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 چکيده
ابزاری  عنوان بهرود که از آن پذیری از موضوعات اصلی و مهم در اقتصاد به شمار میرقابت

پذیری صنایع مورد پذذیر    رقابت شود. در این تحقیقرشد مطلوب و توسعه پایدار یاد می برای
نذد، مذورد   ا هداشذت  1386-1395بنگاه در بازه زمانی  2در بورس اوراق بهادار تهران که بیشتر از 

پذیری تحرک معیارهذای عملرذرد فنذی و عملرذرد     . برای مطالعه رقابته استمطالعه قرار گرفت
ر که یک رو  کیفی است و یری منحنی سالت .اند هاقتصادی به دو رو  مورد بررسی قرار گرفت

باشد. نتایج های تحرک حاصل از زنجیره مارکوف که روشی کمی میشاخص کارگیری بهدیگری 
باشذد.  د که تحرک فنذی در صذنایع مذورد مطالعذه بذازتر از تحذرک اقتصذادی مذی        ده نشان می

و  رایانذه  ند که تحرک فنذی در صذنعت  ا ههای تحرک نشان دادنتایج حاصل از شاخص چنین هم
های وابسته به آن و تحرک اقتصادی در صنعت حمل و نقل و ارتباطات نسبت بذه دیگذر   فعالیت

 صنایع مقدار بیشتری دارند. 
 JEL : C81 ,D24 ,D21, D41,D22يبند طبقه

پذذیری، منحنذی   شاخص تحرک، تحرک فنی، تحرک اقتصادی، رقابذت  هاي کليدي: واژه
 سالتر
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 مقدمه -1
رود کذه از آن  ات اصذلی و مهذم در اقتصذاد بذه شذمار مذی      پذذیری از موضذوع  رقابت

تعریفذی از   عنذوان  بذه شذود.  ابزاری جهت رشد مطلوب و توسعه پایدار یذاد مذی   عنوان به
هایی است که یذک بنگذاه،   ها و توانمندیپذیری قابلیتتوان گفت، رقابتپذیری میرقابت

ا را حفذ  کننذد تذا در صذحنه     هتوانند آنبرخوردارند و می از آن صنعت، منطقه و کشور
المللی توانایی افزایش سهم بازار، سوددهی بذاز، بذرای یذک دوره طذوزنی را داشذته       بین

الملذل وارد  نظریات جدیدی از تجارت بذین  1980از اواخر دهه  (.1388باشند )عسگری، 
ی سازترین این نظریات، نظریه مزیت رقابتکه از جمله جریان ه استادبیات اقتصادی شد
باشد. براساس این نظریه، برای موفقیت یک کشذور در تجذارت جهذانی،    مایرل پورتر می

بایذد از  بلرذه اقتصذادها مذی    کذرد، های نسبی آشرار شده بسذنده  توان تنها به مزیتنمی
سازی، به خلق مزیت پرداخته و با فراهم طریق شناخت وضعیت و ساختار خود و ظرفیت

و شرایط کارایی رقذابتی، بذه فعذازن اقتصذادی اجذازه      آوردن بسترهای سرآمدی جهانی 
ت جهانی را به خذود اختصذا    های جدیدی در تجاردهند همگام با هدایت دولت، حوزه

نویسد: شروفایی یک کشذور، دیگذر در گذرو شذرایط     (. پورتر می1384خاندوزی، دهند )
کم اسذت،  مناسب اقتصاد کالن نیست، بلره شرایطی که بر اقتصذاد خذرد آن کشذور حذا    

نقشی همان قدر مهم دارد و هم بخش خصوصی و هم دولت باید اهمیذت ایذن نقذش را    
(. پرسش اصلی پذورتر  1384درک کرده و آن را کانون توجه خود قرار دهند ) خاندوزی، 

ی وابسته به یک ملت قادر به خلذق و تذداوم مزیذت رقذابتی در     ها بنگاهاین است که چرا 
کنذد  لمللی خود هستند؟ وی در نهایت به این نتیجه اشاره مذی ابرابر بهترین رقیبان بین

که استاندارد زندگی یک ملت در بلندمدت به توانایی دستیابی آن ملت به سذط  بذازی   
باز بذردن   ،کنند بستگی دارد. در نتیجهدر آن رقابت می ها بنگاهوری در صنایعی که بهره

 باشد.  می ها بنگاهوری برای تقاء مستمر بهرهتوان رقابت و ایجاد مزیت رقابتی به معنای ار
ین مسذالل اقتصذادی   تذر  مهذم پذذیری یرذی از   بنابراین پرداختن بذه مسذئله رقابذت   

های تحرک مورد پذیری صنایع کشور با استفاده از شاخصباشد. در این تحقیق رقابت می
صذنعت   گیذری میذزان پویذایی یذک    های تحرک برای اندازهشاخص. گیردبررسی قرار می

هرچه تحرک در یک صنعت بازتر باشد، آن صنعت، صذنعتی پویذاتر و بذه     روند. کار می به
باشد. بررسی ساختار بازار در حالت پویا بذه  بیانی دیگر صنعتی با قدرت رقابتی بیشتر می
باشذد. پویذایی بذازار را    هذای متفذاوت مذی   معنای مطالعه بازار در گذر زمان و بذرای دوره 

ر در ساختار بازار تعریف کرد. یک اقتصاد پویذا اقتصذادی اسذت کذه در هذر      توان تغیی می
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پردازند، فرایند تولید و سذهم بذازاری   هایی که فعازن اقتصادی به تولید میبازار، در دوره
تغییذر   تعسذر  بذه نسذبی،   صورت بهنسبت به کل تولیدات بازار،  ها بنگاهیا تولیدکنندگان 

بنابراین پویایی یک متغیر، تفاوت تغییذر آن متغیذر را طذی     ،(2011)فولررینگا،  .کند می
که این تفاوت با حالت مطلوب و بلندمذدت یذا    ،دهدنشان میهای مختلف و دوره ها سال

شود. بنابراین اهمیت مطالعه پویایی از آن جهت اسذت  حالت یرنواخت در نظر گرفته می
وضذعیت یذک متغیذر نسذبت بذه      و گیرد  ات در طول زمان مورد بررسی قرار میکه تغییر

 شود. حالت بلندمدت یا حالت مطلوب آن نشان داده می
توانذد بذه دو بخذش مجذزا     کند که مفهوم پویذایی مذی  بیان می ،(2011فولررینگا )

تقسیم شود: بخش اول تغییر در جمعیت تولیدکنندگان اقتصادی موجود در یک صذنعت  
 ،ز همان صذنعت بسذتگی دارد و بخذش دوم   ا ها بنگاهباشد که به میزان ورود و خروج  می

تغییر در سهم یک بنگاه از تولیدات یک صنعت خا  نسبت به کل تولیدات آن صذنعت  
 ی تولیدی آن صنعت بستگی دارد.ها بنگاهباشد که به رشد یا افت می

یی در حذال  هذا  بنگذاه یی وارد صنعت شذده و  ها بنگاهدر یک بازار یا صنعت، همواره 
هذای  برای دوره ها بنگاهیابد، بقای این د، در این روند آنچه اهمیت میخروج از آن هستن

نسبت به ورود  ها بنگاهرسد که تحرک باشد. در نتیجه به نظر میتر در صنعت میطوزنی
 گیری شذدت رقابذت  ها از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.تحرک جهت اندازهو خروج آن

ی هذا  بنگذاه و به معنای تغییذر در انذدازه و سذهم     (1994شود )بالدوین،  می گرفته کار به
 باشد.موجود در یک صنعت می

در این مطالعه به بررسی تحرک صنایع مورد پذیر  در بورس اوراق بهذادار تهذران   
پذذیری ایذن   گیری میزان پویایی و در نهایت قذدرت رقابذت  شاخصی برای اندازه عنان به

صنایع، پرداخته شده است. با توجه به عدم دسترسی به اطالعات همه صنایع موجذود در  
صنعت معرفی شذده در بذورس اوراق بهذادار     28صنعت از  24هران، بورس اوراق بهادار ت

مذورد بررسذی قذرار     د،ناز یک بنگاه در بازه زمانی مذورد مطالعذه داشذت    تر شیبتهران که 
 ند.  مورد پرداز  قرار گرفت 1395-1386سال از سال  10ها برای مدت و داده گرفت

ز معیذار عملرذرد اقتصذادی کذه در     گیذری تحذرک، عذالوه بذر اسذتفاده ا     برای اندازه
از معیار کارایی فنی نیذز اسذتفاده شذده اسذت.      ،مطالعات مشابه مورد استفاده قرار گرفته

و صذنایع   شود گیریهای تحرک اندازهای از شاخص شده است تا خانوده تال هم چنین 
وه د و در نهایت در این مطالعذه عذال  حرک مختلف مورد مقایسه قرار گیرتهای  با شاخص

باشد نیز های سالتر که یک رو  ترسیمی میهای تحرک، منحنیبر رو  کمی شاخص
 برای بررسی میزان تحرک صنایع مورد استفاده قرار گرفته است.
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 مطالعات پيشين -2
 500توزیذع پایذدار    انذدازه  یبررسپویایی خرد را با  ،(2010) و همراران 1گوجونگ

برای این کذار   ها آنند. ا همورد ارزیابی قرار داد 2009تا  2002شرکت برتر چینی از سال 
نمایش ساعتی و شاخص تحذرک   از سه رو  اندازه توزیع بنگاه با استفاده از قانون زیف،

، پایذدار هسذتند   اندازه توزیع شذرکت بذه کلذی    ند کها هها نشان دادند. دادها هاستفاده کرد
 کنند.  رعت تغییر میها به س، رتبه و سهم آنها بنگاهحالی که درآمد در

 گیری شدت رقابذت تحرک جهت اندازهکه  اینبا بیان  ،(1994) 2بالدوین و گورسری
ی هذا  سذال هذای تولیذدی کانذادا بذرای     رود، به بررسی تحرک و تمرکز در بخشمی کار به

گیری تحذرک از دو مجموعذه ارقذام تحذرک     برای اندازه ها آن ند.ا ختهپردا 1970-1979
بازاری است که از بنگذاه بازنذده بذه     مقدار سهمند. مجموعه اول مربوط به کناستفاده می

باشذد  بنگاه برنده انتقال یافته و مجموعه دوم مربوط به الگوی تغییر در سهم بازاری مذی 
و ضذریب   ها بنگاهگیری آن از دو رو  ضریب همبستگی بین سهم بازاری که برای اندازه

گیرنذد کذه تمرکذز     می نتیجه ها نآفاده شده است. است رگرسیون حداقل مربعات معمولی
ثابت باقی مانده است و این سبب تحرک قابل توجهی شذده   کاناداتولیدی های  در بخش
 است.

یی کذه در  ها بنگاهدر یک مدل تجربی، تفاوت شرایط تحرک را برای  ،(2015)3آماتو
گیذرد کذه شذرایط    ینتیجذه مذ   او. کرده اسذت اندازه نسبی یا مطلق تفاوت دارند، بررسی 

تحرک بستگی به اندازه بنگاه دارد. آماتو برای مطالعذه خذود از متغیرهذای: خذالص ورود     
 عنذوان  به، سود مورد انتظار، موانع تحرک، تمرکز و تغییر در تقاضا تهوابس ریمتغ عنوان به

 کند.متغیرهای توضیحی استفاده می
کذارایی فنذی و اقتصذادی کذه     هذای  با استفاده از شذاخص  ،(2004)4کانتنر و کروگر

، تحذرک  رفته بودبه کار  ها بنگاهتوسط گروسری برای تعیین میزان تغییرات دیفرانسیلی 
ی تولیدی آلمان را با استفاده از منحنی سالتر و زنجیره انتقذال مذارکوف بررسذی    ها بنگاه
تری مقذدار بیشذ   هذا  بنگذاه در ایذن   5گیرند که تحرک فنیکنند و در نهایت نتیجه میمی

 دارد. 6نسبت به تحرک اقتصادی

                                                           
1. JinzhungGuo 
2. Baldwin &Gorecki 
3. Louis Amato 
4. Cantner& Kruger 
5. Technological Mobility 
6. Economic Mobility 
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پذیری صنایع موجود در بورس اوراق به بررسی رقابت ،(1395پیشه )و نوح صدرایی
مذدت  مذدت و بلنذد  از دو منظذر کوتذاه   1392الذی   1382ی هذا  سذال بهادار تهران طذی  

هذای تحذرک   پذیری از شاخصدر این تحقیق برای ارزیابی میزان رقابت ها آنپردازند.  می
 هذای و شرط خذروج از وضذعیت، شذاخص    دیق یبند. شاخص اثر و شاخص ا هستفاده کردا
باشند. نتایج حاصل از ایذن  گیری میزان تحرک، میرفته در این تحقیق برای اندازه کار به

 خوردارند. پذیری پایینی بردهد که صنایع مورد بررسی از رقابتتحقیق نشان می
هذای بذزر    اسذتفاده از آمذار سرشذماری کارگذاه     با ،(1388پرتوی و همراران )پور

هذای تمرکذز و انحصذار بذرای     به بررسی و محاسبه شاخص 1386صنعتی کشور در سال 
هیرشذمن   - ی برتذر و هرفینذدال  هذا  بنگذاه های سذهم  صنعت با استفاده از شاخص 130

 ارند.دهد بیشتر صنایع ایران ساختار انحصاری دکه نتایج تحقیق نشان می ،اندپرداخته
های تلفیقی بذه تفریذک   داده یاقتصادسنجبا استفاده از الگوهای  ،(1388عسگری )

سذه رقمذی( و اشذتغال    ) های صنعتی ویرایش سذوم استاندارد فعالیت یبند طبقهکدهای 
 1379-1383پذیری این صنایع در طذی دوره  بندی قدرت رقابتبه رتبه نفر 149یک تا 
آوری و حفاظذت گوشذت،   یرد کذه صذنعت تولیذد، عمذل    گپردازد. در نهایت نتیجه میمی

پذذیری را  ها از فساد، بازترین رتبه قدرت رقابذت ها و چربیماهی، میوه، سبزیجات، روغن
دارد و صنعت ساخت موتورهای برقی، ژنراتور و ترانسفورماتور، کمترین رتبه را در قدرت 

 .پذیری به خود اختصا  داده استرقابت
 

 مبانی نظري -3
گیذری رقابذت بازارهذا در وضذعیت     غییر در ساختار بازار بهترین معیار بذرای انذدازه  ت

سذاختار بذازار را در یذک حالذت پویذا       ،هذای تحذرک  (. شاخص1395پویاست )صدرایی، 
ای از زمذان و بذا   های تمرکز که ساختار بازار را در نقطهشاخص برخالفکنند. بررسی می

دهند. در نگاه پویا وضعیت بازار در گذذر زمذان و بذین    نگاهی ایستا مورد مطالعه قرار می
یی هذا  بنگذاه گیرد. در یک صنعت یا بذازار همذواره   های مختلف مورد بررسی قرار میدوره

شوند. بنابراین مطالعه یک صذنعت بذرای یذک    یی خارج میها بنگاه چنین هموارد شده و 
ه وضعیت آن صنعت یذا بذازار   تری نسبت بکند تا مطالعه دقیقبازه زمانی به ما کمک می

 داشته باشیم.  
گیرد. صدرایی ی متفاوتی مورد استفاده قرار میها رو برای بررسی تحرک صنایع، 

شذاخص تحذرک عنذوان     عنذوان  بهمعیار را برای بررسی میزان تحرک صنایع  4 ،(1395)
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هذا  ثباتی، جمع قدر مطلق تفاوت بین فعالیتکند: ضریب همبستگی رتبه، شاخص بیمی
 در دو دوره و شاخص تحرک ساخته شده توسط زنجیره مارکوف.

هذای مختلذف مذورد مقایسذه قذرار      را در دوره ها بنگاهضریب همبستگی رتبه، رتبه 
در بذازار را در دو نقطذه از زمذان     ها بنگاهثباتی میانگین نسبت سهام دهد. شاخص بی می

دهذد. در  مورد بررسی قذرار مذی   محاسبه کرده و سپس میزان انحراف از میانگین وزنی را
هذا در دو  ها، قدر مطلق تفاوت بین فعالیذت رو  جمع بین قدر مطلق تفاوت بین فعالیت

هذای اولذین دوره   شده و سپس تقسیم بر مجموع سط  فعالیت یریگ اندازهنقطه از زمان 
هذای  شود. در رو  زنجیره مارکوف، با استفاده از معیارهذای قابذل مقایسذه شذاخص    می
ها برای صنایع مختلف، میزان تحرک و پویایی آن حرک ساخته و با مقایسه این شاخصت

ای از زمان مورد مطالعذه  از آنجا که در رو  زنجیره مارکوف بازه شود.صنایع بررسی می
ی دیگر تنها محدود به دو نقطه از زمان یا یک زمان خذا   ها رو گیرد و مانند قرار می
 توان انتظار داشت.را می ها رو نسبت به دیگر  یتر قیدقباشد، مقایسه نمی

های تحذرک اسذتفاده   در این پژوهش از رو  زنجیره مارکوف برای ساختن شاخص
بذدین معنذا کذه     ،باشذد شده است. زنجیره مارکوف یک فرایند تصادفی بدون حافظه مذی 

مذارکوف  ی کنذونی بسذتگی دارد. زنجیذره    ی بعد فقط به دورههای دورهی حالتمحاسبه
 رود.پویای بلندمدت به کار می یزیر برنامههایی با مسالل برای حل سیستم

 گیریم:وابسته است را در مجموعه زیر در نظر می tکه به زمان  xمتغیر تصادفی 
 tϵT{x1 …, xt} 

 تمذامی ، وابسذته بذه   xnبذا  Xn امذین متغیذر تصذادفی یعنذی     n احتمال برابر بذودن  
 آن است:متغیرهای تصادفی قبل از 

 P(Xn = xn | X1 = x1 … , Xn-1 = xn-1)  
های حاضر و گذشذته، فقذط بذه زمذان     توزیع شرطی هر حالت آینده با داشتن زمان

 :ندارد های گذشته بستگیحاضر بستگی دارد و به زمان
 P(Xn = xn | X1= x1, …, Xn – 1 = xn – 1) = P(Xn = xn | Xn -1 = xn-1 )  

بذه تمذام    iی است کذه هذر انتقذال ممرذن از حالذت      و این یک بردار احتمال سطر
 داریم:   iکه برای هر  یطور بهدهد. های موجود در سیستم را نشان می حالت

 ∑
n
j=1 pij = 1    

های دیگر با احتمازت وابسته در هر انتقال، یک فرایند انتقال از یک حالت به حالت
ره مذارکوف، ابتذدا بایذد یذک     شود. برای حل مسالل مربذوط بذه زنجیذ   زنجیره نامیده می
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n حالذت، در زنجیذره مذارکوف،   n ماتریس انتقال تشریل داد. با وجود 
پذارامتر خذواهیم    2

 گیرند.قرار می n*nداشت که در یک ماتریس 

(π1 … πn) بذرای محاسذبه مذاتریس انتقذال، بذه یذک بذردار احتمذازت ثابذت          
’=π 

یذن بذردار وضذعیت پایذدار را در     (. ا2004باشذد، نیذاز اسذت )کذانتر،      Pπ π=که یطور به
 دهد.  بلندمدت نشان می

در یک ماتریس انتقال عناصر بزر  روی قطر اصذلی تمایذل زیذادی بذه مانذدن بذه       
های بعدی دارند و این در حالی است که عناصر بزر  روی قطرهذای  حالت خود در دوره

ا دوره را دار هذای دیگذر بذین دو   فرعی، تمایل بازیی برای حرکت از یک حالت به حالذت 
های تحذرک وزن دادن بذه مقذدار عناصذر     بنابراین هدف شاخص ،(2004ند )کانتر، هست

های تحذرک یذک اسذرالر واقعذی     باشد. شاخصقطرهای فرعی در یک ماتریس انتقال می
ای روی مجموعه M(0) ϵ [0, 1] صورت ی توابع بهگذار ارز باشند که موجب پیوسته می
های انتقذال را  ای از ماتریسهای تحرک رتبهشوند. این شاخصیهای انتقال ماز ماتریس
  M(P2) اسذت، اگذر   P2دارای تحذرک بیشذتری نسذبت بذه      P1کنند، طوری که مهیا می

M(P1) >  .باشدM(I) = 0 نامند که ویژگذی ایذن مذاتریس عذدم     را ماتریس شناسایی می
لذت خذا  بذرای تمذام     به این معنا که احتمال ماندن در یذک حا  ،تحرک کامل آن است

باشد. از الزامات طبیعذی ایذن شذاخص تحذرک، ایذن اسذت کذه در        ها برابر یک میحالت
نتقال بذا توجذه   ی ااهگیرد و ماتریسهای انتقال دیگر قرار میتر از ماتریسی پایینا رتبه

 شوند. به آن تفسیر می
 اند از:تحرک که در این تحقیق مورد عبارتهای  شاخص

MB(P) = ∑ πi

iɛI

∑ pij 

iɛI

|i − j| 

MU(P) = n ∑ πi

(1 − pij)

(n − 1)
iɛI

 

MP(P) =
(n − trace(p))

(n − 1)
 

ME(P) =
(n − ∑ |λi(p)|iɛI

(n − 1)
 

M2(P) = 1 − |λ2(p)| 

MD(P) = 1 − |det (p)| 

MB (P) شود. این شذاخص یذک ویژگذی دارد کذه بذه      شاخص بارتولومیو نامیده می
دهذد. بذرای   مذی  تذر  کوچذک های بیشتری را نسذبت بذه تغییذرات    ، وزنتر زر بتغییرات 
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 πکه  طوری ،باشد می π = ( π1, …, πn)محاسبه این شاخص نیاز به بردار احتمازت ثابت 

= Pπ .باشد 
MU (P)  شودو شرط خروج از حالت فعلی نامیده می دیق یباحتمال. 
MP (P) معرذوس میذانگین هارمونیذک     شود. ایذن شذاخص از  شاخص اثر نامیده می

بندی  مقیاس n /(n–1) لهیوس بهآید که دوره مورد انتظار ماندن در هر حالت به دست می
 است. شده

ME (P) شود.شاخص مقدار ویژه نامیده می λi(P) ، i ین مقذدار ویذژه   تذر  بزر امین
 باشد.  می Pماتریس 

M2 (P) های انتقذال مذارکوف   تریسجا که ماباشد. از آنشاخص مقدار ویژه دوم می
از واحذد   تذر  بذزر  و قدرمطلق بقیه مقذادیر ویذژه    یک مقدار ویژه برابر واحد دارند اغلب

، نرخ تقریبی همگرایذی را در یذک زنجیذره مشذخص     تر بزر دومین مقدار ویژه  نیستند،
 کند. می

 MD (P)باشد. این شاخص به میانگین مقدار قدرمطلق مقادیر شاخص دترمینان می
 باشد.یژه بستگی دارد که ناشی از برابری دترمینان و حاصل مقادیر ویژه میو

های تحرک، با استفاده از میانگین این شذش  در این تحقیق پس از محاسبه شاخص
ها محاسبه شده و بذه پذنج   گیرند. میانگین شاخصشاخص، صنایع مورد مقایسه قرار می

 شود:  می قسمت تقسیم
 

 هابندي شاخص. رتبه1جدول 

1-8/0 8/0-6/0 6/0-4/0 4/0-2/0 2/0-0 
 خیلی پایین تحرک تحرک پایین تحرک متوسط تحرک باز تحرک خیلی باز

 
یذن معیارهذا   تذا تحذرک ا   نیاز استهای تحرک، به معیارهایی برای محاسبه شاخص
و با توجه به میذزان تحذرک ایذن معیارهذا، صذنایع بذه لحذا          برای صنایع محاسبه شود

رند. معیارهای مورد اسذتفاده در ایذن تحقیذق کذارایی     پذیری مورد مقایسه قرار گیرقابت
 د.  نباش می فنی و عملررد اقتصادی

. سذهم  شذود استفاده مذی  ها بنگاهگیری عملررد اقتصادی از سهم فرو  برای اندازه
ی موجذود در صذنعت   ها بنگاهاز کل فرو   1به معنای سهم فرو  بنگاه  ها بنگاهفرو  

ی موجذود در  هذا  بنگذاه برای این که این مقدار برای  باشد.مربوطه در یک سال خا  می
به این طریق که سهم فذرو    ،یک صنعت قابل مقایسه باشند، این معیار باید نرمال شود
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. در یران سهم فرو  آن صذنعت تقسذیم شذود   در یک سال خا  بر بیشترین م 1بنگاه 
 )0،1 [د شذده  در فاصله محذدو  نهایت عملررد اقتصادی یا سهم فرو  نرمال شده بنگاه

باشذد.  گیرد که حداقل یک بنگاه دارای کران بازی این بنگاه یعنی مقدار یک می می قرار
 باشد.  می مدنظر ها بنگاهبنابراین در این معیار تغییرات نسبی 

ها را محاسبه کذرد. بذرای ایذن    ها به دادهبرای محاسبه کارایی فنی باید نسبت نهاده
داده  عنذوان  بذه متغیر کار و سرمایه  2نهاده و  عنوان بهبنگاه  منظور از یک متغیر فرآورده

مذورد   هذا  دادهکه در این تحقیذق بذا اسذتفاده از رو  تحلیذل پوششذی       شوداستفاده می
 محاسبه قرار گرفته است.

هذای انتقذال   برای تشریل ماتریس انتقال، پس از مشخص شدن معیارها، باید حالت
 صذورت  بذه گرفته شده در ایذن تحقیذق    کار به معیارهایکه  اینرا تعیین کرد. با توجه به 

حالت یا وضذعیت در نظذر    4اند و در بازه بین یک و صفر قرار دارند، نسبی محاسبه شده
نذد:  ا هبه این صورت در نظر گرفته شد 4تا  1از حالت  ترتیب بهها . حالته استگرفته شد

هذای مشذخص   با توجه به حالت . بنابراین75/0-1و  75/0-50/0، 50/0-25/0، 25/0-0
ها کمتذر از  ها و هم چنین کارایی فنی آنیی که سهم فرو  نرمال شده آنها بنگاهشده، 
، 2، در حالذت  25/0-50/0یی کذه بذین   هذا  بنگذاه ، 1باشد، در حالذت یذا وضذعیت     25/0
 باشند، 75/0-1یی که بین ها بنگاه بازخرهو  3، در حالت 50/0-75/0یی که بین ها بنگاه

هذای مشذخص شذده، بذرای هذر      گیرند. با توجه به حالذت قرار می 4در وضعیت یا حالت 
هذای هذر سذطر آن    که مجموعه درایذه  ،شودتشریل می 4*4صنعت یک ماتریس انتقال 

دهذد و  برابر یک بوده و هر درایه احتمال انتقال از یک حالت به حالت دیگر را نشان مذی 
 شود:به رو  زیر محاسبه می

 𝑝ij =
aij

∑ aij

4

j=1

 

pij  احتمال انتقال از حالتi  بهj دهدرا نشان می .aij  تعداد انتقازت از حالتi به j 

∑ و aij

4

j=1
 دهد. می را نشان ها حالتبه تمام iتمام انتقازت از حالت  

های تحرک که یک رو  کمی اسذت، از  در این تحقیق عالوه بر استفاده از شاخص
ی هذا  بنگذاه یک رو  کیفی نیز برای بررسی میزان تحذرک   عنوان بهمنحنی سالتر  رو 

ن تحذرک  کذرد متصذور  منظذور   بذه موجود در صنعت استفاده شده است. منحنذی سذالتر   
گیذرد و یذک مقایسذه کیفذی از     مورد اسذتفاده قذرار مذی    یعملررد اقتصادکارایی فنی و 

م معیارهای عملررد اقتصادی و کارایی فنذی  دهد. در این مطالعه با رسها را به ما می داده
دوره پایه رسم شذده و   عنوان بهابتدا منحنی برای یک فاصله زمانی  ،های متناوبدر دوره
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در بذاز یذا   کذه   ایذن های بعد، با توجه بذه  های رسم شده در دورهسپس با مقایسه منحنی
هرچذه میذزان   شذود.  میذزان پراکنذدگی مشذخص مذی     پایین منحنی پایه قذرار بگیرنذد،  

باشذند،   ی پایذه، پراکنذدگی بیشذتری داشذته    های بعد نسذبت بذه دوره  های دوره منحنی
 شاخص مربوطه تحرک بیشتری دارد.

با توجه به عدم دسترسی به اطالعات همه صذنایع موجذود در بذورس اوراق بهذادار     
ر از تذ  صنعت معرفی شده در بورس اوراق بهادار تهران که بذیش  28صنعت از  24تهران، 

هذا بذرای   و داده همورد بررسی قرار گرفتذ  ند،ا هیک بنگاه در بازه زمانی مورد مطالعه داشت
 . اند هدشپرداز   1395-1386سال از سال  10مدت 
 

 هاي تحرکنتایج حاصل از شاخص -4
هذای تحذرک متفذاوت،    شذود، شذاخص  مشذاهده مذی   (2)کذه در جذدول    طور همان
دهنذد. در شذاخص بذارتلومیو    ز خذود نشذان مذی   های مختلفی را برای هر صنعت ا تحرک
(MB) هذای  سازی امالک و مستغالت، منسوجات و صذنعت رایانذه و فعالیذت    صنایع انبوه

دهنذد.  وابسته به آن، بیشترین تحرک فنی را نسبت به سایر صذنایع از خذود نشذان مذی    
قند  زج بهکمترین مقدار این شاخص نیز مربوط به صنایع محصوزت غذایی و آشامیدنی 

اجتماعی و صذنعت خذدمات فنذی و     تأمین جز بههای بازنشستگی  و شرر، بیمه و صندوق
 (MU)قیذد و شذرط احتمذال خذروج از وضذعیت فعلذی       باشد. در شاخص بیمهندسی می

سذازی امذالک و   بیشترین مقدار شذاخص تحذرک مربذوط بذه صذنایع منسذوجات، انبذوه       
و کمترین مقدار این شاخص نیز مربوط بذه   های وابسته به آن،مستغالت، رایانه و فعالیت

اجتمذاعی و   تأمین جز بههای بازنشستگی صنایع حمل و نقل و انبارداری، بیمه و صندوق
 باشد. صنعت خدمات فنی و مهندسی می
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 . تحرک عملکرد فنی2 جدول

 تحرک ميزان ميانگين MB(P) MU(P) MP(P) ME(P) M2(P) MD(P) صنعت

وابسته به  های یتو فعالرایانه 
 آن

 ازب خیلی 0/847 0/996 0/830 0/852 0/921 0/787 0/699

 باز 0/750 0/999 0/394 0/770 0/803 0/744 0/793 مستغالت امالک و یساز انبوه

 باز 0/743 1/000 0/578 0/857 0/861 0/586 0/577 فلزی هایکانه استخراج

 باز 0/712 0/943 0/739 0/760 0/979 0/464 0/386 اعتباری اتمؤسس و هابانک

 بازنشستگی صندوق و بیمه
 اجتماعی تأمین جز به

 باز 0/690 0/941 0/941 0/941 1/059 0/148 0/111

 باز 0/681 0/962 0/723 0/793 0/793 0/434 0/379 فلزی محصوزت ساخت

 باز 0/663 0/992 0/413 0/722 0/773 0/594 0/484 دارویی محصوزت و مواد

 باز 0/620 0/976 0/361 0/653 0/653 0/568 0/511 غیرفلزی کانی محصوزت سایر

 باز 0/610 0/982 0/351 0/661 0/733 0/511 0/420 برقی یها دستگاه و آزتماشین

 باز 0/609 0/995 0/265 0/632 0/644 0/597 0/522 شرر و قند

و  کک نفتی، هایفراورده
 ایهسته سوخت

 باز 0/601 0/908 0/077 0/592 0/792 0/667 0/571

 متوسط 0/577 0/956 0/287 0/574 0/574 0/571 0/500 شیمیایی محصوزت

 متوسط 0/564 0/455 0/091 0/245 0/845 1/000 0/750 منسوجات

 متوسط 0/523 0/895 0/309 0/579 0/579 0/443 0/332 سرامیک و کاشی

 متوسط 0/500 0/916 0/202 0/499 0/499 0/484 0/399 اساسی فلزات

 و انبارداری نقل، و حمل
 ارتباطات

 متوسط 0/485 0/874 0/400 0/485 0/485 0/331 0/336

 متوسط 0/473 0/902 0/208 0/481 0/481 0/413 0/352 قطعات ساخت و خودرو

 متوسط 0/470 0/882 0/244 0/457 0/457 0/435 0/342 و گچ آهک سیمان،

 متوسط 0/464 0/925 0/161 0/485 0/485 0/407 0/323 جهیزاتت و آزتماشین

 آشامیدنی و غذایی محصوزت
 شرر و جز قند به

 متوسط 0/427 0/899 0/111 0/454 0/454 0/351 0/292

 پایین خیلی 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 مهندسی و فنی خدمات

 منبع: محاسبات تحقیق

 
بازنشستگی های  در صنایع بیمه و صندوق (MP)به شاخص اثر  تحرک فنی با توجه

های وابسذته  ات اعتباری و صنعت رایانه و فعالیتمؤسسها واجتماعی، بانک تأمین جز به
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دهد و با توجه بذه ایذن شذاخص،    به آن نسبت به دیگر صنایع مقدار بیشتری را نشان می
ی و مهندسی، نسبت به دیگر تحرک صنایع منسوجات، سیمان، آهک و گچ و خدمات فن

در  (ME). میزان تحرک صنایع با توجه به شذاخص مقذادیر ویذژه    باشد می ترصنایع پایین
هذای فلذزی و   اجتماعی، استخراج کانه تأمین جز بههای بازنشستگی صنایع بیمه و صندق
را  های وابسته به آن و در مقایسه با دیگر صذنایع میذزان بذازتری   صنعت رایانه و فعالیت

قنذد و شذرر،    جذز  بذه در صنایع محصوزت غذایی و آشذامیدنی   چنین همدهد و نشان می
دهذد. شذاخص   منسوجات و خدمات فنی و مهندسی میزان کمتری را از خود نشذان مذی  

 تذأمین  جذز  بذه های بازنشستگی در صنایع بیمه و صندوق (M2)دومین مقدار ویژه بزر  
 هذم  آنهذای وابسذته بذه    صنعت رایانه و فعالیذت  ات اعتباری ومؤسسها واجتماعی، بانک

هذای نفتذی، کذک و    وردهآچون شاخص اثر، بیشترین مقدار و در صذنایع منسذوجات، فذر   
ای و صذنعت خذدمات فنذی و مهندسذی، کمتذرین مقذدار را دارد. آخذرین        سوخت هسته

باشد که بر اساس ایذن  می (MD)شاخص مورد بررسی در این تحقیق، شاخص دترمینان 
سازی امالک و مستغالت و صنعت رایانذه و   های فلزی، انبوهص صنایع استخراج کانهشاخ
های وابسته به آن بیشترین تحرک و صنایع حمل و نقل و ارتباطات، منسوجات و فعالیت

خدمات فنی و مهندسی، کمترین تحرک در بذین دیگذر صذنایع را دارنذد. بذا توجذه بذه        
وابسذته بذه آن بیشذترین تحذرک را     هذای   لیتمیانگین شش شاخص، صنعت رایانه و فعا

صنایع تحرک متوسط و باز دارنذد و صذنعت خذدمات     یشترنسبت به دیگر صنایع دارد. ب
 .فنی و مهندسی با تحرک صفر، کمترین تحرک را دارد

را در صنایع مورد بررسی بذا اسذتفاده از    ها بنگاهتحرک سهم نرمال شده  (3)جدول 
صذنایع حمذل و نقذل و     (MB)دهد. در شذاخص بذارتلومیو   های تحرک نشان میشاخص

سازی امالک و مستغالت، بیشترین تحرک اقتصذادی  ارتباطات، قند و شرر و صنعت انبوه
دهند. کمترین مقدار این شاخص نیز مربوط به ه سایر صنایع از خود نشان میرا نسبت ب
های وابسته و صنعت خذدمات فنذی و   ها و مؤسسات اعتباری، رایانه و فعالیتصنایع بانک
 باشد.مهندسی می
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 . تحرک عملکرد اقتصادي3جدول 

 ميانگين MB(P) MU(P) MP(P) ME(P) M2(P) MD(P) صنعت
 ميزان
 تحرک

 و انبارداری نقل، و لحم
 ارتباطات

 باز 0/610 0/992 0/265 0/685 0/750 0/472 0/493

 متوسط 0/583 0/991 0/253 0/651 0/651 0/514 0/438 شرر و قند

 جز به غذایی محصوزت
 شرر و قند

 متوسط 0/580 0/930  0/376 0/435  0/000

 متوسط 0/574 1/000  0/361 0/361   فلزی محصوزت ساخت

 و امالک یساز انبوه
 مستغالت

 متوسط 0/490 0/963 0/171 0/559 0/638 0/286 0/321

 پایین 0/417 0/625  0/313 0/313   فلزی هایکانه استخراج

 و آزتماشین
 برقی یها دستگاه

 متوسط 0/416 0/870 0/135 0/443 0/443 0/332 0/277

 متوسط 0/409 0/846 0/085 0/411 0/411 0/400 0/300 سرامیک و کاشی

 صندوق و بیمه
 تأمین جز به بازنشستگی

 اجتماعی

 پایین 0/395 0/633 0/267 0/589 0/589 0/167 0/125

 پایین 0/389 0/700  0/233 0/233   قطعات ساخت و خودرو

 پایین 0/377 0/987 0/090 0/593 0/593   اساسی فلزات

 پایین 0/344 0/879 0/011 0/426 0/426 0/184 0/138 تجهیزات و آزتماشین

 پایین 0/335 0/714 0/099 0/322 0/322 0/316 0/237 دارویی محصوزت و مواد

 پایین 0/334 0/876  0/563 0/563   منسوجات

 کانی محصوزت سایر
 غیرفلزی

 پایین 0/324 0/684 0/120 0/299 0/299 0/302 0/237

 پایین 0/306 0/914 0/066 0/354 0/423 0/044 0/033 شیمیایی محصوزت

 پایین 0/285 0/686 0/063 0/298 0/298 0/209 0/157 و گچ آهک سیمان،

 هایفعالیت و رایانه
 آن به وابسته

 پایین 0/285 0/769 0/000 0/339 0/602 0/000 0/000

 اتمؤسس و هابانک
 اعتباری

 پایین 0/213 0/693 0/029 0/278 0/278 0/000 0/000

 پایین 0/207 0/676 0/020 0/272 0/272   پالستیک و زستیک

 خیلی 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 مهندسی و فنی خدمات
 پایین

 منبع: محاسبات تحقیق
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بیشذترین مقذدار    (MU)و شرط احتمال خروج از وضذعیت فعلذی    دیق یبدر شاخص 
تباطات، کاشذی و سذرامیک   شاخص تحرک مربوط به صنایع قند و شرر، حمل و نقل و ار

، رایانذه و  ات اعتبذاری مؤسس ها وبانکو کمترین مقدار این شاخص نیز مربوط به صنایع 
باشد. تحرک فنی بذا توجذه بذه    های وابسته و صنعت خدمات فنی و مهندسی میفعالیت

سذازی  در صنایع حمل و نقل و ارتباطات، قند و شذرر و صذنعت انبذوه    (MP)شاخص اثر 
دهد و بذا توجذه بذه     تغالت نسبت به دیگر صنایع مقدار بیشتری را نشان میامالک و مس

این شاخص، تحرک صنایع خذودرو و سذاخت قطعذات، زسذتیک و پالسذتیک و صذنعت       
شد. میزان تحرک صنایع بذا  با میترخدمات فنی و مهندسی، نسبت به دیگر صنایع پایین

و ارتباطذات، قنذد و شذرر و     در صنایع حمذل و نقذل   (ME)توجه به شاخص مقادیر ویژه 
دهذد و خذودرو و   فلزات اساسی در مقایسه با دیگر صذنایع میذزان بذازتری را نشذان مذی     

ساخت قطعات، زستیک و پالستیک و صنعت خدمات فنی و مهندسی میزان کمتذری را  
در صذنایع قنذد و شذرر،     (M2)دهد. شاخص دومین مقدار ویذژه بذزر    از خود نشان می
و صنعت حمل و نقل و ارتباطذات،   اجتماعی تأمین جز بهبازنشستگی ای هبیمه و صندوق

های وابسته بذه آن و  و تجهیزات، رایانه و فعالیت آزت نیماشبیشترین مقدار و در صنایع 
صنعت خدمات فنی و مهندسی کمترین مقدار را دارد. آخرین شاخص مذورد بررسذی در   

بر اساس این شذاخص صذنایع سذاخت    باشد که می (MD)این تحقیق، شاخص دترمینان 
محصوزت فلزی، حمذل و نقذل و ارتباطذات و قنذد و شذرر بیشذترین تحذرک و صذنایع         

اجتماعی و صنعت  تأمین جز بههای بازنشستگی های فلزی، بیمه و صندوقاستخراج کانه
کلذی بذا    صورت بهترین تحرک در بین دیگر صنایع را دارند.  خدمات فنی و مهندسی، کم

گیری شده، صنایع حمل و نقل و ارتباطذات و  های تحرک اندازهمیانگین شاخص توجه به
دهنذد و  قند و شرر، تحرک اقتصادی بیشتری را نسبت به دیگر صنایع از خود نشان مذی 

بذروز  صنایع خودرو و ساخت قطعذات و خذدمات فنذی و مهندسذی، تحذرک کمتذری را       
گیری بردار احتمازت ثابذت،  م شرلد. برای بررسی عملررد اقتصادی، به دلیل عددهن می

، بذرای  داشتهها نیاز به دسترسی به بردار احتمازت ثابت ها که محاسبه آنبرخی شاخص
کلی و با توجذه بذه سذه شذاخص      صورت بهبنابراین  ،برخی از صنایع محاسبه نشده است

 (4)بندی صنایع در جدول دترمینان و شاخص اثر و هم چنین شاخص مقادیر ویژه، رتبه
 آورده شده است.
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 . تحرک عملکرد اقتصادي با توجه به سه شاخص4جدول 

 MP(P) ME(P) MD(P) صنعت
 سه ميانگين

 شاخص
 ميزان

 تحرک
 باز خیلی 0/809 0/992 0/685 0/750 ارتباطات و انبارداری نقل، و حمل

 باز 0/764 0/991 0/651 0/651 شرر و قند

 باز 0/724 0/987 0/593 0/593 اساسی فلزات

 باز 0/720 0/963 0/559 0/638 مستغالت و امالک سازیانبوه

 باز 0/667 0/876 0/563 0/563 منسوجات

 جز به بازنشستگی صندوق و بیمه
 اجتماعی تأمین

 باز 0/604 0/633 0/589 0/589

 متوسط 0/585 0/870 0/443 0/443 برقی یها دستگاهو  آزتماشین

 متوسط 0/580 0/930 0/376 0/435 شرر و قند جز به غذایی محصوزت

 متوسط 0/577 0/879 0/426 0/426 تجهیزات و آزتماشین

 متوسط 0/574 1/000 0/361 0/361 فلزی محصوزت ساخت

 متوسط 0/570 0/769 0/339 0/602 آن به وابسته های یتو فعال رایانه

 متوسط 0/564 0/914 0/354 0/423 شیمیایی محصوزت

 متوسط 0/556 0/846 0/411 0/411 سرامیک و کاشی

 متوسط 0/453 0/714 0/322 0/322 دارویی محصوزت و مواد

 متوسط 0/427 0/684 0/299 0/299 غیرفلزی کانی محصوزت سایر

 متوسط 0/427 0/686 0/298 0/298 گچ و آهک سیمان،

 متوسط 0/417 0/625 0/313 0/313 فلزی هایکانه استخراج

 متوسط 0/416 0/693 0/278 0/278 اعتباری اتمؤسس و هابانک

 متوسط 0/407 0/676 0/272 0/272 پالستیک و زستیک

 پایین 0/389 0/700 0/233 0/233 قطعات ساخت و خودرو

 پایین خیلی 0/000 0/000 0/000 0/000 مهندسی و فنی خدمات

 منبع: محاسبات تحقیق
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عت حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و صنعت قند با توجه به این سه شاخص، صن
و شرر، بیشترین تحرک اقتصادی و صنایع خودرو و سذاخت قطعذات و صذنعت خذدمات     

را در مقایسه با سذایر صذنایع مذورد بررسذی از      فنی و مهندسی کمترین تحرک اقتصادی
 ند.ا هخود نشان داد

 

 نتایج حاصل از منحنی سالتر -5
توان به این نتیجه رسید که میزان تحذرک   می نحنی سالتر،با توجه به نمودارهای م
ی هذا  بنگذاه بیشتر، بازتر است و صذنایعی کذه تعذداد    ی ها بنگاهفنی در صنایعی با تعداد 

و سذاخت   خودرودهند. صنایعی مانند  می کمتری دارند، تحرک فنی کمتری را نیز نشان
ی برقی ها دستگاهو  آزت نیاشمقند و شرر،  جز بهقطعات، محصوزت غذایی و آشامیدنی 

و ... تحرک فنی بازیی را نسبت به دیگذر صذنایع در دوره زمذانی مذورد بررسذی از خذود       
ند. با توجه به این نمودارها، میزان تحرک اقتصذادی در اغلذب صذنایع پذایین     ا هنشان داد

ات انذدکی در  ثابت بوده و تغییر باًیتقر ییها اندازهصنایع دارای  بیشترباشد. در نتیجه  می
در دوره زمانی مورد بررسی رخ داده است. نمودارهذا در صذنعت    ها بنگاهمیزان اندازه این 

دهنذد.   می تحرک را نشان خدمات فنی و مهندسی هم چون نمودارهای کارایی فنی، عدم
، یرفلذز یغبا توجه به نمودارهای تحرک اقتصادی، صنایعی چون سایر محصذوزت کذانی   

و  آزت نیماشذذکاشذذی و سذذرامیک، مذذواد و محصذذوزت دارویذذی،  سذذیمان، آهذذک و گذذچ،
دهنذد و   مذی  برقی، میزان تغییرات بیشتری را بین دیگر صنایع از خود نشانی ها دستگاه

و در نتیجذه   هذا  آنی صنایع و میزان سذهم بذازاری   ها بنگاهاین به معنای تغییر در اندازه 
هذای   توجه به نتایج حاصذل از منحنذی   صورت کلی با باشد. به می تحرک بازتر این صنایع

سالتر، کارایی فنی در بین صنایع مذورد بررسذی در بذازه زمذانی مذورد مطالعذه، تحذرک        
 دهد. می بازتری را نسبت به تحرک اقتصادی از خود نشان

 اند.های سالتر در پیوست آورده شدهنمودارهای حاصل از منحنی
 

 و پيشنهاد بنديجمع -6
و اقتصذادی صذنایع مذورد پذذیر  بذورس اوراق بهذادار        ینتحرک فدر این تحقیق 

. از بین صذنایع و هذم   ه استتهران که بیشتر از دو بنگاه داشتند، مورد بررسی قرار گرفت
ی زمذانی مذورد   هذایی کذه اطالعذات کامذل را در بذازه     ی مورد بررسی، آنها بنگاهچنین 
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بنگاه مورد بررسذی   220نعت و ص 22ند. در نهایت ا هند، کنار گذاشته شدا همطالعه نداشت
های سالتر، میذزان تغییذرات عملرذرد فنذی و     ند. در ابتدا با استفاده از منحنیا هقرار گرفت

کذه   ه اسذت هذا مشذخص شذد   با توجه به نتایج حاصل از این منحنذی  واقتصادی بررسی 
ی های سالتر بذرا عملررد فنی تحرک بازتری را نسبت به عملررد اقتصادی دارند. منحنی

کمذی   صذورت  بذه روند و مقذدار دقیذق تحذرک را    می کار به متصور ساختن میزان تحرک
هذای  گیری شاخصتر میزان تحرک، اندازهبنابراین برای بررسی دقیق ،کنندمشخص نمی

نذد. نتذایج حاصذل از    ا ههای انتقال مورد استفاده قذرار گرفتذ  تحرک با استفاده از ماتریس
کذه عملرذرد فنذی تحذرک بیشذتری را نسذبت بذه         ه اسذت های تحرک نشان دادشاخص

صنایع از نظر میزان تحرک با اسذتفاده از هذر شذاخص     چنین همعملررد اقتصادی دارند. 
کلذی   صورت بهند. ا ههای مختلف، نتایج متفاوتی را نشان دادند که شاخصا هبندی شدرتبه

سذتغالت، بیشذترین   سذازی امذالک و م   های وابسته بذه آن و انبذوه   صنایع رایانه و فعالیت
ند. بیشترین تحرک اقتصادی نیذز مربذوط بذه صذنایع     هد میتحرک فنی را از خود نشان 

 باشد.حمل و نقل و ارتباطات و قند و شرر می
با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، برخی از صنایع از تحذرک بذازیی برخذوردار    

شذود  شذد بنذابراین پیشذنهاد مذی    باپذیر بودن این صنایع مذی گر رقابتباشند که بیانمی
نهادهای مربوطه شرایط ززم برای حضور این صذنایع در بازارهذای آزاد و عرصذه رقابذت     

 الملل را فراهم کنند.بین
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