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اثر تجارت الکترونیکی بر بهرهوری نیروی کار
(مطالعه در صنایع کارخانه ای استان آذربایجان شرقی)
نیلوفر مرادحاصل 1ـ فاطمه حسین زاده تیرآبادی
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تاريخ دريافت 92/8/12 :تاريخ پذيرش93/3/5 :

چكيده
امروزه با توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و از مصادیق آن تجارت الکترونیک و مکانیزه شدن تولید ،قدرت فیزیکی و
جسمانی در بسیاری از کارها دیگر عامل تعیینکننده نمیباشد .در این مطالعه به بررسی عواملی همچون اثر خرید و
فروش الکترونیکی و سرمایه انسانی بر بهرهوری نیروی کار پرداخته شده است.جامعة بررسی شده صنایع استان
آذربایجان شرقی (93صنعت با کدهای  ISICچهار رقمی) و واحدهای نمونهای ،کارگاههای صنعتی با  01نفر کارکن و
بیشتر است.تابع بهرهوری نیروی کار با لحاظ خرید و فروش الکترونیکی و سرمایه انسانی با استفاده از دادههای تلفیقی
کارگاههای صنعتی استانآذربایجان شرقی طی سالهای  0931-0933برآورد شده است.بهرهوری نیروی کار درصنایع
کارخانهایاستان آذربایجان شرقیبا استفاده از تابع تولید کاب داگالسوموجودی سرمایه در صنایع این استان با استفاده از
اصل شتاب محاسبه شده است .نتایج حاکی از این است که خرید الکترونیکی در صنایع استان اثری منفی ومعنادار بر
بهرهوری نیروی کار دارد ،اما فروش الکترونیکی اثر معناداری بر بهرهوری نیروی کار ندارد و سرمایه انسانی بر بهرهوری
نیروی کار اثری مثبت و معنادار دارد.
طبقه بندي F16,L81,J24 :JEL

واژگان كليدي :بهرهوری نیروی کار ،تجارت الکترونیکی ،سرمایه انسانی

 1عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
 2کارشناس ارشد اقتصاد( f.hosseinzadeh512@yahoo.comمسئول مکاتبات)
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 -1مقدمه
در همه کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه بهره-
وری یکی از موضوعات مهم و از ضرورتهای توسعه
اقتصادی و کسب برتری رقابتی در عرصههای بین المللی
محسوب میشود .بررسی عملکرد کشورهایی که طی چند
دهه اخیر رشد اقتصادی قابل توجهی داشتهاند ،بیان این
واقعیت است که اکثر این کشورها سهم عمدهای از رشد
خود را از رشد بهرهوری به دست آوردهاند.
به عالوه در اقتصاد مدرن ،به غیراز عوامل تولید سنتی
(سرمایه فیزیکی و نیروی کار) ،عوامل تولیدی جدیدی پا به
عرصه گذاشته است که بسیار حایز اهمیت است ،ازجمله
توانایی انسانی (اغلب تحت عنوان سرمایه انسانی مطرح می-
شوند) ،سازمان دادن محل کار (اغلب تحت عنوان سرمایه
سازمانی معرفی میشود) ،تجارت الکترونیکی (خرید و
فروش الکترونیکی).در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و
در حال توسعه سرمایه گذاریهای فراوانی برای توسعه و
استفاده از این عوامل جدید تولید انجام گرفته است.
تجارت الکترونیکی (13 )ECیکی از مظاهر واقعی کاربرد
فناوری اطالعات و ارتباطات(فاوا)24در اقتصاد و یا یکی از
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اثرات اقتصاد دانش محور مطرح است .گسترش تجارت
الکترونیکی در سطح جهانی تا حدی سریع انجام گرفته
است و مزیتهای آن تا اندازهای واضح و روز به روز در حال
گسترش است که صاحبان صنایع درکشورهای در حال
توسعه به شدت راغب شده اند جهت افزایش بهرهوری از آن
استفاده نمایند.
در کنار اوصاف باال یکی از سواالت که صاحبان صنایع
کارخانه ای با آن مواجه خواهند بود این است که آیا استفاده
از خرید و فروش الکترونیکی بر بهرهوری نیروی کار نیز موثر
است یا خیر؟ پاسخ به این سوال موضوع اصلی مقاله حاضر
است .اهمیت پاسخ دادن به این سوال از آنجا ناشی میشود
که نیروی کار به عنوان یکی از اصلیترین عوامل تولید
همواره نقش کلیدی در تولید داشته است به طوری که
بسیاری مهمترین نوع بهرهوری را بهرهوری انسانی برشمرده
اند .از این رو شناسایی عوامل موثر بر بهرهوری نیروی کار
بسیار حایز اهمیت است و از آنجایی که خرید و فروش
الکترونیکی یکی از عواملی است که امروزه نیروی کار با آن
سروکار دارد شناسایی تاثیر خرید و فروش الکترونیکی
اهمیت دو چندان پیدا میکند.
در مطالعه انجام شده به برآورد اثر خرید و فروش
الکترونیکی و سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار در
صنایع استان آذربایجان شرقی پرداخته می شود.جامعه
بررسی شده شامل صنایع کارخانه ای استان آذربایجان

شرقی در کدهای ISICچهار رقمی می باشد و تابع بهره
وری نیروی کار با لحاظ خرید و فروش الکترونیکی و سرمایه
انسانی با استفاده از داده های تلفیقی کارگاههای صنعتی
استانآذربایجان شرقی طی سالهای  9331-9331برآورد می
شود.منظور از این تحقیق پاسخ به این مساله است که آیا
خرید و فروش الکترونیکی بر بهره وری نیروی کار صنایع
کارخانه ای در استانآذربایجان شرقی اثر دارد؟
اهمیت این پرسش از آنجا ناشی می شود که نیروی
کار،به عنوان یکی از کلیدی ترین عوامل تاثیرگذار بر بهره
وری نیروی کا ر می باشد .و از آنجا که شناسایی تاثیر
تجارت الکترونیک بر بهره وری نیروی کاراهمیت زیادی
دارد.بنابراین همان طورکه گفته شد اثر تجارت الکترونیکی
بر بهره وری نیروی کار و همچنین مقایسه اینکه اثر گذاری
در کدامیک از صنایع ساخت بیشتر است.بهره وری نیروی
کار ،متغیرهای خرید و فروش الکترونیکی حجم سرمایه و
سرمایه انسانی جزء متغیرهای این تحقیق به شمار می
آیند.
دراین مطالعه اثر خرید و فروش الکترونیکی بر بهرهوری
نیروی کار در صنایع کارخانه ای استان آذربایجان شرقی
بررسی و برآورد می شودو فرضیه های مقاله عبارتند از :
 -0خرید الکترونیکی بر بهرهوری نیروی کار در صنایع
استان آذربایجان شرقی اثر مثبت و معنادار دارد.
 -2فروش الکترونیکی بر بهرهوری نیروی کار در صنایع
استان آذربایجان شرقی اثر مثبت و معنادار دارد.
 -99سرمایه انسانی بر بهرهوری نیروی کار در صنایع
کارخانه ای استان آذربایجان شرقی اثر مثبت و معنادار دارد.
برای آزمون فرضیه های ذکر شده ،از داده های مربوط
به صنایع استان آذربایجان شرقی در طی سالهای 31-33
استفاده شده و اطالعات مربوط به متغیرهای ارزش افزوده،
تعداد نیروی کار ،سرمایه انسانی و متغیر های خرید و فروش
الکترونیکی از منابع مرکز آمار ایران جمع آوری شده است.
این مقاله از شش بخش تشكیل شده است پس از
مقدمه فوق در بخش دوم به مبانی نظری ،دربخش سوم به
پیشینه تحقیق ،در بخش چهارم معرفی مدل و دادهها ،در
بخش پنجم معرفی روش و برآورد مدلو در بخش آخر به
تحلیل نتایج و پیشنهادها پرداخته شده است.

 .2مبانی نظري
1

تجارت الکترونیکی) (ECعبارت است از انجام فرآیند
خرید،فروش ،انتقال و مبادلة کاالها ،خدمات و اطالعات از
طریق شبکههای رایانهای از جمله اینترنت میباشد.انجام
تجارت الکترونیکی به اشکال مختلف بستگی به درجة

اثر تجارت الکترونیکی بر بهرهوری نیروی کار55 / ...
دیجیتالی شدن (انتقال از وضعیت فیزیکی به دیجیتالی)
محصوالت یا خدمات ،فرآیندهای تجاری و عاملین یا واسطه
ها در بازار دارد).(Choi,1997با توضیح این نکته که هر بازار
و معامله از سه جزء شامل محصول ،عاملین
(خریدار،فروشنده و واسطه) و فرآیندها (پرداخت وجه ،حمل
و نقل و)...تشکیل میشود .در تجارت سنتی هر سه عامل،
فیزیکی بوده و در تجارت الکترونیکی کامل6هر سه عامل
دیجیتالی میباشند.تجارت الکترونیکی جزیی 4ترکیبی از
تجارت الکترونیکی سنتی و دیجیتالی است.
5-1-2چارچوب تجارت الکترونيکی

 -2-2اثر تجارت الکترونيکی بر رشد بهرهوري نيروي
کار
دالیل متعددی مبنی براینكه تجارت الكترونیكی
میتواند بهرهوری را افزایش دهد ،وجود دارد.
بنگاههامیتوانند با مهندسی مجدد ازحداكثرظرفیت
فناوریهای جدید بهرهمند شوند .به عنوان مثال ،بافروش
الكترونیكی ،بنگاهها میتوانند هزینههای انبارداری
وسایرهزینههای نهادهای خود راكاهش داده ویا حتیمیتوانند
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راه حل جدید برای هدایت کسب و کار به سمت
الکترونیکی شدن ،استفاده از شبکهها و اینترنت است .در
این حالت برای بهبود کسب و کار میتوان از تجارت
الکترونیکی استفاده نمود .به طور کلی دو نوع تجارت
الکترونیکی شامل تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه
 )B2B(36و بنگاه با مشتری)B2C(37بیشتر مورد توجه قرار
میگیرد.
تجارت الکترونیکی از زیرمجموعههایی شامل فعالیت-
های متعدد ،واحدهای سازمانی و نیز فناوری تشکیل شده
است .کاربردهای تجارت الکترونیکی شامل بازاریابی
مستقیم ،جستجوی شغل ،بانکداری آنالین ،دولت
الکترونیکی ،خرید و تدارکات الکترونیکی و ...میباشد و
شرکت ها برای استفاده از این کاربردها نیازمند اطالعات
صحیح ،زیرساخت ها و خدمات حمایتی میباشند.
کاربردهای مختلف تجارت الکترونیکی بوسیله زیرساخت ها
و حمایت های پنجگانه حمایت میشودکه شامل مردم،
سیاستهای دولت ،تبلیغات و بازاریابی ،خدمات حمایتی و
شرکای تجاری میباشد.زیرساختهای تجارت الکترونیکی
شامل سخت افزارها ،نرم افزارها و شبکه های ارتباطی می-
باشد .بدین معنی که شرکتها برای استفاده بهینه از ابزارها
و استراتژیهای تجارت الکترونیکی نیازمند برنامه ،سازمان،
انگیزه ،راهبرد و مهندسی مجدد فرآیندها میباشند.

فرایند خرید وفروش خود را تغییر داده وهزینه مشترییابی
را كاهش دهند( کیانی.)4 ، 0939 ،ازآنجاكه تجارت
الكترونیكی بخشی ازفرایند گسترده تحوالتی است كه
ازطریق فناوری اطالعات و ارتباطات) (ICTیعنی فناوری
اطالعات ( )ITبه عالوه ارتباطات ) (CTایجاد میشود؛ لذا
دربررسی اثرات اقتصادی آنها بهویژه در بررسی تأثیرات آنها
بررشدبهرهوری وتولید ناخالص داخلی،معموالً ازیك ادبیات
اقتصادی ونیز شواهد تجربیواحداستفاده میشودوتنها تفاوت
درجایگزین كردن معیارهای كلی اندازهگیری مناسب هریك
ازآنها ،درروابط ریاضی است( کیانی.)1 ،0939فاوا از طرق
شناخته شده ،میتواند رشد بهرهوری را افزایش دهد .اوالً :
افزایش سریع پیشرفت فنی در صنایع تولیدكننده فاوا
میتواند سهم قابلمالحظهای در رشد داشته باشد؛ البته به
شرط اینكه این صنایع سریعتر ازبخشهای دیگر گسترش
یابند .ثانیاً :فاوا میتواند از طریق استفاده از آن در فرایند
تولید ،محرك نیروی كار باشد .قیمت پایین برای كاالها و
خدماتفاوا ،استفاده از آن را ترغیب میكند كه به عمق
سرمایه منجر گشته و بهرهوری نیروی كاررا افزایش می-
دهد.ثالثاً :از طریق اثرات اشاعه فناوری یا شبكه استفاده
ازفاوا میتواند سبب بهرهوری باالتر شود.اثرات اشاعه وقتی
پدیدارمیشود كه بازدهی اجتماعی سرمایهگذاری ،بیش از
بازده خصوصی آن باشد؛ موردی كه برای سرمایهگذاری
درفناوری اطالعات مناسب به نظر میرسد ( .کیانی،0939
.)1گستره مطالعات مربوط به تأثیر فاوا و زیرمجموعههای آن
مانند تجارت الکترونیکی بسیار وسیع است .مطالعات تجربی
در تمامی سطوح جمعیسازی؛ مانندكارگاههای
كوچك،كارخانهها ،بنگاهها و صنایع ملی و بینالمللی وجود
دارد.
"روششناسیهای اندازهگیری سهم  ICTدر رشد و
بهرهوری ،براساس كار اولیه و اصلی )0317( Solow
 )0367( Jorgenson ،Grilichesكه متعاقباً دیگران نیز از
جمله  Olinerو  )2111( Sichelو Stiroh , Jorgenson
( )2111آن را بسط دادهاند میباشد .برخی از این
روششناسیها عبارتاند از:
الف :گنجاندن سرمایه  ICTبه عنوان موجودی سرمایه
مجزا در تحلیل بهرهوری نیروی كار یا بهرهوری كل ).(TFP
ب :گنجاندن سرمایه  ICTدر كنار دیگر معیارهای
استفاده از  ICTاز قبیل استفاده از اینترنت یا تعداد
كاركنانی كه از  ICTاستفاده میكنند.
ج :گنجاندن موجودی سرمایه  ICTهمراه با معیارهایی
در نوآوری و یا ساختار سازمانی.
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د :گنجاندن معیارهای اندازهگیری تجارت الكترونیكی از
قبیل خرید یا فروش ،خرید ،فروش و خرید و فروش از
طریق شبكه های كامپیوتری .
 Leeuwenو  )2119(Wielبا تعریف و اضافه كردن
متغیر اشاعه  ICTبه عنوان یك متغیر مجزا ،سعی در توجیه
تفاوت نتایج بررسیها مبتنی بر حسابداری رشد و مدلهای
اقتصادسنجی محور میكنند .به زعم این محققانICT،از
طریق سه فراگرد شناخته شده ،میتواند رشد بهرهوری را
افزایش دهد.
اوالً  :افزایش سریع پیشرفت فنی در صنایع
تولیدكنندهICTمیتواند سهم قابلمالحظهای در رشد داشته
باشد؛ البته به شرط اینكه این صنایع سریعتر از بخشهای
دیگر گسترش یابند.
ثانیاًICT:میتواند از طریق استفاده از آن در فرایند
تولید ،محرك نیروی كار باشد .قیمت پایین برای كاالها و
خدمات ،ICTاستفاده از آن را ترغیب میكند كه به عمق
سرمایه منجر گشته و بهرهوری نیروی كاررا افزایش میدهد.
ثالثاً :از طریق اثرات اشاعه فناوری یا شبكه استفاده
ازICTمیتواند سبب بهرهوری باالتر شود.اثرات اشاعه وقتی
پدیدارمیشود كه بازدهی اجتماعی سرمایهگذاری ،بیش از
بازده خصوصی آن باشد؛ موردی كه برای سرمایهگذاری
درفناوری اطالعات مناسب به نظرمیرسد( ".کیانی،0939 ،
.)7
 -3-2فرایند اثرگذاري فاوا بر بهرهوري نيروي کار
در متون علمی و مطالعات نظری که تاکنون برای
بررسی نقش بهرهوری در تولید انجام شده ،شاخصهای خود
را از توابع تولید ضمنی یا تئوری توزیع و یا از توابع تولید

صریح استخراج نموده اند .همچنین ،در این زمینه یا به
تخمین و تغییر کششهای عوامل تولید می پردازند و یا به
طور مستقیم تأثیر عوامل تولید را بر بهرهوری تولید ارزیابی
میکنند.
در این خصوص فن آوری اطالعات در اقتصاد در طرف
عرضه از طریق تابع تولید بر عملکرد اقتصاد تأثیر میگذارد.
اگر  Aمبیّن کاالهای دیجیتالی (فن آوری اطالعات) باشد،
 Aهم در مصرف و هم در تولید نقش دارد .در این ساختار
اقتصادی جدید کاالهای فن آوری همانند ساختارهای سنتی
در طرف عرضه همانند یک نهاده به تولید اقتصادی کمک
می کنند) .(Quah,2003در این مطالعه به دلیل تمرکز بر
اثر خرید و فروش الکترونیکی بر بهرهوری نیروی کار تنها به
طرف عرضه پرداخته شده است.
چگونگی فرآیند اثرگذاری فاوا در طرف عرضه اقتصاد بر
رشد اقتصادی ،بهرهوری و افزایش رفاه در نمودار( )0ارایه
شده است .همان گونه که در نمودار مشخص شده ،فاوا به
عنوان نهاده درکنار سایر عوامل تولید باعث بهبود فرآیند
تولید ،تعمیق سرمایه ،پیشرفت فناوری و کیفیت نیروی کار
میشود .پیامدهای این اثر افزایش ارزش افزوده در سطح
بنگاه ،بخش و کشور و سرانجام رشد اقتصادی ،بهرهوری و
رفاه مصرف کننده است.
فرآیند اثرگذاری فاوا در طرف عرضه و تقاضای اقتصاد
در نمودار( )2نمایش داده شده است .مزیت این مدل نسبت
به الگوی قبلی این است که از بخش تقاضای فاوا چشم
پوشی نکرده است و تقسیم بندی روشن از الیه های تولید،
کاربری و مصرف فاوا ارائه میدهد.

نمودار ( )0نحوه اثر گذاری فاوا در طرف عرضه اقتصاد
عوامل مکمل :
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سازماندهی مدیریتی  ،قانون گذاری ،ساختار اقتصادی  ،سیاست های دولت و سرمایه انسانی
نتیجه عملکرد اقتصادی:
رشد اقتصادی
رشد بهره وری نیروی کار
رشد بهره وری کل
افزایش رفاه مصرف کننده

ستاده :

فرآیند :

نهاده ها

ارزش افزوده در سطح:

بهبود فرآیند از طریق :

نیروی کار

بنگاه

تعمیق سرمایه

سرمایه غیر فاوا

بخش

پیشرفت فناوری

سرمایه فاوا

کشور

کیفیت نیروی کار

منبع  :دریک و همکاران ( )2119و جرگنسون ()2111
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نمودار ( )2فرآیند اثرگذاری فاوا در طرف عرضه و تقاضای اقتصاد

منبع  :ابریکام ( )2111و آنکتاد ()2116

میزان رشد تولید ،میزان رشد
که در آن
سرمایه ،میزان رشد نیروی کار و و به ترتیب
سهم سرمایه و نیروی کار از درآمدند.
اقتصاددانان با بررسی اقتصاد آمریکا در دهه 0311
دریافتند که  71درصد رشد محصول با رشد عوامل
تولید توضیح داده شده است ،ولی  91درصد رشد
توضیح داده نشده یا به صورت عامل پسماند 00باقی
مانده (برانسون )0937 ،ادوارد
09
3دنیسون 02این باقیمانده را میزان بی اطالعی نام
04
نهاده است .همچنین در اواخر دهه  ،0311گریلیچس
دریافت که ،اگر
داده ها به صورت صحیح اندازه گیری شوند و تابع
تولید در هر لحظه معین همگن از درجه یک باشد،
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سرمایه گذاری در فاوا از طریق تعمیق سرمایه باعث
رشد بهرهوری کار میشود که این حالت از فاوا نشان دهنده
رشد سریع خدمات سرمایهای است.ازآنجا که قیمت نسبی
فاوا در چهاردهه اخیر با کاهش همراه بوده است ،بنگاهها
اقدام به سرمایه گذاری شدید در سخت افزاری رایانه نموده
و سهم نهادههای فاوا را افزایش میدهند.تحقیقات نشان
میدهند که انباشت سرمایه به صورت فاوا سهم زیادی در
شتاب بخشیدن به رشد بهرهوری از سالهای  0331به بعد در
کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه دارد.
این موضوع در انطباق با مدل های نئوکالسیکی است،
زیرا رشد سریع فاوا و کاهش قیمت آنها و جانشینی به جای
دیگر نهادهها در توابع تولید و انباشت زیاد سرمایه توسط
آنها و به وجودآوردن رشد زیاد بهرهوری در هماهنگی کامل
با مدلهای رشدنئوکالسیکی است .در دورههای قبل به دلیل
حجم اندک فاوا روابط فوق برقرار نبوده ولی در اواخر دهه
 0331همراه با رشد سرمایه گذاری فاوا و در دسترس قرار
گرفتن حجم زیاد نهاده فاوا ،اثر زیاد آن بر بهرهوری را شاهد
هستیم.
در رابطه با اثر نهاده فاوا بر بهرهوری در میان صنایع
مختلف اثر مختلفی ( مثبت یا منفی) حاصل شده است .اما
در رابطه با بنگاه اثر مثبت حاصل شده و بازدهی برآورد شده
حتی بیشتر از سایر نهاده هاست.
برخی اعتقاددارند لزوما رایانه و فاوا در تمام صنایع مولد
و کارا نیست .منافع فاوا ابتدا به تولید کنندگان و مصرف
کنندگان فاوا تعلق می گیرد و در نهایت از طریق اثر سرریز
به دیگران می رسد(.محمودزاده)0936،

برای بررسی نظری تأثیر فناوری اطالعات و
ارتباطات بر بهرهوری نیروی کار به بحث حسابداری
رشد 01اشاره می کنیم .اگرتابع تولیدی را به صورت y
) = f(K,Lدر نظر بگیریم که در آن Yمقدار تولید،
Kموجودی سرمایه و Lنیروی کار باشد ،انتظار می رود
که رشد محصول در طول زمان ناشی از رشد نهاده ها
باشد .پس از مشتق گیری از تابع تولید نسبت به زمان و
انجام عملیات ریاضی خواهیم داشت :
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است با اندکی عملیات ریاضی به دست

عامل پسماند از رویداد پیشرفت فنی نشأت می گیرد.
حال این سوال مطرح می شود که عامل پسماند چه
چیزی را نشان می دهد؟ برای پاسخ به این سوال باید
به نحوه ورود پیشرفت فنی در تابع تولید پرداخت که از
مهمترین انواع آن پیشرفت فنی بی طرف هارود و
هیکس است .در پیشرفت فنی هیکس ،تابع تولید به
صورت زیر است:

می آید :

همان عامل پسماند و
که در آن
پیشرفت فنی افزایش دهنده نیروی کار است که آن را
میزان رشد بهرهوری نیروی کار مؤثر نیز می ماند .پس
می توان نتیجه گرفت که پیشرفت فنی بر بهرهوری
نیروی کار تأثیر دار(.برانسون.)0937 ،
و از آنجائیکه فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفت
فنی محسوب می شود پس می توان نتیجه گرفت که
فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهرهوری نیروی کار تأثیر
دارد.

شاخص فناوری است که تابعی از زمان است .اگر از
تابع تولید در رابطه فوق مشتق شود و سپس اعمال
ریاضی روی آن انجام شود ،نتیجه زیر به دست خواهد
آمد :

 -3پيشينه تحقيق
برابر رشد
که در معادله باال
عمده مطالعات در خصوص بهره وری و فناوری اطالعات
بهرهوری کل عوامل تولید است ،که در واقع همان عامل
و ارتباطات در سطح بنگاه ،رشد مثبت بهره وری (به
پسماند رابطه  0است(.لیارد)0977 ،
خصوص بهره وری نیروی كار) را نشان میدهد .البته در
تابع تولید در پیشرفت فنی هارود به صورت است
شركت های تولیدی ،محاسبات بهره وری روند مثبت تری
است که در آن
که در آن
نسبت به شركت های خدماتی داشته و این محاسبات در
شركت های خدماتی گاهی اوقات منفی ثبت شده است.
جدول( :)0مقایسة اثر فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) بر بهرهوری نیروی کار
نویسنده

روش الگوسازي

شرح

نتيجه

برین جولفسن و هیت  127بنگاه بزرگ آمریکا در دوره  -0337داده های تابلویی -سرمایه گذاری فاوا بر بهرهوری نیروی کار موثر است
تولید کاب داگالس
0334
()0336
پاگانتا و همکاران بیش از  4111بنگاه صنعتی بین  00تا داده های تلفیقی
 111نفر کارکن ایتالیا
()0337
کیم ()2112

بنگاه های کره ای در دوره  2111-0333داده های تلفیقی

فاوا تاثیر مثبت بر فرایند تولید و محصوالت داشته و سرمایه
گذاری بر نرم افزار افزایش بهرهوری نیروی کار را به دنبال
داشته است.
تاثیر فاوا را بر بهرهوری نیروی کاراثر دارد.

آتروستیک و همکاران  667بنگاه دانمارکی در دو مقطع زمانی داده های تلفیقی و بهرهوری نیروی کار بنگاه های دارای شبکه ارتباطی کاهش
یافته است.
مقطعی
 0331-37و 0337-33
()2112
کیانی()0939

()0در  93کارگاه بزرگ در استان داده های تلفیقی
تهران( )2با کاهش نمونه به  04صنعت
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غالمی و همکاران  22صنعت طی دوره  0333 -0339در داده های تابلویی
ایران
()2114
مشیری و جهانگرد طی سالهای
()0939
محمودزاده
()0934

واسدی دوره 0911-0932

0943-0931

داده های تلفیقی

()0ضرایب معنادار نبوده است ()2با کاهش نمونه اثر مثبت
تجارت الکترونیکی را بر بهرهوری تایید شد
فاوا اثر مثبت و معنادار بر بهرهوری صنایع در ایران دارد.
تأثیر مثبت و معنی دار دارد.

داده های سری زمانی اثر سرمایه فاوا با وجود رابطه مثبت و معنی دار بر بهره وری
نیروی كار ،كمتر از باقی متغیرهاست

اخوان زنجانی( 16 )0934صنعت با کدهای  ISICسه رقمی در تابع هزینه با کشش فاوا بر اشتغال کل نیروی کار و نیروی کار ساده تاثیر منفی
جانشینی ثابت ،داده داشته و بر سطوح مهارتی ماهر ،تکنسین و مهندسین بی
استان تهران
های مقطعی  0930و تاثیر بوده است
روش حداقل مربعات
معمولی

منبع  :مرور نگارنده
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مطالعات انجام شده در كشورهای توسعه یافته و كشورهای
در حال توسعه نشان از آن دارد كه فاوا مهم ترین عامل
تأثیرگذار بر عملكرد بنگاه ها در نیمه دوم دهه  0331بوده
است .مطالعات در سطح صنعت ،آثار مثبت بیشتر فناوری
اطالعات و اطالعات بر بهره وری را نشان می دهد؛ هر چند
كه برخی بررسی ها نشان می دهد كه به ازای هر داده
سرمایه گذاری بر فاوا به طور متوسط فقط  21درصد ارزش
نهایی برگشت داده می شود .داده های سطح صنعت به طور
عمده شامل داده های رسمی منتشر شده ،آمارهای رسمی
دولتی و مراجع رسمی بین المللی ،اطالعات مربوط به بورس
و غیره است .این داده ها با میزانی خطا و اشتباه همراه بوده
و بنابراین برآوردهای بهره وری با اندكی خطا همراه است .از
طرفی دیگر معضل كلی محاسبه قیمت و كیفیت نیز در
اینجا رخ می دهد.
معرفی مدل و دادهها

 موجودي سرمایه( :)K Kموجودی سرمایه یکی از متغیرهای مستقل در مدل
فوق است .برای محاسبه موجودی سرمایه روشهای مختلفی
وجود دارد ،در اینجا موجودی سرمایه در صنایع استان
آذربایجان شرقی با استفاده از اصل شتاب محاسبه شده
است که این روش در این مطالعه توضیح داده شده است.
 نيروي کار(:)Lتعداد نیروی کار هر بنگاه معرف متغیر نیروی کار()L
بهعنوان متغیر مستقل در این مطالعه مطرحاست.
 سرمایه انسانی(: )Hسرمایه انسانی متغیر مستقل دیگری است که در این
تحقیق از آن استفاده می شود و یکی از جنبه های نو بودن
این تحقیق به شمار می رود .در این مطالعه از تعداد نیروی
کار دیپلم به باال هر بنگاه به عنوان شاخص سرمایه انسانی
استفاده شده است.

 -0-4مدل
مدلی که در این مطالعه از آن استفاده شده است
 شاخص هاي تجارت الکترونيکی): (ECتلفیقی از مدل آتروستیک و مدل نظری منکیو و همکاران
در این مطالعه از دو شاخص تجارت الکترونیکی به
است .فرم ریاضی مدل مورد برآورد بصورت زیر می باشد:
عنوان ضریب فن آوری ( )Aاستفاده می شود که به قرار زیر
()9
می باشند:
که در اینجا H,L,K,Qبه ترتیب ارزش افزوده،موجودی
 -0استفاده از تجارت الکترونیک برای خرید (کسب
سرمایه ،نیروی کارو سرمایه انسانی را نشان می دهد و A
اطالعات))Electronicbuying) ،
ضریب فن آوری است که بصورت زیر تعریف می شود:
 -2استفاده از تجارت الکترونیک برای فروش (ارائه
() 2
اطالعات))Electronic selling) ،
شاخص تجارت الکترونیکی است که در این
در رابطه باال
در این تحقیق متغیر خرید الکترونیکی ،آمار کسب
مطالعه از دو شاخص برای آن استفاده شده است.
اطالعات توسط بنگاهها و متغیر فروش الکترونیکی ،آمار ارائه
با تقسیم طرفین رابطه ()9بر  Lو گرفتن لگاریتم به مدل نهایی
اطالعات توسط بنگاهها را شامل میشوند.
بصورت زیر بدست آمده است :
() 3
 -2-4داده هاي مدل

در رابطه ( )9متغیر وابسته

 ،بهرهوری نیروی کار

است .برای محاسبه بهرهوری نیروی کار ،از نسبت ارزش
افزوده هر بنگاه به تعداد نیروی کار استفاده شده است.
همچنین در رابطه ( )9متغیرهای مستقل عبارتند از:
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الزم به ذکر است اگر فرض بازدهی ثابت نسبت به
مقیاس در نظر گرفته شود
حذف خواهد شد.
جمله

داده های مدل در این تحقیق از نوع داده های تلفیقی یا
داده های ادغام شده301است .در این مطالعه از داده های
مرکز آمار ایران استفاده شده است و بر اساس اطالعات
بدست آمده ،جامعه آماری در این تحقیق صنایع کارخانهای
استان آذربایجان شرقی در سالهای  31-33میباشد که
اطالعات آنها بر اساس پرسشنامه های تهیه شده توسط
مرکز آمار ایران جمع آوری شده است .این داده های آماری
تمام شماری است که کل جامعه آماری را شامل می شود،
بنابراین به جای نمونه از جامعه آماری که دقیق تر است
استفاده شده است .در این مطالعه جامعة بررسی شده صنایع
استان آذربایجان شرقی ( 42صنعت با کدهای  ISICچهار
رقمی) و واحدهای نمونه ای ،کارگاههای صنعتی با  01نفر
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کارکن و بیشتر است.جامعه آماری در این مطالعه شامل
 600بنگاه صنعتی استان آذربایجان شرقی در طی سالهای
 0933 - 0931می باشد .اطالعات مربوط به متغیر های
ارزش افزوده ،تعداد نیروی کار ،سرمایه انسانی و متغیر های
خرید و فروش الکترونیکی از منابع مرکز آمار ایران جمع
آوری شده است .ولی موجودی سرمایه در صنایع این استان
با استفاده از اصل شتاب محاسبه شده و مورد استفاده
قرارگرفته است .نکته قابل توجه این که اوال برای آن که
داده های تلفیقی متوازن باشند برخی از بنگاه ها حذف
گردید و از طرف دیگر چون کارگاه های ده نفر کارکن به
باال بررسی شد ،در حقیقت علی رغم تمام شماری مرکز
آمار ،در این پایان نامه نمونه ای از جامعه آماری بررسی
گردید و بنابراین ضوابط مدل های رگرسیون رعایت شده
است.
 -1-2-4محاسبه موجودي سرمایه

كه در آن  نرخ استهالك و I t

سرمایهگذاری

ناخالص است.
با توجه به رابطة ( )4با یك دوره وقفه عبارت ( )6تعیین
میشود:
() 6
با جایگزین كردن رابطه ( )6در رابطه ( )1عبارت زیر
بدست میآید:

I t  Qt  (  )Qt 
It
Q
) ( t )  (  
Qt 
Qt 
ویا

() 7
() 3

I t  Qt   Qt 1  Qt 1  I t   (Qt  Qt 1 )   Qt 1
() 3

It
Q t
( 
)  
Qt 
Q t -1



قبل از محاسبه موجودی سرمایه الزم است بدانیم که
واحد اندازهگیری ( Kموجودی سرمایه) واحد ریالی است
در اینجا فرض میشود که نرخ استهالک در ابتدا و
زیرا پیدا كردن واحد فیزیكی غیر ممكن است.به همین
انتهای سال (به عنوان سرمایه به تولید دو سال متوالی)در
جهت از ارزش تجهیزات سرمایهای به عنوان یك متغیر
نظرگرفته شده است و براساس كار هژبر كیانی و بغزیان و
جانشین استفاده میشودو ممکن است برای محاسبه ارزش
كار امینی ،نهاوندی و صفاری پور در سازمان برنامه و بودجه
ریالی تجهیزات سرمایهای در هر سال از ارزش دفتری
که نرخ استهالك را تقریبا  6درصد برای صنایع بهدست
استفاده شود.اما باید توجه داشت كه در عمل ارزش دفتری
آورده اند ،به جای  ، مقدار  1/16را در رابطه فوق قرار
بسیاری از اقالم سرمایهای شركت مساوی صفر است و این
داده شده است و رابطه ( )01به صورت زیر حاصل شده
به علت هزینه استهالكی است كه قانون مشخص كرده است.
است.
در حالیكه این دستگاهها كماكان در خدمت تولید بنگاهها
I t  Qt  (0.06  1)Qt 1  I t  Qt   (0.94)Qt 1
هستند .
در این مطالعه برای محاسبه موجودی سرمایه از
 I t   (Qt  0.94Qt 1 ) 
تئوریهای اصل شتاب انعطاف پذیر استفاده شده است ،كه
()01
نسبت سرمایه به تولید ثابت است ،بنابراین:
() 4
از دادههای سرمایهگذاری ناخالص و ارزش افزوده صنایع
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Kt
   K t  Qt
Qt

كه درآن :
 Ktموجودی سرمایه در زمان t
 :Qtارزش افزوده در زمانt
 : نسبت سرمایه به تولید(عدد ثابت)
بر اساس اصل شتاب انعطاف پذیری سرمایه گذاری
ناخالص عبارت است :
() 1

I t  K t  (  ) K t 

دارای کد  ISICچهاررقمی در استان آذربایجان شرقی در
طی سالهای  0934و  α،0931برای سال  0931و با استفاده
از داده های سالهای  0931و  α ،0936برای سال  0936و
به همین ترتیب برای سالهای  0933 ،0937و 0933
محاسبه میشود ،سپس  αهای محاسبه شده به هریک از
بنگاهها که در زیر گروه  ISICقرار دارند نسبت داده می
شود و در ادامه با جای گذاری در رابطه ( )4موجودی
سرمایه هر یک از بنگاهها در طی سالهای 0933-0931
محاسبه می شود.
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 -5روش و برآورد مدل
 -0-1روش
در این مقاله با استفاده ازروش دادههای تلفیقی(پانل)به
بررسی اثر خریدو فروش الکترونیکی و سرمایه انسانی بر
بهرهوری نیروی کار پرداخته شده است .این روش تركیبی از
«اطالعات سری زمانی06»01و «دادههای مقطعی07»00است.
در این روش برای مقایسه تخمینهای اثرات ثابت و تصادفی
ضرایب از آزمون هاسمناستفاده میشود .فرض اصلی مدل
اثرات تصادفی آن است که اثرات تصادفی با متغیرهای
توضیحی ،همبستگی ندارد.
جمله اختالل و متغیرهای مستقل
ناهمبسته اند =H0
جمله اختالل و متغیرهای مستقل همبسته
اند =H1

مطلب نیز صادق است یعنی اگر آزمون02هاسمن مدل اثرات
تصادفی را انتخاب نماید در صورت برتری مدل اثرات ثابت از
بعد نظری و تجربی این مدل انتخاب میشود.
21

نقل قول اول (بالتاجی  ،2225ص )11

" ما ویژگی هایی که به وسیلة آزمونی ارائه شده توسط
هاسمن ( )0373است را مطالعه خواهیم کرد ( )0373که
براساس تفاوت بین برآورد کننده های اثرات ثابت و اثرات
تصادفی است.متأسفانه محققین در کاربردها رد در آزمون را
به کارگیری مدل اثرات ثابت و عدم رد آن را به کارگیری
مدل اثرات تصادفی تفسیر کرده اند".
نقل قول دوم ( بالتاجی  ،2225ص )21

22

" هسیاو و سان )2111(29استدالل می کنند که تصریح
مدل به صورت اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی بهتر
است ،پدیده انتخاب مدل تلقی گردد و نه آزمون فرضیه".
 -2-5برآورد مدل

آماره آزمون هاسمن 03دارای توزیع کای-دو03است و به
صورت زیر محاسبه میشود:
– H = (ûFE – ûRE) / (υar ûRE – υar ûFE)-1(ûFE
)ûRE

در صورتی که آماره آزمون بزرگتر از مقدار جدول و در
ناحیه بحرانی واقع شود (مقادیر احتمال کوچکتر از 1/11
باشد ) فرضیه صفر رد شده و همبستگی وجود خواهد داشت
و در نتیجه مدل اثرات ثابت خواهد بود و در صورتی که
فرضیه صفر پذیرفته شود باید از مدل اثرات تصادفی استفاده
کرد.
دو نقل قول از بالتاجی  )2111(22مطرح است که جامع-
ترین و قابل اعتمادترین منبع در مورد داده های تلفیقی
اقتصادسنجی است ،براساس اصل انتخاب مدل بهتر ،حتما
اگر آزمون هاسمن مدل اثرات ثابت را انتخاب کند ،می توان
از مدل اثرات تصادفی استفاده کرد.همچنین عکس این

در این قسمت رابطه ( )9بر اساس شاخصهای تجارت
الکترونیکی(خریدو فروش الکترونیکی)با آمار استان
آذربایجان شرقی برآوردشده است .با استفاده از آزمونهای
مربوط به تشخیص نوع مدلهای تلفیقی ،مشخص شد که
دو مدل با شاخصهای خرید و فروش الکترونیکیاز نوع اثرات
تصادفی میباشند و به منظور رفع مشکل ناهمسانی
واریانس ،هر دو مدل به روش حداقل مربعات تعمیم
یافته( )GLSبرآورد شده اند .همچنین با توجه به اینکه
آماره مربوط به متغیر نیروی انسانی()Lدرسطح احتمال
 1/11در هر دو مدل معنی دار نبوده است و فرضیه
H0یعنیα1 + α2 + α3 – 1 = 0را نمیتوانرد نمود ،در نتیجه
بازدهی ثابت نسبت به مقیاس وجود دارد ،بنابراین در مدل
( )9متغیر Lحذف شده و نتایج حاصل از برآورد مدلهادر
جدول ( )2آورده شده است.

متغير وابسته بهرهوري نيروي کار

متغیرها

شرح

ضرایب مدل اول

آماره  tمدل اول

ضرایب مدل دوم

آماره  tمدل دوم

CONSTANT

عرض از مبداء

021424

127392

122329

023314

)?Ln(EC

لگاریتم شاخص تجارت الکترونیکی

-122292

-429143

121164

120363

)?Ln(K/L

لگاریتم موجودی سرمایه به نیروی
کار

121623

926331

121613

927316

)?Ln(H/L

لگاریتم سرمایه انسانی به نیروی
کار

122923

221310

129112

224213

منبع  :یافته های تحقیق
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جدول( :)2نتایج حاصل از برآورد مدل های اثر خریدو فروش الکترونیکی بر بهرهوری نیروی کار
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)buyingبرابر است با نسبت بنگاه هایی که از خرید
الکترونیکی استفاده میکنند به بنگاه هایی که از اینترنت
استفاده میکنند.با توجه به برآوردی که صورت گرفته است
کلیه ضرایب مدل در سطح احتمال 1/11معنی دار می-
باشند.ضریب خرید الکترونیکی منفی و ضرایب موجودی
سرمایه و سرمایه انسانی مثبت است یعنی افزایش موجودی
سرمایه و سرمایه انسانی منجر به بهبود در بهرهوری نیروی
کار میشود و برعکس.
در مدل دومشاخص تجارت الکترونیکی(EC-
)sellingعبارت از نسبت بنگاه هایی که از فروش
الکترونیکی (ارائه اطالعات)09به بنگاه هایی که از اینترنت
استفاده میکنند ،می باشد.با توجه به تخمینی که صورت
گرفته است ضریب مربوط به شاخص تجارت الکترونیکی
معنی دار نمی باشد .همچنین به دلیل معنیدار بودن ضریب
نسبت سرمایه به نیروی کار میتوان نتیجه گرفت که نسبت
موجودی سرمایه به نیروی کار تأثیر مثبت بر بهرهوری
نیروی کار دارد و از طرف دیگر معنی دار بودن ضریب متغیر
سرمایه انسانی به نیروی کار نشان دهندة این است که
سرمایه انسانی یعنی نیروی کار دارای مدرک تحصیلی دیپلم
به باال اثر مثبت و معنی داری بر بهرهوری نیروی کار دارد.

 -0از نیروی کار متخصص در بنگاه ها استفاده شود.
 -2هر نیروی کار متخصص در جایگاه شغلی مناسب خود
قرار بگیرد.
 -9استخدام ها بر اساس شایسته ساالری صورت بگیرد.
برای اینكه بنگاهها و صنایع در رسیدن به اهداف خود با
استفاده از فناوری اطالعات و توسعة كاربردی آن موفق
باشندباید پیش زمینه هایی در سطح كالن و كشوری وجود
داشته باشد ،تا بنگاهها از سرمایه گذاریهای خود ،نتیجه
مطلوب را كسب كنند.
در ضمن استفاده بهینه از فن آوری اطالعات و ارتباطات
نیاز به داشتن مهارت و اطالعات کافی در این زمینه می
باشد ،از این رو آموزش کارکنان میتواند نقش مهمی در
افزایش بهرهوری نیروی کار و تولید داشته باشد .همچنین
تشخیص این که فاوا در کدام بخش بنگاه مفید است و
موجب افزایش بهرهوری نیروی کار و سرمایه می گردد،باید
اهمیت ویژه ای برای صاحبان بنگاه ها داشته باشد.
فن آوری اطالعات و ارتباطات با سرعت باالیی در حال
تغییر است ،در نتیجه تکنولوژی و فن آوری مورد استفاده در
بنگاه ها قدیمی و عقب افتاده میشود بنابراین بنگاه مورد
نظر می بایست سیستم تکنولوژی خود را به روز نماید در
غیر این صورت از بهرهوری نیروی کارش کاسته خواهد شد.

در مدالول ،شاخص تجارت الکترونیکی (EC-

 -6تحليل نتایج و پيشنهادات

منابع فارسی
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بر اساس ضرایب مدل اول مشاهده شد که شاخص
تجارت الکترونیکی (خرید الکترونیکی) در استان اثری
معناداریبر بهرهوری نیروی کار داشته است اما ضریب آن
منفی برآورد شده است بدین معنی کهخرید الکترونیکی
باعث کاهش در بهرهوری نیروی کار صنایع مورد بررسی
خواهد شدو مطابق با مدل دوم ،شاخص تجارت الکترونیکی
(فروش الکترونیکی)در استان اثر معناداری بر بهرهوری
نیروی کار نداشته است .البته دالیل چنین تتایجی میتواند
بخاطر مواردی به شرح زیر میباشد:
 -0عدم وجود زیرساختهای اساسی فاوا) (ICTو ازجمله
تجارت الکترونیکی)(ECدرصنایع و بنگاه های این
استان
 -2عدم توجه مدیران به فناوری اطالعات و ارتباطات و عدم
آشنایی با آن
 -9عدم آموزش کارکنان برای استفاده از تکنولوژی
 -4نبود پرسنل کارآزموده و با مهارت و حرفه ای در صنایع
همچنین مشاهده شد که سرمایه انسانی بر بهرهوری
نیروی کار اثری مثبت و معنادار دارد .برای تاثیر بیشتر
سرمایه انسانی بر بهرهوری نیروی کار پیشنهاد میشود که

 .0هژبر کیانی ،کامبیز .وبغزیان ،آلبرت؛ روشی برای برآورد
موجودی سرمایه بخشهای عمدة اقتصاد ایران ،مجلة
اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی .شماره  .6بهار 0976
 .2هژبر کیانی ،کامبیز؛ اقتصادسنجی و کاربردآن .تهران:
انتشارات ققنوس ،چاپ دوم 0977
 .9دژپسند ،فرهاد .رسولی نژاد ،احسان .مقدمه ای بر مبانی
تجارت الکترونیکی .همدان :نشر نور علم0933 ،
 .4توربان ،افریم .وهمکاران.ترجمة دکتر عباس معمارنژاد.
تجارت الکترونیکی مفاهیم و کاربردها .همدان :انتشارات
نورعلم 0931
 .1شهشانی ،احمد؛ الگوی اقتصادسنجی ایران و کاربرد آن،
دانشگاه تهران0917 ،
 .6محمودزاده ،محمود .رازقی ،حسین" .اثر سرریز اطالعات و
ارتباطات بر رشد بهرهوری کل عوامل تولید در کشورهای
در حال توسعه منتخب" .فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین،
شماره  ،09تابستان 0937
 .7محمودزاده ،محمود .اسدی ،فرخنده" .اثرات فناوری
اطالعات و ارتباطات بر رشد بهرهوری نیروی کار در اقتصاد
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اطالعات و ارتباطات در رشد اقتصادی ایران( رهیافت
حسابداری رشد)" .فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی
 .3قارون ،معصومه؛ برآورد ذخیره موجودی سرمایه بخشهای
اقتصادی ایران (  ،)0912-0971مجله روند0972 ،
 .01حسن خوانساری ،زهرا؛ برآورد موجودی سرمایه در
اقتصاد کشور در سالهای  0993-61و تفکیک آن بین
سالهای  0993-61و تفکیک آن بین بخشهای مختلف
اقتصادی طی سالهای  ،0949-61سازمان برنامه و بودجه،
0962
.00اسلوین ،جیمز؛ اینترنت و جامعه ،ترجمة عباس گیلوری و
علی رادباوره ،تهران :نشر کتابدار0931 ،
 .02برانسون ،ویلیام اچ؛ تئوری و سیاستهای اقتصاد کالن،
ترجمة عباس شاکری ،تهران :نشر نی ،چاپ چهارم0973 ،
.09توکلی ،اکبر؛ آذربایجانی ،کریم و شهریار ،علی؛ اندازه
گیری و تجزیه و تحلیل بهرهوری عوامل تولید در
گروههای صنایع ایران ( ،)0972-0910مجلة برنامه و
بودجه – سال پنجم ،شمارة  ،12مردادو شهریور 0973
 .04حسین زاده ،علی؛ اندازه گیری شاخصهای بهرهوری و
تعیین عوامل مؤثر بر بهرهوری در شرکت بافت آزادی،
پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم اداری ،دانشگاه
شهید بهشتی0931،
 .01حنفی زاده ،پیام ،خدابخشی ،محسن ،حنفی زاده،
محمدرضا".استخراج شاخصهای اصلی اندازه گیری فناوری
اطالعات و ارتباطات"  :ایجاد یک مجموعة یکپارچه غنی از
شاخصهای اصلی فناوری اطالعات و ارتباطات .فصلنامه
علوم و مدیریت ایران ،شماره 1
 .06داودی ،پرویز؛ اقتصاد خرد ،نشر مؤسسه تحقیقات
اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس0974 .
 .07سی الودن ،کنت و پی الودن ،جین؛ فناوری اطالعات،
ترجمة حمید محسنی ،تهران :نشر کتابدار ،چاپ
اول،زمستان0931
 .03عبادی ،جعفر؛ مباحثی در اقتصادخرد(بازارها،تعامل
عمومی و اقتصاد رفاه) ،انتشارات سمت ،چاپ چهارم،
تابستان 0930
 .03کالنتری ،باقر و عرب مازار ،عباس؛ برآورد موجودی
سرمایة کشور ( ،)0967-0993مجلة اقتصادی دانشگاه
شهید بهشتی ،سال اول ،شمارة یک ،تابستان 0970
 .21لیارد ،پی.آر.جی و والتر020 ،؛ تئوری اقتصاد خرد ،ترجمة
عباس شاکری ،نشر نی ،چاپ اول0977 ،

 .20مهدوی ،محمدنقی .تکنولوژی اطالعات و فناوری
اطالعات ،تهران :نشر چاپار ،چاپ اول ،تابستان 0973
 .22ولی زاده زنوز ،پروین .بهرهوری نیروی کار ،سرمایه و کل
عوامل تولید .مجموعه پژوهشهای اقتصادی ،شماره ،41
سال 0933
 .29هژبرکیانی،کامبیز .تاثیر تجارت الکترونیکی بر متغیرهای
کالن اقتصادی ،دومین همایش ملی تجارت الکترونیک،
تهران ،سال .0939
 .24هژبر کیانی ،کامبیز و باقری قادیکالنی ،مهیار؛ تأثیر
فناوری اطالعات وارتباطات بر بهرهوری و دستمزد نیروی
کار در صنایع استان تهران ،فصلنامه پیک نور(علوم
انسانی) ،زمستان .0939
 .21لوین یانگ،مارگارت؛ راهنمای جامع اینترنت ،ترجمة
محمدحسین ،مهدوی ،تهران.خانه نشر هزاره0931 ،
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