/1و  41/1صنایع غیرماهر و ماهر حدود 
ی هر صنعت با رهبر صنعت موافق نسب یور و شکاف بهره وری صنعت رهبر که عالمت متغیرهای رشد بهره دهدنشان مینتایج 
 یقبل اتیموجود در ادب یهانیشده با تخمزدهنیتخم بیضرا د وی ارتباط مثبت دارور با رشد بهره معناداریطور به و استانتظار 

(Griffith et al., 2009; Lisi & Malo, 2017; Bassanini & Venn, 2007) ستهمسو.  
 یمانکاریو پ یاساس کار شرکت کهدارای این پیام سیاستی است که با وجود این وری ثیر اشتغال موقت بر رشد بهرهشواهد منفی تا

صنایع در  کردیرو نی، اما اگری کارکنان استو غربال کارانیب یهای کار برا زمینه جادیاو  گسترش اشتغال کشورهای پیشرو،در 
و این  گیردمیصورت  ها حساب دستمزد شرکتو کاهش صورت کار در قبال نیروی کاهش مسئولیت کارفرما برای ای ایران کارخانه

تواند با  میموقت  یسهم قراردادها به صورت کاهشاصالحات بازار کار  ن،یبنابرادهد.  کار را کاهش میموضوع انگیزه و تعهد نیروی 
وری را فراهم  کار، موجبات رشد پایدار بهرهنیروی و افزایش اعتماد و تعهد  انیکارکنان و کارفرما نیبمدت  ایجاد رابطه کاری طوالنی

 .سازد
های واسطه  شود در راستای تامین امنیت شغلی کارکنان، جلوگیری از تضییع حقوق آنان و برقراری عدالت، شرکت شنهاد میی 

 های پیمانکاری( تامین نیرو حذف گردند. )شرکت
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ماهر با استفاده از شاخص  وری است. صنایع ماهر و غیر ارتباط منفی اشتغال موقت و رشد بهرهبیانگر  (3جدول )در شده نتایج ارائه

وری در صنایع  ترتیب مربوط به تاثیر اشتغال موقت بر رشد بهرهبه SSII×TEو  TEشدت مهارت تفکیک شده است. ضرایب 
منفی بر رشد  اثرصنایع ماهر، قراردادهای موقتی کارکنان  ویژهبه ،گردد که در تمامی صنایع . مشاهده میاستغیرماهر و ماهر 

 ینسب یور شکاف بهره و (       وری صنعت رهبر ) رشد بهره متغیرهای عالمت ضرایب وری دارد. همچنین، بهره
(   (   

 (  )
   (  ) وری سایر  رشد بهرهموجب و  شود میوری صنعت رهبر باعث انتقال مرز کارایی  رشد بهره .است نظریه( سازگار با (

 بخشد.  وری را بهبود می ژی صنعت، رشد بهرهه انسانی کارکنان و کاهش شدت انرسرمای یگردد. ارتقا صنایع موجب می
 گیری نتیجهو  بحث

مورد بررسی ماهر ریماهر و غ صنایعگرفتن اثر متفاوت در با در نظر یور بهره رشد بر اشتغال موقتسهم  ریثات ،پژوهش نیدر ا
در  ISICبندی به تفکیک طبقه را ترنفر کارکن و بیشصنعتی دههای  از اطالعات کارگاهمجموعه پانلی رفته های بکار دادهقرار گرفت. 

 .گردد شامل می 1385-1373 رقمی مرکز آمار ایران طی دوره زمانیسطح کدهای چهار
سنجی  سنجی دارد. تخمین اقتصاد نیاز به تخمین اقتصاد ،اساس تابع تولید ویژه بر هب ،وری به صورت پارامتریک گیری بهره اندازه

که  . در حالیاستتابع تولید به روش حداقل مربعات معمولی، مبتنی بر فروضی از جمله استقالل متغیرهای توضیحی و جزء اخالل 
، به منظور اجتناب پژوهشدر این  پس مشکل شود.له تورش همزمانی، تخمین دچار طور نباشد و با ایجاد مسئممکن است این عمالً

  گیری شد. پارامتریک لوینسون و پترین اندازه وری کل عوامل تولید به روش نیمه از مشکل همزمانی در تابع تولید، بهره
وری  شد بهرهدر ادبیات مربوط به ر نیزهای دیگری  سهم پژوهش حاضروری به روش لوینسون و پترین،  گیری بهره عالوه بر اندازه

، از آمار شاغالن پیمانکاری )نیروهای شرکتی( موجود در صنایع گردد: اوالً تر مشاهده میدر مطالعات داخلی کم کمدستکه  دارد
، با استفاده از شاخص شدت مهارت، صنایع به دو گروه ماهر و . ثانیاًشدای ایران به عنوان معیاری از شاغالن موقتی استفاده  کارخانه

دیگر در  سهم. گرفتوری در هر یک از دو گروه صنایع مورد ارزیابی قرار  و تاثیر اشتغال موقت بر رشد بهره شدبندی  اهر تقسیمغیرم
 است. نظریه رشد شومپیتروری هر بنگاه نسبت به بنگاه رهبر بر اساس  ، استفاده از متغیر کنترلی شکاف بهرهپژوهشاین 

با  دیماهر، که در آن تول صنایعدر  ژهیوبه زند، یم بیآس یور بهره بر ای ایران کارخانه در صنایعاشتغال موقت  نتایج بیانگر است که
ترتیب در وری را به الن، میانگین رشد بهرهها وابسته است. یک درصد افزایش در قراردادهای موقتی شاغ تری به مهارتشدت بیش

 دهد.  یدرصد کاهش م 47/1و  41/1صنایع غیرماهر و ماهر حدود 
ی هر صنعت با رهبر صنعت موافق نسب یور و شکاف بهره وری صنعت رهبر که عالمت متغیرهای رشد بهره دهدنشان مینتایج 
 یقبل اتیموجود در ادب یهانیشده با تخمزدهنیتخم بیضرا د وی ارتباط مثبت دارور با رشد بهره معناداریطور به و استانتظار 

(Griffith et al., 2009; Lisi & Malo, 2017; Bassanini & Venn, 2007) ستهمسو.  
 یمانکاریو پ یاساس کار شرکت کهدارای این پیام سیاستی است که با وجود این وری ثیر اشتغال موقت بر رشد بهرهشواهد منفی تا

صنایع در  کردیرو نی، اما اگری کارکنان استو غربال کارانیب یهای کار برا زمینه جادیاو  گسترش اشتغال کشورهای پیشرو،در 
و این  گیردمیصورت  ها حساب دستمزد شرکتو کاهش صورت کار در قبال نیروی کاهش مسئولیت کارفرما برای ای ایران کارخانه

تواند با  میموقت  یسهم قراردادها به صورت کاهشاصالحات بازار کار  ن،یبنابرادهد.  کار را کاهش میموضوع انگیزه و تعهد نیروی 
وری را فراهم  کار، موجبات رشد پایدار بهرهنیروی و افزایش اعتماد و تعهد  انیکارکنان و کارفرما نیبمدت  ایجاد رابطه کاری طوالنی

 .سازد
های واسطه  شود در راستای تامین امنیت شغلی کارکنان، جلوگیری از تضییع حقوق آنان و برقراری عدالت، شرکت شنهاد میی 

 های پیمانکاری( تامین نیرو حذف گردند. )شرکت
 

 قدردانی اظهاریه

TESSII×TEHEISize2Size

0/02-1/280/00-0/490/31-0/40-0/510/47ضریب
0/000/000/030/090/000/000/060/09سطح احتمال

نتایج ارائه شده در جدول )6( بیانگر ارتباط منفی اشتغال موقت و رشد بهره وری است. صنایع ماهر 
و غیر ماهر با استفاده از شاخص شدت مهارت تفکیک شده است. ضرایب TE و SSII×TE به ترتیب 
مربوط به تاثیر اشتغال موقت بر رشد بهره وری در صنایع غیرماهر و ماهر است. مشاهده می گردد که 
در تمامی صنایع، به ویژه صنایع ماهر، قراردادهای موقتی کارکنان اثر منفی بر رشد بهره وری دارد. 
( و شکاف بهره وری نسبی 
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 (DlnTFP)متغیر وابسته:  های ماهر و غیرماهر وری در بخش تاثیر اشتغال موقت بر بهره :6جدول 
   )            متغیر

 (  )
   (  ) ) TE SSII×TE H EI       Size 

51/1 ضریب  49/1  41/1-  47/1-  31/1  28/1-  11/1  12/1-  
11/1 سطح احتمال  11/1  13/1  17/1  11/1  11/1  13/1  17/1  

 
ماهر با استفاده از شاخص  وری است. صنایع ماهر و غیر ارتباط منفی اشتغال موقت و رشد بهرهبیانگر  (3جدول )در شده نتایج ارائه

وری در صنایع  ترتیب مربوط به تاثیر اشتغال موقت بر رشد بهرهبه SSII×TEو  TEشدت مهارت تفکیک شده است. ضرایب 
منفی بر رشد  اثرصنایع ماهر، قراردادهای موقتی کارکنان  ویژهبه ،گردد که در تمامی صنایع . مشاهده میاستغیرماهر و ماهر 

 ینسب یور شکاف بهره و (       وری صنعت رهبر ) رشد بهره متغیرهای عالمت ضرایب وری دارد. همچنین، بهره
(   (   

 (  )
   (  ) وری سایر  رشد بهرهموجب و  شود میوری صنعت رهبر باعث انتقال مرز کارایی  رشد بهره .است نظریه( سازگار با (

 بخشد.  وری را بهبود می ژی صنعت، رشد بهرهه انسانی کارکنان و کاهش شدت انرسرمای یگردد. ارتقا صنایع موجب می
 گیری نتیجهو  بحث

مورد بررسی ماهر ریماهر و غ صنایعگرفتن اثر متفاوت در با در نظر یور بهره رشد بر اشتغال موقتسهم  ریثات ،پژوهش نیدر ا
در  ISICبندی به تفکیک طبقه را ترنفر کارکن و بیشصنعتی دههای  از اطالعات کارگاهمجموعه پانلی رفته های بکار دادهقرار گرفت. 

 .گردد شامل می 1385-1373 رقمی مرکز آمار ایران طی دوره زمانیسطح کدهای چهار
سنجی  سنجی دارد. تخمین اقتصاد نیاز به تخمین اقتصاد ،اساس تابع تولید ویژه بر هب ،وری به صورت پارامتریک گیری بهره اندازه

که  . در حالیاستتابع تولید به روش حداقل مربعات معمولی، مبتنی بر فروضی از جمله استقالل متغیرهای توضیحی و جزء اخالل 
، به منظور اجتناب پژوهشدر این  پس مشکل شود.له تورش همزمانی، تخمین دچار طور نباشد و با ایجاد مسئممکن است این عمالً

  گیری شد. پارامتریک لوینسون و پترین اندازه وری کل عوامل تولید به روش نیمه از مشکل همزمانی در تابع تولید، بهره
وری  شد بهرهدر ادبیات مربوط به ر نیزهای دیگری  سهم پژوهش حاضروری به روش لوینسون و پترین،  گیری بهره عالوه بر اندازه

، از آمار شاغالن پیمانکاری )نیروهای شرکتی( موجود در صنایع گردد: اوالً تر مشاهده میدر مطالعات داخلی کم کمدستکه  دارد
، با استفاده از شاخص شدت مهارت، صنایع به دو گروه ماهر و . ثانیاًشدای ایران به عنوان معیاری از شاغالن موقتی استفاده  کارخانه

دیگر در  سهم. گرفتوری در هر یک از دو گروه صنایع مورد ارزیابی قرار  و تاثیر اشتغال موقت بر رشد بهره شدبندی  اهر تقسیمغیرم
 است. نظریه رشد شومپیتروری هر بنگاه نسبت به بنگاه رهبر بر اساس  ، استفاده از متغیر کنترلی شکاف بهرهپژوهشاین 

با  دیماهر، که در آن تول صنایعدر  ژهیوبه زند، یم بیآس یور بهره بر ای ایران کارخانه در صنایعاشتغال موقت  نتایج بیانگر است که
ترتیب در وری را به الن، میانگین رشد بهرهها وابسته است. یک درصد افزایش در قراردادهای موقتی شاغ تری به مهارتشدت بیش

 دهد.  یدرصد کاهش م 47/1و  41/1صنایع غیرماهر و ماهر حدود 
ی هر صنعت با رهبر صنعت موافق نسب یور و شکاف بهره وری صنعت رهبر که عالمت متغیرهای رشد بهره دهدنشان مینتایج 
 یقبل اتیموجود در ادب یهانیشده با تخمزدهنیتخم بیضرا د وی ارتباط مثبت دارور با رشد بهره معناداریطور به و استانتظار 

(Griffith et al., 2009; Lisi & Malo, 2017; Bassanini & Venn, 2007) ستهمسو.  
 یمانکاریو پ یاساس کار شرکت کهدارای این پیام سیاستی است که با وجود این وری ثیر اشتغال موقت بر رشد بهرهشواهد منفی تا

صنایع در  کردیرو نی، اما اگری کارکنان استو غربال کارانیب یهای کار برا زمینه جادیاو  گسترش اشتغال کشورهای پیشرو،در 
و این  گیردمیصورت  ها حساب دستمزد شرکتو کاهش صورت کار در قبال نیروی کاهش مسئولیت کارفرما برای ای ایران کارخانه

تواند با  میموقت  یسهم قراردادها به صورت کاهشاصالحات بازار کار  ن،یبنابرادهد.  کار را کاهش میموضوع انگیزه و تعهد نیروی 
وری را فراهم  کار، موجبات رشد پایدار بهرهنیروی و افزایش اعتماد و تعهد  انیکارکنان و کارفرما نیبمدت  ایجاد رابطه کاری طوالنی

 .سازد
های واسطه  شود در راستای تامین امنیت شغلی کارکنان، جلوگیری از تضییع حقوق آنان و برقراری عدالت، شرکت شنهاد میی 

 های پیمانکاری( تامین نیرو حذف گردند. )شرکت
 

 قدردانی اظهاریه

همچنین، عالمت ضرایب متغیرهای رشد بهره وری صنعت رهبر )
( سازگار با نظریه است. رشد بهره وری صنعت رهبر باعث انتقال مرز کارایی می شود و 
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 قدردانی اظهاریه

(
موجب رشد بهره وری سایر صنایع موجب می گردد. ارتقای سرمایه انسانی کارکنان و کاهش شدت 

انرژی صنعت، رشد بهره وری را بهبود می بخشد. 

بحثونتیجهگیری

در این پژوهش، تاثیر سهم اشتغال موقت بر رشد بهره وری با در نظرگرفتن اثر متفاوت در صنایع 
کارگاه های  اطالعات  از  پانلی  بکاررفته مجموعه  داده های  قرار گرفت.  بررسی  مورد  غیرماهر  و  ماهر 
صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر را به تفکیک طبقه بندی ISIC در سطح کدهای چهاررقمی مرکز آمار 

ایران طی دوره زمانی 1396-1385 شامل می گردد.
اندازه گیری بهره وری به صورت پارامتریک، به ویژه بر اساس تابع تولید، نیاز به تخمین اقتصاد سنجی 
دارد. تخمین اقتصاد سنجی تابع تولید به روش حداقل مربعات معمولی، مبتنی بر فروضی از جمله 
استقالل متغیرهای توضیحی و جزء اخالل است. در حالی که عماًل ممکن است این طور نباشد و با 
ایجاد مسئله تورش همزمانی، تخمین دچار مشکل شود. پس در این پژوهش، به منظور اجتناب از 
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مشکل همزمانی در تابع تولید، بهره وری کل عوامل تولید به روش نیمه پارامتریک لوینسون و پترین 
اندازه گیری شد. 

عالوه بر اندازه گیری بهره وری به روش لوینسون و پترین، پژوهش حاضر سهم های دیگری نیز در 
ادبیات مربوط به رشد بهره وری دارد که دست کم در مطالعات داخلی کم تر مشاهده می گردد: اوالً، 
به عنوان معیاری  ایران  )نیروهای شرکتی( موجود در صنایع کارخانه ای  پیمانکاری  آمار شاغالن  از 
از شاغالن موقتی استفاده شد. ثانیاً، با استفاده از شاخص شدت مهارت، صنایع به دو گروه ماهر و 
غیرماهر تقسیم بندی شد و تاثیر اشتغال موقت بر رشد بهره وری در هر یک از دو گروه صنایع مورد 
ارزیابی قرار گرفت. سهم دیگر در این پژوهش، استفاده از متغیر کنترلی شکاف بهره وری هر بنگاه 

نسبت به بنگاه رهبر بر اساس نظریه رشد شومپیتر است.
نتایج بیانگر است که اشتغال موقت در صنایع کارخانه ای ایران بر بهره وری آسیب می زند، به ویژه 
در صنایع ماهر، که در آن تولید با شدت بیش تری به مهارت ها وابسته است. یک درصد افزایش در 
قراردادهای موقتی شاغالن، میانگین رشد بهره وری را به ترتیب در صنایع غیرماهر و ماهر حدود 0/40 

و 0/49 درصد کاهش می دهد. 
نتایج نشان می دهد که عالمت متغیرهای رشد بهره وری صنعت رهبر و شکاف بهره وری نسبی هر 
صنعت با رهبر صنعت موافق انتظار است و به طور معناداری با رشد بهره وری ارتباط مثبت دارد و ضرایب 
Griffith et al., 2009; Lisi  Malo, 2017; Bas�( نتخمی زده شده با تخمین های موجود در ادبیات قبلی

sanini  Venn, 2007( همسوست. 

با وجود  پیام سیاستی است که  این  دارای  بهره وری  بر رشد  اشتغال موقت  تاثیر  شواهد منفی 
این که اساس کار شرکتی و پیمانکاری در کشورهای پیشرو، گسترش اشتغال و ایجاد زمینه های کار 
کاهش  برای  ایران  کارخانه ای  در صنایع  رویکرد  این  اما  است،  کارکنان  غربال گری  و  بیکاران  برای 
مسئولیت کارفرما در قبال نیروی کار و کاهش صورت حساب دستمزد شرکت ها صورت می گیرد و 
این موضوع انگیزه و تعهد نیروی کار را کاهش می دهد. بنابراین، اصالحات بازار کار به صورت کاهش 
سهم قراردادهای موقت می تواند با ایجاد رابطه کاری طوالنی مدت بین کارکنان و کارفرمایان و افزایش 

اعتماد و تعهد نیروی کار، موجبات رشد پایدار بهره وری را فراهم سازد.
و  آنان  حقوق  تضییع  از  جلوگیری  کارکنان،  شغلی  امنیت  تامین  راستای  در  می شود  ییشنهاد 

برقراری عدالت، شرکت های واسطه )شرکت های پیمانکاری( تامین نیرو حذف گردند.
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اظهاریهقدردانی

نویسندگان از توصیه های اندیشمندانه داوران محترم و ناشناس که در بهبود کیفی پژوهش نقش 
مهمی داشته اند، تشکر و قدردانی می کنند.
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