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 فرهنگي ايران
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	طرح پژوهش:كليات  -3

هاي اقتصادي، اجتماعي و وري به تفكيك بخشهاي عمومي بهرهگيري و تحليل شاخصطراحي نظام جامع اندازه: عنوان
 فرهنگي ايران

	

 بخشي در سطح بخشي براي در نظر گرفتن تعامالت بينوري هاي بهرهگيري شاخصروش مناسب اندازه: مساله تحقيق
	هاي خدماتي محاسبه كرد؟وري را با تفصيل بيشتر در سطح بخشهاي عمومي بهرهتوان شاخصچيست و چگونه مي

 قانون برنامه پنجم  79فراهم كردن مقدمات الزم براي اجرايي كردن ماده اهداف كلي اين طرح عبارتند از: : هدف
وري و تفكيك هاي بهرهگيري شاخصافزايش دقت اندازه وري،هاي بهرهگيري شاخصتوسعه كشور در زمينه اندازه
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هاي وري، ارائه توصيهتر عملكرد اقتصاد ايران از منظر بهرههاي اقتصادي، ارزيابي دقيقبيشتر آن در سطح بخش
يع هاي سياستي براي تسرارائه توصيه	وري،گيري و تحليل بهرهسياستي براي بهبود نظام آماري كشور در زمينه اندازه

 .توليد وري كل عواملرشد بهره
 1375 -1388: قلمرو زماني.	
 ايران.: قلمرو مكاني	

 هاي آماري ارائه شده است.اي و دادهكه با استفاده از اسناد كتابخانه ،توصيفي  :روش تحقيق	

 مدل مورد استفاده :-	
 خالصه فصول:	

ارائه شده  ،»وري و عوامل مؤثر بر آنبهرههاي عمومي گيري شاخصهاي اندازهمباني نظري روش«فصل اول در  -
شده وري مطرح گيري و سنجش بهرهبراي اندازه هاها و خروجيديوگيري وراندازهبدين منظور، چگونگي  است.
	 . است

مورد بررسي قرار گرفته  ،»OECDوري در كشورهاي هاي بهرهگيري شاخصهاي اندازهچارچوب« در فصل دوم -
سازمان همكاري و توسعه عضو وري در كشورهاي هاي بهرهگيري شاخصهاي اندازهچارچوبدر اين فصل  است.

 . ارائه شده است )OECD( اقتصادي
وري در اقتصاد ايران و مسائل مرتبط با هاي بهرهگيري شاخصاندازه هايچارچوب«فصل سوم تحت عنوان در  -

. شده استوري در اقتصاد ايران و مسائل مرتبط با آن اشاره هاي بهرهگيري شاخصهاي اندازهبه چارچوب، »آن
وري در وري توسط نهادهاي رسمي توليدكننده آمارهاي بهرهگيري بهرههاي متداول اندازهدر اين فصل، روش

ور نموده و در نهايت، روش مناسب براي وري در اقتصاد ايران را مرگيري و سنجش بهرهايران و مشكالت اندازه
 .معرفي شده استوري جزئي و كلي عوامل توليد در ايران هاي بهرهمحاسبه شاخص

وري در اقتصاد هاي بهرهگيري و تحليل شاخصتهيه بانك اطالعاتي براي اندازه«فصل چهارم با عنوان در  -
 .ه استوري در اقتصاد ايران تهيه شدهاي بهرهگيري و تحليل شاخصاندازه منظوربهبانك اطالعاتي  ، »ايران

پرداخته ، »1996 -2011 تحليل تحوالت اقتصاد جهاني و تأثيرات آن بر اقتصاد ايران در دوره« بهفصل پنجم  -
و  2001 -2011 و 1998 -2000، 1995 -97هاي براي اين منظور، روند تحوالت اقتصاد جهاني در دورهاست. 

وري انرژي و تحوالت بهره. گرفته است، تحوالت اقتصادي ايران مورد بررسي قرار هادر نهايت، مطابق با اين دوره
 .دهدادامه بحث اين فصل را تشكيل مي ،نيروي كار در مناطق مختلف جهان
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ارائه  »اقتصاديهاي هاي سرمايه انساني و تحقيق و توسعه در بخشمقايسه و تحليل شاخص«فصل ششم در  -
هاي منتخب سرمايه انساني و تحقيق و توسعه در سطح كالن و بخشي ، تحوالت شاخصاين فصلدر است.  شده

	 .شده استتحليل  1375-1388در دوره 
، »هاي اقتصاديوري در سطح كالن اقتصاد و بخشهاي عمومي بهرهمحاسبه و تحليل شاخص«به فصل هفتم  -

-1375ي در سطح كالن و بخشي در دوره ورهاي عمومي بهره، شاخصفصل ايندر اختصاص يافته است. 
  .شده استگيري و تحليل اندازه 1375

هاي اقتصادي در سال هاي كشور به تفكيك بخشوري نيروي كار استانگيري و تحليل شاخص بهرهاندازه« -
هاي كشور به تفكيك وري نيروي كار استانشاخص بهره ارائه شده است. در اين فصل، ، در فصل هشتم»1385
شده گيري اندازه هاي آماري استاني،شناسي و توصيف دادهپس از آسيب 1385هاي اقتصادي در سال بخش
  .است

گيري از تجربه با بهره(وري هاي بهرهگيري شاخصتحليل نظام آماري كشور در زمينه اندازه«به فصل نهم  -
هاي گيري شاخصدر زمينه اندازه نظام آماري كشور ،فصلاين در  پرداخته است. ،»)OECDكشورهاي 

پايگاه و نظام آماري ، ادامه. در گرفته استمورد بررسي قرار  OECDگيري از تجربه كشورهاي وري با بهرهبهره
 .گرفته استمورد نقد و ارزيابي قرار  وريمحاسبه بهره برايآماري موجود در ايران 

، »يافتهو توسعه توسعهدرحالوري نيروي كار ايران با كشورهاي منتخب مقايسه تطبيقي بهره«فصل دهم در  -
يافته از توسعه و توسعهبا كشورهاي منتخب درحالرا وري نيروي كار ايران ، بهرهاين فصلدر ارائه شده است. 

وري عضو سازمان بهره ، كشورهاي منطقه جنوب غرب آسيا و كشورهايOECDجمله كشورهاي منتخب 
وري در منطقه و هم تا هم جايگاه ايران از نظر بهره به صورت تطبيقي مقايسه كرده است ،)APOآسيايي (

 يافته مشخص شود. وري ايران با كشورهاي توسعهشكاف موجود بين سطح بهره
 آمده است. ، »هاي سياستيتوصيه ارائهگيري و نتيجه«فصل يازدهم در  -

 نتايج:	
وري نيروي كار ايران در مقايسه با كشورهاي منتخب هاي طرح حاضر حاكي از آن است كه هم سطح بهرهيافته

OECD  و برخي كشورهاي جنوب غرب آسيا وAPO اي گونه، بهباشدميوري ايران پايين پايين است و هم نرخ رشد بهره
	. بيشتر شده استدر طي دوره مورد بررسي وري ايران با اين كشورها كه شكاف بهره
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 :واژگان كليدي -4

 هاي عمومي.، تحليل شاخصOECDكشورهاي وري، بخش خدمات، گيري بهرهوري، اندازهبهره

Productivity, Productivity Measurement, Services Sector, OECD Countries, General Index Analysis. 

	
 استخراج از طرح:هاي سياستي قابل توصيه -5

در ابتدا محقق اند. هاي سياستي طرح حاضر بسيار گسترده است كه در كل به دو دسته اصلي تقسيم شدهتوصيه
، سپس نموده استارائه  وريهاي بهرهگيري شاخصهاي سياستي براي بهبود نظام آماري در زمينه اندازهتوصيه
 .بيان شده است وريههاي سياستي در سطح كالن براي ارتقاي بهرتوصيه

	وريهاي بهرهگيري شاخصهاي سياستي براي بهبود نظام آماري در زمينه اندازهتوصيه -1

 مركز آمار ايران	

 در  مازاد عملياتي و درآمد مختلط با تفصيل كافي ارزش افزوده به تفكيك جبران خدمات، ستانده و آمارهاي ارزش توليد
هاي ملي نيستند به عنوان هاي تكميلي كه وابسته به حسابو استفاده از شاخص ISICرقمي  4يا  3سطح كد 

 .كه قيمت بازاري ندارند) از جمله خدمات عمومي، آموزش و بهداشت دولتي(كننده براي برخي از خدمات دولتي كنترل

 بانك مركزي ايران	

 درآمد مختلط و  مازاد عملياتي، جبران خدمات،( آمار ارزش افزوده بر حسب اجزاي آنانتشار محاسبه و گيري، اندازه
 .هاي جاري و ثابتفعاليت به قيمت 62به تفكيك ) خالص ماليات

 جمهوريرياست توسعه سرمايه انساني هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و معاونت	

 هاي اجرايي و نظارت بر وري كشور توسط دستگاهتأمين بودجه و تشكيالت الزم براي اجراي برنامه جامع بهبود بهره
 وريبرنامه بهبود بهرهبراي چگونگي مصرف بودجه 

 وري ايرانسازمان ملي بهره 
 نامه پنجم توسعه كشور شده در بروري با رويكرد ارزيابي تكاليف تعيينهاي بهرهبازنگري در روش محاسبات شاخص
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وري را عالوه بر نيروي كار و سرمايه، براي هاي بهرهبتوان شاخصبايد قانون برنامه پنجم توسعه  79يعني مطابق ماده (
وري هاي بهرهگيري شاخصدر اين ارتباط، براي اندازه). گيري نمودهاي ديگر از جمله انرژي، آب و خاك نيز اندازهنهاده

هاي نيروي كار، ارزش به عنوان خروجي و از نهاده) محصول ناخالص(بايست از ارزش ستانده يدر سطح بخشي م
دهد كه با توجه به شرايط اين رويكرد، اجازه مي. ها استفاده نموداي به عنوان وروديخدمات سرمايه و مصارف واسطه

شود از مجموع در سطح كالن، توصيه مي. دگيري نمووري مصارف واسطه را نيز اندازههاي ديگر بهرههر بخش، شاخص
ها يا توليد ناخالص داخلي به عنوان خروجي استفاده شود تا از چندباره شماري ارزش توليدات ارزش افزوده بخش

 .اجتناب شود
 

 وريهاي سياستي در سطح كالن اقتصادي براي تسريع رشد بهرهارائه توصيه -2
 

 ارتقاي دانش و فناوري در سطح كالن 
 و محاسبه ميزان اثربخشي هاي تحقيق و توسعه دولتي افزايش كارآيي هزينهR&D تخصيص طريق از  بر رشد اقتصادي

، اجتناب از خرد شدن بيش از حد پژوهشگرانافزايش دقت در انتخاب  هاي پژوهشي،بهتر اعتبارات دولتي در طرح
، اجتناب از مصرف آن در امور واقعي پژوهشگرانهاي پژوهشي و تعداد هاي تحقيقاتي، ايجاد تناسب بين بودجهبودجه

	شيغير پژوه

  هاي تحقيق و توسعه دولتيهاي اجرايي از هزينهدستگاهاعتبارات تحقيقاتي سهم افزايش	

  هاي اقتصادي بخش غيردولتي در راستاي سرعت دادن به تحقيق و توسعه در بنگاهحمايت از ايجاد و گسترش واحدهاي
	نوآوران و پيشرفت فناوري ،روند جذب پژوهشگران

 كردن آن با توجه به شرايط جذب بيشتر اثرات سرريز تحقيق و توسعه كشورهاي پيشرفته در زمينه فناوري و بومي
	كشور

 


