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چکیده
ارتقاء سطح بهرهوری عوامل تولید یکی از مهمترین مولفههای تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب میشود
براساس نظریههای رشد اقتصادی درونزا ،فعالیتهای تحقیقوتوسعه داخلی ،موجب استفاده موثرتر از منابع موجود و جذب
فناوری پیشرفته خارجی در تولید کاالها و خدمات قابل تجارت میگردد و در نهایت بهبود بهرهوری تولید ارتقاء مییابد .با
توجه به اهمیت موضوع ،این پژوهش سعی دارد عوامل موثر بر بهرهوری نیروی کار در کشور ایران و شرکای تجاری منتخب
آن در طول سالهای  2004-2014با استفاده از روش پنل -دیتا بررسی کند .نتايج به دست آمده حاکی از آن است كه متغیرهای
امید به زندگی و سرمایه انسانی به ترتيب با داشتن ضريب  30/74و  ،0/11بیشترین و کمترین تاثیر را بر شاخص بهرهوري نیروی
کار دارند .از طرفی ،متغیر مخارج تحقیقوتوسعه با ضریب  1/71دارای تاثیر مثبت بر بهرهوری نیروی کار است ،اگرچه برطبق
جایگاه مهم و حائز اهمیت این متغیر ،توجه چندانی به آن صورت نگرفته است.
واژگان كليدي :بهرهوری نیروی کار ،مخارج تحقیقوتوسعه ،سرمایه انسانی ،امید به زندگی ،روش پانل دیتا
 -*1مربی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور ،ایران /نویسنده مسئول مکاتبات
 -2استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
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 -1مقدمه

امروزه اکﺜر کشورهاﻱ توسعهیافته و یا در حال توسعه به اهمیت بهرهورﻱ به عنوان یکي از ضرورتهاﻱ
توسعه اقتصادﻱ و کسب برترﻱ رقابتي در عرصههاﻱ بینالمللي تﺄکید دارند؛ زیرا در دنیاﻱ کنوني رقابت
در صحنههاﻱ جهاني ابعاد دیگر به خود گرفته و تالش براﻱ نیل به سطﺢ بهرهورﻱ باﻻتر یکي از پایههاﻱ
اصلي این رقابتها را تشکیل ميدهد .در بین کشورهایي که در چند دهه اخیر به پیشرفتهاﻱ سریع
اقتصادﻱ نایل آمدهاند ،بهرهورﻱ طیﻒ گستردهاﻱ یافته است ،به طورﻱ که شاید بتوان گفت پایه توسعه
اقتصادﻱ و فناورانه آنها براساس توجه به مقوله بهرهورﻱ و اشاعه آن در کلیه سطوﺡ و طبقات جامعه
ميباشد .افزایش بهرهورﻱ بر پدیدههاﻱ اصلي اقتصادﻱ ،اجتماعي و سیاسي مانند کاهش سطﺢ تورم،
افزایش سطﺢ رفاه عمومي ،افزایش سطﺢ اشتغال و افزایش توان رقابت اقتصادﻱ جوامع تﺄثیر دارد (مقدم
تبریزی و ولیزادهزنور.)1385 ،
در متون اقتصادی ،چگونگی بهکارگیری عوامل و منابع رشد اقتصادی (کار ،سرمایه و فناوری) در فرآیند
توسعه اقتصادی مهم است .هرچقدر اقتصاد در سطﺢ توسعهیافتگی باﻻتری قرار گیرد ،به تدریﺞ شدت
به کارگیری منابع فیزیکی و انسانی کاهش خواهد یافت و سعی میشود از طریق تغییرات فنی و کارایی
عوامل تولید ،سطﺢ کیفی این منابع ارتقاء یابد .1به همین دلیل ،به کارگیری کاراتر عوامل کار و سرمایه در
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره دوم ،تابستان 1396

کنار فناوری ،شرایﻂ برای افزایش سطﺢ بهرهوری در فعالیتهای اقتصادی را فراهم میسازد؛ چرا که رشد

طریق بهبود و ارتقاء کیفیت سرمایه مادﻱ ،بلکه از طریق ارتقاء کیفیت نیروﻱ کار سریعتر تحقق بخشیدهاند.
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بنابراین رشد باﻻﻱ بهرهورﻱ خصوص ًا بهرهورﻱ نیروﻱ کار همه فعالیتهاﻱ اقتصادﻱ و اجتماعی را تحت

اقتصادی مستمر و باﻻتر در کل اقتصاد به انتقال سریعتر ساختار تولید از یک مرحله به مرحله دیگر توسعه
اقتصادی منجر شده و در این تغییرات ساختاری ،سهم باﻻی بهرهوری در رشد اقتصادی به فراهمسازی
تولید خوب به جای تولید بد منجر میشود (رومر.)1389 ،2
از سوی دیگر یکی از با ارزشترین و مهمترین عوامل توسعه و رشد اقتصادی هر کشوری نیروی انسانی
کارآمد و متخصص میباشد ،چراکه با بهکارگیری فناوری و ایجاد نوآوری در فرآیند تولید میتوان مسیر
توسعه و رشد اقتصادی را هموارتر نمود .اگرچه با جایگزین کردن ماشینآﻻت مدرن ،افزایش موجودی
سرمایه ،تغییر و اصالﺡ روشهای تولید و غیره میتوان بهرهورﻱ را بهبود بخشید ،اما باید توجه داشت که
این موارد نیز به عنوان عوامل اصلی در گرو منابع انسانی متخصص میباشند .از طرفی ،برخی مطالعات
انجام شده گویای این واقعیت هستند که کشورهاﻱ صنعتی و توسعهیافته افزایش بهرهورﻱ خود را نه از

تاثیر قرار میدهد ،لذا مطالعه و پژوهش در ارتقاﻱ بهرهورﻱ نیروی کار و شناسایی عوامل موثر بر آن ،با تاکید
ویژه بر نقش مخارج تحقیقوتوسعه ،سهم بسزایی در توسعه کشورها خواهد داشت.
براساس خاصیت کلیدی مدلهای رشد درونزا ،سرمایهی انسانی و تحقیقوتوسعه باعﺚ بهبود بهرهوری
کل عوامل خواهد شد (درگاهی و قدیری)1382 ،؛ زیرا تحقیقوتوسعه به طور منﻈم باعﺚ افزایش دانش
فنی (ایدههای جدید) و بهبود فناوری تولید یا افزایش سطﺢ تولید با میزان مشخصی از نهادهها میگردد
(رومر  ،1990گروسمن و هلﭙمن  1991و آنهایون و هوویت.)1992 3
براساس نﻈریههای اخیر رشد درونزا و مطالعات تجربی رحمان و سلیم ،)2013( 4دهیبی و همکاران،)2013( 5
آلنا ( ،)2010آلنا و کولیبالی ،)2009( 6کیانی و همکاران ،)2008( 7گروسکوﻑ ( ،)2008چن و همکاران

8

( ،)2008گوتیرز و گوتیرز ،)2007( 9فوگلی و همکاران ،)2007(10هال و اسکوبی ،)2006(11کوئلی و پراسدا
رائو ( ،)2005شوجات ،)2003(12جکوبز و همکاران 1998(13و  ،)2002کو و همکاران،1997 ،1995(14
 2008و  )2009و کمیجانی و شاهآبادی ( ،)1380ابداﻉ و نوآوری را به عنوان موتور پیشرفت فناوری و عامل
استفاده موثرتر از منابع موجود و جذب فناوری پیشرفته خارجی خواهد گردید (شاهآبادی و امیری.)1393 ،
در این مقاله با توجه به اینکه هدﻑ بررسی عوامل موثر بر بهرهوری نیروی کار است ،سعی شده است این
سطﺢ بهرهوری در میان کشورهایی که با هم روابﻂ تجاری دارند و در عرصهی تجارت بینالملل مبادﻻت
تجاری دارند؛ بهرهوری نیروی کارشان مورد بررسی قرار بگیرد .داده آماری به دست آمده در بین  13کشور
و برای 11سال با استفاده از نرم افزار  Stata12صورت بگیرد.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بهرهوری مفهومی جامع و کلی است که افزایش آن ضرورتی جهت ارتقای زندگی انسانها و ساختن اجتماعی
مرفهتر همواره مدنﻈر صاحبنﻈران اقتصاد بوده است .امروزه بهرهوری بهترین و موثرترین روش دستیابی
به رشد اقتصادی ،با توجه به کمیابی منابع تولید است .شاید به طور رسمی لغت بهرهوری را اولین بار فرانسوا
کنه 15در سال  1766میالدی منتشر کرد .پس از گذشت بیشتر از یک سده ،فردی به نام لیتر 16در سال 1883
میالدی بهرهوری را »قدرت و توانایی تولید کردن» تعریﻒ و معرفی کرد و از این مفهوم به شکل عملی استفاده
نمود .از اوایل سده بیستم این واژه مفهوم دقیقتری یافت و در سال  ،1965کندریک و کریمر 17برای اولین بار
به مفهوم بهرهوری کل عوامل تولید در کنار بهرهوری جزئی اشاره کردند (باقرزاده و کمیجانی.)1389 ،

نقش مخارج تحقیق و توسعه در میان عوامل موثر بر بهرهوری نیروی کار (مورد ایران و شرکای تجاری منتخب)

تعیینکننده بهرهوری کل عوامل معرفی نمودهاند ،زیرا فعالیتهای تحقیقوتوسعه داخلی موجب نوآوری و

141

آخرین و دقیقترین تعریفی که از واژهی بهرهوری صورت گرفته عبارت است از» :بهرهوری برابر با مجموﻉ
اثربخشی و کارایی 18است» .تحقق کارایي و اثربخشي هر کدام به تنهایي موجب افزایش بهرهورﻱ نخواهد
شد .به بیان دیگر در مقوله بهرهورﻱ اوﻻً کارﻱ که انجام ميشود باید کار درست و مفیدﻱ باشد ،ثانی ًا این کار

به بهترین نحو انجام شود؛ با تحقق این دو شرﻁ ميتوان اطمینان حاصل کرد ،که بهرهورﻱ محقق شده است
و با افزایش بهرهورﻱ در فرآیند تولید ميتوان با استفاده سطﺢ معیني از نهادهها به تولید بیشترﻱ دست یافت.
مهمترین تعاریﻒ مطرﺡ شده توسﻂ سازمانهای بینالمللی عبارتند از (مقدم تبریزی و ولیزاده زنور:)1385 ،
 -1سازمان بینالمللي کار» :19محصوﻻت مختلﻒ با ادغام چهار عامل اصلي (زمین ،سرمایه ،کار و
سازماندهي) تولید میشوند .رابطه بازدهي تولید با یکي از این عوامل مشخص کننده ،میزان بهرهورﻱ
آن عامل ميباشد».
 -2آژانس بهرهورﻱ اروپا :20بهرهورﻱ را درجه استفاده مﺆثر از هر یک از عوامل تولید ميداند.
 -3سازمان همکارﻱ و توسعه اقتصادﻱ» :21بهرهورﻱ مساوﻱ ،نسبت ستانده به یکي از عوامل تولید
ميباشد .عوامل تولید ممکن است سرمایه ،کار ،موادخام ،انرژﻱ و مواد دیگر باشد».
براساس مطالعات صورت گرفته انواﻉ بهرهوری شامل موارد زیر است:
 بهرهورﻱ چند عاملي :22برابر با نسبت ستانده کل 23به تمامي نهادههاﻱ به کار رفته در فرآیند تولیدميباشد .تمامي نهادهها شامل کاﻻ ،سرمایه ،مواد ،انرژﻱ و سایر نهادهها ميباشند.
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره دوم ،تابستان 1396

 -بهرهوری کل عوامل تولید :24برابر با نسبت ستانده خالص یا ناخالص به متوسﻂ موزون نهادههاﻱ نیروﻱ

یک از اطالعات مذکور به عنوان مﺜال نفر-ساعت کار مصرﻑ شده استفاده کرد و در نتیجه بهرهورﻱ نیروﻱ
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کار با دقت بیشترﻱ به دست ميآید .تغییرات بهرهورﻱ نیروﻱ کار به دﻻیل مختلفي نﻈیر تغییر سطﺢ کیفي

کار و سرمایه است .سهم نیروﻱ کار و سرمایه در تولید (یا ارزش افزوده) همان وزن نهادههاﻱ مذکور است.
ﻻزم به ذکر است که در شاخص بهرهورﻱ چند عاملي ،بهرهورﻱ ترکیبي نهادههاﻱ کار ،سرمایه و واسطهاﻱ
است .در حالي که شاخص بهرهورﻱ کل عوامل ،بهرهورﻱ ترکیبي نهادههاﻱ کار و سرمایه است.
 بهرهورﻱ منابع انساني :25برابر است با نسبت ستانده خالص یا ناخالص بر هزینه (یا تعداد شاغالن) بهرهوری سرمایه :26برابر است با نسبت ستانده خالص یا ناخالص بر ارزش کل سرمایهگذاری بهرهوری انرژی :27برابر است با نسبت ارزش افزوده به ارزش یا مقدار انرژﻱ مصرﻑ شده بهرهوری رقابتپذیرﻱ نیروﻱ کار :28برابر است نسبت ارزش افزوده به جبران خدمات شاغالنبراﻱ اندازهگیرﻱ بهرهورﻱ نیروﻱ کار در سطﺢ یک بخش از اقتصاد ميتوان از نسبت ارزش افزوده به تعداد
شاغالن استفاده کرد .در صورتي که عالوه بر اطالﻉ از تعداد شاغالن ،اطالعات در مورد ساعات کار انجام
شده یا ساعات کار پرداخت شده نیز موجود باشد ،ميتوان در مخرج کسر به جاﻱ تعداد شاغالن از هر

نیروﻱ کار به واسطه آموزش ،کسب تجربه و تخصص در کار ،تغییر شرایﻂ کار ،مهارت در مدیریت و غیره
ميباشد .شناسایي علت یا علل تغییر بهرهورﻱ نیروﻱ کار از اهمیت خاصي برخوردار ميباشد ،زیرا از این
طریق ميتوان روند تغییر بهرهورﻱ نیروﻱ کار را در جهت دلخواه تغییر داد (مقدم تبریزی و ولیزاده زنور،
)1385؛ که فرمول محاسبه آن به صورت زیر میباشد:
()1

𝑖𝑖𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑖𝑖𝐿𝐿

= 𝑖𝑖𝑌𝑌

که در آن  ،Yiبهرهوری نیروی کار ،GDPi ،تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت عوامل تولید سال
 2005و  ،Liمیزان اشتغال نیروی کار است.29
ازجمله عواملی که موجب افزایش بهرهورﻱ و دستیابی به نرﺥ رشد باﻻتر میشود ،نقش موثر سرمایه
انسانی است .در الگوهاﻱ رشد درونزا ،سرمایه انسانی در گسترش و تعمیق فعالیتهاﻱ داخلی و جذب
تحقیقوتوسعه بینالمللی و پویایی آنها ،نقش اصلی را ایفا میکند .کو و هلﭙمن ( )1994شکل عمومی تابع
تولید کاب -داگالس را با فرﺽ مقیاس پویاﻱ اقتصادﻱ ،رقابت ناقص و وجود تمایز عمودﻱ و افقی
فیزیکی تابعی از ذخیره دانش و متغیرهاﻱ وابسته به تجارت میداند (کمیجانی و همکاران.)1391 ،
از طرفی ،یکی از مهمترین یافتههای متعلق به دهه  1950بیانگر آن است که سهم قابل توجهی از رشد
اقتصادی ،بیش از یک سوم ،منجر به پیشرفتهای فناوری میشود .سﭙس سولو ،)1965( 30با معرفی
الگوی رشد خود معتقد بود که پیشرفت فنی ارتباﻁ نزدیکی با مفهوم بهرهوری نیروی کار پیدا میکند،
و در این الگو پیشرفت فنی موجب ارتقای عملکرد نیروی کار و افزایش تاثیر آن در تولید میشود.
در واقع ارتقای پیشرفت فنی ،موجب افزایش بهرهوری نیروی کار به همان نسبت خواهد شد .وی به
طور ساده فرﺽ کرد که سطﺢ بهرهورﻱ به زمان بستگي دارد ،لذا تابع تولید را به صورت زیر معرفی
نمود که در آن  tزمان است:
()2

)𝐿𝐿 𝑌𝑌 = 𝐴𝐴(𝑡𝑡). 𝐹𝐹(𝐾𝐾,

به طور کلی روش غیرمستقیم برای اندازهگیری شاخص بهرهوری نیروی کار به سولو نسبت داده شده است و
به »مانده سولو» ،معروﻑ شده است و عبارت است از تفاضل میانگین موزون رشد عوامل و رشد تولید .این
روش مبتنی بر استفاده صریﺢ از تابع تولید و با در نﻈر گرفتن فرم تابعی معین و با انجام عملیات ریاضی بر
روی تابع تولید ،به روش اقتصادسنجي بهرهوری کل عوامل به دست میآید و در نهایت ،براساس تابع برآورد
شده ،کششهاﻱ تولیدﻱ کار و سرمایه را به دست میآورند .در واقع در این روش به جای محاسبه سطﺢ

نقش مخارج تحقیق و توسعه در میان عوامل موثر بر بهرهوری نیروی کار (مورد ایران و شرکای تجاری منتخب)

تبیین کردند .این مدل مبتنی بر تحقیقوتوسعه است که مجراﻱ ابداﻉ و رشد بهرهورﻱ را عالوه بر نهادههاﻱ
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بهرهوری کل عوامل تولید ،نرﺥ رشد ساﻻنه و یا میانگین نرﺥ رشد ساﻻنه بهرهوری کل عوامل برآورد میشود.
با شروﻉ دههی  ،1990اقتصاددانان و تحلیلگران بسیاری در مورد پایداری رشد اقتصادی خوشبین نبودند.
با این حال ،برخالﻑ نﻈرات آنان ،در اواسﻂ دههی  ،1990بهرهوری افزایش یافته و پیشرفتهای فناوری
شتاب گرفت (کالیسکان و دایلک .)2015 ،31رومر ( )1990بیان کرد که سطوﺡ  TFPبه انباره دانش یا سرمایه
انسانی بستگی دارد .بنابراین میتوان تابع تولید را چنین نوشت که در آن  hمعرﻑ انباره سرمایه انسانی است
(ابونوری و همکاران:)1392 ،
()3

)𝐿𝐿 𝑌𝑌 = 𝐴𝐴(ℎ). 𝐹𝐹(𝐾𝐾,

ژانگ و همکاران ،)2012( 32معتقدند یکی از مهمترین دﻻیلی که چین میتواند دستاوردهای بزرگی در رشد
اقتصادی داشته باشد به پیشرفتهای علمی و کارآفرینی برمیگردد .در محیﻂ رقابتی دشوار امروز ،کشورها
باید بیشتر از قبل از منابع نوآوری علمی بهرهمند شوند .همﭽنین آنان معتقدند که بین کارآفرینی علمی و رشد
اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد .در چین و در چندین کشور آسیایی دیگر مانند کره ،تایوان و سنگاپور،
کسب فناوری پیشرو و استفاده بهینه از این فناوری در فرآیندهای تولید ،نقش مهمی در توسعه اقتصادی این
کشورها ایفا کرده است (ابونوری و همکاران.)1392 ،
همﭽنین مطالعات گرلیﭽیز و موگادام )1995( 33نشان میدهد که انباشت سرمایه تحقیقوتوسعه داخلی
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره دوم ،تابستان 1396

مهمترین عامل تعیینکننده بهرهوری کل عوامل تولید یک اقتصاد است .کو و هلﭙمن ( )1997نیز بیان میکنند
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که رشد اقتصادی تابع استفاده از منابع ،نرﺥ رشد جمعیت ،نرﺥ پسانداز ،انباشت سرمایه تحقیقوتوسعه
داخلی و خارجی میباشد .نﻈریه رشد مبتنی بر پژوهش و توسعه با وجود یک بخش تجارت خارجی،
مسیر جدیدی از مدلهای رشد را فراهم میآورد که جهتگیری آنها بر فعالیتهای ابداﻉ و نوآوری است،
با این نگرش که ابداعات تابع تحقیقوتوسعه انباشته شده و ذخیره دانش میباشد ،در نتیجه نﻈریه رشد
جدید بیان میکند که بهرهوری کل عوامل تولید یک اقتصاد به فعالیتهای تحقیقوتوسعه انباشته شده
داخلی و خارجی و ذخیره دانش بستگی دارد (باقرزاده و کمیجانی .)1389 ،همﭽنین براساس نﻈریههای
رشد اقتصادی درونزا ،بهرهوری کل عوامل انباشت سرمایه تحقیقوتوسعه داخلی است؛ زیرا فعالیتهای
تحقیقوتوسعه داخلی موجب تولید کاﻻها و خدمات قابل تجارت و استفاده موثرتر از منابع موجود و
جذب فناوری پیشرفته خارجی میشود .این عامل نه تنها به خلق فناوری برای ساخت کاﻻهای جدید منجر
میشود .بلکه راههای جدیدی را برای به کارگیری مولفههای تولید و یا مواد اولیه نوﻇهور ایجاد میکند
(مهرگان و سلطانیصحت.)1393 ،
مدلهای مبتنی بر تحقیقوتوسعه ،در سطﺢ ثابت سرمایه و کار ،پیشرفت فناوری را یکی از دﻻیل افزایش

تولید مطرﺡ میکند .بنابراین رشد بهرهوری به جای اینکه ثابت فرﺽ شود در داخل مدل تعیین میشود،
که یکی از عوامل تعیینکننده آن سرمایهگذاری در بخش تحقیقوتوسعه است .تحقیقوتوسعه از دو راه
میتواند موجب رشد اقتصادی شود :اول اینکه ،نوآوری و معرفی محصوﻻت جدید نقش بیشتر و بهتری
در تولید نسبت به کاﻻهای سرمایهای موجود دارد .دوم اینکه ،فعالیتهای تحقیقوتوسعه باعﺚ ایجاد اثرات
جانبی در موجودی علم و دانش شده که به نوبه خود باعﺚ کاهش هزینههای تحقیقوتوسعه میشود.
به طور کلی در این الگوها فرﺽ میشود نیروی کار ،سرمایه و فناوری برای بهبود فناوری با هم ترکیب

میشوند و با تخصیص منابع بیشتر به تحقیقوتوسعه و افزایش نوآوری و متعاقب ًا بهرهوری میشود .عامل
هزینه تحقیقوتوسعه و پیشرفت فناوری باعﺚ کاهش هزینهها ،افزایش بهرهوری و رشد صادرات میگردد
(مهرگان و سلطانیصحت .)1393 ،منابع و امکانات در مکانها و بخشهایی به کار گرفته میشوند که از
کارایی و بهرهورﻱ بیشترﻱ برخوردار باشند ،روشهاﻱ تولیدﻱ مناسبترﻱ به کار گرفته شوند و بهرهورﻱ
افزایش یابد و در نتیجه تولید جهانی به میزان حداکﺜر خود توسعه مییابد.
موج جدید نﻈریات تجارت بینالملل از اواخر دهه  1980با هدﻑ پرکردن خﻸ دیدگاه رایﺞ وارد ادبیات
جهانی گذاشت.

بر اساس دیدگاه پورتر در موفقیت یک کشور در تجارت جهانی ،نمیتوان تنها به مزیتهای نسبی آشکار
شده بسنده نمود بلکه اقتصادها باید از طریق شناخت وضعیت و ساختار خود و ﻇرفیتسازی ،به خلق
مزیت پرداخته و با فراهم آوردن بسترهای سرآمدی جهانی و شرایﻂ کارایی رقابتی ،به فعاﻻن اقتصادی
اجازه دهند همگام با هدایت دولت ،حوزههای جدیدی در تجارت جهانی به خود اختصاﺹ دهند .در این
دیدگاه نقش موجودی عوامل تولید به معنای سنتی آن رو به کاهش میگذارد و همﭽنین فرصتهایی که
فضای جهانی شدن در اختیار بنگاهها و دولتها قرار میدهد ،موجب شکسته شدن محدودیتهای پیشین
میشود .آنﭽه در دیدگاه پورتر اهمیت دارد ،محوریت بخشی به اصالحات در سطﺢ عامالن اقتصادی و
نهادهای مرتبﻂ است (خاندوزی.)1384 ،
براساس تحلیل پورتر بهرهوری مهمترین تعیینکننده استاندارد زندگی یک ملت در بلندمدت به شمار
میرود و رشد مستمر بهرهوری ،هم رشد درآمد ملی و هم قدرت در بازارهای خارجی را به دنبال دارد
و معنایی برای توان رقابت جز افزایش مستمر و ارتقاء نوﻉ بهرهوری برای بنگاهها ،قابل تﺄیید نیست.
همﭽنین وی معتقد است که ثروت یک کشور به وسیله بهرهوری کل عوامل تعیین میشود و ریشههای
بهرهوری را در ویژگیهای فضای ملی و منطقهای برای رقابت میداند ،که آن را »مدل الماس »35در رقابت

و بهرهوری بیان میکند .اضالﻉ این الماس عبارتند از:

نقش مخارج تحقیق و توسعه در میان عوامل موثر بر بهرهوری نیروی کار (مورد ایران و شرکای تجاری منتخب)

اقتصادی شد .در سال » 1990نﻈریه مزیت رقابتی مایکل پورتر »34مهمترین تاثیر را در روند تجارت
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 اطالعات و ویژگی عوامل تولید؛ دسترسی به صنایع و زیرساخت های پشتیبان و مکمل؛ راهبرد و ساختار بنگاهها برای انعطاﻑ و خالقیت؛ شرایﻂ تقاضا و بازار داخلی (خاندوزی.)1384 ،بنابراین با توجه به اهمیت فضای رقابتی در عرصه بینالملل ،توسعه صادرات سبب تغییر تخصیص منابع
از بخشها و صنایع با بهرهورﻱ پایین به صنایع با بهرهورﻱ باﻻ میشود و منابع را به سوﻱ فعالیتهایی که
بیشترین عملکرد را دارند ،هدایت میکند .از این طریق ،بهرهورﻱ کل عوامل تولید و رشد اقتصادﻱ افزایش
مییابد .با گسترش صادرات ،تشکیالت تجارﻱ و نیز اقتصاد ،به کشﻒهاﻱ جدید در مدیریت اقتصادﻱ
و بهبود فناوری و شیوههاﻱ بهتر تولید تشویق میشوند ،بنابراین فرصتهایی که پیش از آن نادیده گرفته
میشدند ،به منابع اصلی براﻱ رشد اقتصادﻱ تبدیل میشوند (طیبی و همکاران.)1387 ،
رشد صادرات کاﻻهاﻱ صنعتی نسبت به کاﻻهاﻱ اولیه ،وابستگی ریشهاﻱ به مهارتهاﻱ نیروﻱ انسانی
دارد .بنابراین ،عواملی مانند تحقیقوتوسعه ،سرمایهگذارﻱهاﻱ آموزشی و آموزش عالی که شرایﻂ انجام
نوآورﻱ و ارتقاﻱ بهرهورﻱ نیروﻱ انسانی را فراهم میسازند ،میتوانند منجر به ارتقاﻱ کیفیت نهادههاﻱ
تولید و رشد فناورﻱ در عرصهﻱ صادرات شوند .ترکیب سرمایه انسانی و تجارت عم ً
ال کارایی باﻻتر

بخشهاﻱ تجارﻱ کشورها را نشان میدهد و بر رشد اقتصادﻱ کشورها اثر قوﻱترﻱ ایجاد میکند
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره دوم ،تابستان 1396

(.)Soderbom & Teal. 2003

تکنولوژﻱ ،کمک دولتی ،نوآورﻱ ،سرمایهگذارﻱ مستقیم خارجی ،تحقیقوتوسعه و حکمرانی نهادهاﻱ
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اقتصادﻱ را عالوه بر پسانداز و سرمایه به عنوان ورودﻱ مدل رشد تصریﺢ کردهاند .همﭽنین لوکاس ،41در

مطالعات اولیه در زمینه نوآورﻱ توسﻂ شومﭙیتر 36در سال  1934صورت گرفت .وی در نﻈریه توسعه
اقتصادﻱ خود تعریفی از نوآوری ،به صورت »ترکیبات جدیدی» از دانش ،منابع ،تجهیزات موجود یا جدید
بیان کرد و نوآوری را یک تغییر برگشتناپذیر و تاریخی در مسیر انجام کارها و تخریب خالقانه توصیﻒ
میکند ،وی معتقد است که هر نوآور خالق ،تعادل ایستای بازار را تغییر میدهد و به ارائه یک محصول
یا فرآیند جدید میپردازد ،که شومﭙیتر آن را با برتری کیفی و یا کاهش هزینههای تولید از طریق معرفی
ماشینآﻻت جدید جهت افزایش سود بیشتر در شرایﻂ انحصاری میداند.
شومﭙیتر در دهه ،1950معتقد است که منبع اصلی رشد بهرهوری ناشی از محصوﻻت و فرآیندهای جدید،
مبتنی بر پیشرفت علم و فناوری است .لذا در رشد بهرهوری ،رشد سرمایه فیزیکی و انسانی از اهمیت
چندانی برخوردار نبوده است .مطالعات زیادی (بارو و ساﻻﻱ مارتین1955 ،37؛ چنری و سیرکویین1975 ،38؛
دنیسون1975 ،39؛ جورگنسون و گاﻻپ و فریومنی1987 ،40؛ پورتر )1990،نقشهاﻱ اساسی عواملی مﺜل

مدل رشد درونزاﻱ خود ،سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی را به عنوان نهاده وارد تابع تولید کرده است
و سطﺢ فناورﻱ تولید را ثابت فرﺽ میکند .گراسمن و هلﭙمن ،42ابداﻉ و نوآورﻱ را تابعی از نیروﻱ کار
شاغل در بخش تحقیقوتوسعه دانسته و معتقدند که این فعالیتها با بهبود کمی و کیفی محصوﻻت ،عامل
محرﻙ رشد اقتصادﻱ هستند (نیکومرام و همکاران.)1392 ،
از دیدگاه رودیل و همکاران ،)2015( 43نوآوری فرآیندی چندبعدی است و اغلب ترکیبی از فعالیتهای
گوناگون و مکمل ( تحقیقوتوسعه داخلی/خارجی ،کسب ماشینآﻻت ،یادگیری و غیره) است ،که شامل
انواﻉ مختلفی از نوآوری ،همانند نوآوری محصول ،نوآوری فرآیند ،نوآوری سازمانی و /یا نوآوری بازاریابی
است (.)OECD. 2005
یکی از عوامل کلیدی در پیشرفتهای نوآوری و فناوری هر کشور ،مخارج تحقیقوتوسعه است؛ که توسعه
اقتصادی بلندمدت را فراهم میکند .همﭽنین افزایش رشد اقتصادﻱ ،افزایش بهرهورﻱ ،تولید ثروت از طریق
علم و فناوری ،تولید فناوری و کاﻻها و خدمات جدید ،ایجاد اشتغالهاﻱ مولد و کارآفریني از جمله فواید
نوآورﻱ است .در این میان برور و کالینشت ،)1994( 44آرچیباگی و پینتا ،)1996( 45ﻻولیس و آندرسون

46

پایین و گاهی به صورت غیرقابل پیشبینی صورت میپذیرد( 48پورجعفری.)1389 ،
برخی تحقیقات مانند هایﭗ ،تیزر و مایلز )2000( 49و تاید ،)2001( 50بر ارتباﻁ قوی بین مخارج تحقیقوتوسعه
و تولید محصول جدید تاکید دارند .همﭽنین مطالعاتی نﻈیر گیلبرت )2008( 51همبستگی باﻻیی بین میزان
مخارج تحقیقوتوسعه و رشد بهرهوری را نشان میدهند .در واقع ،تحقیقوتوسعه رابطه بین چندین نهاد مانند
موسسات تحقیقاتی ،دانشگاهها و صنایع را بهبود میبخشد و این همان موقعیت شومﭙیتری است که پژوهش
مستلزم مقدار زیادی سرمایه است که باعﺚ میشود قدرت بازار بنگاههایی که از نوآوری برخوردارند ،به

بهترین نحوه حفﻆ شود (.)Cavdar & Aydin. 2015

ﻻزم به ذکر است که استفاده از اطالعات تحقیقوتوسعه به عنوان شاخص نوآوری ،به دﻻیل مختلﻒ

»متغیری درجه دوم »52در نﻈر گرفته شده است ،در این راستا ،راپوئر و ﻻو ( )2002تاکید کردهاند که مطالعه
فقﻂ براساس تحقیقوتوسعه ،ممکن است گمراهکننده باشد و استفادهی طیﻒ وسیعی از شاخص نوآوری
مناسبتر باشد .با این حال ،در بسیاری از موارد ،تحقیقوتوسعه ،میتواند پیش شرطی برای موفقیت نوآوری

و احتماﻻً بهبود کیفیت محصوﻻت باشد .عالوه بر این ،تابع تحقیقوتوسعه نیز ممکن است در خالقیت
بنگاه سهیم باشد ،و یا حتی ممکن است به بنگاهها اجازهی استفاده از منابع در روشی موثرتر داده شود
(.)Veugelers & Cassiman. 1999; Rpoer & Love. 2002& Rodil et al. 2015

بنابراین به طور کلی براساس مبانی نﻈری مطرﺡ شده ،رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری میتواند با

نقش مخارج تحقیق و توسعه در میان عوامل موثر بر بهرهوری نیروی کار (مورد ایران و شرکای تجاری منتخب)

( )1996و متکالﻒ )1995( 47معتقدند که نوآوری فرایندی بسیار پرخطر ،پیﭽیده و توﺃم با نرﺥهای موفقیت
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توجه و تعمق بیشتر به بهرهوری عوامل تولید شتاب باﻻتری بگیرد .در این راستا انتﻈار میرود در کنار
نقش سرمایهگذاری و سرمایه انسانی ،دولت و سیاستگذاران در ارتقای سطﺢ مخارج تحقیقوتوسعه
بر شکلگیری نوآوری و تولید محصوﻻت با کیفیتتر و کم هزینهتر در صادرات کسب مزیت نمایند ،و
نهایت ًا با حضور در عرصهی بینالملل بر بهرهوری نیروی کار تاثیر بسزایی بگذارند .همﭽنین نبایستی از
نقش موثر امید به زندگی و سطﺢ باﻻتر بهداشت و سالمتی نیروی کار به عنوان عاملی موثر بر بهرهوری
نیروی کار غافل بود.

 -3پیشینه پژوهش

آپاریسیو و همکاران ( ،)2016به بررسی اثرات دوطرفه کارآفرینی و بهرهوری نیروی کار با استفاده از روش
پنل دیتای نامتوازن 53و  543SLSپرداختند .برآوردهای صورت گرفته در  43کشور منتخب در قالب دو مدل
جداگانه (مدل اول برای کل  43کشور و مدل دوم برای  8کشور آمریکای ﻻتین) انجام گرفته است .همﭽنین
در این پژوهش متغیرهایی مانند سرمایه فیزیکی و امید به زندگی و همﭽنین صادرات و مخارج دولتی نیز
مورد استفاده قرار گرفته است .نتایﺞ به دست آمده از پژوهش آنها دﻻلت بر اثر مﺜبت متغیرهای مورد بررسی
دارد ،که در هر دو مدل بیشترین و کمترین ضریب به ترتیب مربوﻁ به متغیرهای سرمایه فیزیکی و کارآفرینی
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره دوم ،تابستان 1396

میباشد ( .)Aparicio et al.. 2016
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کرسﭙي و زونیگا ( ،)2012به بررسي رابطه میان نوآوری و بهرهورﻱ در میان شش کشور آمریکاﻱ ﻻتین
پرداخته است .در این مطالعه عوامل مربوﻁ به نوآورﻱ فني تعیین شده است و آثار آن بر بهرهورﻱ نیروﻱ
کار اندازهگیرﻱ شده است .عواملي چون همکارﻱ ،مالکیت خارجي و صادرات ،تمایل به سرمایهگذارﻱ در
فعالیتهاﻱ کارآفرینی و تشویق سرمایهگذارﻱ در نوآورﻱ را تنها در نیمي از کشورها افزایش داده است .در
این مطالعه کشورهایي که در کارآفرینی سرمایهگذارﻱ کردهاند با رشد بهرهورﻱ نیروﻱ کار مواجه بودهاند

(.)Crespi & Zuniga. 2012

کیسیمن و همکاران ( ،)2010در مطالعه خود به بررسي رابطه میان نوآوری ،صادرات و بهرهورﻱ پرداخته
است .نتایﺞ این مطالعه  ،نشان میدهد که نوآوری در محصول بر خالﻑ نوآوری در فرآیند بر بهرهورﻱ اثر
مﺜبت ميگذارد .در این میان شاخص صادرات را عامل مهمی تلقي ميکند و معتقد است که کارخانجات
کوچکي که داراﻱ صادرات در بازارها نیستند ،با توجه به اثر مﺜبت آن ،تمایل بیشترﻱ خواهند داشت تا وارد
بازار صادرات شوند (.)Cassiman et al. 2010
اورتگا و مارین ( )2008به بررسی رابطه بین بهرهوری و هزینههای تحقیقوتوسعه با استفاده از چندین

شاخص در سطﺢ کشوری پرداختند .ایشان نشان دادند که هزینه تحقیقوتوسعه نسبت به بهروری به شدت

برونزاست و رابطه این دو کام ً
ال یکطرفه است .همجنین تاثیر عواملی همﭽون درجه باز بودن اقتصادی،
میزان تجارت ،توسعه بازارهای مالی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،متغیرهای سازمانی و سرریزهای
بینالمللی تحقیقوتوسعه را با تاثیر مستقیم هزینههای تحقیقوتوسعه مقایسه نمودند و به این نتیجه رسیدند
که هزینه تحقیقوتوسعه ،فاکتور مهمی در ارتقای بهرهوری است و در بخش دیگری از بررسیها نشان دادند
که نرﺥ بازگشت سرمایه تحقیقوتوسعه به ترتیب در کشورهای با درآمد کمتر ،متوسﻂ و درآمد باﻻ ،بیشتر

است (.)Ortga & Marin. 2008

نجفی و آذربایجانی ( )1396به بررسی عوامل موثر بر بهرهوری نیروی کار در ایران برای دوره زمانی
 1363-1393پرداختند .بررسیهای صورت گرفته با آزمون ع ّلیت و روش خودرگرسیون برداری ،حاکی از

این بود که رابطه ع ّلی دوسویهای بین بهرهوری نیروی کار و شاخص کارآفرینی وجود دارد .همﭽنین نتایﺞ
تابع عکسالعمل تحریک متغیرها نشان داد که اثر هر متغیر ،دارای بیشترین تاثیرات در مقادیر گذشته خود
هستند و در پایان دوره شوﻙها ،بیشترین اثرگذارﻱ بر بهرهورﻱ و کارآفرینی ،به ترتیب مربوﻁ به متغیرهاﻱ
کارآفرینی و سرمایه میباشد .نتایﺞ تجزیه واریانس خطاﻱ پیشبینی نیز نشان میدهد که  99.5درصد از

نقش مخارج تحقیق و توسعه در میان عوامل موثر بر بهرهوری نیروی کار (مورد ایران و شرکای تجاری منتخب)

ارتقای بهرهوری نیروی کار کشورهای درحال توسعه و توسعهیافته تاثیر مﺜبت و معناداری دارد .نتایﺞ
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نوسانات کارآفرینی در کوتاهمدت عمدت ًا توسﻂ ضربههای خود این متغیر است .سﭙس در دوره پنجم سهم
بقیه متغیرها به حدود  42درصد میرسد و متغیر سرمایه و بهرهورﻱ به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را
در توضیﺢ این متغیر دارند (نجفی و آذربایجانی.)1396 ،
ولینیا و همکاران ( )1394در تحقیقی براساس دادههای سال  2011و  2012به بررسی تاثیر توسعه
کارآفرینی بر بهرهوری نیروی کار در دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعهیافته با استفاده از روش
حداقل مربعات تعمیمیافته پرداختند .نتایﺞ بررسی آنها نشان داد که در هر دو گروه مورد بررسی ،سرمایه

انسانی تاثیر نسبت ًا برابری در ارتقای بهرهوری نیروی کار دارد .حال آنکه در خصوﺹ تاثیر سرمایه فیزیکی
سرانه بر بهرهوری نیروی کار تفاوت قابل مالحﻈهای وجود دارد و برای کشورهای درحال توسعه افزایش
 10درصدی در سرمایه فیزیکی سرانه ،بهرهوری را در هر دو مدل  7/2و  7/3درصد افزایش میدهد و
این رقم در کشورهای توسعهیافته  4/2و  4/3درصد است ،چرا که در کشورهای درحال توسعه نسبت به
کشورهای توسعهیافته ،بهرهوری نیروی کار با شدت بیشتری به درصد تغییرات موجودی سرمایه سرانه
واکنش نشان میدهد و این امر را به ع ّلت کمبود سرمایه فیزیکی در کشورهای درحال توسعه و همﭽنین
سطﺢ پایین فناوری میدانند .همﭽنین شاخص کلی کارآفرینی ،نگرش کارآفرینی و فعالیت کارآفرینی بر

حاکی از این است که مولفههای مربوﻁ به دو شاخص نگرش و فعالیت کارآفرینی در گروه کشورهای
درحال توسعه از سطﺢ تاثیرگذاری پایینتری بر بهرهوری نیروی کار نسبت به کشورهای توسعهیافته
برخوردار است (ولینیا و همکاران.)1394 ،
ابونوری و همکاران ( )1392در پژوهشی به بررسي میزان و چگونگي اثر مﺆلفههاﻱ اقتصاد دانشبنیان
بر بهرهورﻱ کل عوامل تولید در دوره ﻱ زماني  2000-2006براﻱ کشورهاﻱ ایران ،هند ،پاکستان ،ترکیه
و مصر با استفاده از شیوهﻱ اقتصاد سنجي پنل-دیتا پرداختند .در این پژوهش متغیرهاﻱ تحقیقوتوسعه
به عنوان درصدﻱ از تولید ناخالص داخلی ،پتنت و اختراعات ثبت شده ،مقاﻻت چاپ شده ،کاربران
اینترنت به عنوان مﺆلفههاﻱ اقتصاد دانشمحور مورد بررسي بودند .که نتایﺞ حاصل از تخمین پژوهش
نشان داد به ازاﻱ یک درصد افزایش در هر یک از متغیرهاﻱ باﻻ بهرهورﻱ کلیه عوامل افزایش ميیابند.
در این پژوهش متغیر هزینههاﻱ تحقیقوتوسعه ،با ضریب  0/09بیشترین تﺄثیر و تعداد کاربران اینترنت با
ضریب  0/002کمترین تﺄثیر را بر بهرهورﻱ کل عوامل تولید دارند (ابونوری و همکاران.)1392،
شوالپور ( )1391براﻱ اولین بار ،مولفههاﻱ مختلﻒ کارآفرینی ،شامل مخارج تحقیقوتوسعه ،انباشت
سرمایه فیزیکي و سرمایه انساني و ثبت اختراﻉ را به تفکیک داخلي و خارجي به عنوان مجموعهای
منسجم مدلسازﻱ کرد و تﺄثیر بلندمدت آن بر بهرهورﻱ کل عوامل در ایران را مورد ارزیابي و تحلیل قرار
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره دوم ،تابستان 1396

داد .نتایﺞ پژوهش نشان داد که به غیر از متغیر نسبت دانش به کل نیروﻱ کار ،سایر مولفهها در بلندمدت،

شناخت نحوه اثرگذاری متغیرهای موثر بر بهرهوری نیروی کار فرصتهاﻱ زیادﻱ را براﻱ تجارت بین
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کشورها فراهم مینماید و کشورها با استفاده از این فرصتها میتوانند موقعیت خود را در ایجاد روابﻂ

تﺄثیرﻱ مﺜبت بر بهرهورﻱ کلي عوامل در اقتصاد ایران داشتهاند (شوالپور.)1391 ،
علیرغم تعدد و تنوﻉ مطالعات موجود در زمینه بهرهوری عوامل تولید ،تقریب ًا در زمینه بررسی بهرهوری
ایران با شرکای تجاری در عرصهی بینالملل و همﭽنین نقش متغیرهای صادرات (به عنوان شاخصی از
سهم تجارت) و امید به زندگی (به عنوان شاخص سالمت و تندرستی) بر بهرهوری نیروی کار در ایران
مطالعاتی صورت نگرفته است .لذا در این پژوهش سعی بر آن است که عوامل موثر بر بهرهوری نیروی
کار ایران و منتخبی از مهمترین شرکای تجاری طی دوره زمانی ( )2004-2014و با تاکید بر نقش عوامل
اثرگذار فراهم گردد.

 -4الگوی مفهومی پژوهش

تجارﻱ و افزایش سطﺢ بهرهوری نیروی کار در راستای تولید کاﻻها و خدمات با کیفیتتر و با سطﺢ
هزینه پایین را صادر نمایند .لذا در این قسمت با توجه به مبانی نﻈرﻱ و تجربی موجود ،مدل مفهومی
پژوهش در شکل( )1ارائه شده است.
دادههای مورد استفاده 55در این پژوهش از سایت بانک جهانی گرفته شده است .ﻻزم به توضیﺢ است
که شاخص متغیر سرمایه فیزیکی و انسانی به ترتیب سرمایه ثابت ناخالص و نرﺥ ثبت نام دروه متوسطه
است که انتﻈار میرود تاثیر مﺜبتی بر بهرهوری نیروی کار داشته باشند ،همﭽنین همانطور که در مدل
مفهومی باﻻ نشان داده شده است شاخص مخارج تحقیقو توسعه جانشینی برای متغیر نوآوری است
و از آنجا که سالمتی مولفهای است که میتوان سطﺢ رضایت و نهایتا بهرهوری افراد را افزایش دهد
و اندازهگیری سالمتی 56نیز به صورت مستقیم امکانپذیر نیست ،لذا امید به زندگی به عنوان جانشینی
برای سطﺢ بهداشت وسالمتی افراد در نﻈر گرفته شده است ،که انتﻈار میرود هریک از شاخصهای
تحقیقوتوسعه و امید به زندگی با بهبود خود باعﺚ افزایش سطﺢ بهرهوری نیروی کار شوند.

براساس آمارهای بدست آمده از لوﺡ فشرده شاخ 
صهای اقتصادی بانک جهانی ،57میانگین بهرهوری نیروی
کار در طول سالهای  2004-2014کشور ایران و منتخبی از مهمترین شرکای تجاریاش 58در جدول ()1
محاسبه شده است.
در شکل( )2روند تغییرات میانگین بهرهوری نیروی کار برای کشورهای مورد بررسی در طول سالهای

عوامل درونی

سرمایه فیزیکی
مخارج تحقیقوتوسعه
مخارج تحقیق و توسعه

بهرهوری نیروی کار

عوامل بیرونی

سرمایه انسانی

سطح بهداشت و سالمت نیروی کار

صادرات

شکل ( :)1الگوی مفهومی عوامل موثر بر بهرهوری نیروی کار و متغیرهای به کار رفته در مدل

نقش مخارج تحقیق و توسعه در میان عوامل موثر بر بهرهوری نیروی کار (مورد ایران و شرکای تجاری منتخب)

 -5روش پژوهش
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7.738621

مالزی
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ایران

5676.796
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ترکیه

11763.53

9.368087

هند

14267.58

9.535799

روسیه

14212.11

9.557695

کره جنوبی
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10.77071
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جدول( :)1میانگین بهره وری نیروی کار در طول سالهای ( 2007 -2014برمبنای آمار بانک جهانی)

0

وری مورد
کشورهای
بررسی در طول سالهای 2004-2014
نیروی کار
شکل ( :)2میانگین بهره

 2004-2014رسم شده است.
همانطور که در جدول ( )1و شکل ( )2مشاهده میشود در دورهی زمانی مورد بررسی بیشترین بهرهوری

نیروی کار به ترتیب مربوﻁ به کشورهای چین و ایتالیا است ،البته از آنجایی که جزء کشورهای توسعهیافته
محسوب میشوند ،چندان دور از انتﻈار نیست .از طرفی کمترین میزان مربوﻁ به کشور تاجیکستان و
آذربایجان میباشد .در این میان ایران در بین  13کشور مورد بررسی در رتبه هشتم قرار دارد.
در ادامه ﻻزم است به تببین مدل مورد برآورد پرداخته شود شکل کلی این معادله که توسﻂ آپاریسیو و
همکاران ( )2016ارائه شده است ،به صورت زیر است:
متغیرهای مورد بررسی به صورت زیر میباشند:
()4
()5

𝑡𝑡𝑖𝑖𝑌𝑌
)𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑓𝑓(𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝐺𝐺𝐺𝐺, 𝑋𝑋, 𝐾𝐾,
𝑡𝑡𝑖𝑖𝐿𝐿

𝑡𝑡𝑖𝑖𝑌𝑌
𝛽𝛽
𝛽𝛽
𝛽𝛽 𝛽𝛽
𝛽𝛽
( ) = 𝛼𝛼𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑡𝑡1 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑡𝑡2 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡3 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑡𝑡4 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑡𝑡5
𝑡𝑡𝑖𝑖𝐿𝐿

معادله ( ،)5بیانگر ستاده اقتصادی است ،که در آن  ،Yتولید ناخالص داخلی ( )GDPو  ،Lکل نیروی کار

شاغل هستند ،از اینرو عدد حاصل از تقسیم این دو ،دﻻلت بر بهرهوری نیروی کار شاغل در کشور  iو
 = RDitدﻻلت بر مخارج تحقیقوتوسعه در کشور  iدارد.
 = Kitدﻻلت بر سرمایه فیزیکی در کشور  iدارد ،که شاخص آن سرمایه ثابت ناخالص دارد.
 = EXitصادرات کاﻻها و خدمات در کشور  iاست،
 = LEitدﻻلت بر سالمت و بهداشت نیروی کار دارد ،که شاخص آن معرﻑ امید به زندگی در کشور  iمیباشد،
 = GEitسرمایه انسانی در کشور  ،iکه از شاخص نرﺥ ثبت نام دروه متوسطه استفاده شده است.
ﻻزم به ذکر است که محدوده مکانی این پژوهش شامل  13کشور منتخب از بین مهمترین شرکای تجاری
ایران است و همگی متغیرها برای بازهی زمانی  2004-2014گردآوری شدهاند ،که از دادههای سایت بانک
جهانی یا شاخص های اقتصادی جهانی 2015استخراج شده است.
در ادامه جهت برآورد و تخمین مدل معرفی شده از آنجا که تابع تولید ،تابعی غیرخطی است ،لذا با استفاده
از لگاریتم طبیعی مدل به صورت خطی (مدل ( ))6نمایش داده شده است ،59که بر این اساس ضرایب به
دست آمده پس از تخمین مدل ،بیانگر متغیر مستقل بر تغییرات متغیر وابسته یا همان کشش میباشند.

 -6تجزیهوتحلیل یافتهها

مدل پنل -دیتا روشی برای تلفیق دادههای مقطعی و سری زمانی است .معموﻻً روشهای سنتی اقتصاد
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در سال  tدارد.
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سنجی ،سریهای زمانی و دادههای مقطعی ،ناهمگنیهای مربوﻁ به مقاطع را در نﻈر نمیگیرند و نتایﺞ
تخمین دارای ریسک تورش هستند .اما استفاده از دادههای پانل ،تورش برآورد را از بین میبرد یا کم
میکند ،در حقیقت اثرات فردی ناهمگن بنگاهها را به حساب میآورد .از طرفی باﻻ بودن حجم مشاهدات
باعﺚ میشود مسﺌله همخطی در اقتصاد سنجی تاحدودی رفع شود.
مدل مورد بررسی برای تحلیل عوامل موثر بر بهرهوری نیروی کار به صورت معادله زیر میباشد:
()6

 𝑗𝑗𝑗𝑗𝜀𝜀 ) = 𝛼𝛼0 + β1 𝑅𝑅𝑅𝑅jt + β2 GEjt + β3 EX jt + β4 K jt + 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑗𝑗𝑗𝑗 +

𝑗𝑗𝑗𝑗𝑌𝑌
𝑗𝑗𝑗𝑗𝐿𝐿

(

در این مدل اثرات تمام متغیرهای تاثیرگذار شامل :مخارج تحقیقوتوسعه ،صادرات و سرمایه انسانی،
سرمایه فیزیکی و امید به زندگی وارد گردیده است.
بنابراین مدل باﻻ برای منتخبی از مهمترین کشورهای طرﻑ تجاری ایران ( )jدر زمان  tتخمین زده شد.
براﻱ انتخاب نوﻉ تخمین بهوسیله روش دادههای تلفیقی و دادههای تابلویی 60از آزمون  Fلیمر 61استفاده

شده است .فرﺽ صفر این آزمون مبنی بر عدم وجود اثرات ثابت است ،که طبق آن عرﺽ از مبداء ثابت
میباشد (سوری.)1394 ،
همانطورکه جدول ( )2نشان میدهد مقدار آماره  Fلیمر مربوﻁ به این الگو با احتمال  0/0005به دست
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره دوم ،تابستان 1396

آمده است که نشان میدهد فرضیه صفر مبنی بر این که دادهها به صورت تلفیقی هستند ،به نفع فرضیه مقابل
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یعنی وجود قابلیت در روش دادههاﻱ تابلویی رد میشود .لذا این الگو با حداکﺜر  5درصد خطاﻱ نوﻉ اول به
صورت دادههاﻱ تابلویی تخمین زده میشود.
در ادامه جهت تعیین تخمین مدل ،در دادههای پانلی برای برآورد الگو دو روش اثرات ثابت و تصادفی 62وجود
دارد .در جدول ( )3از آزمون هاسمن 63برای انتخاب بین دو روش ذکر شده استفاده گردید .فرﺽ صفر این
آزمون مبنی بر عدم همبستگی بین اثرات فردی با متغیرهای توضیحی (اثرات تصادفی) است (سوری.)1394 ،
مقدار آماره آزمون هاسمن با احتمال  0.95به دست آمده است ،لذا فرضیه صفر مبنی بر انتخاب روش اثر
تصادفی به نفع فرضیه مقابل یعنی انتخاب روش اثر ثابت تایید میشود و این الگو با حداکﺜر  5درصد خطاﻱ
نوﻉ اول به صورت اثرات تصادفی تخمین زده میشود.
با توجه به نتایﺞ یادشده و وجود ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی میتوان از الگوی اثرات تصادفی و روش
حداقل مربعات تعمیم یافته( 64)GLSاستفاده کرد .نتایﺞ حاصل از تخمین در جدول ( )4ارائه شده است.
براساس نتایﺞ به دست آمده تمام متغیرهای مورد بررسی اثر مﺜبتی بر متغیر وابسته دارند ،که در این میان
متغیر لگاریتم سرمایه انسانی کمترین تاثیر مﺜبت با ضریب  0/11درصدی بر بهرهوری نیروی کار دارد ،یعنی

جدول( :)2نتیجه آزمون  Fلیمر
آماره

مقدار

P-value

نتیجه

آزمون  Fلیمر

3.33

0.0005

دادههای تابلویی

جدول( :)3نتیجه آزمون هاسمن
آماره

مقدار

P-value

آزمون هاسمن

1.15

نتیجه

0.95

روش اثرات تصادفی

جدول( :)4نتایج برآورد عوامل موثر بر  LYبا استفاده از روش رگرسیون GLS
تخمین تایید شده :دادههای تابلویی با اثرات تصادفی
روش تخمینFGLS :
C

LRD
LGE
LX
LK
LE

-26.38

100.29

-2.63

0.009

1.71

2.38

0.72

0.472

0.11

0.099

1.07

0.286

1.48

2.72

0.55

0.586

6.49

2.20

2.95

0.003

30.74

25.25

1.22

0.22

یک درصد افزایش در این متغیر ،بهرهوری نیروی کار را  11درصد افزایش میدهد ،که شاید به این ع ّلت
باشد که چون غالب کشورهای مورد بررسی درحال توسعه هستند ،رشد سرمایه انسانی چندان باﻻ نشده

است و متغیر لگاریتم امید به زندگی که غالب ًا به عنوان متغیر کنترل عمل میکند ،بیشترین تاثیر را در الگو
دارد ،به گونهای که یک درصد افزایش در این متغیر باعﺚ  30/74درصد افزایش در بهرهوری نیروی کار
میگردد .همﭽنین متغیر مخارج تحقیقوتوسعه ،به عنوان شاخصی از سطﺢ نوآوری دارای تاثیر مﺜبت بر
بهرهوری نیروی کار است ،یعنی اگر در کشورهای مورد بررسی سطﺢ نوآوری یک درصد افزایش یابد،
بهرهوری نیروی کار حدود  2درصد افزایش خواهد یافت و طبق جایگاه مهم و حائز اهمیت دانش و
افزایش سطﺢ مهارت در بین کشورها ،با توجه مقدار پایین این ضریب ،توصیه میشود در برنامههای
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متغیرهای مستقل

ضریب

.Std. Err

آماره z

Prob
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حمایتی دولت توجه بیشتری به آن شود .از طرفی ،متغیر لگاریتم سرمایهگذاری نیز با ضریب  6/49درصد
باعﺚ افزایش بهرهوری نیروی کار میشود ،که میتوان گفت هرچه روابﻂ تجاری و سطﺢ سرمایهگذاری
افزایش یابد ،میتواند انگیزهای برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال باﻻتر گردد.
ﻻزم به ذکر است تمامی متغیرها داراﻱ عالمت و میزان قابل قبول هستند ،اگرچه از لحاﻅ سطﺢ معناداری
متغیر لگاریتم مخارج تحقیقوتوسعه و صادرات با اثرگذاری مﺜبت معنادار نشده است ،به این ترتیب تمام
نتایﺞ به دست آمده براﻱ متغیرها قابل اعتماد است.

-7جمعبندی

با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل موثر در بهبود سطﺢ روابﻂ تجاری و به ویژه رشد و توسعه
اقتصادی هر کشور در گروه بهبود بهرهوری نیروی کار میباشد ،امروزه تمام کشورها سعی در شناخت
عوامل موثر بر افزایش سطﺢ بهرهوری دارند ،لذا در این پژوهش هدﻑ آن است که در قالب  13کشوری
که ایران با آنها روابﻂ تجاری دارد ،در طول دوره زمانی  ،2004-2014مورد بررسی قرار بگیرد.
از آنجا که متغیرهای مورد بررسی به صورت لگاریتمی به کار گرفته شدهاند ،بیانگر کشش میباشند و
هر کدام درصد تغییرات را بیان میکنند .براساس متغیر وابسته لگاریتم بهرهوری نیروی کار (شاخص
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره دوم ،تابستان 1396

نسبت تولید ناخالص داخلی به نیروی کار) ،نتایﺞ به دست آمده حاکی از آن است که تمام متغیرهای

کاﻻهای جدید میباشد و از سوی دیگر متاسفانه در کشورهای توسعهنیافته ،تحقیقوتوسعه چندان مورد
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حمایت دولتها قرار نمیگیرد ،زیرا جذب سرمایهگذاری در این زمینه فرآیندی وقتگیر و نیازمند

مورد بررسی اثر مﺜبتی بر متغیر وابسته دارند ،در این میان متغیر لگاریتم سرمایه انسانی و لگاریتم امید به
زندگی به ترتیب کمترین و بیشترین تاثیر مﺜبت با ضریب  0/11و  30/74درصدی بر بهرهوری نیروی
کار دارند ،یعنی یک درصد افزایش در این متغیرها ،بهرهوری نیروی کار را به ترتیب  11و  30درصد
افزایش میدهند و تاثیر مﺜبت متغیر سرمایه انسانی بر بهرهوری نیروی کار در بسیاری از مطالعات مانند
ورنر ( )1999و کو ،هلﭙمن و هوفمایستر ( )2008مورد تاکید قرار گرفته است .همﭽنین متغیر مخارج
تحقیقوتوسعه ،به عنوان شاخصی از سطﺢ نوآوری دارای تاثیر مﺜبت بر بهرهوری نیروی کار است،
که معنادار نشده است؛ در توجیه این نتیجه میتوان گفت این اثرگذاری ناشی از نقش پایین مخارج
تحقیقوتوسعه در کشورهای مورد مطالعه (که بیشتر این کشورها توسعه یافتهاند) است ،که از یکسو
نشاندهندهی تمایل پایین بنگاههای اقتصادی در جذب نوآوری جدید در پیشبرد فرآیند تولید وارائه

تصویب است و لذا حجم پایینی از بودجه سالیانه دولت صرﻑ امور نوآوری و تحقیق میشود ،و به
علت نبود سرمایه و انگیزهی کافی ،تعداد محققان درا ین حوزه نیز بسیار اندﻙ خواهد بود .همﭽنین
ﻻزم به ذکر است که اثر گاه ًا مﺜبت و منفی و حتی بیمعنای متغیر تحقیقوتوسعه بر بهرهوری در مطالعه
مهرگان و سلطانی صحت ( )1393تایید گردیده است ،اگرچه در بسیاری از مطالعات دیگری مانند
کمیجانی و همکاران ( ،)1391ابونوری و همکاران ( ،)1392ورنر ( ،)1999کو و همکاران ( )2008و
کیسیمن و همکاران ( )2010اثر مﺜبت و معنادار متغیر تحقیقوتوسعه بر رشد بهرهورﻱ نیروﻱ کار به
اثبات رسیده است و در مطالعاتی دیگر مانند داﻻرس ( ،)2007کمیجانی و همکاران ( ،)1383زمانیان
و همکاران ( )1393تاثیر تحقیقوتوسعه بر بهرهوری مﺜبت و غیرمعنیدار شده است .از طرفی ،متغیر
لگاریتم سرمایهگذاری نیز با ضریب  6/49درصد باعﺚ افزایش بهرهوری نیروی کار میشود ،که میتوان
گفت هرچه سطﺢ روابﻂ تجاری و سطﺢ سرمایهگذاری افزایش یابد ،باعﺚ ایجاد انگیزهای برای افزایش
تولید و ایجاد اشتغال باﻻتر میشود و تاثیر مﺜبت سرمایهگذاری بر بهرهورﻱ نیروﻱ کار در مطالعات سن-
( )1391اشاره شده است.
ﻻزم به ذکر است تمامی متغیرها داراﻱ عالمت مورد انتﻈار هستند ،به این ترتیب نتایﺞ به دست آمده
براﻱ متغیرها قابل اعتماد است .لذا براساس هدﻑ اصلی پژوهش مبنی بر بررسی عوامل موثر بر بهرهوری
نیروی کار ،نقش و جایگاه هریک از متغیرها مشخص گردید که در این میان ،متغیر امید به زندگی به
عنوان عامل بیرونی مدل مفهومی و سرمایه فیزیکی به عنوان عامل درونی مدل مفهومی ،بیشترین سطﺢ
اثرگذاری بر بهرهوری نیروی کار را داشتهاند.
پیشنهاد میشود کشور ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه در جهت ارتقاء قدرت رقابتپذیری
خود در عرصه بینالملل و جهت پیشبرد اهداﻑ توسعهای خود ،سهم بیشتری از منابع درآمدی خود را
به تحقیقوتوسعه و ایجاد انگیزه برای پژوهشگران در بخشهاﻱ مختلﻒ اقتصادﻱ ،بهویژه در صنایعی با
قابلیت فناوری باﻻ اختصاﺹ دهد و بیشتر به سمت اقتصاد دانشمحور و اجرای سیاستهای پژوهشی
مبتنی بر نوآوری حرکت نماید .همﭽنین بهتر است دولت به سمت افزایش سهم سرمایهگذاری و جذب
نیروهای متخصص و کارآمد ،سطﺢ سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی کشور برود و با توجه به مهارت و
کیفیت نیروی کار از طریق آموزشهاﻱ رسمي و غیررسمي بهرهوری نیروی کار را افزایش دهد.
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هادجی ( ،)2000استرادا و لوپز -سالیدو ( ،)2001ﻻندونﻻن و همکاران ( )2003و کمیجانی و همکاران
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