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نقش مخارج تحقیق وتوسعه در میان عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار 
)مورد ایران و شرکای تجاری منتخب(

زهرا نجفی1*، کریم آذربایجانی2

تاریخ دریافت: 1395/11/23          تاریخ پذیرش: 1396/10/28

چکیده

ارتقاء سطح بهره وری عوامل تولید یکی از مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود 

براساس نظریه های رشد اقتصادی درون زا، فعالیت های تحقیق وتوسعه داخلی، موجب استفاده موثرتر از منابع موجود و جذب 

فناوری پیشرفته خارجی در تولید کاالها و خدمات قابل تجارت می گردد و در نهایت بهبود بهره وری تولید ارتقاء می یابد. با 

توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش سعی دارد  عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در کشور ایران و شرکای تجاری منتخب 

آن در طول سال های 2014-2004 با استفاده از روش پنل- دیتا بررسی کند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که متغیرهای 

امید به زندگی و سرمایه انسانی به ترتیب با داشتن ضریب 30/74 و 0/11، بیشترین و کمترین تاثیر را بر شاخص بهره وري نیروی 

کار دارند. از طرفی، متغیر مخارج تحقیق وتوسعه با ضریب 1/71 دارای تاثیر مثبت بر بهره وری نیروی کار است، اگرچه برطبق 

جایگاه مهم و حائز اهمیت این متغیر، توجه چندانی  به آن صورت نگرفته است. 

واژگان کلیدي:  بهره وری نیروی کار، مخارج تحقیق وتوسعه ، سرمایه انسانی، امید به زندگی، روش پانل دیتا 

 najafi.@gmail.com                                                  1*- مربی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، ایران/ نویسنده مسئول مکاتبات
2- استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
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1- مقدمه 
امروزه اکثر کشورهاي توسعه یافته و یا در حال توسعه به اهمیت بهره وري  به عنوان یکي از ضرورت هاي 

توسعه اقتصادي و کسب برتري رقابتي در عرصه هاي بین المللي تأکید دارند؛ زیرا در دنیاي کنوني رقابت 

در صحنه هاي جهاني ابعاد دیگر به خود گرفته و تالش براي نیل به سطح بهره وري باالتر یکي از پایه هاي 

اصلي این رقابت ها را تشکیل مي دهد. در بین کشورهایي که در چند دهه اخیر به پیشرفت هاي سریع 

اقتصادي نایل آمده اند، بهره وري طیف گسترده اي یافته است، به طوري که شاید بتوان گفت پایه توسعه 

اقتصادي و فناورانه آنها براساس توجه به مقوله بهره وري و اشاعه آن در کلیه سطوح و طبقات جامعه 

تورم،  مانند کاهش سطح  اجتماعي و سیاسي  اقتصادي،  پدیده هاي اصلي  بر  بهره وري  افزایش  مي باشد. 

افزایش سطح رفاه عمومي، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابت اقتصادي جوامع تأثیر دارد )مقدم 

تبریزی و ولی زاده زنور، 1385(.

در متون اقتصادی، چگونگی به کارگیری عوامل و منابع رشد اقتصادی )کار، سرمایه و فناوری( در فرآیند 

توسعه اقتصادی مهم است. هرچقدر اقتصاد در سطح توسعه یافتگی باالتری قرار گیرد، به تدریج شدت 

به کارگیری منابع فیزیکی و انسانی کاهش خواهد یافت و سعی می شود از طریق تغییرات فنی و کارایی 

عوامل تولید، سطح کیفی این منابع ارتقاء یابد1. به همین دلیل، به کارگیری کاراتر عوامل کار و سرمایه در 

کنار فناوری، شرایط برای افزایش سطح بهره وری در فعالیت های اقتصادی را فراهم می سازد؛ چرا که رشد 

اقتصادی مستمر و باالتر در کل اقتصاد به انتقال سریع تر ساختار تولید از یک مرحله به مرحله دیگر توسعه 

اقتصادی منجر شده و در این تغییرات ساختاری، سهم باالی بهره وری در رشد اقتصادی به فراهم سازی 

تولید خوب به جای تولید بد منجر می شود )رومر2، 1389(.

از سوی دیگر یکی از با ارزش ترین و مهم ترین عوامل توسعه و رشد اقتصادی هر کشوری نیروی انسانی 

کارآمد و متخصص می باشد، چراکه با به کارگیری فناوری و ایجاد نوآوری در فرآیند تولید می توان مسیر 

توسعه و رشد اقتصادی را هموارتر نمود. اگرچه با جایگزین کردن ماشین آالت مدرن، افزایش موجودی 

سرمایه، تغییر و اصالح روش های تولید و غیره می توان بهره وري را بهبود بخشید، اما باید توجه داشت که 

این موارد نیز به عنوان عوامل اصلی در گرو منابع انسانی متخصص می باشند. از طرفی، برخی مطالعات 

انجام شده گویای این واقعیت هستند که کشورهاي صنعتی و توسعه یافته افزایش بهره وري خود را نه از 

طریق بهبود و ارتقاء کیفیت سرمایه مادي، بلکه از طریق ارتقاء کیفیت نیروي کار سریع تر تحقق بخشیده اند. 

بنابراین رشد باالي بهره وري خصوصاً بهره وري نیروي کار همه فعالیت هاي اقتصادي و اجتماعی را تحت 



ب(
تخ

ی من
جار

ی ت
رکا

و ش
ان 

ایر
رد 

مو
ر )

 کا
وی

نیر
ی 

ور
هره 

ر ب
ر ب

موث
ل 

وام
ن ع

 میا
 در

عه
وس

و ت
ق 

حقی
ج ت

خار
ش م

نق

141

تاثیر قرار می دهد، لذا مطالعه و پژوهش در ارتقاي بهره وري نیروی کار و شناسایی عوامل موثر بر آن، با تاکید 

ویژه بر نقش مخارج تحقیق وتوسعه، سهم بسزایی در توسعه کشورها خواهد داشت.

براساس خاصیت کلیدی مدل های رشد درون زا، سرمایه ی انسانی و تحقیق وتوسعه باعث بهبود بهره وری 

کل عوامل خواهد شد )درگاهی و قدیری، 1382(؛ زیرا تحقیق وتوسعه به طور منظم باعث افزایش دانش 

فنی )ایده های جدید( و بهبود فناوری تولید یا افزایش سطح تولید با میزان مشخصی از نهاده ها می گردد 

)رومر 1990، گروسمن و هلپمن 1991 و آنهایون و هوویت3 1992(.

براساس نظریه های اخیر رشد درون زا و مطالعات تجربی رحمان و سلیم4 )2013(، دهیبی و همکاران5 )2013(، 
آلنا )2010(، آلنا و کولیبالی6 )2009(، کیانی و همکاران7 )2008(، گروسکوف )2008(، چن و همکاران8 

)2008(، گوتیرز و گوتیرز9 )2007(، فوگلی و همکاران10)2007(، هال و اسکوبی11)2006(، کوئلی و پراسدا 

رائو )2005(، شوجات12)2003(، جکوبز و همکاران13)1998 و 2002(، کو و همکاران14)1995، 1997، 

2008 و 2009( و کمیجانی و شاه آبادی )1380(، ابداع و نوآوری را به عنوان موتور پیشرفت فناوری و عامل 

تعیین کننده بهره وری کل عوامل معرفی نموده اند، زیرا فعالیت های تحقیق وتوسعه داخلی موجب نوآوری و 

استفاده موثرتر از منابع موجود و جذب فناوری پیشرفته خارجی خواهد گردید )شاه آبادی و امیری، 1393(.

در این مقاله با توجه به اینکه هدف بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار است، سعی شده است این 

سطح بهره وری در میان کشورهایی که با هم روابط تجاری دارند و در عرصه ی تجارت بین الملل مبادالت 

تجاری دارند؛ بهره وری نیروی کارشان مورد بررسی قرار بگیرد. داده  آماری به دست آمده در بین 13 کشور 

و برای 11سال با استفاده از نرم افزار Stata12 صورت بگیرد.

2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بهره وری مفهومی جامع و کلی است که افزایش آن ضرورتی جهت ارتقای زندگی انسان ها و ساختن اجتماعی 
مرفه تر همواره مدنظر صاحب نظران اقتصاد بوده است. امروزه بهره وری بهترین و موثرترین روش دست یابی 
به رشد اقتصادی، با توجه به کمیابی منابع تولید است. شاید به طور رسمی لغت بهره وری را اولین بار فرانسوا 
کنه15 در سال 1766 میالدی منتشر کرد. پس از گذشت بیشتر از یک سده، فردی به نام لیتر16 در سال 1883 
میالدی بهره وری 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 دقیق تری یافت و در سال 1965، کندریک و کریمر17 برای اولین بار 

به مفهوم بهره وری کل عوامل تولید در کنار بهره وری جزئی اشاره کردند )باقرزاده و کمیجانی، 1389(.
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آخرین و دقیق ترین تعریفی که از واژه ی بهره وری صورت گرفته عبارت است از: «بهره وری برابر با مجموع 
اثربخشی و کارایی18 است«. تحقق کارایي و اثربخشي هر کدام به تنهایي موجب افزایش بهره وري نخواهد 
شد. به بیان دیگر در مقوله بهره وري اوالً کاري که انجام مي شود باید کار درست و مفیدي باشد، ثانیاً این کار 
به بهترین نحو انجام شود؛ با تحقق این دو شرط مي توان اطمینان حاصل کرد، که بهره وري محقق شده است 
و با افزایش بهره وري در فرآیند تولید مي توان با استفاده سطح معیني از نهاده ها به تولید بیشتري دست یافت. 
مهم ترین تعاریف مطرح شده توسط سازمان های بین المللی عبارتند از )مقدم تبریزی و ولی زاده زنور، 1385(:

1- سازمان بین المللي کار19: «محصوالت مختلف با ادغام چهار عامل اصلي )زمین، سرمایه، کار و 
سازمان دهي( تولید می شوند. رابطه بازدهي تولید با یکي از این عوامل مشخص کننده، میزان بهره وري 

آن عامل مي باشد«. 
2- آژانس بهره وري اروپا20: بهره وري را درجه  استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید مي داند.

3-  سازمان همکاري و توسعه اقتصادي21: «بهره وري مساوي، نسبت ستانده به یکي از عوامل تولید 
مي باشد. عوامل تولید ممکن است سرمایه، کار، موادخام، انرژي و مواد دیگر باشد«.

براساس مطالعات صورت گرفته انواع بهره وری شامل موارد زیر است:
    - بهره وري چند عاملي22: برابر با نسبت ستانده کل23 به تمامي نهاده هاي به کار رفته در فرآیند تولید 

مي باشد. تمامي نهاده ها شامل کاال، سرمایه، مواد، انرژي و سایر نهاده ها مي باشند.
    - بهره وری کل عوامل تولید24: برابر با نسبت ستانده خالص یا ناخالص به متوسط موزون نهاده هاي نیروي 
کار و سرمایه است. سهم نیروي کار و سرمایه در تولید )یا ارزش افزوده( همان وزن  نهاده هاي مذکور است.
الزم به ذکر است که در شاخص بهره وري چند عاملي، بهره وري ترکیبي نهاده هاي کار، سرمایه و واسطه اي 

است. در حالي که شاخص بهره وري کل عوامل، بهره وري ترکیبي نهاده هاي کار و سرمایه است.
    - بهره وري منابع انساني25: برابر است با نسبت ستانده خالص یا ناخالص بر هزینه )یا تعداد شاغالن(

    - بهره وری سرمایه26: برابر است با نسبت ستانده خالص یا ناخالص بر ارزش کل سرمایه گذاری
    - بهره وری انرژی27: برابر است با نسبت ارزش افزوده به ارزش یا مقدار انرژي مصرف شده

    - بهره وری رقابت پذیري نیروي کار28: برابر است نسبت ارزش افزوده به جبران خدمات شاغالن
براي اندازه گیري بهره وري نیروي کار در سطح یک بخش از اقتصاد مي توان 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، مي توان در مخرج کسر به جاي تعداد شاغالن از هر 
یک از اطالعات مذکور به عنوان مثال نفر-ساعت کار مصرف شده استفاده کرد و در نتیجه بهره وري نیروي 
کار با دقت بیشتري به دست مي آید. تغییرات بهره وري نیروي کار به دالیل مختلفي نظیر تغییر سطح کیفي 
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نیروي کار به واسطه آموزش، کسب تجربه و تخصص در کار، تغییر شرایط کار، مهارت در مدیریت و غیره 
مي باشد. شناسایي علت یا علل تغییر بهره وري نیروي کار از اهمیت خاصي برخوردار مي باشد، زیرا از این 
طریق مي توان روند تغییر بهره وري نیروي کار را در جهت دلخواه تغییر داد )مقدم تبریزی و ولی زاده زنور، 

1385(؛ که فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد:

𝑌𝑌𝑖𝑖 =
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖
𝐿𝐿𝑖𝑖

 

تولید سال  ثابت عوامل  قیمت  به  ناخالص داخلی  تولید   ،GDP
i نیروی کار،  بهره وری   ،Yi که در آن 

2005 و Li، میزان اشتغال نیروی کار است29.
ازجمله عواملی که موجب افزایش بهره وري و دست یابی به نرخ رشد باالتر می شود، نقش موثر سرمایه 
انسانی است. در الگوهاي رشد درون زا، سرمایه انسانی در گسترش و تعمیق فعالیت هاي داخلی و جذب 
تحقیق وتوسعه بین المللی و پویایی  آنها، نقش اصلی را ایفا می کند. کو و هلپمن )1994( شکل عمومی تابع 
تولید کاب- داگالس را با فرض مقیاس پویاي اقتصادي، رقابت ناقص و وجود تمایز عمودي و افقی 
تبیین کردند. این مدل مبتنی بر تحقیق وتوسعه است که مجراي ابداع و رشد بهره وري را عالوه بر نهاده هاي 

فیزیکی تابعی از ذخیره دانش و متغیرهاي وابسته به تجارت می داند )کمیجانی و همکاران، 1391(.
از طرفی، یکی از مهم ترین یافته های متعلق به دهه 1950 بیانگر آن است که سهم قابل توجهی از رشد 
اقتصادی، بیش از یک سوم، منجر به پیشرفت های فناوری می شود. سپس سولو30 )1965(، با معرفی 
الگوی رشد خود معتقد بود که پیشرفت فنی ارتباط نزدیکی با مفهوم بهره وری نیروی کار پیدا می کند، 
و در این الگو پیشرفت فنی موجب ارتقای عملکرد نیروی کار و افزایش تاثیر آن در تولید می شود. 
در واقع ارتقای پیشرفت فنی، موجب افزایش بهره وری نیروی کار به همان نسبت خواهد شد. وی به 
طور ساده فرض کرد که سطح بهره وري به زمان بستگي دارد، لذا تابع تولید را به صورت زیر معرفی 

نمود که در آن t زمان است:

𝑌𝑌 = 𝐴𝐴(𝑡𝑡). 𝐹𝐹(𝐾𝐾, 𝐿𝐿) 
به طور کلی روش غیرمستقیم برای اندازه گیری شاخص بهره وری 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 بهره وری کل عوامل به دست می آید و در نهایت، براساس تابع برآورد 
شده، کشش هاي تولیدي کار و سرمایه را به دست می آورند. در واقع در این روش به جای محاسبه سطح 

)2(

)1(
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بهره وری کل عوامل تولید، نرخ رشد ساالنه و یا میانگین نرخ رشد ساالنه بهره وری کل عوامل برآورد می شود. 
با شروع دهه ی 1990، اقتصاددانان و تحلیل گران بسیاری در مورد پایداری رشد اقتصادی خوشبین نبودند. 
با این حال، برخالف نظرات آنان، در اواسط دهه ی 1990، بهره وری افزایش یافته و پیشرفت های فناوری 
شتاب گرفت )کالیسکان و دایلک31، 2015(. رومر )1990( بیان کرد که سطوح TFP به انباره دانش یا سرمایه 
انسانی بستگی دارد. بنابراین می توان تابع تولید را چنین نوشت که در آن h معرف انباره سرمایه انسانی است 

)ابونوری و همکاران، 1392(: 

ژانگ و همکاران32 )2012(، معتقدند یکی از مهم ترین دالیلی که چین می تواند دستاوردهای بزرگی در رشد 
اقتصادی داشته باشد به پیشرفت های علمی و کارآفرینی برمی گردد. در محیط رقابتی دشوار امروز، کشورها 
باید بیشتر از قبل از منابع نوآوری علمی  بهره مند 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 پیش رو 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 موگادام33 )1995( نشان می دهد که انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی 
مهم ترین عامل تعیین کننده بهره وری کل عوامل تولید یک اقتصاد است. کو و هلپمن )1997( نیز بیان می کنند 
که رشد اقتصادی تابع استفاده از منابع، نرخ رشد جمعیت، نرخ پس انداز، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه 
داخلی و خارجی می باشد. نظریه رشد مبتنی بر پژوهش و توسعه با وجود یک بخش تجارت خارجی، 
مسیر جدیدی از مدل های رشد را فراهم می آورد که جهت گیری آنها بر فعالیت های ابداع و نوآوری است، 
با این نگرش که ابداعات تابع تحقیق و توسعه انباشته شده و ذخیره دانش می باشد، در نتیجه نظریه رشد 
جدید بیان می کند که بهره وری کل عوامل تولید یک اقتصاد به فعالیت های تحقیق و توسعه انباشته شده 
داخلی و خارجی و ذخیره دانش بستگی دارد )باقرزاده و کمیجانی، 1389(. همچنین براساس نظریه های 
رشد اقتصادی درون زا، بهره وری کل عوامل انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی است؛ زیرا فعالیت های 
تحقیق وتوسعه داخلی موجب تولید کاالها و خدمات قابل تجارت و استفاده موثرتر از منابع موجود و 
جذب فناوری پیشرفته خارجی می شود. این عامل نه تنها به خلق فناوری برای ساخت کاالهای جدید منجر 
می شود. بلکه را ه های جدیدی را برای به کارگیری مولفه های تولید و یا مواد اولیه نوظهور ایجاد می کند 

)مهرگان و سلطانی صحت، 1393(.
مدل های مبتنی بر تحقیق وتوسعه، در سطح ثابت سرمایه و کار، پیشرفت  فناوری را یکی از دالیل افزایش 

𝑌𝑌 = 𝐴𝐴(ℎ). 𝐹𝐹(𝐾𝐾, 𝐿𝐿) )3(
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تولید مطرح می کند. بنابراین رشد بهره وری به جای اینکه ثابت فرض شود در داخل مدل تعیین می شود، 
که یکی از عوامل تعیین کننده  آن سرمایه گذاری در بخش تحقیق وتوسعه است. تحقیق وتوسعه از دو راه 
می تواند موجب رشد اقتصادی شود: اول اینکه، نوآوری و معرفی محصوالت جدید نقش بیشتر و بهتری 
در تولید نسبت به کاالهای سرمایه ای موجود دارد. دوم اینکه، فعالیت های تحقیق وتوسعه باعث ایجاد اثرات 
جانبی در موجودی علم و دانش شده که به نوبه خود باعث کاهش هزینه های تحقیق وتوسعه می شود. 
به طور کلی در این الگوها فرض می شود نیروی کار، سرمایه و فناوری برای بهبود فناوری با هم ترکیب 
می شوند و با تخصیص منابع بیشتر به تحقیق وتوسعه و افزایش نوآوری و متعاقباً بهره وری می شود. عامل 
هزینه تحقیق وتوسعه و پیشرفت فناوری باعث کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و رشد صادرات می گردد 
)مهرگان و سلطانی صحت، 1393(. منابع و امکانات در مکان ها و بخش هایی به کار گرفته می شوند که از 
کارایی و بهره وري بیشتري برخوردار باشند، روش هاي تولیدي مناسب تري به کار گرفته شوند و بهره وري 

افزایش یابد و در نتیجه تولید جهانی به میزان حداکثر خود توسعه می یابد.
موج جدید نظریات تجارت بین الملل از اواخر دهه 1980 با هدف پرکردن خأل دیدگا ه رایج وارد ادبیات 
تاثیر را در روند تجارت  اقتصادی شد. در سال 1990 «نظریه مزیت رقابتی مایکل پورتر34« مهمترین 

جهانی گذاشت.
بر اساس دیدگاه پورتر در موفقیت یک کشور در تجارت جهانی ، نمی توان تنها به مزیت های نسبی آشکار 
شده بسنده نمود بلکه اقتصادها باید از طریق شناخت وضعیت و ساختار خود و ظرفیت سازی ، به خلق 
مزیت پرداخته و با فراهم آوردن بسترهای سرآمدی جهانی و شرایط کارایی رقابتی ، به فعاالن اقتصادی 
اجازه دهند همگام با هدایت دولت ، حوزه های جدیدی در تجارت جهانی به خود اختصاص دهند. در این 
دیدگاه نقش موجودی عوامل تولید به معنای سنتی آن رو به کاهش می گذارد و همچنین فرصت هایی که 
فضای جهانی شدن در اختیار بنگاه ها و دولت ها قرار می دهد، موجب شکسته شدن محدودیت های پیشین 
می شود. آنچه در دیدگاه پورتر اهمیت دارد ، محوریت بخشی به اصالحات در سطح عامالن اقتصادی و 

نهادهای مرتبط است )خاندوزی، 1384(.
بر اساس تحلیل پورتر بهره وری مهم ترین تعیین کننده استا ندارد زندگی یک ملت در بلندمدت به شمار 
می رود و رشد مستمر بهره وری، 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 بهره وری برای بنگاه ها، قابل تأیید نیست. 
همچنین وی معتقد است که ثروت یک کشور به وسیله بهره وری کل عوامل تعیین می شود و ریشه های 
بهره وری را در ویژگی های فضای ملی و منطقه ای برای رقابت می داند، که آن را «مدل الماس35« در رقابت 

و بهره وری بیان می کند. اضالع این الماس عبارتند از: 
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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 بین الملل، توسعه صادرات سبب تغییر تخصیص منابع 
از بخش ها و صنایع با بهره وري پایین به صنایع با بهره وري باال می شود و منابع را به سوي فعالیت هایی که 
بیشترین عملکرد را دارند، هدایت می کند. از این طریق، بهره وري کل عوامل تولید و رشد اقتصادي افزایش 
می یابد. با گسترش صادرات، تشکیالت تجاري و نیز اقتصاد، به کشف هاي جدید در مدیریت اقتصادي 
و بهبود فناوری و شیوه هاي بهتر تولید تشویق می شوند، بنابراین فرصت هایی که پیش از آن نادیده گرفته 

می شدند، به منابع اصلی براي رشد اقتصادي تبدیل می شوند )طیبی و همکاران، 1387(.
رشد صادرات کاالهاي صنعتی نسبت به کاالهاي اولیه، وابستگی ریشه اي به مهارت هاي نیروي انسانی 
دارد. بنابراین، عواملی مانند تحقیق وتوسعه، سرمایه گذاري هاي آموزشی و آموزش عالی که شرایط انجام 
نوآوري و ارتقاي بهره وري نیروي انسانی را فراهم می سازند، می توانند منجر به ارتقاي کیفیت نهاده هاي 
تولید و رشد فناوري در عرصه ي صادرات شوند. ترکیب سرمایه  انسانی و تجارت عماًل کارایی باالتر 
می کند  ایجاد  قوي تري  اثر  کشورها  اقتصادي  رشد  بر  و  می دهد  نشان  را  کشورها  تجاري  بخش هاي 

 .)Soderbom & Teal. 2003(
توسعه  نظریه  نوآوري توسط شومپیتر36 در سال 1934 صورت گرفت. وی در  زمینه  اولیه در  مطالعات 
اقتصادي خود تعریفی از نوآوری، به صورت «ترکیبات جدیدی« از دانش، منابع، تجهیزات موجود یا جدید 
بیان کرد و نوآوری را یک تغییر برگشت ناپذیر و تاریخی در مسیر انجام کارها و تخریب خالقانه توصیف 
می کند، وی معتقد است که هر نوآور خالق، تعادل ایستای بازار را تغییر می دهد و به ارائه  یک محصول 
یا فرآیند جدید می پردازد، که شومپیتر آن را با برتری کیفی و یا کاهش هزینه های تولید از طریق معرفی 

ماشین آالت جدید جهت افزایش سود بیشتر در شرایط انحصاری می داند.
شومپیتر در دهه1950، معتقد است که منبع اصلی رشد بهره وری ناشی از محصوالت و فرآیندهای جدید، 
مبتنی بر پیشرفت علم و فناوری است. لذا در رشد بهره وری، رشد سرمایه فیزیکی و انسانی از اهمیت 
چندانی برخوردار نبوده است. مطالعات زیادی )بارو و ساالي مارتین37، 1955؛ چنری و سیرکویین38، 1975؛ 
دنیسون39، 1975؛ جورگنسون و گاالپ و فریومنی40، 1987؛ پورتر،1990( نقش هاي اساسی عواملی مثل 
نهادهاي  تحقیق وتوسعه و حکمرانی  مستقیم خارجی،  نوآوري، سرمایه گذاري  دولتی،  تکنولوژي، کمک 
اقتصادي را عالوه بر پس انداز و سرمایه به عنوان ورودي مدل رشد تصریح کرده اند. همچنین لوکاس41، در 
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مدل رشد درون زاي خود، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی را به عنوان نهاده وارد تابع تولید کرده است 
و سطح فناوري تولید را ثابت فرض می کند. گراسمن و هلپمن42، ابداع و نوآوري را تابعی از نیروي کار 
شاغل در بخش تحقیق وتوسعه دانسته و معتقدند که این فعالیت ها با بهبود کمی و کیفی محصوالت، عامل 

محرك رشد اقتصادي هستند )نیکومرام و همکاران، 1392(.
از دیدگاه رودیل و همکاران43 )2015(، نوآوری فرآیندی چندبعدی است و اغلب ترکیبی از فعالیت های 
گوناگون و مکمل ) تحقیق و توسعه داخلی/خارجی، کسب ماشین آالت، یادگیری و غیره( است، که شامل 
انواع مختلفی از نوآوری، همانند نوآوری محصول، نوآوری فرآیند، نوآوری سازمانی و/ یا نوآوری بازاریابی 

 .)OECD. 2005( است
یکی از عوامل کلیدی در پیشرفت های نوآوری و فناوری هر کشور، مخارج تحقیق و توسعه است؛ که توسعه 
اقتصادی بلندمدت را فراهم می کند. همچنین افزایش رشد اقتصادي، افزایش بهره وري، تولید ثروت از طریق 
علم و فناوری، تولید فناوری و کاالها و خدمات جدید، ایجاد اشتغال هاي مولد و کارآفریني از جمله فواید 
نوآوري است. در این میان برور و کالینشت44 )1994(، آرچیباگی و پینتا45 )1996(، الولیس و آندرسون46  
)1996( و متکالف47 )1995( معتقدند که نوآوری فرایندی بسیار پرخطر، پیچیده و توأم با نرخ های موفقیت 

پایین و گاهی به صورت غیرقابل پیش بینی صورت می پذیرد48 )پورجعفری، 1389(.
برخی تحقیقات مانند هایپ، تیزر و مایلز49 )2000( و تاید50  )2001(، بر ارتباط قوی بین مخارج تحقیق و توسعه 
و تولید محصول جدید تاکید دارند. همچنین مطالعاتی نظیر گیلبرت51 )2008( همبستگی باالیی بین میزان 
مخارج تحقیق وتوسعه و رشد بهره وری را نشان می دهند. در واقع، تحقیق و توسعه رابطه  بین چندین نهاد مانند 
موسسات تحقیقاتی، دانشگاه ها و صنایع را بهبود می بخشد و این همان موقعیت شومپیتری است که پژوهش 
مستلزم مقدار زیادی سرمایه است که باعث می شود قدرت بازار بنگاه هایی که از نوآوری برخوردار ند، به 

 .)Cavdar & Aydin. 2015( بهترین نحوه حفظ شود
به دالیل مختلف  نوآوری،  به عنوان شاخص  اطالعات تحقیق و توسعه  از  استفاده  به ذکر است که  الزم 
«متغیری درجه دوم52« در نظر گرفته شده است، در این راستا، راپوئر و الو )2002( تاکید کرده اند که مطالعه 
فقط براساس تحقیق و توسعه، ممکن است گمراه کننده باشد و استفاده ی طیف وسیعی از شاخص نوآوری 
مناسب تر باشد. با این حال، در بسیاری از موارد، تحقیق و توسعه، می تواند پیش شرطی برای موفقیت نوآوری 
و احتماالً بهبود کیفیت محصوالت باشد. عالوه بر این، تابع تحقیق و توسعه نیز ممکن است در خالقیت 
بنگاه سهیم باشد، و یا حتی ممکن است به بنگاه ها اجازه ی 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 می تواند با 
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توجه و تعمق بیشتر به بهره وری عوامل تولید شتاب باالتری بگیرد. در این راستا انتظار می رود در کنار 
نقش سرمایه گذاری و سرمایه انسانی، دولت و سیاست گذاران در ارتقای سطح مخارج تحقیق وتوسعه 
بر شکل گیری نوآوری  و تولید محصوالت با کیفیت تر و کم هزینه تر در صادرات کسب مزیت نمایند، و 
نهایتًا با حضور در عرصه ی بین الملل بر بهره وری نیروی کار تاثیر بسزایی بگذارند. همچنین نبایستی از 
نقش موثر امید به زندگی و سطح باالتر بهداشت و سالمتی نیروی کار به عنوان عاملی موثر بر بهره وری 

نیروی کار غافل بود. 

3- پیشینه پژوهش
آپاریسیو و همکاران )2016(، به بررسی اثرات دوطرفه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار با استفاده از روش 
پنل دیتای نامتوازن53 و 543SLS  پرداختند. برآوردهای صورت گرفته در 43 کشور منتخب در قالب دو مدل 
جداگانه )مدل اول برای کل 43 کشور و مدل دوم برای 8 کشور آمریکای التین( 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 داللت 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 

 .)Aparicio et al.. 2016 ( می باشد
کرسپي و زونیگا )2012(، به بررسي رابطه میان نوآوری و بهره وري در میان شش کشور آمریکاي التین  
پرداخته است. در این مطالعه عوامل مربوط به نوآوري فني تعیین شده است و آثار آن بر بهره وري نیروي 
کار اندازه گیري شده است. عواملي چون همکاري، مالکیت خارجي و صادرات، تمایل به سرمایه گذاري در 
فعالیت هاي کارآفرینی و تشویق سرمایه گذاري در نوآوري را تنها در نیمي از کشورها افزایش داده است. در 
این مطالعه کشورهایي که در کارآفرینی سرمایه گذاري کرده اند با رشد بهره وري نیروي کار مواجه بوده اند 

.)Crespi & Zuniga. 2012(
کیسیمن و همکاران )2010(، در مطالعه خود به بررسي رابطه میان نوآوری، صادرات و بهره وري پرداخته 
است. نتایج این مطالعه ، نشان می دهد که نوآوری در محصول بر خالف نوآوری در فرآیند بر بهره وري اثر 
مثبت مي گذارد. در این میان شاخص صادرات را عامل مهمی تلقي مي کند و معتقد است که کارخانجات 
کوچکي که داراي صادرات در بازارها نیستند، با توجه به اثر مثبت آن، تمایل بیشتري خواهند داشت تا وارد 

 .)Cassiman et al. 2010( بازار صادرات شوند
اورتگا و مارین )2008( به بررسی رابطه بین بهره وری و هزینه های تحقیق وتوسعه با استفاده از چندین 
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شاخص در سطح کشوری پرداختند. ایشان نشان دادند که هزینه تحقیق وتوسعه نسبت به بهر وری به شدت 
برون زاست و رابطه این دو کاماًل یک طرفه است. همجنین تاثیر عواملی همچون درجه باز بودن اقتصادی، 
متغیرهای سازمانی و سرریزهای  مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی،  بازارهای  میزان تجارت، توسعه 
بین المللی تحقیق وتوسعه را با تاثیر مستقیم هزینه های تحقیق وتوسعه مقایسه نمودند و به این نتیجه رسیدند 
که هزینه  تحقیق وتوسعه، فاکتور مهمی در ارتقای بهره وری است و در بخش دیگری از بررسی ها نشان دادند 
که نرخ بازگشت سرمایه تحقیق وتوسعه به ترتیب در کشورهای با درآمد کمتر، متوسط و درآمد باال، بیشتر 

 .)Ortga & Marin. 2008( است
ایران برای دوره زمانی  نیروی کار در  بر بهره وری  به بررسی عوامل موثر  نجفی و آذربایجانی )1396( 
1393-1363 پرداختند. بررسی های صورت گرفته با آزمون عّلیت و روش خودرگرسیون برداری، حاکی از 
این بود که رابطه عّلی دوسویه ای بین بهره وری نیروی کار و شاخص کارآفرینی وجود دارد. همچنین نتایج 
تابع عکس العمل تحریک متغیرها نشان داد که اثر هر متغیر، دارای بیشترین تاثیرات در مقادیر گذشته خود 
هستند و در پایان دوره شوك ها، بیشترین اثرگذاري بر بهره وري و کارآفرینی، به ترتیب مربوط به متغیرهاي 
کارآفرینی و سرمایه می باشد. نتایج تجزیه واریانس خطاي پیش بینی نیز نشان می دهد که 99.5 درصد از 
نوسانات کارآفرینی در کوتاه مدت عمدتاً  توسط ضربه های خود این متغیر است. سپس در دوره پنجم سهم 
بقیه متغیرها به حدود 42 درصد می رسد و متغیر سرمایه و بهره وري به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را 

در توضیح این متغیر دارند )نجفی و آذربایجانی، 1396(. 
توسعه  تاثیر  بررسی  به   2012 و   2011 سال  داده های  براساس  تحقیقی  در   )1394( همکاران  و  ولی نیا 
کارآفرینی بر بهره وری نیروی کار در دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با استفاده از روش 
حداقل مربعات تعمیم یافته پرداختند. نتایج بررسی آنها نشان داد که در هر دو گروه مورد بررسی، سرمایه 
انسانی تاثیر نسبتاً برابری در ارتقای بهره وری نیروی کار دارد. حال آنکه در خصوص تاثیر سرمایه فیزیکی 
سرانه بر بهره وری نیروی کار تفاوت قابل مالحظه ای وجود دارد و برای کشورهای درحال توسعه افزایش 
10 درصدی در سرمایه فیزیکی سرانه، بهره وری را در هر دو مدل 7/2 و 7/3 درصد افزایش می دهد و 
این رقم در کشورهای توسعه یافته 4/2 و 4/3 درصد است، چرا که در کشورهای درحال توسعه نسبت به 

کشورهای توسعه یافته، بهره وری نیروی کار با شدت بیشتری به درصد تغییرات موجودی سرمایه سرانه 

واکنش نشان می دهد و این امر را به عّلت کمبود سرمایه فیزیکی در کشورهای درحال توسعه و همچنین 

سطح پایین فناوری می دانند. همچنین شاخص کلی کارآفرینی، نگرش کارآفرینی و فعالیت کارآفرینی بر 

ارتقای بهره وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج 
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حاکی از این است که مولفه های مربوط به دو شاخص نگرش و فعالیت کارآفرینی در گروه کشورهای 

درحال توسعه از سطح تاثیرگذاری پایین تری بر بهره وری نیروی کار نسبت به کشورهای توسعه یافته 

برخوردار است )ولی نیا و همکاران، 1394(.

ابونوری و همکاران )1392( در پژوهشی به بررسي میزان و چگونگي اثر مؤلفه هاي اقتصاد دانش بنیان 

بر بهره وري کل عوامل تولید در دوره ي زماني 2006-2000 براي کشورهاي ایران، هند، پاکستان، ترکیه 

و مصر با استفاده از شیوه ي اقتصاد سنجي پنل-دیتا پرداختند. در این پژوهش متغیرهاي  تحقیق و توسعه 

به عنوان درصدي از تولید ناخالص داخلی، پتنت و اختراعات ثبت شده، مقاالت چاپ شده، کاربران 

اینترنت به عنوان مؤلفه هاي اقتصاد دانش محور مورد بررسي بودند. که نتایج حاصل از تخمین پژوهش 

نشان داد به ازاي یک درصد افزایش در هر یک از متغیرهاي باال بهره وري کلیه عوامل افزایش مي یابند. 

در این پژوهش متغیر هزینه هاي تحقیق و توسعه، با ضریب 0/09 بیشترین تأثیر و تعداد کاربران اینترنت با 

ضریب 0/002 کمترین تأثیر را بر بهره وري کل عوامل تولید دارند )ابونوری و همکاران،1392(. 

شوال پور )1391( براي اولین بار، مولفه هاي مختلف کارآفرینی، شامل مخارج تحقیق و توسعه، انباشت 

انساني و ثبت اختراع را به تفکیک داخلي و خارجي به عنوان مجموعه ای  سرمایه فیزیکي و سرمایه 

منسجم مدل سازي کرد و تأثیر بلندمدت آن بر بهره وري کل عوامل در ایران را مورد ارزیابي و تحلیل قرار 

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

تأثیري مثبت بر بهره وري کلي عوامل در اقتصاد ایران داشته اند )شوال پور، 1391(.

علی رغم تعدد و تنوع مطالعات موجود در زمینه بهره وری عوامل تولید، تقریبًا در زمینه بررسی بهره وری 

ایران با شرکای تجاری در عرصه ی بین الملل و همچنین نقش متغیرهای صادرات )به عنوان شاخصی از 

سهم تجارت( و امید به زندگی )به عنوان شاخص سالمت و تندرستی( بر بهره وری نیروی کار در ایران 

مطالعاتی صورت نگرفته است. لذا در این پژوهش سعی بر آن است که عوامل موثر بر بهره وری نیروی 

کار ایران و منتخبی از مهم ترین شرکای تجاری طی دوره زمانی )2014-2004( و با تاکید بر نقش عوامل 

اثرگذار فراهم گردد. 

4- الگوی مفهومی پژوهش
شناخت نحوه اثرگذاری متغیرهای موثر بر بهره وری نیروی کار فرصت هاي زیادي را براي تجارت بین 
کشورها فراهم می نماید و کشورها با استفاده از این فرصت ها می توانند موقعیت خود را در ایجاد روابط 
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تجاري و افزایش سطح بهره وری نیروی کار در راستای تولید کاالها و خدمات با کیفیت تر 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)1( ارائه شده است.
داده های مورد استفاده55 در این پژوهش از سایت بانک جهانی گرفته شده است. الزم به توضیح است 
که شاخص متغیر سرمایه فیزیکی و انسانی به ترتیب سرمایه ثابت ناخالص و نرخ ثبت نام دروه متوسطه 
است که انتظار می رود تاثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار داشته باشند، همچنین همان طور که در مدل 
مفهومی باال نشان داده شده است شاخص مخارج تحقیق و توسعه جانشینی برای متغیر نوآوری است 
و از آنجا که سالمتی مولفه ای است که می توان سطح رضایت و نهایتا بهره وری افراد را افزایش دهد 
و اندازه گیری سالمتی56 نیز به صورت مستقیم امکان پذیر نیست، لذا امید به زندگی به عنوان جانشینی 
برای سطح بهداشت وسالمتی افراد در نظر گرفته شده است، که انتظار می رود هریک از شاخص های 

تحقیق و توسعه و امید به زندگی با بهبود خود باعث افزایش سطح بهره وری نیروی کار شوند.

5- روش پژوهش 
براساس آمارهای بدست آمده از لوح فشرده شاخص         های اقتصادی بانک جهانی57، میانگین بهره وری نیروی 
کار در طول سال های 2014-2004 کشور ایران و منتخبی از مهم ترین شرکای تجاری اش58 در جدول )1( 

محاسبه شده است.
در شکل)2( روند تغییرات میانگین بهره وری نیروی کار برای کشورهای مورد بررسی در طول سال های 

 

 

 عوامل درونی

 بیرونیعوامل 

 سرمایه فیزیکی

 توسعهومخارج تحقیق

 مخارج تحقیق و توسعه

 سرمایه انسانی
 سطح بهداشت و سالمت نیروی کار

 صادرات
 

 

 وری نیروی کاربهره

 

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



152

ت نوآوری / سال ششم، شماره دوم، تابستان 1396
فصلنامه علمی- پژوهشی مدیری

جدول)1(: میانگین بهره وری نیروی کار در طول سال های  2014- 2007 )برمبنای آمار بانک جهانی(

میانگین لگاریتم بهره وری نیروی کارمیانگین بهره وری نیروی کارکشور 

45.891613.806694تاجیکستان

367.63485.856766آذربایجان

807.48856.689538تونس

1046.8866.939211قزاقستان

2313.4547.738621مصر

2299.9277.728364مالزی

5676.7968.637252ایران

11763.539.368087ترکیه

14267.589.535799هند

14212.119.557695روسیه

17307.219.751999کره جنوبی

37462.7710.5306ایتالیا

49934.6410.77071چین
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شکل )2(: میانگین بهره وری نیروی کار در طول سال های  2014-2004کشورهای مورد بررسی

2014-2004 رسم شده است.
همان طور که در جدول )1( و شکل )2( مشاهده می شود در دوره ی زمانی مورد بررسی بیشترین بهره وری 
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نیروی کار به ترتیب مربوط به کشورهای چین و ایتالیا است، البته از آنجایی که جزء کشورهای توسعه یافته 
انتظار نیست. از طرفی کمترین میزان مربوط به کشور تاجیکستان و  محسوب می شوند، چندان دور از 

آذربایجان می باشد. در این میان ایران در بین 13 کشور مورد بررسی در رتبه هشتم قرار دارد.
در ادامه الزم است به تببین مدل مورد برآورد پرداخته شود شکل کلی این معادله که توسط آپاریسیو و 

همکاران )2016( ارائه شده است، به صورت زیر است:
متغیرهای مورد بررسی به صورت زیر می باشند: 

معادله )5(، بیانگر ستاده اقتصادی است، که در آن Y، تولید ناخالص داخلی )GDP( و L، کل نیروی کار 

شاغل هستند، از این رو عدد حاصل از تقسیم این دو،  داللت بر بهره وری نیروی کار شاغل در کشور i و 

در سال t دارد.

RD = داللت بر مخارج تحقیق وتوسعه در کشور i دارد.
it

Kit = داللت بر سرمایه فیزیکی در کشور i دارد، که شاخص آن سرمایه ثابت ناخالص دارد.

EX = صادرات کاالها و خدمات در کشور i است،
it

LE = داللت بر سالمت و بهداشت نیروی کار دارد، که شاخص آن معرف امید به زندگی در کشور i می باشد،
it

GE = سرمایه انسانی در کشور i، که از شاخص نرخ ثبت نام دروه متوسطه استفاده شده است.
it

الزم به ذکر است که محدوده مکانی این پژوهش شامل 13 کشور منتخب از بین مهم ترین شرکای تجاری 

ایران است و همگی متغیرها برای بازه ی زمانی 2014-2004 گردآوری شده اند، که از داده های سایت بانک 

جهانی یا شاخص های اقتصادی جهانی2015 استخراج 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 )6(( نمایش داده شده است59، که بر این اساس ضرایب به 

دست آمده پس از تخمین مدل، بیانگر متغیر مستقل بر تغییرات متغیر وابسته یا همان کشش می باشند.

6- تجزیه وتحلیل یافته ها
مدل پنل- دیتا روشی برای تلفیق داده های مقطعی و سری زمانی است. معموالً روش های سنتی اقتصاد 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑖𝑖𝑡𝑡

= 𝑓𝑓(𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝐺𝐺𝐺𝐺, 𝑋𝑋, 𝐾𝐾, 𝐿𝐿𝐺𝐺) 

(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡𝐿𝐿𝑖𝑖𝑡𝑡
) = 𝛼𝛼𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑡𝑡

𝛽𝛽1𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑡𝑡
𝛽𝛽2𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡

𝛽𝛽3𝐾𝐾𝑖𝑖𝑡𝑡
𝛽𝛽4𝐿𝐿𝐺𝐺𝑖𝑖𝑡𝑡

𝛽𝛽5 )5(

)4(
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سنجی، سری های زمانی و داده های مقطعی، ناهمگنی های مربوط به مقاطع را در نظر نمی گیرند و نتایج 
تخمین دارای ریسک تورش هستند. اما استفاده از داده های پانل، تورش برآورد را از بین می برد یا کم 
می کند، در حقیقت اثرات فردی ناهمگن بنگاه ها را به حساب می آورد. از طرفی باال بودن حجم مشاهدات 

باعث می شود مسئله هم خطی در اقتصاد سنجی تاحدودی رفع شود.
مدل مورد بررسی برای تحلیل عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار به صورت معادله زیر می باشد:

(𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗
𝐿𝐿𝑗𝑗𝑗𝑗

) = 𝛼𝛼0 + β1𝑅𝑅𝑅𝑅jt + β2GEjt + β3EXjt + β4Kjt + 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗  

در این مدل اثرات تمام متغیرهای تاثیرگذار شامل: مخارج تحقیق وتوسعه، صادرات و سرمایه انسانی، 
سرمایه فیزیکی و امید به زندگی وارد گردیده است. 

بنابراین مدل باال برای منتخبی از مهم ترین کشورهای طرف تجاری ایران )j( در زمان t تخمین زده شد. 
براي انتخاب نوع تخمین به وسیله روش داده های تلفیقی و داده های تابلویی60 از آزمون F لیمر61 استفاده 
شده است. فرض صفر این آزمون مبنی بر عدم وجود اثرات ثابت است، که طبق آن عرض از مبداء ثابت 

می باشد )سوری، 1394(.
همان طورکه جدول )2( نشان می دهد مقدار آماره F لیمر مربوط به این الگو با احتمال 0/0005 به دست 
آمده است که نشان می دهد فرضیه صفر مبنی بر این که داده ها به صورت تلفیقی هستند، به نفع  فرضیه مقابل 
یعنی وجود قابلیت در روش داده هاي تابلویی رد می شود. لذا این الگو با حداکثر 5 درصد خطاي نوع اول به 

صورت داده هاي تابلویی تخمین زده می شود. 
در ادامه جهت تعیین تخمین مدل، در داده های پانلی برای برآورد الگو دو روش اثرات ثابت و تصادفی62 وجود 
دارد. در جدول )3( از آزمون هاسمن63 برای 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 0.95 به دست آمده است، لذا فرضیه صفر مبنی بر انتخاب روش اثر 
تصادفی به نفع فرضیه مقابل یعنی انتخاب روش اثر ثابت تایید می شود و این الگو با حداکثر 5 درصد خطاي 

نوع اول به صورت اثرات تصادفی تخمین زده می شود.
با توجه به نتایج یادشده و وجود ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی می توان از الگوی اثرات تصادفی و روش 

حداقل مربعات تعمیم یافته)GLS(64 استفاده کرد. نتایج حاصل از تخمین در جدول )4( ارائه 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 0/11 درصدی بر بهره وری نیروی کار دارد، یعنی 

)6(
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جدول)2(: نتیجه آزمون F لیمر

نتیجهP-valueمقدارآماره

داده های تابلویی3.330.0005آزمون F لیمر

یک درصد افزایش در این متغیر، بهره وری نیروی کار را 11 درصد افزایش می دهد، که شاید به این عّلت 
باشد که چون غالب کشورهای مورد بررسی درحال توسعه هستند، رشد سرمایه انسانی چندان باال نشده 
است و متغیر لگاریتم امید به زندگی که غالبًا به عنوان متغیر کنترل عمل می کند، بیشترین تاثیر را در الگو 
دارد، به گونه ای که یک درصد افزایش در این متغیر باعث 30/74 درصد افزایش در بهره وری نیروی کار 
می گردد. همچنین متغیر مخارج تحقیق وتوسعه، به عنوان شاخصی از سطح نوآوری دارای تاثیر مثبت بر 
بهره وری نیروی کار است، یعنی اگر در کشورهای مورد بررسی سطح نوآوری یک درصد افزایش یابد، 
بهره وری نیروی کار حدود 2 درصد 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 می شود در برنامه های 

جدول)3(: نتیجه آزمون هاسمن

نتیجهP-valueمقدارآماره
روش اثرات تصادفی1.150.95آزمون هاسمن

GLS با استفاده از روش رگرسیون LY جدول)4(: نتایج برآورد عوامل موثر بر

تخمین تایید شده: داد ه های تابلویی با اثرات تصادفی

FGLS   :روش تخمین

Probآماره Std. Errz.ضریبمتغیرهای مستقل

C-26.38100.29-2.630.009
LRD1.712.380.720.472
LGE0.110.0991.070.286
LX1.482.720.550.586
LK6.492.202.950.003
LE30.7425.251.220.22
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حمایتی دولت توجه بیشتری  به آن شود. از طرفی، متغیر لگاریتم سرمایه گذاری نیز با ضریب 6/49 درصد 
باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود، که می توان گفت هرچه روابط تجاری و سطح سرمایه گذاری 

افزایش یابد، می تواند انگیزه ای برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال باالتر گردد.
الزم به ذکر است تمامی متغیرها داراي عالمت و میزان قابل قبول هستند، اگرچه از لحاظ سطح معناداری 
متغیر لگاریتم مخارج تحقیق وتوسعه و صادرات با اثرگذاری مثبت معنادار نشده است، به این ترتیب تمام 

نتایج به دست آمده براي متغیرها قابل اعتماد است.

7-جمع بندی 
با توجه به اینکه یکی از مهم ترین عوامل موثر در بهبود سطح روابط تجاری و به ویژه رشد و توسعه 

اقتصادی هر کشور در گروه بهبود بهره وری نیروی کار می باشد، امروزه تمام کشورها سعی در شناخت 

عوامل موثر بر افزایش سطح بهره وری دارند، لذا در این پژوهش هدف آن است که در قالب 13 کشوری 

که ایران با آنها روابط تجاری دارد، در طول دوره زمانی 2014-2004، مورد بررسی قرار بگیرد. 

از آنجا که متغیرهای مورد بررسی به صورت لگاریتمی به کار گرفته شده اند، بیانگر کشش می باشند و 

هر کدام درصد تغییرات را بیان می کنند. براساس متغیر وابسته لگاریتم بهره وری نیروی کار )شاخص 

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

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 0/11 و 30/74 درصدی بر بهره وری نیروی 

کار دارند، یعنی یک درصد افزایش در این متغیرها، بهره وری نیروی کار را به ترتیب 11 و 30 درصد 

افزایش می دهند و تاثیر مثبت متغیر سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار در بسیاری از مطالعات مانند 

ورنر )1999( و کو، هلپمن و هوفمایستر )2008( مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین متغیر مخارج 

است،  کار  نیروی  بهره وری  بر  مثبت  تاثیر  دارای  نوآوری  از سطح  عنوان شاخصی  به  تحقیق وتوسعه، 

پایین مخارج  از نقش  اثرگذاری ناشی  این  نتیجه می توان گفت  این  که معنادار نشده است؛ در توجیه 

تحقیق وتوسعه در کشورهای مورد مطالعه )که بیشتر این کشورها توسعه یافته اند( است، که از یک سو 

تولید وارائه  پیشبرد فرآیند  اقتصادی در جذب نوآوری جدید در  بنگاه های  پایین  نشان دهنده ی تمایل 

کاالهای جدید می باشد و از سوی دیگر متاسفانه در کشورهای توسعه نیافته، تحقیق وتوسعه چندان مورد 

نیازمند  و  وقت گیر  فرآیندی  زمینه  این  در  زیرا جذب سرمایه گذاری  نمی گیرد،  قرار  دولت ها  حمایت 
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تصویب است و لذا حجم پایینی از بودجه سالیانه دولت صرف امور نوآوری و تحقیق می شود، و به 

علت نبود سرمایه و انگیزه ی کافی، تعداد محققان درا ین حوزه نیز بسیار اندك خواهد بود. همچنین 

الزم به ذکر است که اثر گاهًا مثبت و منفی و حتی بی معنای متغیر تحقیق وتوسعه بر بهره وری در مطالعه 

مانند  دیگری  مطالعات  از  بسیاری  در  اگرچه  است،  گردیده  تایید   )1393( سلطانی صحت  و  مهرگان 

کمیجانی و همکاران )1391(، ابونوری و همکاران )1392(، ورنر )1999(، کو و همکاران )2008(  و 

کیسیمن و همکاران )2010( اثر مثبت و معنا دار متغیر تحقیق وتوسعه بر رشد بهره وري نیروي کار به 

اثبات رسیده است و در مطالعاتی دیگر مانند داالرس )2007(، کمیجانی و همکاران )1383(، زمانیان 

تاثیر تحقیق وتوسعه بر بهره وری مثبت و غیرمعنی دار شده است. از طرفی، متغیر  و همکاران )1393( 

لگاریتم سرمایه گذاری نیز با ضریب 6/49 درصد باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود، که می توان 

گفت هرچه سطح روابط تجاری و سطح سرمایه گذاری افزایش یابد، باعث ایجاد انگیزه ای برای افزایش 

تولید و ایجاد اشتغال باالتر می شود و تاثیر مثبت سرمایه گذاری بر بهره وري نیروي کار در مطالعات سن-

هادجی )2000(، استرادا و لوپز- سالیدو )2001(، الندون الن و همکاران )2003( و کمیجانی و همکاران 

)1391( اشاره شده است.

الزم 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 بهره وری 

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 بهره وری نیروی کار را داشته اند.

ارتقاء قدرت رقابت پذیری  ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه در جهت  پیشنهاد می شود کشور 

خود در عرصه بین الملل و جهت پیشبرد اهداف توسعه ای خود، سهم بیشتری از منابع درآمدی خود را 

به تحقیق وتوسعه و ایجاد انگیزه برای پژوهشگران در بخش هاي مختلف اقتصادي، به ویژه در صنایعی با 

قابلیت فناوری باال اختصاص دهد و بیشتر به سمت اقتصاد دانش محور و اجرای سیاست های پژوهشی 

مبتنی بر نوآوری حرکت نماید. همچنین بهتر است دولت به سمت افزایش سهم سرمایه گذاری 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 آموزش هاي رسمي و غیررسمي بهره وری نیروی کار را افزایش دهد.
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