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چكیده
این پژوهش به بررسی شناسایی عوامل موثر بر رشد بهرهوری و چیستی این موضوع در مسیر نیل به
رشد و توسعه اقتصادی می پردازد .طیف وسیعی از متغیرهای موثر بر رشد بهره وری در مطالعات مختلف
معرفی ولی در عمل به دلیل محدودیت ابزارها و موضوعاتی مانند درونزایی متغیرهای اقتصادی و تاثیر
ناخواسته تغییر در این متغیرها ،الزم است عوامل اساسی موثر در رشد بهرهوری شناسایی و سیاستگذار بر
این عوامل به شکل مشخص تمرکز نماید .با استفاده از منطق انتخاب ویژگی( الگوریتم ژنتیک دو هدفه)
عوامل موثر بر رشد بهره وری نیروی کار شناسایی و سپس با استفاده از شبکههای عصبی مدل اتتخابی را
برای دوره زمانی  0731-0731تخمین و در نهایت با استفاده از شاخص گارسن ،تحلیل حساسیت عوامل
موثر بر رشد بهره وری را به انجام رسانده ایم .براساس نتایج حا صل از منطق انتخاب ویژگی برای مدل بهره-
وری نیروی کار از میان بیست متغیر مورد استفاده ،دوازده متغیر از مدل حذف شدند .مدل شبکه عصبی
دارای قدرت پیشبینی  1/33و حداقل خطا مدل  1/1103به عنوان بهترین خروجی انتخاب شد .براساس
نتایج شاخص گارسن در میان آنها سرمای ه انسانی ،دستمزد نیروی کارو کنترل فساد بیشترین تاثیرات را بر
رشد بهرهوری نیروی کار دارند و متغیر ها حاکمیت قانون ،تحقیق و توسعه و انباشت سرمایه فیزیکی

کمترین تاثیر را بر رشد بهره وری نیروی کار دارند.
واژههای كلیدی :بهرهوری نیروی کار،شبکه های عصبی ،الگوریتم فرابتکاری.
طبقه بندی C61,C45,O4 : JEL
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 -1مقدمه
انسان از دیر باز در اندیشه استفاده مفید ،کارا و ثمربخش از تواناییها ،امکانات و منابعدر دسترس
خود بوده است .در عصر کنونی این امر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه جدیقرار گرفته است.
محدودیت منابع قابل دسترس ،افزایش جمعیت و رشد نیازها و خواستههایبشری باعث شده که
دستاندرکاران عرصه اقتصاد ،سیاست و مدیریت جامعه و سازمانها،در همه کشورها بهویژه جوامع
صنعتی ،افزایش بهره وری در همه بخشها را در اولویتبرنامههای خود قرار دهند(انصاری نسب و
نامداری .)011 :0731 ،کالرک 0سطح زندگی باالی مردم آمریکا را ثمره مستقیم بهرهوریبیشتر
اقتصاد آمریکا میداند .استاینر و گلدنر 0رؤیای زحمت کشان جهان ،یعنی دستمزد بیشتر وساعات
کار کمتر را با افزایش بهرهوری تحققپذیر میدانند (کیم و همکاران.)4 :0113 ،7
به طور کلی بهره وری را میتوان ترکیبـی از کارآییو اثربخشی دانست .کارآیی به مفهوم صحیح
انجام دادن کار است و بـا اسـتفاده مفیـد از منـابعارتباط دارد ،یعنی اینکه از حداقل نهادهها
حداکثر محصول برداشت شـود .اثر بخـشی بـه مفهـومکـار صـحیح میباشد ( .شاه آبادی و
همکاران.)01: 0730 ،
بهرهوری بهعنوان بهترین روش ،جهت دستیابی به رشـد اقتصـادی مسـتمر موردتوجه بـوده
است .الگوهای رشد درونزا مطرح گردیـد .الگوهـای رشـد درونزا بـا حـذف بـازدهی کاهنـده،
فناوری درونزا را باعث رشد اقتصادی میدانند و با نگاهی متفاوت به سرمایه انسانی ضعف
مـدلهای نئوکالسیکی را برطرف کردند .طبق ایـن الگـو سـرمایه انسـانی در مفهـوم محـدود
خـود ،بـا ایجـاد بازدهی صعودی به مقیاس تولید (بهعنوان یک عامل تولیدی) و در مفهوم وسیع ،با
ایجاد صرفه خارجی (سرمایه انسانی بهعنوان دانش و انباشت آن در اقتصاد و از طریق افزایش
بهرهوری تحقیـق و توسعه داخلی و جذب تحقیق و توسعه خـارجی) باعـث افـزایش و بهبـود
بهرهوری عوامـل تولیـد گردیده و بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت خواهد گذاشت (آذربایجانی و نجفی،
.)8 :0732
بنابراین جهتدستیابی به رشد اقتصادی درونزا و پایدار و افزایش سهم بهرهوری در
رشداقتصادی به شناخت علمی از عوامل مؤثر بر بهرهوری نیاز است .با سیری در مطالعات گذشته
مشخص میشود که بهره وری به دلیل اهمیتش ،ازجمله موضوعاتی است که بشدت موردتوجه
پژوهشگران اقتصادی است ،در این مطالعات متغیرهای متنوعی در راستای تبیین عوامل مؤثر بر
رشد بهرهوری مورد بررسی قرارگرفته است؛ بنابراین در عمل طیف وسیع از متغیرها به سیاستگذار
اقتصادی عرضه میشود که همزمان با کمک کردن برای روشنتر شدن موضوع ،سیاستگذاران را
دچار سردرگمی و گمراهی می نماید .لذا پژوهشگر اقتصادی باید به دنبال بررسی و شناخت عوامل
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مهمتر برای کمک به امر سیاست گذاری باشد .همچنین در مطالعات صورت گرفته با روشهای
اقتصادسنجی مرسوم ،نه تنها اهمیت و وزن عوامل مختلف در مطالعات گوناگون متفاوت بودهاند،
بلکه این عوامل در مواردی نیز دارای معنیداری متفاوتی نیز بودهاند .درنتیجه برای کمک به امر
سیاست گذاری باید مطالعات به سمتی برود که این عوامل در کنار یکدیگر و در قالب یک مدل
واحد قدرت پیشبینیشان موردسنجش قرار گیرد؛ اما واقعیت این است که روشهای اقتصادسنجی
معمول به دلیل محدودیت های خاصشان و به وجود آمدن تورش در نتایج ،توانایی چینش اینهمه
عوامل را در کنار یکدیگر ندارند.
بنابراین ،این پژوهش در نظر دارد تا در ابتدا عوامل اصلی مؤثر بر رشد بهرهوری نیروی کار را بر
اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی شناسایی کند ،سپس با استفاده از روش شبکه مصنوعی،
کلیه متغیرهایی را که در قالب مدل توانایی پیشبینی رشد بهرهوری نیروی کار را دارند ،یکجا
شناسایی کند و سپس میزان و اهمیت هر عامل را در پیشبینی رشد بهرهوری بررسی نماید.
 -2ادبیات موضوع
در نظریات رشد درون زا با تأکید بـر تحقیـق و توسعه نیـز کـه بـه ،اقتصـاد دانشبنیان شـهرت
دارنـد (مطالعات آقیون و هویت0330 ،4؛ کو و هلپمن )0331 ،1به تأثیر فعالیتهـای تحقیـق و
توسـعه درپیشرفت فناوری بهعنوان سازوکار درونی اقتصاد در خلق اندیشههای جدید و موتور رشد
اقتصـادیتأکید داشته است .همچنین مطالعات تجربی کوی و مقدم)0337( 2نیز حـاکیاز آن است
که انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی مهمترین عامل تعیینکننده رشـد بهرهوریکل عوامل
تولید یک اقتصاد است.
لذا تجربه تاریخی نشان میدهد مدلهای رشد اقتصادی عمدتاً با تحلیلهای سـاده ،کـه تنهـا
بـهنقش عوامل تولیدی کار ،سرمایه و نهاده های واسطه (زمـین ،انـرژی) و  ...تأکید داشتهاند،
آغـازگردیده و در طول زمان به جنبه های دیگر از منـابع رشـد ،کـه عمدتاً دارای ویژگـیهای نـرم
درپروسه تولید تلقی میگردند ،تأکید میکنند .ازجمله این عوامل میتوان به سـرمایه انسـانی،
تحقیـقو توسعه ،سرمایه اجتماعی ،اندوخته دانش و  ...اشـاره نمـود( .لسگنی و همکاران:0101 ،3
.)338
در دهههای اخیر در کنار تکامل نظریههای رشد درونزا ،مطالعات تجربی نیز به عوامل دیگری
غیر از عوامل مورداشاره در نظریات رشد تأکیددارند.اما در مطالعات جدیـد سـعی بـر ایـن اسـت
کـه تغییرات بهرهوری را بهعنوان پیشرفت فنی ،تغییر ترکیـب نیـروی کـار ،سرمایهگذاری در
سـرمایه انسانی ،تخصیص مجدد منابع و هدایت آنها از فعالیتهایی که بهرهوری آنها پایین
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است به سـمت فعالیتهای با بهرهوری باال و صرفه های مقیاس معرفی کنند ،بـه طـور نمونـه
میتـوان بـه مطالعـات ،یونگ ،)0331( 8کروگمن ،)0334( 3اویونگ و تانگلو ،)0110( 01استرلی و
لیوین )0110( 00و  ...اشاره نمود.
کمیجـانی و شـاهآبـادی ( ،)0730شاه آبادی و رحمانی( ،)0783شاهآبادی ( )0782به تأثیر
انباشـت تحقیـق و توسـعه داخلـی بـررشد بهرهوری کل عوامل تولید پرداختهاند
مطالعات رومر ،)0383( 00کو و همکـاران ( ،)0113امینی و حجازی ( ،)0783طیبی و همکاران
( )0783و شـاهآبادی و همکاران ( )0730ازجمله نمونههایی هسـتند کـه بیـان میدارند سرمایه
انسانی تأثیر مهمی در توضیح رشد اقتصـادی و بهرهوری کـل عوامـل تولیـد دارد.
کو و هلپمن ( ،)0331سن حاجی ،)0333(07کمیجانی ( ،)0783لطفعلی پور و همکاران
( )0734و کریمی تکانلو و همکاران ( )0732به بررسی تأثیر تجارت بینالملل بر رشد بهرهوری
پرداختهاند.
04
بیر و وگارا ( ،) 0110کمیجانی وابراهیمی ( ،)0730کریمی تکانلو و همکاران ( ،)0732در طی
مطالعات خود تأکید دارند که نهادها و سیاستهای اقتصادی به کار گرفته شده به واسطه دولتها
میتوانند با ایجاد پیامدهای مثبت خارجی برای کل تابع تولید و همچنین تأثیرگذاری بر نظام
انگیزشی در فرایند رشد اقتصادی عامل تقویتی مهمی در جهت بهبود بهرهوری میباشند.
کوردوبا و همکاران ،)0113( 01کشل ،)0114( 02سپهردوست و زمانی( )0734نیز بر رابطه
جبران خدمات عوامل تولید و بهرهوری تأکیددارند
سن حاجی(،)0333کمیجانی و ابراهیمی ( ) 0730به بررسی تغییرات نرخ ارز ،تورم ،آزادسازی
سرمایه ،ثبات سیاسی و اجتماعی بر رشد بهرهوری پرداختند .نتایج این مطالعات نشان میدهد که
همبستگی میان سرمایه فیزیکی و رشد بهرهوری کل عوامل وجود دارد.
بر اساس مطالعــات جورگنســون ،)0110( 03ماتوســی واسترالچینی ( ،)0111محمـودزاده و
رزاقـی ( )0731فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از عوامل رشد بهرهوری کـل عوامـل
مـورد تأیید قرارگرفته است.
بنابراین بهره وری به دلیل اهمیتش ،ازجمله موضوعاتی است که بشدت موردتوجه پژوهشگران
است و در عمل طیف وسیعی از متغیرها بهعنوان عوامل مؤثر بر رشد بهرهوری شناسایی شدهاند که
درعینحال که برای تبیین موضوع بهرهوری می تواند مفید باشد ،این طیف وسیع از متغیرها در
عمل برای سیاست گذاران ،پیچیدگی امر را باالتر برده است .بنابراین ،این پژوهش در نظر دارد تا با
استفاده از روش شبکه مصنوعی و انتخاب ویژگی کلیه متغیرهایی را که در قالب مدل توانایی
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پیشبینی رشد بهره وری را دارند ،یکجا شناسایی کند و سپس میزان و اهمیت هر عامل را در
پیشبینی رشد بهرهوری بررسی نماید.
 -3طراحی الگوی مدل
این قسمت از پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و مطالعه کتابخآنها ی انجام میگیرد .بعد
از شناسایی عوامل موثر بر رشد بهرهوری با بکارگیری روش انتخاب ویژگی و شبکههای عصبی
عوامل مهمتر انتخاب میشوند و در نهایت تحلیل حساسیت متغیرهایی شناسایی شده انجام می-
گیرد.
در این بررسی از یک مدل رشد بهرهوری کل عوامل تولید که گسترشیافته مدل ارائهشده توسط
کوون ( )0382است ،استفاده میشود .که به صورت زیر است:
RTFPt  0  1It  2 Zt  3 M t  Ut

()0
با توجه به بهره وری کل عوامل تولید از مدل کندریک که مبتنی بر میانگین وزنی کار و سرمایه
است شاخص بهره وری نیروی کار بر اساس رابطه زیر به دست می آید:
()0
با لگاریتم گیری از طرفین رابطه باال فرم خطی آن به صورت زیر است
()7
که در آن TFPبهرهوری عوامل تولید V،تولید ناخالص داخلی L ،نیروی کار است .در ادامه بر اساس
مبانی نظری ،متغیرهای مورداستفاده در مدل رگرسیونی معرفی می شوند.
دسته اول متغیرها ،شامل موارد زیر است:
توسعه زیرساختهای ارتباطی فیزیكی :برای اندازهگیری این شاخص از حجم خطوط ریلی
08
کشور به کیلومتر استفادهشده است.که این متغیر در مطالعات پژویان و رئیسپور ( ،)0737آکینلو
( )0112و پسوا ،)0111(03تئودر ( 01)0108استفاده شده است.
توسعه زیرساختهای ارتباطی غیر فیزیكی :این متغیر به اندازهگیری میزان توسعه
زیرساختهای ارتباطی در سطح جامعه میپردازد .برای محاسبه این شاخص از میزان استفاده از
اینترنت در هزار نفر استفاده میشود ،این متغیر در مطالعات پسوا( ،)0111شاهآبادی (،)0782
عامری و همکاران ( ،)0734حیدری و همکاران ( )0731به کار گرفته شده است.
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سرمایهگذاری در زیرساختهای بهداشتی :برای اندازه گیری این متغیر از اطالعات مربوط به
کل مخارج بهداشتی به تولید ناخالص داخلی استفاده میشود .این متغیر در مطالعات فالحی و
همکاران ( ،)0734جرجرزاده و همکاران ( ،)0731آذربایجانی و نجفی ( ،)0732اونیزوال،)0103( 00
هندرامین ،)0103(00و  ...به کار گرفته شده است.
دسته دوم متغیرهای کالن اقتصادی ( )Zهستند که عبارتند از:
درآمدهای نفتی دولت :این متغیر نیز در مطالعات اثنی عشری و همکاران ( ،)0788طیبی و
همکاران ( ،)0783محمدزاده و همکاران ( ،)0731مهرآرا( )0737و حیدری و همکاران ()0731
استفاده شده است و به نوعی تأکید شده است که درآمدهای ارزی و کمک آن به تثبیت نرخ ارز
عامل مثبتی در جهت ورود فنّاوری های و ابزار پیشرفته از دنیای خارج است .برای اندازهگیری این
شاخص از نسبت درآمدهای دولت به تولید ناخالص ملی استفاده میشود.
اندازه دولت :این شاخص اندازه دولت و میزان دولتی بودن اقتصاد را نشان میدهد .به دلیل
وابستگی بخشهای مختلف اقتصادی ایران به هزینههای دولتی ،شاخص بهرهوری نیز از این عامل
میتوان د تأثیرپذیر باشد این شاخص در مطالعات نیروال ،)0103(07آکینلو ( )0112و کوروراتون(04
 )0110و کاشانی( )0738به کار گرفته شده است .به طور کلی تأثیر اندازه دولت بر رشد بهرهوری
در این مطالعات مبهم است.
توسعه سیاستهای پولی و مالی :بر اساس تأکید مبانی نظری و مطالعات آفیون و هویت
( ،)0330کوروراتون( ،)0110منیاگو ،)0101(01کمیجانی و شاهآبادی ( )0730و  ...توسعه سیاست
پولی و مالی باعث افزایش سطح بهرهوری میشود .در این مطالعه برایاندازهگیری توسعه پولی از
نسبت سپرده بانکی به تولید ناخالص ملی و برای اندازهگیری توسعه بازار سرمایه از نسبت حجم
معامالت به تولید ناخالص ملی استفاده شده است.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی :در مطالعات مختلفی ارتباط بین سرمایه گذرای خارجی و
بهرهوری مورد بررسی قرار گرفته است .تعدادی از مطالعات سرمایهگذاری خارجی را نماد استفاده از
فنّاوری خارجی در تولی د قلمداد می کنند .بنابراین پیش بینی می شود که رابطه بین این متغیر با
بهرهوری مثبت است .برای اندازهگیری این متغیر از میزان سرمایهگذار خارجی به تولید ناخالص
داخلی استفاده می شود .این متغیر در مطالعات شاهآبادی ( ،)0782جهانگرد و همکاران(،)0732
آمن و ویرمن ،)0101( 02شیو و حشمتی ،)0112( 03منیاگو( )0101و اخباری( )0733به کار
گرفته شده است.
درجه باز بودن :در بسیاری از مطالعات از جمله مطالعات خشایار و همکاران( ،)0730امینی و
08
لطفیپور ( ،)0737طیبی و همکاران ( ،)0783شیو و حشمتی ( ،)0112هوساس و یعقوبی
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( )0111و تئودر ( )0108و بونگا ) 0103(03این متغیر به کار گرفته شده است .این متغیر میزان
ارتباط بازار داخلی را با بازارهای خارجی مورد ارزیابی قرار می دهد و همچنین براساس ادبیات
نظری ،تجارت دروازه ورود سرریزهای دانش و فنّاوری نیز است .بنابراین این متغیر اهمیت زیادی
در انتق ال دانش و فنّاوری دارد .درنتیجه تأثیر این متغیر بر رشد بهرهوری مثبت ارزیابی میگردد.
برای محاسبه این شاخص از نسبت مجموع واردات و صادرات به کل تولید ناخالص داخلی استفاده
شده است.
نرخ ارز واقعی :براساس ادبیات نظریاین متغیر بر دیگر متغیرهای اقتصادی بهطور مستقیم و
غیرمستقیم اثر میگذارد و در مطالعات آذربایجانی و نجفی ( ،)0732کمیجانی ( ،)0783شاهآبادی
( ،)0782نظری و مبارک ( ،)0782آفیون وهویت ( ،)0330آکینلو ( )0112و طال بیگی( )0108به
کار گرفته شده است .با دلیل اینکه ساختار تولید و مصرف در ایران وابسته به بخش خارجی اقتصاد
یا واردات است ،هر نوع تغییری در نرخ ارز خواسته یا نخواسته بر دیگر متغیرهای اقتصادی(از
واردات کاالهای واسطه ای تا صادرات ،تأمین مالی ،بهبود فنّاوری و حتی ورشکستگی در تولید)
تاثیرگذار است (علی و موالیی .)83 :0733 ،افزایش نرخ ارز حقیقی دو اثر متضاد بر بهرهوری
خواهد داشت .از سویی با فرض ثابت بودن سایر عوامل ،میتواند باعث تقویت قدرت رقابتی و توسعه
صادرات کاالهای داخلی شود که در نهایت می تواند منجر به ایجاد حاشیه سود و سرمایهگذاری
بیشتر برای بهبود فنّاوری و رشد تحقیق و توسعه بنگاههای داخلی گردد .ازطرف دیگر افزایش نرخ
ارز واقعی باعث افزایش قیمت تمامشده کاالهای واسطهای میشود و از این جهت که اقتصاد ایران
واردکننده کاالها با فنّاوری و دانش نهفته باال است ،کاهش واردات در اثر افزایش نرخ ارز مانع ورود
اثرات سرریز دانش کشورهای توسعه یافته به داخل می شود و درنتیجه منجر به کاهش سطح
بهرهوری می شود.
نرخ تورم :این شاخص نیز به مانند نرخ ارز ازجمله عواملی است که میتواند دیگر متغیرهای
اقتصادی را به حرکت وادارد  .از این متغیرهای در مطالعات محمدزاده و همکاران (،)0731
کمیجانی و ابراهیمی ( ،)0730آفیون و هویت ( )0330و تئودر( )0108به کار گرفته شده است .در
این مطالعات اثر این متغیر مبهم است .تورم می تواند هزینه جبران خدمات نیروی کار را افزایش،
حاشیه سود واحدها را کاهش و در نتیجه باعث کاهش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه شود .از
سوی دیگر تورم مالیم میتواند هم زمان با افزایش قیمت کاالهای تولید شده باعث افزایش حاشیه
سود بنگاهها و در نتیجه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه شود .بنابراین جهت اثرگذاری تورم بر
بهره وری بستگی به نسبت هزینه دستمزد در کل هزینه تولید دارد .هرچه این نسبت بیشتر باشد
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باعث کاهش بیشتر سود و درنتیجه کاهش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه میشود .برای محاسبه
این شاخص در این مطالعه شاخص قیمتی مصرفکننده مورد استفاده قرار گرفته است.
دسته سوم عبارتند از:
سرررمایه فیزیكرری :در قریــب بــهاتفــام مطالعــات ســنتی ایــن متغیــر را بــهعنــوان یکــی از
عوامل توضیحدهنده رشد بهـره وری عنـوان کـرده انـد .بـر اسـاس مطالعـات انجـام شـده هـر چـه
سرمایه فیزیکـی بیشـتر باشـد ،بهـره وری تمـام عوامـل نیـز در کـل اقتصـاد ارتقـا پیـدا مـیکنـد.
ایــن متغیــر در مطالعــاتی از جملــه ترپســکی ،)0103(71جرجــزاده و همکــاران ( ،)0731ســادیاو
همکــاران ،)0101( 70شــاهآبــادی ( ،)0731ســوری و همکــاران ( )0783بــه کــار گرفتــه شــده
اســت .در ایــن مطالعــه از نســبت ســرمایه خــالص بــه نیــروی کــار بــرای نشــان دادن ایــن متغیــر
استفاده میشود.
دستمزد حقیقی :این متغیر نیز در بیشتر مطالعات به عنوان متغیر توضیحی به کار گرفته شده
است که از آن جمله میتوان به مطالعات بهرا و همکاران ،)0100( 70آپارسیو ،)0102( 77اوالنیزوال
( ،)0103کاتوویچ ،)0108(74سرافراز ( )0108و آذربایجانی و نجفی ( )0732اشاره نمود .براساس
این مطالعات هر چه دستمزد حقیقی فرد باالتر باشد ازآنجا که باعث انگیزش فرد میشود باعث
تاثیر مثبت بر رشد بهرهوری خواهد داشت .در این مطالعه از شاخص دستمزد حقیقی نیروی کار
برای نشان دادن این متغیر استفادهشده است.
تحقیق و توسعه :همانگونه که در قسمتهای قبلی نیز اشاره شد بر اساس نظریههای جدید
رشد اقتصادی ،یکی از اصلیترین مسیرهای رشد بهرهوری ،رشد دانش و فنّاوری است؛ در نتیجه
سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه منجر به بهبود فنّاوری تولید و یافتن مسیرهای کمهزینهتر تولید
میشود .بنابراین با افزایش هزینههای تحقیق و توسعه رشد بهرهوری نیز افزایش مییابد .این
شاخص در مطالعات اسنوکین و ماتوزیسیت ،) 0108( 71آپاریسیو و همکاران ( ،)0102آمن و
ویرمنی ( ،)0101دیپه و موتل ،)0107( 72زمان ،)0108(73زارع( ،)0733امینی و لطفی پور
( ،)0737امینی و مصلی ( )0731و  ...به کار گرفته شده است.
شاخص نوآوری :این شاخص با بسط دانش در ساختار تولید منجر به بهبود بهرهوری میشود.
این شاخص در مطالعات زارع( ،)0733آذربایجانی و نجفی ( ،)0732امینی و لطفیپور (،)0737
شاهآبادی ( ،)0731آمن و ویرمنی ( ،)0101اسنوکین و کتوزیسیت ( )0108و فضلیوگال)0103(78
جهت برآورد بهره وری به کار گرفته شده است .در این مطالعه برای محاسبه این متغیر از شاخص
میزان اختراع در یکمیلیون نفر برای محاسبه این متغیر استفاده میشود.
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سرمایه انسانی :بر اساس نظریه های جدید رشد اقتصادی ،انسان ظرف رشد و تولید دانش است
در نتیجه به هر میزان این ظرف آمادهتر و مناسب تر باشد ،ظرفیت جذب و رشد علم نیز باالتر
می رود .براساس تاکیدات ادبیات نظری با افزایش سرمایه انسانی ،بهرهوری عوامل تولید ارتقا پیدا
می کند .در این مطالعه از شاخص سرمایه انسانی که توسط بانک جهانی محاسبه میشود ،جهت
اندازهگیری این متغیر استفادهشده است .این شاخص در مطالعات اسنوکین و کتوزیسیت (،)0108
دیپه و موتل ( ،)0107آپاریسیو و همکاران (،)0102هندارمین( ،)0103منیاگو()0101
جائو’گابریل ،)0101(73آذربایجانی و نجفی ( ،)0732طیبی و همکاران ( ،)0783امینی و لطفی
( )0737و لطفعلی پور و همکاران () 0734به کار گرفته شده است.
عوامل نهادی :یکی از مهم ترین عواملی که در مطالعات جدید به آن توجه زیادی میشود عوامل
نهادی هستند بهطورکلی این عوامل زیرساخت های تاریخی ،قانونی و سیاسی هستند که قواعد
بازی اقتصادی را تعیین می کنند .در فضای اقتصادی ،هرچه مخاطرات تولید و مبادله کاهش یابد،
انگیزه انسان برای کار و رقابت نیز بیشتر میشود و بهبود فضای کسبوکار ،باعث مشارکت بیشتر
انسانها در بازار می شود و بدینصورت پروسه تخصصی شدن شغل بیشتر و دقیقتر شکل میگیرد
که این نیز بهنوبه خود باعث توسعه بهتر و بیشتر شیوههای مختلف تولید و در نتیجه ارتقای
بهرهوری میشود .برای اندازه گیری کیفیت نهادی در مطالعات از متغیرهای مختلف استفاده میشود
که در ادامه مجموعهای از این عوامل معرفی میشوند این متغیرها به خصوص در مطالعات خارجی
از جمله لسگنی و همکاران ( )0101و ایوانو ،)0100( 41نیروال( )0103زارع( )0733و برهانی
پور( )0733به کار گرفته شده است.
كنترل فساد :یکی از متغیرهایی که بهخوبی میت واند بیانگر کیفیت نهادی باشد میزان شیوع
فساد در جامعه است ،در حقیقت هر چه فساد در جامعه شایعتر باشد انگیزه انسانها برای کار و
رقابت اقتصادی کاهش مییابد و انسانها بهجای کار مولد به دنبال کار نامولد خواهند بود .بنابر این
کنترل فساد با بهرهوری رابطه مستقیم دارد و اشاعه آن بر رشد بهرهوری اثر محدودکننده دارد .در
این مطالعات از اطالعات مربوط به شاخص کنترل فساد بانک جهانی استفاده میشود.
حاكمیت قانون :یکی از متغیرهای اصلی که می تواند بر نظام انگیزشی افراد تأثیر زیادی داشته
باشد حاکمیت قانون است .در صورتی که قانون برای همه افراد در یک اجتماع به شکل یکسان و به
دور از روابط خاص و کامالً غیرشخصی انجام شود ،انگیزه فرد برای کار و تالش نیز افزایش مییابد و
بستر مناسب تری برای رقابت اقتصادی فراهم میشود .در نتیجه بهبود شاخص حاکمیت قانون
تأثیر مثبت در رشد بهرهور ی خواهد داشت .در این مطالعه از اطالعات مربوط به شاخص حاکمیت
قانون بانک جهانی برای این متغیر استفاده میشود.
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كیفیت قوانین :این شاخص نیز ازجمله شاخصهایی است که می تواند نمایانگر کیفیت نهادی
در جامعه است .کیفیت بهتر قوانین نیز باعث کاهش بسیاری از موانع و منازعات در فرایند رقابت
اقتصادی می شود .بنابراین این عامل رابطه مستقیم با رشد بهره وری دارد .در این مطالعه برای
محاسبه این عامل از اطالعات مربوط به شاخص حاکمیت قانون بانک جهانی استفاده میشود.
ثبات سیاسی و كنترل خشونت :ثبات سیاسی و انحصار به کارگیری خشونت در جامعه از سوی
حکومت می تواند بر فعالیت بخش خصوصی تأثیر مثبت مضاعف داشته باشد .رابطه بین کنترل
خشونت و جلوگیری از اشاعه خشونت در جامعه کامالً واضح و روشن است و اساسیترین پیشفرض
برای هر فعالیت اقتصادی در هر جامعه می باشد .در نتیجه انحصار خشونت در حکومت به شرطی
که به حکم قانون محدود شده باشد ،باعث افزایش انگیزه بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی
خواهد شد .همچنین عدم ثبات سیاسی میتوان فرایند ارائه خدمات و زیرساختها را توسط دولت
مختل نماید .در این مطالعه برای محاسبه این عامل نیز از اطالعات مربوط به شاخص حاکمیت
قانون بانک جهانی استفاده می شود .بنابراین و پس از مطالعه مطالعات صورت گرفته و با بررسی
مبانی نظری عوامل مذکور شناسایی شدند که در جدول 0خالصهای از این عوامل ذکر میشود.
جدول  -1عوامل شناساییشده مؤثر بر رشد بهرهوری
تعریف متغیر

تعریف عملیاتی

منبع آماری

بهرهوری نیروی کار

میانگین وزنی بهرهوری محاسبه شده در 2بخش (کشاورزی ،صنعت و
معدن ،حمل و نقل و انبارداری ،آب و برم و گاز ،ساختمان ،سایر
خدمات)

سازمان ملی بهره-
وری

زیرساخت فیزیکی
ارتباطات
زیرساخت ارتباطی غیر
فیزیکی
زیرساخت بهداشتی
درآمدهای نفتی دولتی
اندازه دولت
سیاست توسعه پولی
سیاست توسعه مالی
سرمایهگذاری مستقیم

مجموع آزادراهها و خطوط ریلی کشور برحسب کیلومتر

بانک جهانی و وزارت
راه و ترابری

میزان دسترسی به اینترنت در هزار نفر

بانک جهانی

میزان کل هزینههای بهداشتی مصرفی به تولید ناخالص ملی
کل درآمدهای نفتی دولت بر تولید ناخالص ملی
هزینههایمصرفیدولتازتولیدناخالصملی
نسبتسپردهبانکیبهتولیدناخالصملی
وبرایشاخصتوسعهبازارسرمایهازنسبتحجممعامالتبهتولیدناخالصملی
کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی انجامشده در یک سال به تولید
فصلنامـه اقتصاد مالی
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بانک جهانی
بانک جهانی
بانک جهانی
بانک جهانی
بانک جهانی
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تعریف متغیر

تعریف عملیاتی

خارجی

ناخالص ملی

درجه باز بودن

نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص ملی

منبع آماری

بانک جهانی

نرخ ارز واقعی

نرخ ارز واقعی

بانک جهانی

نرخ تورم

نرخ تورم بر اساس شاخص قیمتی مصرفکننده

بانک جهانی

سرمایه

میزان انباشت سرمایه در زمان موردنظر

بانک جهانی

دستمزد حقیقی

دستمزد حقیقی نیروی کاری در زمان موردنظر

بانک جهانی

تحقیق و توسعه

کل هزینه صرف شده در تحقیق و توسعه به تولید ناخالص ملی در
ظرف یک سال

بانک جهانی

ثبت نوآوری

میزان ثبت اختراع در یکمیلیون نفر

بانک جهانی

سرمایه انسانی

شاخص سرمایه انسانی

بانک جهانی

کنترل فساد

شاخص کنترل فساد

بانک جهانی

حاکمیت قانون

شاخص حاکمیت قانون

بانک جهانی

کیفیت قوانین

شاخص کیفیت قوانین

بانک جهانی

ثبات سیاسی

شاخص ثبات سیاسی و کنترل خشونت

بانک جهانی

منبع :یافتههای پژوهشگر

پس از بررسی مبانی و مطالعات تجربی صورت گرفته بهطورکلی  01متغیر مجزا از میان مطالعات
بهعنوان عوامل اصلی مؤثر بر رشد بهرهوری شناساییشده است.
 -1-3شبكه های عصبی مصنوعی
شبکه های عصبی مصنوعی نحوه عملکردمغز انسان را تقلیـد مـیکنند و توانایی آنها در استخراج
الگوهـا در دادههای مشاهدهشده بدون نیاز به داشتن مفروضاتی در مورد روابط بـین متغیرهاست.
آنها توابعی جـامع و انعطافپذیر و ابزاری قدرتمند بـرای تجزیهوتحلیل دادهها و مدلسازی روابط
غیرخطی ،بـادرجـه صـحت بـاال هسـتند .یکی از متداولترین شبکههای عصـبی مورد استفاده،
شبکه عصبی پرسپترون چندالیه40است (که در این پژوهش نیز مورداستفاده است)(.هراوی و
همکاران.)441 :0114 ،40
پیش بینی مدل ها توسط شاخص های عملکـرد مختلفی سنجیده میشود ،چون هیچگونه
اجمـاع کلـیبر روی بهترین معیارعملکرد ،برای ارزیابی مـدل پیشبینی وجـود نــدارد .در این
پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد شـبکه عصـبی مصنوعی از پارامترهای ضریب کفایـت )(R2و
فصلنامـه اقتصاد مالی
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مجذور میانگین مربعات خطا ) (RMSEاستفادهشده است .برای استاندارد سازی داده ها از رابطه
زیر استفاده می شود (تقیزاده و همکاران.)004 :0731 ،

بزرگترین داده سری دادههای ورودی است .به علت
کوچکترین داده و
که در آن
کارایی ،سادگی و سرعتباال در این پـژوهش از الگــوریتم آموزشـی لــونبرگمــارکوارت47استفاده
است.
فرایند انتخاب ویژگی معموال برای مسائلی استفاده میشود که دادهها شامل ویژگیهای زیادی
هستند و باحذف ویژگیهای غیرضروری و انتخاب ویژگیهای ضروری برای یادگیری مدل ،بهبود
دقت پیشبینی را به همراه دارد (ارسکی 44وارسکی.)0113 :0104،
در این پژوهش برای بهینهسازی در منطق انتخاب ویژگی از الگوریتم ژنتیک با مرتبسازی نا
مغلوب نسخه دوم )NSGA-II( 41استفاده میشود.
تحلیل حساسیت
تحلیل حساسیت ،در واقع روشی است که درآن با ایجاد تغییر در ورودیها میزان تغییر در خروجی
تحلیل میشود .این مسئله نشاندهنده آن است که کدام ورودی بیشترین تأثیر را بر روی خروجی
خواهد داشت .به عبارتی در اینجا به مانند روش های مرسوم اقتصادسنجی پس از شناسایی عوامل
به شدت مرتبط و انتخاب کاراترین ترکیب از ورودی ها برای تعیین خروجی ،میزان تأثیرگذاری هر
یک از متغیرهای بر توضیح تغییرات بهرهوری نیز مشخص می شود اما با این تفاوت که در تحلیل
حساسیت فرض بر این است که مدل انتخابی تمام تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهد؛
بنابراین منطق تحلیل حساسیت سطح خطای مدل را صفر در نظر میگیرد (لووهمکاران:0110 ،
.)710
 -4ارائه نتایج و یافتهها
در ادامه نتایج حاصل از منطق انتخاب ویژگی ارائه میشود .در این پژوهش ،پژوهشگر با در نظر
گرفتن دو هدف ،کمترین تعداد متغیر ( برای سادگی بیشتر) و معیار حداقل خطا (کارایی) مدل
خروجی را که در برگیرنده این دو معیار باشد ارائه میکند؛ نتایج حاکی از آن است که برای رسیدن
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به بهترین نتایج (سادگی بیشتر و خطای کمتر) درنهایت در این مدل  2نقطه بهعنوان نقاط بهینه
انتخابشده است و بر روی یک منحنی بیتفاوتی قرار دارد.

شكل -1مجموع نقاط بهینه در منطق انتخاب ویژگی
منبع :یافتههای پژوهشگر

این نقاط هرکدام دارای تعدادی مشخص متغیر با سطح خطای مشخص است .همانگونه که در
شکل  0مالحظه میشود نقاط شماره  0 ،0و  7دارای کمترین سطح خطا هستند که در میان آن
نقطه شماره  0کمترین سطح خطا را نشان میدهد .تعداد متغیرهای انتخابی و سطح خطا در
جدول  0نشان دادهشده است .همان گونه که بیان شد بر اساس منطق انتخاب ویژگی ،نقاط
بهدستآمده دارای سطح مطلوبیت یکسان است بنابراین نقطه شماره  0دارای کمترین سطح خطا و
همچنین تعداد متغیر مناسب هستند لذا نتایج نقطه  0به عنوان نتیجه بهینه انتخاب می گردد.
جدول -2حداقل میانگین خطا و تعداد متغیرها در منطق انتخاب ویژگی
بهره وری نیروی كار
شماره

MSE

تعداد متغیر

0

1٫1101

8

0

1٫1100

2

7

1٫1107

4

4

1٫1103

7

1

1٫148

0

2

1٫1113
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نتایج بهدست آمده از معیار انتخاب ویژگی در جدول  7ارائهشده است .همانگونه که در جدول
واضح است ،از میان متغیرها شناسایی شده  8متغیر تورم ،اندازه دولت ،دستمزد نیروی کار ،سرمایه
انسانی ،انباشت سرمایه فیزیکی ،تحقیق و توسعه ،حاکمیت قانون و کنترل فساد به عنوان عوامل
موثر بر رشد بهره روی شناسایی شدهاند .نکته قابل توجه عدم حذف متغیرهای هماهنگ با مبانی
نظری بهره وری نیروی کار مانند سرمایه انسانی ،دستمزد و تورم است و حذف متغیرهایی مانند
سرمایه گذاری در بهداشت که مبانی نظری بر اهمیت آن برای بهره وری نیروی کار تاکید دارند.
جدول -3متغیرهای انتخابشده بر اساس معیار انتخاب ویژگی
انتخاب در مدل بهره وری كار

نام متغیر

1

درجه باز بودن

1

دسترسی به اینترنت

0

تورم

0

اندازه دولت

1

درآمدهای نفتی

0

دستمزد نیروی کار

0

سرمایه انسانی

1

توسعه مالی

1

توسعه پولی

1

سرمایهگذاری مستقیم خارجی

1

نرخ ارز

0

انباشت سرمایه

1

سرمایهگذاری در زیرساخت (راهآهن)

1

شاخص نوآوری

0

تحقیق و توسعه

1

سرمایهگذاری در بهداشت

0

حاکمیت قانون

0

کنترل فساد

1

کیفیت قوانین

1

ثبات سیاسی
منبع :یافته های پژوهشگر
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پس از تعیین تعداد متغیرهای بهینه و حذف متغیرها با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی مدل
با تعداد بهینه متغیر و سطح خطای حداقل تخمین زده میشود .بر اساس نتایج ،مدل شبکه
عصبی با تابع فعال سازی ست الین و با یک الیه پنهان و تعداد چهار نورن بهترین نتیجه را بدست
میدهد .براساس نتایج ،همان طور که در شکل  0مشاهده می شود این تابع سطح خطای1/ 1101
و معیار کفایت  1/3373را ارائه میدهد.

شكل  -2بهترین خروجیها بعد از انتخاب ویژگی
منبع :یافتههای پژوهشگر

در جدول  4مقایسه بهترین نتایج خروجی با شبکه عصبی نشان داده شده است .همچنین بر اساس
نتایج شبکه عصبی و منطق انتخاب ویژگی ،علیرغم حذف متغیرهای اضافی از میان متغیرهای
شناساییشده ،هم سطح خطای و هم معیار کفایت مدل انتخابی از حالتی که  01متغیر است ،بهتر
توانایی پیشبینی را دارند
جدول -4مقایسه بهترین نتایج خروجی با شبكه عصبی
تعداد

میانگین

متغیر

حداقل خطا

01

1/1103

1/3372

8

1/1101

1/3373

كفایت

تعداد نورون

نوع تابع

8

))logsig(n) = 1 / (1 + exp(-n

4

satlin(n) = 0, if n <= 0
n, if 0 <= n <= 1
if 1 <= n ,0
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در ادامه کار پژوهشی اکنون باید موضوع تحلیل حساسیت و وزن متغیرهای انتخابی موردبررسی
قرار گیرد .در این پژوهش تحلیل حساسیت در مدل مناسب نهایی ،بر اساس شبکه عصبی و معادله
گارسن 42انجام میشود؛ که معادله گارسن بر اساس پارتیشنبندی وزنهای اتصالی بهدستآمده از
شبکه عصبی بهصورت رابطه ( )4است.

که در آن اهمیت نسبی  Jامین متغیر ورودی بر روی خروجی استNi .و  NHبه ترتیب تعداد
نرونهای ورودی و مخفی و  Wوزن بین الیهها بوده و اندیسهای I, h, oبه ترتیب به الیههای
ورودی ،مخفی و خروجی اشاره دارد و اندیسهای n, m, kبه ترتیب به نرونهای ورودی ،مخفی و
خروجی را نشان میدهد (گارسن .)401 :0330 ،روش گارسن روش مناسب برای تعیین تأثیر کلی
هرکدام از متغیرهای تخمین گر بر روی متغیر خروجی است ،ولی اطالعات دقیق در خصوص
برهمکنش متغیرهای تخمینگر باهم دیگر ارائه نمیدهند .عالوه بر این ،الگوریتم گارسن زمانی که
تأثیر نسبی متغیرهای ورودی را محاسبه میکند از مقدار مطلق وزنها بهره میگیرد؛ بنابراین
جهت رابطه را نشان نمیدهد .در نتیجه میزان حساسیت بهدستآمده با این فرض بهدستآمده و با
ضریب بهدستآمده در مدلهای سنجی کمی متفاوت تر است.تایج حاصل از کشش حساسیت در
جدول  1نشان داده شده است.
جدول-5نتایج مدل گارسن
متغیر

بهره وری كار

متغیر

بهره وری كار

اندازه دولت
درجه باز بودن
درآمد نفتی
تورم
توسعه مالی
توسعه پولی
سرمایه گذاری خارجی
نرخ ارز
دسترسی به اینترنت
زیرساخت فیزیکی

00/1
حدف
حذف
00/3
حذف
حذف
حذف
حذف
حذف
حذف

هزینه بهداشتی
سرمایه انسانی
تحقیق و توسعه
کنترل فساد
ثبات سیاسی
دستمزد پرداختی
کیفیت قوانین
تشکیل سرمایه
حاکمیت قانون
شاخص نورآری

حذف
08/3
3/0
04/1
04/4
01
3/3
حذف
حذف
حذف
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بر اساس نتایج حاصل از کشش حساسیت ،سرمایه انسانی حدود 08درصد کل تغییرات بهرهوری را
نشان می دهد .متغیر دستمزد نیروی کار و کنترل فساد هر کدام با حدود  04درصد دارای تاثیر
بعدی هستند .تورم و اندازه دولت نیز تاثیری حدودی 00درصد بر رشد بهرهوری نیروی کار دارند و
درنهایت  7متغیر حاکمیت قانون ،تحقیق و توسعه و انباشت سرمایه فیزیکی با حدود  3درصد
تاثیرات بعدی را بر رشد بهره وری دارند .بنابراین سرمایه انسانی ،دستمزد نیروی کار و کنترل فساد
بیشترین تاثیر را بر رشد بهره وری نیروی کار دارند و دو متغیر حاکمیت قانون ،تحقیق و توسعه و
انباشت فیزیکی سرمایه کمترین تاثیر را بر رشد بهرهوری نیروی در ایران دارند.
 -5بحث و نتیجهگیری
به طورکلی نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیر سرمایه انسانی بیشترین تأثیر را بر رشد
بهرهوری نیروی کار دارد .این متغیر آمیختهای از وضعیت آموزش ،سطح رفاه و بهداشتی کشورها
می باشد و تأکید دارد که در صورت رفع نیازهای مادی انسان ،ایجاد بسترها برای آموزش ،پیشرفت
در سطح بهداشتی جوامع ،نظام انگیزشی در جهت تشویق کار و تالش بیشتر شکل می گیرد و باعث
رشد تولیدات انسانی در همان سطح سرمایه و دانش میشود .بنابراین این متغیر در ابتدا سطح
بهره وری نیروی انسانی را از مسیر انگیزش انسان تحت تأثیر قرار میدهد و در نهایت بهبود آن
باعث بهبود سطح بهرهوری در اجتماع میشود .سرمایه انسانی باعث می شود از سرمایه فیزیکی
مناسبتر استفاده کرد و همچ نین سرمایه انسانی با ایجاد تخصص و ایجاد درآمد بیشتر و پس انداز
بیشتر سبب باال رفتی کیفیت نیروی کار می گردد که این خود باعث می شود نیروی کار از سرمایه
فیزیکی و طبیعی بیشتری استفاده کنند که این به نوبه خود سبب افزایش بهره وری نیروی کار می
گردد .هرچند که فرم و نحوه این پژوهش بهطوری کلی با مطالعات پیشین خود کامالً متفاوت است
اما از جهت تأکید بر اهمیت مضاعف عامل سرمایه انسانی نتایج این مطالعه با مطالعات راجیو کی
گوئل و همکاران(  ،)0118چانگو و همکاران( ،)0100فیصل سلطان و همکاران ( ،)0104رضا قلی
زاده و همکاران( ،)0732اسنوکین و کتوزیسیت ( ،)0108آپاریسیو و همکاران ( ،)0102نجفی و
آذربایجانی ( ،)0732امینی و حجازی ( ،) 0783طیبی و همکاران ( )0783و شـاهآبادی و همکاران
( )0730هماهنگی دارد.
بعد از سرمایه انسانی ،اندازه دولت بر رشد بهره وری نیروی کار دارای سطح تاثیرگذاری مناسب
است .بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی اختالفات زیادی در مورد میزان دخالت دولت در
اقتصاد وجود دارد؛ اما واقعیت این است که در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران با ضعف تاریخی در
انباشت سرمایه ،ایجاد همه زیرساخت ها تا توسعه سرمایه انسانی ،تحقیق و توسعه ،کیفیت
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حکمرانی و  ...تا حدی زیادی به میزان و نحوه دخالت دولت در اقتصاد بستگی دارد .در نتیجه
صرف نظر از کیفیت ارائه خدمات دولتی (بحث های مربوط به خوب یا بد بودن دخالت دولت در
اقتصاد) در صورت کاهش هزینههای دولت به دلیل کاهش هزینههای سرمایهگذاری ،تحقیق و
توسعه ،افت شاخص توسعه انسانی و  ...بهوضوح میتواند رشد بهرهوری در اقتصاد را تحت تثیر قرار
دهد .بنابراین نتایج بر اهمیت دولت در اقتصاد ایران تأکید دارد و با توجه به وابستگی بسیاری از
خدمات اساسی مانند هزینه های تحقیق و توسعه ،سرمایه انسانی ایجاد زیرساختها و
سرمایهگذاریهای کالن ،حفظ نظم ،تأمین حقوم مالکیت و  ...بهطور قطع کاهش این هزینهها و
تالش در کوچک کردن حجم دولت حداقل در کوتاهمدت باعث کاهش سطح بهرهوری در اقتصاد
خواهد شد .همچنین نتایج تحقیق محمدزاده و همکاران ( ،)0731اثنیعشری و همکاران (،)0788
حیدری و همکاران ( ) 0731نیز بر تأثیر مثبت درآمدهای دولتی و نفتی بر رشد بهرهوری تأکید
داشتهاند.
متغیر تأثیرگذار دیگر ،درجه باز بودن است .بر رشد بهرهوری نیروی کار تاثیر گذار نیست .این
متغیر به دلیل حجم زیاد واردات کاالهای واسطه ای که اثرات سرریز دانش و فنّاوری را در خود
دارند میتوانند به رشد و ارتقای بهره وری کمک کنند .این نتیجه توسط مطالعات دیگری ازجمله
امینی و لطفی ( ،)0737طیبی و همکاران ( )0783مورد تأکید قرارگرفته است .الزم به ذکر است
سادیای و همکاران ( )0101تأثیر این عامل را منفی ارزیابی کردهاند؛ اما نکته بسیار مهم در مورد
متغیرهای مرتبط با تجارت حذف متغیر نرخ ارز از متغیرهای تأثیرگذار بر رشد بهرهوی نیروکار
است .این در حالی است که این متغیر می تواند بر تجارت بین کشورها بسیار تاثیر -گذار باشد و
مطالعات زیادی از جمله آذربایجانی ( ،)0732شاهآبادی ( ،)0731نظری و مبارک ( ،)0782آفیون و
هویت ( ،)0330آکینلو ( )0112بر اهمیت این متغیر تأکید داشته اند .حذف این متغیر در این مدل
به احتمال زیاد ناشی از بیتأثیری آن بر بهرهوری نیست( به دلیل وابستگی اقتصاد ایران چه در
حوزه تولید و چه در حوزه مصرف به تجارت و نرخ ارز ،این متغیر قطعاً بر فضای کالن اقتصادی
ایران بسیار تأثیرگذار است) اما به دلیل میزان وابستگی شدید تولید در ایران به واردات کاالهای
سرمایهای و بیکشش بودن تقاضای وارداتی آنها (علی و موالیی )31 :0733 ،در عمل با تغییر
نرخ ارز تغییر چندانی بر تقاضای کاالهای واسطهای و استفاده از سرریز آن در اقتصاد به وقوع
نپیوسته است .لذا تغییرات نرخ ارز ،تاثیر چندانی بر بهبود سطح بهرهوری نداشته است.
متغیر مهم دیگر که بر شاخص بهرهورینیروی کار تأثیرگذار قبال توجه دارد ،شاخص اقتصاد
دانشی است که از دو متغیر هزینه های تحقیق و توسعه و میزان ثبت اختراع تشکیلشده است.
برخالف مطالعات پیشین ،بهرهوری از میزان اختراعات در این مدل تأثیر نپذیرفته است و در مرحله
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انتخاب ویژگی از زمره ویژگیهای تأثیرگذار حذف شده است .این در حالی است که در مطالعات
آذربایجانی و نجفی ( ،)0732شاهآبادی ( ،)0731آمن و ویرمنی( ،)0101اسنوکین و کتوزیسیت
( )0108بر اهمیت و معنیداری آن تأکید شده است .دلیل این بیتأثیری میتواند پایین بودن
تعداد ثبت اختراعات و عدم وجود اختراعات حساس و کاربردی در میان اختراعات ثبت شده باشد.
لذا این دو عامل باعث شده است که میزان ثبت اختراعات بر رشد بهرهوری تأثیر چندانی نداشته
باشد .متغیر مهم دیگر در این شاخص هزینههای تحقیق و توسعه است .علیرغم چشمگیر نبودن
میزان هزینه های مرتبط با تحقیق و توسعه در اقتصاد ایران (که همین مقدار نی ز وابسته به
هزینههای دولتی است) نتایج نشان میدهد که با تغییرات این متغیر بهرهوری میتواند به شدت
تحت تأثیر قرار گیرد.
دیگر متغیر تأثیرگذار بر رشد بهرهوری کنترل فساد است که بر بهرهوری نیروی کار تاثیر بسیار
زیادی دارد نیروی انسانی سالم ،سازمان توانمند را به وجود می آورد و مدیران همواره به دنبال
نیروی کار آمد و سالم برای افزایش بهره وری هستند وجود ساختار سازمانی مناسب ،روشهای
اجرائی کارآمد ،تجهیزات و ابزار کار سالم ،فضای کار متعادل و از همه مهمتر نیروی انسانی واجد
صالحیت و شایسته از ضروریاتی می باشند که برای رسیدن به بهره وریبیشتر نیروی کارهمواره
باید مورد توجه قراگیرد.ابه طورکلی در میان متغیرها ،مجموعه متغیرهای مربوط به عوامل نهادی
که رابطه مستقیم با نظام انگیزشی انسان دارند ،همگی از مجموعه متغیرهای تأثیرگذار بر رشد
بهرهوری بودهاند .بعد از کنترل فساد  ،متغیر دیگر ثبات سیاسی است این متغیر نیز تاثیر بسیار زیاد
بر بهره وری نیروی کار دارد زیرا ثبات سیاسی از طریق امنیتی که برای نیروی کار فراهم می کند
منجر به باال بردن انگیزه و بازدهی نیروی کار می شود .کیفیت قوانین بر بهرهوری نیروی کار تاثیر
گذار است متغیر حاکمیت قانون بر بهره وری نیروی کار تاثیر ندارد .بنابراین متغیرهای مرتبط
باکیفیت نهادی نیز از جمله متغیرهای بسیار تأثیرگذار بر رشد بهرهوری نیروی کار هستند .این
متغیرها درواقع کیفیت حکمرانی در اجتماع را نشان میدهد و با توجه به اهمیت دولت در اقتصاد
ایران ،هر چه این شاخص ها بهتر باشند در حقیقت کیفیت خدمات در اقتصاد ایران بهبود مییابد و
می تواند انگیزه انسانی برای کار و تالش بیشتر و به خصوص صرف بهتر هزینههای دولت را باعث
شود و در نهایت سطح بهرهوری در اقتصاد ایران را ارتقا بخشد .الزم به ذکر است نتیجه این پژوهش
با مطالعات لسگنی و همکاران ( )0101و ایوانو ( )0100و شاهآبادی ( )0730هماهنگی دارد.
متغیر دیگر که بر رشد بهره وری نیروی کار تأثیرگذار است دستمزد است .بر اساس مبانی
نظری رشد دستمزد از طریق انگیزش انسان می تواند سطح محصول تولیدشده را ارتقا بخشد .و اگر
دستمزد همسو با عملکرد و توانایی کارکنان باشد سبب افزایش بهره وری نیروی کار می گردد.
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همچنین دستمزد از طریق ایجاد تغذیه مناسب و آموزش بیشتر و استفاده از امکانات پزشکی بیشتر
سبب افزایش بهره وری نیروی کار می گردد .نتایج این پژوهش باکارهای آپارسیو (،)0102
اوالنیزوال ( ،)0103سرافراز ( ،) 0108آذربایجانی و نجفی ( )0732هماهنگی دارد .دیگر متغیر
تأثیرگذار بر رشد بهرهوری کل سرمایه فیزیکی است ،نکته قابلذکر در مورد دستمزد و سرمایه
فیزیکی این است که هر دو متغیر در مطالعات سنتی بسیار بر اهمیت آنان تأکید شده است این در
حالی است که نتایج این پژوهش نشان میدهد که از اهمیت این دو متغیر در توضیح رشد بهرهوری
نیروی کار کاسته شده است و قدرت توضیحی متغیرهای جدیدی مانند سرمایه انسانی ،کیفیت
نهادی ،تحقیق و توسعه و هزینههای دولتی افزودهشده است .متغیر دیگری که با بحث تأمین مالی
و انباشت سرمایه فیزیکی در ارتباط است سرمایهگذاری مستقیم خارجی است .مطالعات فراوانی از
جمله آمن و ویرمن ( )0101و شیو و حکمتی ( )0112بر اهمیت این متغیر در رشد بهرهوری تأکید
داشته اند .این در حالی است که نتایج این پژوهش تأثیر این متغیر را بر رشد بهره وری نیروی کار
تایید نمیکند همچنین متغیر سرمایهگذاری در زیرساختها و سرمایهگذاری در بهداشت ازجمله
متغیرهایی هستند که در ادبیات بر اهمیت آنها بر رشد بهرهوری تأکید داشتهاند ،این در حالی
است که نتایج این پژوهش اثر این عوامل را بر رشد بهره وری نیروی کار تایید نمیکند
لذا با توجه به درجه اهمیت متغیرهایی مانند سرمایه انسانی و ا ندازه دولت و عوامل نهادی
پیشنهاد میگردد .برای ارتقای بهرهوری دولت نسبت به ارائه زیرساختهایی مانند آموزش رایگان و
با کیفیت برای همه ،بهداشت ،خدمات قضایی باکیفیت ،تضمین حقوم مالکیت ،کنترل خشونت و
ثبات سیاسی ،ارائه استانداردهای معتبر و  ...در جامعه متعهد بماند و دولت به بهانه کوچک کردن
حجم خود نباید کیفیت ارائه این خدمات ر
کاهش دهد .بلکه باید با سرمایه گذاری بیشتر در آموزش و دستگاه قضایی ،زمینه را برای ارتقای
سرمایه انسانی ،خدمات قضایی باکیفیت و تعمیق حقوم مالکیت در کشور فراهم آورد.
همچنین با توجه به اهمیت متغیرهایی مانند کنترل فساد و اندازه دولت و همچنین
اجتنابناپذیر بودن بسیاری از هزینههای دولت برای فراهم آوردن زیرساختها جهت ارتقای
بهرهوری ،ضمن تأکید بر تقویت دستگاه های نظارتی باید در مبارزه با فساد به ابعاد فرهنگی این
موضوع نیز تأکید شود و از ظرفیت مدارس در جهت هوشیاری و مبارزه با فساد بهره برد .با توجه به
اهمیت تحقیق و توسعه در ارتقای سطح بهره وری ،باید از مراکز دانشگاهی و دیگر مراکز پژوهش
حمایت کافی شود و همزمان باید با طراحی مکانیسمهایی ،تحقیقات دانشگاهی بیشتر در خدمت
نیازهای اجتماع و بخش صنعت باشد.
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