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Abstract 

In this paper evaluates the effects of entrepreneurship and business environment 

on productivity components(total factor productivity, labor productivity, and 

capital productivity) in 15 selected developing countries over the period of 2006 

to 2017 with using of dynamic panel with generalized method of moments 

approach(GMM). The results showed that, entrepreneurship and business 

environment had a positive effect on productivity components and the 

effectiveness of total factor productivity was greater than labor productivity and 

capital productivity. But still, due to the entrepreneurship,s barriers and business 

environment,s limitation, these two indicators have not reached to ideal levels in 

developing societies and we are still witnessing significant fluctuations in this 

area, so these positive effects may not be sustainable in these communities 

therefore, the lack of improvement and expansion of these indicators can have 

irreparable consequences for trend of productivity components. Therefore, the 
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need for new reform in these two areas is essential. Accordingly, is suggested to 

do sustainable and coherent planning for improve and expand of 

entrepreneurship indicators and business environment until from in this way, can 

provide the basis for further promotion of productivity components. 

Keywords: Entrepreneurship, Business Environment, Productivity, Dynamic 

Panel 

JEL Classification: L26, F10, D24, J24, C33 
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 چكيده

 هاا   مؤلفاه  کاار بار    و کسا    رضاا   و کاارفررییی  تأثیرات ارزیابیبه  در پژوهش حاضر،

 15در ور  سارمایه    ور  نیارو  کاار و بهاره    ور  کل عوامل تولید، بهاره  ور  )بهره بهره

پویا با رهیارت  پانلبا استفاده از  2017تا  2006  سالها یطتوسعه  کشور میتخ  درحال

 کارفررییی ها،برفورد. بر اساس نتایج پرداخته شده است  GMMیارته ) گشتاورها  تعمیم

ور   ور  داشتید و تأثیرپاییر  بهاره   بهره ها  مؤلفه کار تأثیر مثبتی بر و  کس   رضا  و

یا   سارمایه باود. باا ا    ور  بهره و کار نیرو  ور  کل عوامل تولید بیشتر از دو مؤلفه بهره

در جواماا  کااار  و  کساا    رضاااکااارفررییی و مواادود بااود   دلیاال مواناا   بااه وجااود،

 همچیا  و اند نرسیده فل ایده سطوح توسعه، ای  دو شاخص در جوام  روق هیوز به درحال

توانید در  ای  اثرات مثبت می  یبیابرا باشیم، می زمییه ای  در توجهی قابل نوسانات شاهد

 عواقا   تواناد  مای  هاا  شااخص  ایا   گساتر   و بهبود عدمشید، لیا ای  جوام  پایدار نبا

نیااز باه    رو ایا   از باشاد.  داشاته  در پای  ور  بهره ها  مؤلفه روند برا  را ناپییر  جبرا 

 شاود  مای  باشاد. بار ایا  اسااس، پیشایهاد      اصالحات مجدد در ای  دو حوزه، ضرور  می

                                                                                                                                 

  http://creativecommons.org/ND (-NC-CC BYتحن  مجنوز   ین  ینم ملا نه دسترسنی آزاد    ا .1
licenses/by-nc-nd/4.0/ ) اس. 
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هاا    هرچاه بیشاتر شااخص    گساتر   و بهبود جهت میسجمی و پایدار ها  ریز  برنامه

ها  ارتقا  هرچاه   شود تا از ای  طریق بتوا  زمییه کار انجام  و کس   رضا  و کارفررییی

 را رراهم نمود. ور  بهره ها  بیشتر مؤلفه

 پویا ور ، پانل بهره کار، و  کس   رضا  کارفررییی، هایكليدی:واژه

  JEL: L26 ،F10ِ ،D24 ،J24 ،C33بندیطبقه

 17/10/99تاریخپذیرش:10/10/99تاریخبازبينی:29/04/99تاریخدریافت:

236-199،صص1399زمستان،4،شماره9سال،راهبرداقتصادیفصلنامه

 



 

 

مقدمه

 و انسران،  هراي  سررماه   توسره   تنر،   هراي  پیشررت   وري از پیامدهاي بهره بهبود
 هراي زز  را  زمینر   وري  بهره در بهبودي هر و باشد م، مربوط ب  نهادها اصالحات

  ص  1394 همکرارا،   و نیرا  ولر، )سازد.  م، مهیا توق عملکرد نیروهاي بهبود براي
وري  هراي بهرره   شود اهن اس  ک  چ  عروامل، برر مؤل ر     سؤال، ک  مطرح م، (62 

 عملکررد  گررو  وري در هاي بهره مؤل   کاراي سو  عملکرد تأثیرگذار هستند؟ از هک
 و کرارآترهن،  ب  توج  لذا . گردد م، مطرح کارآترهن، عنوا، تح  اي مقول  مطلوب

 اترااه   برا  سرو  هم بوده و امري ضروري هاي اقتصادي  شاخص بر آ، تأثیرگذاري
باشرد و درهرک    مر،  جوامر   در مختلف مشاغل اهجاد و صنهت، و اقتصادي توسه 

( 141  ص   1398 همکارا،  و کردحیدري. )اس  وري مهناي ارتقاي بهره جمل   ب  
 اقتصراد  سالم  از نیا ک  سالم و کار مناسب  و کسب  تضاي وجوداز سوي دهگر  

 قبیرل  از اقتصرادي  مثبر   اثررات  بر   منجرر  گیرد  م، نشأت کشورها در سیاس  و
توانرد   شرد و مر،   خواهرد  صنهت، توسه  و اقتصادي پاهدار رشد صادرات  اتااه 

  1395 همکارا،  و مهربان،)وري اه ا کند.  هاي بهره اثرات قابل توجه، را بر مؤل  
 چندا، ن  وضهی  مؤهد وري  بهره هاي شاخص ول، با اهن وجود  ارزهاب، (66 ص  

اقتصراددانا، عوامرل مختل ر، را در ارتبراط برا      باشرد.   مر،  در اهرن جوامر    مساعد
کر  از   انرد  مطررح کررده   توسه  کشورهاي درحالوري در  بود، نرخ رشد بهره پاهین

کار در  و  کسب  يتضاکارآترهن، و محدود بود،  توا، ب  موان  جمل  اهن موارد م،
هاي  اي در زمین  اهن جوام  اشاره کرد. هرچند ط، سالیا، اخیر  اصالحات گسترده

 کررار صررورت گرتترر  اسرر  ولرر، بررا اهررن وجررود  و کسررب تضرراي و کررارآترهن،
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 آل اهده سطوح اهن جوام  هنوز ب کار در   و کسب  تضاي و کارآترهن، هاي شاخص
 تضراي  و کرارآترهن،  هراي  زهرساخ  مهیا بود، در شراهط تردهد  اند. بدو، نرسیده
 تولیردات  جه  هاي اقتصادي در بخ  بالقوه هاي پتانسیل از توا، م، کار   و کسب 
 ب  با توج وري را تراهم کرد.  هاي بهره هاي ارتقاي مؤل   زمین  و گرت  بهره بیشتر

 تضراي  و کرارآترهن،  تأثیرات ارزهاب، حاضر  اصل، پژوه  هدف مذکور  مباحث
 نیرروي  وري بهرره  تولید  عوامل کل وري بهره)وري  بهره هاي مؤل   کار بر  و کسب 

-2017 سرالهاي  طر،  توسره   درحال منتخب کشور 15 در( سرماه  وري بهره و کار
. باشرد  مر،  (GMMهاتتر  )  تهمیم يگشتاورها رهیات  باپوها  پانل از است اده با 2006

 هراي زز  را برراي   توا، ب  نحو مؤثري  زمینر   درواق  از طرهق تأثیرات هماما، م،
ترضیات پژوه  حاضرر  وري شناساه، کرد.  هاي بهره هاي کاراي مؤل   زهرساخ 

 شوند: نیا ب  شرح زهر اراه  م،
 تأثیر دارد. توسه  درحالمنتخب  يکشورها وري در ( کارآترهن، بر بهره1

 ترأثیر  توسره   درحرال  منتخب کشورهاي در وري بهره کار بر و کسب تضاي (2
  .دارد

 منتخررب کشررورهاي در وري بهررره بررر خررارج، مسررتقیم گررذاري سرررماه  (3
  .دارد تأثیر توسه  درحال

 .دارد تأثیر توسه  درحال منتخب کشورهاي در وري بهره بر نهادي عوامل (4

 تأثیر دارد. توسه  درحالمنتخب  يکشورها دروري  ( تور  بر بهره5

 مبانینظری.1

وری.بهره1-1

 مرزهاي ترشد، کمرنگ ب  خاطر جهان، تجارت و تولیدات در زمین  رقاب  امروزه
هراي   شراخص  ارتقراي  و بهبرود  زمینر   در تالش و هاتت  گوناگون، ابهاد اقتصادي 

 منجرر بر    وري بهرره  ارتقراي . کنرد  مر،  تهیرین  را رقابر   اهن اصل، رکن وري بهره
 ترآهند ب  نگرش اشاع  در جه  کشورها اکثر گردد و م، هاتتگ، توسه  و پیشرت 
 آ،  ارتقررراي هررراي روش و هرررا تکنیرررک بررر  کرررارگیري تهمررریم و وري بهرررره
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 مبان، از وري بهره( Ilboudo. 2014. P 2)اند.  داده انجا  مؤثري را هاي گذاري سرماه 
 و انرریي  براساس را تولیدشده نهاه، خدمات ها و کاز مقدار ک  اس  اقتصاد علو 

 بیانگر وري بهره عبارت،  ب  . کند م، بیا، سطح کی ،  کاه  بدو، شده  ف صر کار ها
 کرار   از عوامل، همانند نیرروي  کارا است اده با پذهر  امکا، سود حداکثر گیري شکل
 مکرا،  در  زمرا، و  جهیاات ت پول  ماشین  زمین  تخصص  مهارت  استهداد  توا، 

 Neupane. 2013. P)باشرد.   مر،  در جامهر   رتراه  اهجاد حداکثر جه  نیل ب  هدف

222) 

وریكارآفرینیوبهره.1-2

 نظررا،   صراحب  بیشرتر  ولر،  اس   شده بیا، کارآترهن، از متهددي تهارهف گرچ 
 و کارهرا   و کسب  اهجاد اقتصادي  هاي ترص  شناساه، مراتب سلسل   را کارآترهن،

 هراي  از ترصر   بررداري  بهرره  در جهر   رشردهابنده  و نروآور  جدهرد   هاي شرک 
تولید و  جدهد و تراوان، خدمات و کازها آ،  واسط  ب   ک  کنند بیا، م، شده کشف
 سر   اقتصرادي   ( در مبران، 81 ص    1395گردد. )حجرازي و همکرارا،     م، عرض 
 دارد:وجود  کارآترهن، در زمین  اصل، مکتب
سربب   نروآور  کارآترهنرا،   1شرومییتر  آلما،: از منظرر -اتره  سنت، مکتب (1
 .گردند م، ران  کسب جه  ترص  اهجاد

 شناسراه،  کارآترهنا، در هاي بر تواناه، مکتب اهن جدهد: در اتره  مکتب (2
 .گردد م، تمرکا سودآور هاي ترص 
 و کارهرا  کسب ساهر همانند کارآترهنا، مکتب  اهن مکتب نئوکالسیک: در (3

  1397 همکرارا،   و مرودت، . )کننرد  مر،  تهالیر   کرامل،  رقابر   ب  صورت الگوي
 (522  ص

مهتقد هستند ک  توسه  کرارآترهن، از طرهرق    2آناستاسوپولوس و پاتسوراتیس
هراي   شود ک  اهرن امرر سربب توسره  تهالیر       نهادي محقق م،  کرد، موان  برطرف

هراي نوآورانر  نیازمنرد     توجر  بر  اهنکر  تهالیر      گرردد. برا   نوآوران  در اقتصاد م،
                                                                                                                                 

1. Schumpeter 

2. Anastassopoulos & Patsouratis 
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هاي تولیدي کارآمد و مؤثر هستند  بر اهن اساس کارآترهنرا، در   گرتتن از نهاده  بهره
هراي جدهرد     کار بستن عوامل، همانند تکنولویي و تنراوري  تالش هستند ک  با ب  

وري نیرروي   سالم   مهارت  آموزش و هادگیري از طرهق انجا  کار  ب  بهبود بهره
 هاي قابل توجه، را بنماهند.  کار و عامل سرماه  در سطح کال،  کمک

( مهتقد هسرتند عرالوه برر    2010)2( و کاره و تورهک2018)1ارکن و همکارا،
کننرد  مؤل ر     وري اه را مر،   هاي مذکور ک  نقر  اصرل، را در ارتقراي بهرره     مؤل  

ي رقرابت، و از مجراري   کارآترهن، همچنین ب  طور مستقل از طرهرق توسره  تضرا   
توانرد بر     هاي سرماه  انسان،  تناوري و نهادها ها سرماه  اجتماع، م، ارتقاي مؤل  

نیا و همکارا،   کمک قابل توجه، بنماهد. )ول، وري هاي بهره بهبود و ارتقاي مؤل  
گیري و توسه  تناوري کمک کررده    عبارت،  کارآترهن، ب  شکل ( ب  63 ص    1394

گرردد کر     شناخ   اهجاد و گسترش بازارهاي جدهد منجرر مر،     طرهق  ب  و از اهن
ماحصل آ،  ارتقاي کاراه، است اده از مناب  اس . از طرت، نیا  توسره  کرارآترهن،   

کنرد و   هاي اقتصادي کمرک مر،   هاي پربازده در کل بخ  گذاري ب  اتااه  سرماه 
در کرل اقتصراد خواهرد     يور لذا ماحصل آ،  تخصیص بهین  مناب  و اتااه  بهرره 

 (Carre and Thurik. 2010. P 8)بود. 

 مثبتر،  ترأثیر  تواند م، نیا گردد  م، هاهن  کارآترهن، زمین  در ک  مخارج، هم
 مخرارج  در حکرم  نروع،  بر    مخارج  اهن زهرا باشد  داشت  وري بهرههاي  مؤل   بر

 هراي  ترصر  باشرند. در واقر  دراهرن حالر   انگیراه برراي        مر،  توسه  و تحقیق
 براز  تکنولرویي  برا  صرناه   از حماهر   براي زمین  هابد و لذا کارآترهن، اتااه  م،

 صرادرات  و براز  با تکنولرویي  صناه  توسه  گردد. در چنین وضهیت،  با م، تراهم
تولیردات بیشرتر برا بر  کرارگیري ترکیرب مناسرب، از         هراي  زمین  محصوزت  اهن

 هابد. در اثرر  وري اتااه  م، بر اهن اساس  بهره و گردد م، هاي تولیدي تراهم نهاده
 بر   جدهردي  مشراغل  و صناه  نیا  کارآترهنا، هاي نوآوري و اختراعات از حماه 
 امرر   همرین  لرذا  و شده تراهم طرهق از اهن تولید ارتقاي هاي زمین  آهند  م، وجود

                                                                                                                                 

1. Erken et al 

2. Carre & Thurik 
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کنرد و   مر،  ترراهم  تولیدي هاي بخ  در بیشتر هرچ  هاي گذاري سرماه  هاي زمین 
تأثیر دهگر کارآترهن، دهد.  وري نشا، م، ماحصل کار  خود را در قالب ارتقاي بهره

 بر   باتوجر  )متخصرص   کارآترهنرا، بر ارتقاي سرماه  انسان، اس . ازآنجراه، کر    
کننرد و برا    ساختارهاي سنت، تولیدي و تنراوري را دگرگرو، مر،    (دان  موجودي

دهند  لرذا نیرروي    مورد است اده قرار م، هاي جدهدي را ها و تکنیک نوآوري  روش
هاه،  کار نیا باهست، قابلی  انطباق با تغییرات جدهد را داشت  باشد ک  چنین قابلی 

 شود  لذا از اهن طرهرق  توسره  کرارآترهن،    تقط در نیروي کار متخصص هات  م،
  شرود. همچنرین  سررماه     و کارهرا مر،    منجر ب  ارتقاي سررماه  انسران، در کسرب   

هراي   جتماع، در قالب هک عامل کرارآترهن،  نقر  عنصرر تهرال، را در تهالیر      ا
شرود و   هاي انسان، م، اجتماع، اه ا کرده و منجر ب  ارتقاي بازده سرماه -اقتصادي

هراي   تروا، انتظرار عملکررد بهترر مؤل ر       لذا پرواضح اس  ک  در چنین حالت، مر، 
-Erken et al. 2018. PP 1494 ) وري نیرروي کرار را داشر .    وهژه بهره وري ب   بهره

1495) 

وریفضایكسبوكاروبهره.1-3

 در هرک  اقتصادي هاي بنگاه عملکرد ها اداره عوامل مجموع  کار ب   و کسب  تضاي
 تضراي . دارد قررار  هرا  بنگاه مدهرا، کنترل از خارج تقرهباً ک  شود م، اطالق کشور
کشرورها   اقتصرادي  سرالم   ارتقراي ترر  منجرر بر      رقابت، و تر کار ش اف  و  کسب

 کند کاراي اقتصادي تراهم م، هاي سیاس  زز  را جه  اتخاذ هاي و زمین  شود م،
. داشر   خواهرد  همرراه  ب   را اقتصادي هاي بهبود درشاخص از اهن طرهق  روند و

 بیشتر ک  درنظر گرت  توسه  استراتژهک حوزه هک توا، م، را کار و کسب تضاي
 نیرروي  اشتغال و وري بهره از قبیل هاه، مؤل   و شود م، ناش، رون،بی عوامل هم از
 را تولیردي  هراي  ظرتیر   و تولیدکننردگا،  اقتصادي هاي آزادي گذاري  سرماه  کار 

 (176  ص   1391 شاهست   و بختیاري)دهد.  م، قرار تأثیر تح  
 زمینر  در  ،اساسر  ،تنهرا گرام    نر    کسرب و کرار   يتضرا  يها بهبود شاخص

 اترااه  در اقتصراد    ،بخ  خصوصهرچ  بیشتر مشارک  هاي  جنب کرد،   هتقو
 جهر   تروجه،  قابرل  گنالیس قطهاًبلک   باشد  م، کشورهادر  دیسطح اشتغال و تول
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و  اترااه  کشرور    گرذاري در داخرل   براي سررماه   ،گذارا، خارج  هاستقبال سرما
 خارجیرا،  برا ورود آهرد.   حساب م،   ب  کشور ب يورود تناور ا،هجرروند  لیتسه
 ترأمین  هراي  زمینر   و شود م، وارد کارها  و کسب  عرص  در جدهد هاي تناوري نیا 
 تولیدي هاي هاهن  و مخاطرات حالت،  در چنین. هابد م، اتااه  نیا ها شرک  مال،

گرردد.   مر،  مهیرا  نیا کارآترهن، هاي تهالی  براي انگیاه و هاتت  کاه  نیا ها شرک 
(Davis and Madsen. 2008. P 1264 لذا )هراي  طیمحر  کرار مشراب    و  کسرب   يتضا 
و  ياقتصراد  يهرا   یر و مخراطرات تهال  ،بازده  ک  اس  يو رتتار ينهاد  ،اسیس

هراي مختلرف    هاي تولیدات بخ  دهد و زمین  م،قرار  ریثأرا تح  ت يگذار  هسرما
را  وري بهرره  هاي شاخص قايارت بیشتر هرچ  لذا موجبات و اقتصادي را مهیا کرده

 تا شروع زما، کار از  و تهالی  کسب  هر (Teodorica. 2015. P 140)کند.   تراهم م،
 و قروانین  طبق مرحل   هر در و همراه خواهد داش   ب  را اي چرخ  کامل  انقضاي
 هراي  هاهنر   متحمرل  خرود   تهالیر   انحرالل  و تداو  شروع  حاکم جه  مقررات
 و پیچیرده  مراحرل  اهرن  هرچ  ک  اس  خواهد شد. بدهه، زما،  صرف و گوناگو،
 اقتصرادي  هاي تهالی  انجا  براي حقوق، و حقیق، اشخاص انگیاه باشند  پرهاهن 

 و مهربران، )گرردد.   ترر مر،   وري پیچیرده  گیرري بهرره   شده و لذا ترآهند شرکل  کمتر
 در رامتنرروع،  کررار نیررا اثرررات  و کسررب  يهررا نرر هها (68 ص    1395 همکررارا، 

مرحلر    هرا در  بنگاه مخارج  هاثر  اتاا نیاول همراه دارند. ب   ياقتصاد يها  یتهال
در   هاتراا  سربب کر    اسر  مبادل   مخارج  هاتاا ي و مرحل  بهد باشد م، دیتول
برر   يرگرذار یثأعرالوه برر ت   کار  و  کسب طیمح  مربوط ب  مخارج. شود ،م ها م یق

در بخ   يگذار  هکوچک و بارگ و سرما يها مان  رشد شرک   دیتول يها ن هها
بر    ،حرک  اقتصاد از بخ  رسرم   يگذار  هسرما سکهر  هو منجر ب  اتاا دیتول
 يهرا  نهاده ن یبه صیعد  تخص  ،نهکاه  رقاب  و کارآتر  ،اتیترار مال  ،رسمریغ

  اسر   وري بهرره رشد  ،از ارکا، اساس دیک  توله، گردد. ازآنجا ،اشتغال م و دیتول
برر کراه     قابرل تروجه، را   تأثیرات  کسب و کار طیبود، تضا و مح لذا نامناسب

  بر  ( Bah and Fang. 2015. P 162). خواهرد داشر   همرراه   بر   وري بهرهرشد روند 
 گرتتر  از سرالم    نشرأت  کر   سرالم  و کار مناسرب  و  کسب  تضاي وجودعبارت،  
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 هماننرد ارتقراي   اقتصرادي  مثبر   اثرات سبب باشد  م، جوام  سیاست، و اقتصادي
هراي   شود و از اهن طرهق زمین  م، صنهت، توسه  و اقتصادي پاهدار رشد صادرات 

 ص   1397 همکرارا،   و مشرهدي  خداپرسر  )شود.  وري اهجاد م، گیري بهره شکل
 11هاي تضاي کسرب و کرار در    کار بانک جهان،  شاخص  و در گاارش کسب  (3

 اخرذ  مالکیر    ثبر   الکترهسیت   درهات  زها مجو اخذ کار   و کسب  بخ  شروع
 انحرالل  ترامررزي   تجرارت  مالیرات   پرداخر   گرذارا،   سررماه   از حماه  اعتبار 

 انرد کر    شرده  بنردي  کار طبق  نیروي اخراج و استخدا  و قراردادها اجراي تهالی  
دهرد:   مر،  نشرا،  وري بهرره  بر را کار  و  کسب تضاي اثرگذاري مسیرهاي 1نمودار 

(World Bank. 2020) 
 

 
 وری بهره بر کار و کسب فضای اثرگذاری مسیرهای .1نمودار 

پيشينهتحقيق.2

شده  مطاله  خاص، در زمین  بررسر، ترأثیرات همامرا،     با توج  ب  تحقیقات انجا 
 عوامرل  کرل  وري بهرره )وري  بهرره  هراي  مؤل ر   کار بر  و  کسب تضاي و کارآترهن،

 رهیاتر   برا  پوهرا  با است اده از پانل( سرماه  وري بهره و کار نیروي وري بهره تولید 
در  و توسرره  وجررود نداشرر  بررراي کشررورهاي درحررال هاتترر  تهمرریم گشررتاورهاي

پرداختر  شرده    وري هاي بهره ب  تأثیر کارآترهن، بر هک، از مؤل   ها بیشتر مطالهات 
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مورد بررس، قررار   اقتصادي رشد جرها، کار بر و  کسب  تضاي بود و ها اهنک  تأثیر
 همامرا،  ترأثیرات  بررس، ب  تري  جام  مدل طراح، با مقال  اهن در لذا گرتت  بود 
 عوامرل  کرل  وري بهرره )وري  بهرره  هراي  مؤل ر   کار بر و  کسب  تضاي و کارآترهن،

 توسه  درحال منتخب کشور 15 در( سرماه  وري بهره و کار نیروي وري بهره تولید 
هاتت   تهمیم گشتاورهاي رهیات  با پوها پانل از است اده با 2006-2017 هاي سال ط،
(GMM پرداخت ) ،شود. در ذهرل نیرا بر  بررسر، تحقیقرات داخلر، و خرارج،         م

 پردازهم: گرتت  در زمین  موضوع تحقیق م، انجا 

.مطالعاتداخلی2-1

 عوامرل  کرل  وري بهره بر کارآترهن، نق  ارزهاب، (  ب 1398آبادي و همکارا، ) شاه
 و( کشرور 10)محرور   کراراه،   (کشور9)محور  منب  کشورهاي از گروه  س  در تولید

 دوره طر،  هاتتر   تهمریم  گشرتاورهاي  روش از اسرت اده  با( کشور16)محور  نوآوري
 شراخص  مثبر   ترأثیر  حراک، از  نیرا  مطالهر   پرداختند. نتراه   2008-2017 زمان،

 .  باشد م، مطاله  مورد کشورهاي در تولید عوامل وري کل بهره بر کارآترهن،

و  کسرب   يبهبود تضا یرثأت ،(  ب  بررس1397) و همکارا، يمشهد خداپرس 
 يسرال هرا   ،ط D8عضو  ،منتخب اسالم يکشورها یا،م در يبر رشد اقتصاد کار 

اسرت اده   پوهرا  پانلمقصود  ک  از روش  هنب  ا یلپرداختند ک  جه  ن 2015-2004
شراخص سرهول     یناز ارتبراط مثبر  بر    ،حراک  رگرسریون، ه  نتا  ک  شده اس 

   باشد. ،م يو رشد اقتصاد کار  و کسب  يانداز راه

 کرل  وري بهرره  برر  کرارآترهن،  (  ب  بررس، ترأثیر 1396آبادي و همکارا، ) شاه
 محرور  نروآوري  و محرور  کاراه، محور  منب  کشورهاي از گروه س  تولید در عوامل

بیرانگر   نتراه   دهتا پرداختند. است اده از تکنیک پانل با 2008-2015 زمان، دوره ط،
 محرور  کراراه،  و محرور  نوآوري کشورهاي در نوپا کارآترهن، شاخص ک  اس  اهن

 در رابطر   اهرن  ولر،  اسر   تولیرد  وري کرل عوامرل   بهره رشد بر مثب  تأثیر داراي
 هرر  در شرده  تثبیر   کرارآترهن،  شاخص چنین هم. اس  من ، محور منب  کشورهاي

 .  اس  تولید عوامل وري کل بهره رشد بر مثب  تأثیر داراي کشورها  از گروه س 

 وري نیرروي  بهرره  برر  (  ب  بررس، تأثیر کارآترهن،1395حجازي و همکارا، )
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 پرداختنرد. از  2004-2012 زمران،  دوره توسه  ط، درحال منتخب کشور 8 در کار
نیرا جهر     پوهرا  مهمرول،  مربهرات  حرداقل  با رهیاتر   پانل، انباشتگ، هم تکنیک

کرارآترهن،   کر    اس  آ، از حاک، رگرسیون، نتاه  شد. بررس، رابط  توق است اده
 داشت  اس .   کار وري نیروي بهره بر مثبت، تأثیر

 يتضرا  يهرا  اثرر شراخص   هسر  و مقا ،(  ب  بررس1395) و همکارا، مهربان،
ر عضرو منرا و   کشرو  44نمون  منتخب از  هک يبرا يبر رشد اقتصاد ک ار و  کسب

 یکدر قالب تکن 2006-2012 ،دوره زمان ،و توسه  ط ياقتصاد يسازما، همکار
بهبرود  متغیرهراي   ینمثبر  بر   بطر  را هرک از وجود  ،حاک ه پرداختند. نتا هتاد پانل
 باشد. ،م ،مورد بررس ،دوره زمان ،ط يو رشد اقتصاد کار  و کسب  يتضا

.مطالعاتخارجی2-2

و  يور برر بهرره   يکرار  يهرا  یطمح یرتأث (  ب  بررس،2019)1جوهنسو، و همکارا،
در شرک  ماهکروسات  با است اده از تکنیک رگرسیون،  اتاار نر  ینمهندس ه رضا

ن ر بود ک  اطالعات مربوطر  از طرهرق    1159پرداختند. نمون  آماري نیا مشتمل بر 
تر، برین   مصاحب  گردآوري شد و بر اساس نتراه  حاصرل  نیرا  شراهد روابرط مثب     

   باشیم. متغیرهاي مذکور م،

برا رهیاتر  گشرتاورهاي     پوهرا  پانرل (  با اسرت اده از  2018)2ارکن و همکارا،
وري کل عوامل تولید پرداختنرد. اهرن    هاتت   ب  بررس، تأثیر کارآترهن، بر بهره تهمیم

 توسره   گیرري از اطالعرات کشرورهاي عضرو سرازما، همکراري و       مطاله  با بهره
انجرا  شرد. در نهاهر  برر اسراس نتراه         1969-2010اقتصادي ط، برازه زمران،   

 توجه، را در کشورهاي مذکور اه ا کرد.  رگرسیون،  کارآترهن، نق  مثب  و قابل 

کشرور   30، برراي  مردل تهرادل عمروم    که (  با است اده از2015)3باه و تانگ
کرار     و   کسرب  تضاي ،اثرات کم ،ابهارز ب  2005-2010آترهقاه، ط، بازه زمان، 

 پرداختنرد. نتراه  گوهراي اهرن امرر اسر  کر        کرل عوامرل    يور و بهرره  دیر بر تول

                                                                                                                                 

1. Johnson et al 

2. Erken et al 

3. Bah & Fang 
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بست  هسرتند و   هم جودمو يها شدت با داده  ب  TFPشده و  يساز  یشب يها ،خروج
 .  دهد ،م لیها را تشک در داده ،خروج راتییاز تغ %48مدل 

هرا و   وري کارکنرا، بانرک   (  ب  بررس، تأثیر محیط کاري بر بهرره 2015)1آوا،
یرسرو، پرداخر .   پ ،همبسرتگ  هبضرر با اسرت اده از   در پاکستا، یم ب يها شرک 

اطالعات مربوط ب  متغیرها نیا از طرهق پرسشنام  گردآوري شرد و نمونر  آمراري    
کرار ترأثیر مثبتر، برر     ن ر بود. با توج  ب  نتاه  حاصل   محریط   206نیا متشکل از 

  هاي مورد بررس، داش . سازما، کارکنا، يور بهره

در هرک   کارکنرا،  يور کرار برر بهرره    یطمحر  یرترأث  (  ب  بررس،2010)2تیوارو
یجرهر  پرداخر . اطالعرات مربروط بر       منتخب ن   و گراز در زگروس ن   صنه 

آزمرو،   متغیرها نیا از طرهق پرسشنام  گردآوري شد. جه  آزمو، ترضیات نیا از
T ،بهترر  هطکرار و شررا   یطبهبود در محچنا، ک  از نتاه  پیداس    است اده شد و آ 

 شود. منجر م،کارکنا،  بیشتر  يور ب  بهره ي کار

شناسیتحقيقروش.3

ي ور بهرره هراي   مؤل ر  برر   کرار  و  در اهن پژوه   تأثیر کارآترهن، و تضاي کسرب  
کشور  15در  سرماه ( وري کار و بهره نیروي وري تولید  بهره عوامل کل وري )بهره

 مغولسرتا،   مرورهس   ارد،  انردوناي   مصرر   برزهل  اهرا، )توسه   منتخب درحال
طر،  ( جنروب،  آترهقاي و پرو مکاهک  قااقستا،  هندوستا،  کلمبیا  تاهلند  تیلییین 

هرا   براي برآورد اثرات متغیرو  گیرد مورد بررس، قرار م، 2006-2017دوره زمان، 
ازجملر    شرود.  اسرت اده مر،  ( GMM)3هاتت  تهمیم گشتاورهاي رهیات  باپوها  پانلاز 

 توا، ب  موارد زهر اشاره کرد: هاي اهن روش نیا  م، ماه 
 مرسرو    برآوردگرهراي رگرسریون،   برراي  جراهگاهن،  عنوا، ( اهن روش ب  1
در قالرب   وق    هک با وابست  متغیر وضهی   در اهن ک  گیرد  م، قرار است اده مورد
 اثررات  بررآورد  شریوه  از ترري  دقیرق  حال  و شود م، وارد مدل در توضیح، متغیر

                                                                                                                                 

1. Awan 

2. Tiwaro 

3. Generalized Method of Moments 
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اهجراد   مردل  مجردد  پارامتربنردي  کند و بر اهن اسراس  امکرا،   م، تراهم را متغیرها
 گردد. م،

نشرده در مردل    مشراهده  با محاسب  تأثیرات وهرژه ترردي   GMMز،  تخمین( 2
 توضریح،  متغیرهاي زاه، درو، بهتري براي باوق  (  کنترل)واردکرد، متغیر وابست  

 دارد.

مردل   پاهرداري و کراراه،   ترورش نمونر     کراه   طرهرق  از برآوردگر ( اهن3
 (Greene. 2018. P 308)دهد.  م، اتااه  را برآوردي
 هراي  راه از هک،. کرد است اده نیا را دروناا متغیرهاي توا، روش م، ( در اهن4
 زمران،  ابراار  هرک . اسر   متغیر ابرااري  کرد، از  است اده متغیرها  زاه، درو، کنترل
در  داشرت  باشرد    برازه،  همبسرتگ،  مورد بررسر،   متغیر با ک  دارد را زز  قدرت

 وق ر   از دهد  م، اجازه اهن روش. باشد نداشت  همبستگ، خطا  اجااي با حال، ک 
 .کنیم است اده زاه، درو، کنترل جه  اباار مناسب، عنوا، ب   متغیر وابست 

  بر   زننرده   تخمین اهن ب  کارگیري و باشد م، پذهر انهطاف ( اهن روش بسیار5
 .خواهد بود م ید بسیار باشد  شناسا حد   از بی   الگو ک  هنگام، وهژه

 در را  بررسر،  مرورد  متغیرر  در هاي موجرود  پوهاه، توا، ( در اهن روش م،6
 نمود. لحاظ مدل

( اهن مدل نیاز ب  اطالعات دقیق توزه  جمالت خطا نداشت  و اساس آ، برر  7
اهن ترض استوار اس  ک   جمرالت اخرالل در مهرادزت برا مجموعر  متغیرهراي       

 ابااري  غیرهمبست  هستند. 
خطرا برا متغیرهراي     لحاظ احتمال وجود خودهمبستگ، جمل  ( اهن روش ب  8

 .باشد ار بازتري برخوردار م،توضیح، در مدل اثرات ثاب   از اعتب
 تورش بدو، و دقیق ب  صورت هم  کوچک هاي نمون  در حت، روش اهن (9
 کند. م، عمل

هراي اهرن روش    مردل  هکر، دهگرر از ماهر      در خط، هم رت  ها ( کاه 10
 در خطر،  هرم  رترتن  ازبین باعث دار  وق   وابست  متغیرهاي از است اده باشد. زهرا م،
  (Baltagi. 2013. PP 76-77 & Arellano and Bond. 1991. P 281)گردد.  م، مدل
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هراي   گیرنرد  آزمرو،   هاه، کر  در اهرن روش مرورد اسرت اده قررار مر،       آزمو،
 باشند: م، 3و والد 2باند و زنوآر 1سارگا، 

در اهن روش براي همبستگ، متغیر وابست  برا وق ر  و جملر      آزمو، سارگا،:
رود. همچنرین سرازگاري    ز، بر  کرار مر،    عنوا، اباار تخمین  خطا  وق   متغیرها ب 

GMM از موضوع  اهن آزمو، بستگ، ب  مهتبربود، اباارهاي ب  کار رتت  دارد. براي 
کار رتت  را مورد   رهاي ب اهن آزمو،  اعتبار کل اباا. کنیم م، است اده سارگا، آزمو،

  اهن اس  کر  تهرداد   GMMدهد. از طرت، نیا  هک وهژگ، خاص  ارزهاب، قرار م،
شرود   هابد  لذا آزمو، سارگا، انجرا  مر،     اتااه  م،Tشراهط گشتاوري با اتااه  

ترض صر ر اهرن آزمرو،     از حد شناسا را نیا تح  آزمو، قرار گیرد.  تا قیود بی  
براي اهنک  اباارهرا مهتبرر   باشد.  تگ، اباارها با اجااي اخالل م،مبن، بر عد  همبس

زاده  باشند  باهد بین اباارها و جمالت خطا همبستگ، وجود نداشت  باشد. )اشررف 
 (84و  82 ص  ص  1395و مهرگا،  

 سررهال،  خودهمبسرتگ،  وجرود  M2 از طرهق آزمو، اهنباند:  و زنوآزمو، آر
 وجرود  دهد. قرار م، مورد آزمو، را اول مرتب  ت اضل، اخالل اجااي در دو  مرتب 

 رتترار  از تبهیر   برازتر  مراترب  در خطاها اول مرتب  ت اضل در سرهال، همبستگ،
AR(2) آزمرو،  جهر  انجرا    گشرتاوري  شرراهط  کر   دارد تأکیرد  موضروع  اهرن  بر 

 حرذف  برراي  اول مرتبر   گیرري  ت اضرل  روش زهرا باشد. نم، مهتبر خودهمبستگ،
 جمرالت  خودهمبسرتگ،  مرتبر   کر   باشرد  م، مناسب، روش حالت، در ثاب  اثرات
 دار مهنر،  AR(1) اول مرتبر   رگرسریون،  آماره لذا باهست، . نباشد 2 مرتب  از اختالل
 نصررت،   و نباشرد. )منجرذب   دار مهنر،  AR(2) دو  مرتب  رگرسیون، آماره و باشد
 (211 ص    1397

 هماما، داري سنج  مهن، در جه  دوال آزمو، در اهن روش ازآزمو، والد: 
𝒳تواب  از آزمو، اهن. شود م، است اده رگرسورها

2

 تهرداد  مهادل  آزادي درجات با 
 آزمرو،  اهرن  صر ر  ترضی  . باشد م، برخوردار ثاب  جاء منهاي توضیح، متغیرهاي

                                                                                                                                 

1. Sargan Test  

2. Arellano & Bond 

3. Wald Test  
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 اعتبرار ضرراهب   برود، کرل مردل هرا عرد       مهن، )ب، ضراهب تما  ص ربود، بر مبن،
 اعتبرار  نتیجر   در و مردل  کل داري مهن، شود  رد ص ر ترضی   اگر. برآوردي( اس 

 (Chen and Ren. 2013. P 736)گردد.  م، تأهید برآوردي ضراهب

هاي مورد بررس، نیا  با استناد بر مبان، نظرري و مطالهرات تجربر،  بر       مدل
مهرتر،  شرح زهر  ب   ( 2018)2ارکن و همکارا،( و 2015)1وهژه مقازت باه و تانگ 

 شوند:م،
LnTFPit= α0+α1LnEit+α2LnDBit+α3LnFDIit+α4LnIFit+α5INFit+εit      (1)   

LnLPit= α0+α1LnEit+α2LnDBit+α3LnFDIit+α4LnIFit+α5INFit+εit       (2)   

LnKPit= α0+α1LnEit+α2LnDBit+α3LnFDIit+α4LnIFit+α5INFit+εit       (3)  

TFPاتراوده   ارزش مقردار  نسرب   از باشد کر    م، ي کل عوامل تولیدور : بهره
شراغال،   تهداد)تولیدي  هاي نهاده ترکیب سهم بر ستانده  عنوا،  ب ( ستانده ارزش)
 ارزش هرا مجمروع   سررماه  مرورد اسرت اده    موجودي  (شاغال، کار ساعات تهداد)

 هراي  ارزش از سررماه  ناشر،   خردمات  عنروا،  ب   تیاهک، مورد است اده هاي داراه،
 تولیرد و  در ترآهنرد  اسرت اده  مرورد  تجهیراات  و آزت تأسیسات  ماشین ما، ساخت

 سر ید   ن ر   گازوهیرل   طبیه،  گاز ماه   گاز شده شامل برق  مقدار انریي مصرف
ترن مهرادل ن ر      بر حسرب میلیرو،   چوب  و هیا  سیاه  ن   بناهن  سنگ  زغال
 آهد. ب  دس  م، مال، سال هک    در طول(خا 

LPارزش)اتراوده   ارزش مقردار  نسرب   از باشد کر    م، نیروي کار يور : بهره 
شراغال،   تهرداد )کرار   نیرروي  نهراده  مقرداري  شاخص بر عنوا، ستانده  ب  ( ستانده

 آهد. مال، ب  دس  م، سال هک  در طول  ((شاغال، کار ساعات تهداد)

KPارزش)اتراوده   ارزش مقردار  نسرب   از باشرد کر     مر،  ي سررماه  ور : بهره 
سرماه  مورد  موجودي)سرماه   نهاده مقداري شاخص بر عنوا، ستانده   ب ( ستانده

تیاهکر، مرورد اسرت اده بر  عنروا، خردمات        هراي  داراه، ارزش است اده ها مجموع
آزت و تجهیراات مرورد    هاي ساختما،  تأسیسرات  ماشرین   سرماه  ناش، از ارزش

                                                                                                                                 

1. Bah & Fang 

2. Erken et al 
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 .آهد م، ب  دس  مال، سال هک  در طول  (است اده در ترآهند تولید

E :،کارآترهنا، هرا اترراد درگیرر در تمرام،      باشد ک  کلی  م، شاخص کارآترهن
 ترا  18دهد ک  ب  صورت درصدي از جمهیر    را پوش  م، هاي کارآترهن، تهالی 

 باشد. سال م، 64

DBاز  ناشر،  باشرد  کر     ،مر کار بانک جهران،   و  کسب  يتضا ،: شاخص کل
اخذ    یثب  مالک ت  یسهالکتر ات هکار  اخذ مجوز  در  و  شروع کسب هازده متغیر
کررد،   لیر تهط  ،تجارت خرارج  ات یگذارا،  پرداخ  مال  هاز سرما  هاعتبار  حما

 .باشد ،کار مي رویقراردادها  استخدا  و اخراج ن يکار  اجرا  و  کسب

FDI : کشرورها  بر      بر   ،خرارج  میمسرتق  يگرذار   هسرماجرها، خالص ورود
 باشد. درصدي از تولید ناخالص داخل، م،صورت 
IF :شر  متغیرر  از  ناش، باشد ک   ،مبانک جهان،  يعوامل نهادکل،  شاخص 

  یر  یدول   ک ،بدو، خشون   اثربخش ،اسیثبات س  ه،حق اعتراض و پاسخگو
 باشد. م،قانو، و کنترل تساد   یمقررات  حاکم

INF :باشد. ،کننده م نرخ تور  بر مبناي شاخص قیمت، مصرف 
ε  وLn :،باشند. بیانگر جمل  خطاي تصادت، و لگارهتم طبیه، م 

 مربروط  کارآترهن،  اطالعات جهان، با، اطالعات مربوط ب  کارآترهن، از دهده
و ترور   از   خرارج،  مسرتقیم  گذاري ي  سرماه عوامل نهادب  تضاي کسب و کار  

جهران، پرن اسرتخراج    وري نیرا از جردول    بانک جهان، و اطالعات مربوط ب  بهره
  صورت گرتت  اس . 11sweivEاتاار  ها نیا در نر  کلی  تحلیل اند. شده

هایافته.4

آزمونمانایی.4-1

گردد کر    هاي مختل ، است اده م، منظور جلوگیري از رگرسیو، کاذب  از آزمو،  ب 
باشرد. در اهرن    مر،  1واحد  آزمو، لوهن  لرین و چرو    هاي مهم رهش  از آزمو، هک، 

)منجرذب و   واحرد )عرد  مانراه،( اسر .      ص ر مبن، بر وجود رهش  آزمو، ترضی  

                                                                                                                                 

1. Levin, Lin & Chu  
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اراهر  شرده اسر . برا      1خالص  نتاه  آزمو، در جدول  (202   ص 1397نصرت،  
و لذا نیازي بر    (I(0))باشند  توج  ب  نتاه  جدول  تمام، متغیرها در سطح مانا م،

 گیري و آزمو، همجمه، ندارهم. ت اضل
 

 نتایج آزمون مانایی. 1جدول 

 متغیر آماره احتمال
0000/0 2690/8- LnTFP 
0000/0 9493/4- LnLP 

0000/0 3744/5- LnKP 

0023/0 7518/2- LnE 

0005/0 9603/2- LnDB 

0000/0 9958/3- LnFDI 

0019/0 8931/2- LnIF 

0000/0 9712/7- INF 

 هاي پژوه  منب : هاتت 

برآوردمدل.4-2
 ها و برآورد مدل آزمون جینتا .2جدول 

 (3) (2) (1) 

  ضریب احتمال  ضریب احتمال  ضریب احتمال
0000/0 6660/0 LnKP(-1) 0004/0 3395/0 LnLP(-1) 0000/0 7962/0 LnTFP(-1) 

0327/0 4028/0 LnE 0000/0 2123/0 LnE 0039/0 4716/0 LnE 
0212/0 3122/0 LnDB 0047/0 2588/0 LnDB 0096/0 8219/0 LnDB 
0015/0 1963/0 LnFDI 0266/0 2337/0 LnFDI 0219/0 1990/0 LnFDI 
3225/0 0477/0 LnIF 0219/0 1505/0 LnIF 3559/0 0275/0 LnIF 
0006/0 1160/0- INF 0068/0 1016/0- INF 0175/0 0347/0- INF 
  آماره احتمال  آماره احتمال  آماره احتمال

 آزمون وا د 0610/99 0000/0 آزمون وا د 9044/93 0000/0 آزمون وا د 1286/71 0000/0
 سارگان آماره 8775/9 3637/0 سارگان آماره 4159/5 7966/0 سارگان آماره 1505/12 2049/0
0000/0 3511/7- AR(1) 0013/0 2080/3- AR(1) 0389/0 0648/2- AR(1) 

3827/0 8729/0- AR(2) 3025/0 0310/1- AR(2) 2003/0 2806/1- AR(2) 

 هاي پژوه  منب : هاتت 

 (1نتایجبرآوردمدل)

عنوا، متغیر توضیح، در مدل  وق   ب   عوامل تولید ک  با هک  کل وري ضرهب بهره
 درصد مهنادار اس .  ري در سطح هکلحاظ آما وارد شده اس   مثب  و از 



 1399زمستان  ♦ 4شماره  ♦ 9سال  ♦ راهبرد اقتصادی     218

دارد  درصرد  هک  در سطح کل عوامل تولید وري بهره بر مثبت، تأثیر کارآترهن،
 اسر   امرر  اهرن  بیانگر ک  باشد م،  47/0 مهادل متغیر اهن (. ضرهب1)تأهید ترضی  

 مهرادل  تولیرد  عوامل کل وري بهره در کارآترهن،  اتااه  درصد  هک واسط  ب   ک  
تهرداد کارآترهنرا،    هر چقدر ک  اس  م هو   بدا، اهن. هابد م، اتااه  درصد  47/0

 را توجه، قابل رشد تواند م، تولید عوامل کل وري بهره در اهن جوام  بیشتر شود 
 کرارآترهن،  .باشد م، نظري مبان، با مثب  منطبق رابط  اهن ک  باشد  داشت  همراه ب  

 نوآورانر    هاي تهالی  هاي مؤل   ارتقاي مجاري از و رقابت، تضاي توسه  از طرهق
 کرل عوامرل تولیرد کمرک     وري بهرره  ارتقاي و بهبود ب  تواند م، نهادها  و تناوري
 نماهد. شاهان،

هرک   در سرطح  تولیرد  عوامرل  کل وري بهره بر مثبت، کار تأثیر  و تضاي کسب 
بردا،   کر   باشرد  مر،   82/0 مهرادل  متغیرر  اهن (. ضرهب2دارد )تأهید ترضی   درصد 
  و کسرب   تضراي  کلر،  در شراخص  اتااه  درصد  ط  هکواس ب   ک   اس  م هو  

 م هرو   بدا، اهن .هابد م، اتااه  درصد 82/0 مهادل تولید عوامل کل وري بهره کار 
 وري بهرره  باشرد   تر کار گسترده و  کسب  تضاي هر چقدر توق  جوام  در ک  اس 
 برا  سرازگار  امرر  اهن ک  هابد  م، اتااه  توجه، قابل مقدار  ب  نیا تولید عوامل کل

 تنها گام،  ن  کار مناسب  و  کسب  تضاي اس  مسلم آنچ  .باشد م، اقتصادي مبان،
 ارتقراي  اقتصراد   عرصر   در خصوص، بخ  مشارک  را در جه  اساس، و مثب 
 اسرتقبال  برراي  مهرم  سریگنال،  قط   ب  طور بلک  کند  اه ا م، تولید و اشتغال سطح

  ب  تناوري ورود جرها، تسهیل و ارتقا کشور  ب  ورود براي خارج، گذارا، سرماه 
وري کل عوامل تولیرد   هاي ارتقاي بهره رود و از اهن طرهق زمین  م، شمار ب   کشور

 سازد. را تراهم م،
 تولیرد  عوامرل  کرل  وري بهرره  برر  مثبتر،  تأثیر خارج، مستقیم گذاري سرماه 

باشرد   مر،   19/0مهادل  (. ضرهب اهن متغیر3دارد )تأهید ترضی   درصد  پن  درسطح
 مسرتقیم  گرذاري  درصدي سررماه    هک اتااه  واسط   ک  بیانگر اهن امر اس  ک  ب 

  بردا،  هابد. اهرن  م، درصد اتااه   19/0 تولید مهادل عوامل کل وري بهره خارج، 
 هراي مسرتقیم   گرذاري  برراي سررماه    هراي جرذب   زمینر   هر چقدر ک  اس  م هو 
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توانرد رشرد    تولیرد مر،   عوامرل  کرل  وري شود  بهرره خارج، در اهن جوام  تراهم 
 نظرري  مبران،  برا  همسرو  مثبر    رابط  اهن ک  همراه داشت  باشد  توجه، را ب   قابل
واسرط  انتقرال تنراوري و      هاي مستقیم خارج، ب  گذاري با جذب سرماه  .باشد م،

 در ريگرذا  سررماه   براي داخل، هاي بنگاه سررهاهاي دان  ب  کشور میابا،  انگیاه
 نیروي استخدا  و کارکنا، تخصص و آموزش سطح ارتقاي توسه   و تحقیق زمین 

 هرا و لرذا   اتااه  تولید هرچ  بیشتر نهراده  عوامل  اهن ک  شود م، بیشتر متخصص
 داش . در پ، خواهد اقتصاد را در عوامل تولید کل وري بهره

 (. اهرن 4)رد ترضری   ندارد  تولید عوامل کل وري بهره تأثیري بر عوامل نهادي
 مرذکور   در جوامر   نهرادي  هراي  شراخص  ضهف در صورت ک  اس  م هو  بدا،
 برا  امر اهن ک  گردد  اهجاد تولید عوامل کل وري بهره رشد مسیر در مانه، تواند م،

بر  دلیرل    .دارد خروان،  هم توسه  درحال جوام  ساختاري شراهط و اقتصادي مبان،
 هراي  نراامن،  و ثبرات،  بر،  وجرود  نظیرر  عروامل،  توسه   درحال کشورهاي در اهنک 

 المللر،   برین  هراي  ترن   و داخلر،  هراي  کشرمک   وجرود  اجتمراع،   و اقتصرادي 
 کشرورها   اقتصرادي  و اداري نظرا   در تسراد  گسرترش  و قضراه،  نظرا   ناکارامدي

 انگیراه  کاه  و گذاري سرماه  رهسک اتااه  مبادزت،  هاي هاهن  اتااه  موجب
 تضرهیف  بر   در ابتردا منجرر   توانرد  م، امر همین گردد و مولد م، هاي تهالی  براي

اهرن   شرد،  متوقرف  در نهاهر  منجرر بر     و تولید عوامل کل وري بهره رشد جرها،
 .وري کل عوامل تولید( گردد )عد  رشد بهره جرها،

دارد  درصرد  پرن    در سطح تولید عوامل کل وري بهره بر من ، تأثیر نرخ تور 
 تولیرد  عوامل کل وري بهره تور   نرخ اتااه  واسط  ب   در بیان،(. 5 ترضی  تأهید)

 وري کرل  بهرره  باشد  بیشتر جوام  اهن در تور  هرچ  ب  بیا، دهگر هابد. م، کاه 
 هراي  تئوري با من ،  رابط  اهن ک  هابد  م، کاه  بیشتري مقدار ب   نیا تولید عوامل

 سرطح  از اشرتباه  درک بر   نجرر م اسر   ممکرن  باز تور  .دارد خوان، هم اقتصادي
 هراي  برنام  بنابراهن شود؛ قیمت، هاي نشان  و عالهم کرد، منحرف نسب،  هاي قیم 
 اقتصرادي  کارگاارا، ک   شود م، باعث امر اهن. کند م، غیرکارآمد را گذاري سرماه 
 لرذا . آهد م، پاهین تولید عوامل کل وري بهره سطح و کنند عمل کارا طور ب   نتوانند
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 خواهنرد  تماهرل  خود حداقل سطح ب   وري بهره و تولید نیا  تور  شدت اتااه  با
 .باشد م، امر اهن از بارزي نمود توسه   درحال جوام  شراهط ک  داش  

براي بررس، مهتبربود، اباارهرا  از آزمرو، سرارگا، اسرت اده شرده اسر . برا        
ترروض تخمرین    برر مهتبربرود،   احتمال اهن آزمرو،؛ نتراه  دزلر      بررس، مقدار

بود، رگرسورها از جمل  اخالل( دارد  ههنر، متغیرهراي ابرااري اسرت اده      )مستقل 
شده در اهن مدل مناسرب هسرتند و در نتیجر  اعتبرار نتراه  جهر  ت سریر تأهیرد         

 شود. م،
نتراه    با توج  ب  باشد.  م،باند  و زنوآر سرهال، همبستگ، آزمو، دو   آزمو،

باشرد. برر اهرن اسراس       مهن، مر،  ب، AR(2)باشد و  ،مهنادار م AR(1)جدول توق  
شود و ترضی  ص ر مبنر،   اول رد م، خودهمبستگ، مرتب    بر عد  ترضی  ص ر مبن، 

شود. در کل  نتاه  آزمو، آرزنرو و بانرد     خودهمبستگ، مرتب  دو  رد نم،  بر عد  
خطرا   عبارت از  گوهاي اهن مطلب اس  ک  متغیرهاي ابااري مورد است اده  مستقل 

 باشند. رو براي تخمین مناسب م، بوده و از اهن
از آزمو، والد نیا جه  مهناداري همامرا، رگرسرورها اسرت اده شرده اسر .      

بر ص ر بود، تمام، ضراهب با بررس، مقدار احتمرال   ترضی  ص ر اهن آزمو، مبن، 
 درصرد رد شرده و در نتیجر  اعتبرار ضرراهب      هرک   اهن آزمو، در سطح مهنراداري 
 شود.   کل مدل تأهید م، برآوردي و در واق  مهناداري

 (2نتایجبرآوردمدل)

عنوا، متغیر توضیح، در مردل وارد   وق   ب   نیروي کار ک  با هک  وري ضرهب بهره
 درصد مهنادار اس .    شده اس   مثب  و از لحاظ آماري در سطح هک

 تأهید)دارد  درصد هک  در سطح کار نیروي وري بهره بر مثبت، تأثیر کارآترهن،
 کر    اسر   امرر  اهرن  بیرانگر  ک  باشد م،  21/0 مهادل متغیر اهن ضرهب (.1 ترضی 

  21/0 مهرادل  نیرروي کرار   وري بهرره  در کرارآترهن،   اترااه   درصد  هک واسط  ب 
 اهرن  در کارآترهنا، تهداد هر چقدر ک  اس  م هو  بدا،  اهن. هابد م، اتااه  درصد
 همرراه  بر    را تروجه،  قابرل  رشد تواند م، کار نیروي وري بهره شود  بیشتر جوام 
 از آنجراه، کر    .باشرد  مر،  نظرري  مبران،  برا  مثب  منطبق رابط  اهن ک  باشد  داشت 
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 نیرا  کرار  نیروي دهند  لذا م، تغییر را تناوري و تولید سنت، ساختارهاي کارآترهنا،
 نیرروي  در تنها قابلیت، چنین ک  باشد داشت  را جدهد تغییرات با تطبیق قابلی  باهد
 منجرر  وري نیرروي کرار   بهرره  بر   کارآترهن، توسه  لذا . دارد وجود متخصص کار
 .گردد م،

 درصرد  هرک   در سرطح  کار نیروي وري بهره بر مثبت، کار تأثیر  و تضاي کسب 
 اسر   م هو  بدا،  ک  باشد م، 25/0 مهادل متغیر اهن ضرهب (.2دارد )تأهید ترضی  

 وري بهرره  کرار   و  کسرب   تضاي کل، در شاخص اتااه  درصد واسط  هک  ب   ک  
 جوامر   در کر   اس  م هو  بدا، اهن. هابد م، اتااه  درصد 25/0 مهادل کار نیروي
 بر   نیرا  کرار  نیرروي  وري بهره باشد  تر کار گسترده و  کسب  تضاي هر چقدر توق 
 .باشرد  مر،  اقتصادي مبان، با سازگار امر اهن ک  هابد  م، اتااه  توجه، قابل مقدار
هاي  تواند انگیاه م، رتتاري و نهادي سیاس،  کار همانند هک محیط  و کسب  تضاي

تهالی  نیروي کار را تح  تأثیر قرار دهد و منجر ب  تولیدات بیشتري ب  ازاي هرر  
 وري نیروي کار(. کارگر گردد )اتااه  بهره

 در سرطح  کرار  نیرروي  وري بهره بر مثبت، تأثیر خارج، مستقیم گذاري سرماه 
 بیرانگر  ک  باشد م، 23/0 مهادل متغیر اهن ضرهب (.3دارد )تأهید ترضی   درصد  پن 
 خرارج،   مسرتقیم  گرذاري  سرماه  درصدي هک  اتااه  ب  واسط  ک  اس  امر اهن
 کر   اسر   م هو  بدا،  اهن. هابد م، اتااه  درصد 23/0 مهادل کار نیروي وري بهره
 جوامر   اهن در خارج، مستقیم هاي گذاري براي سرماه  جذب هاي زمین  چقدرهر 

 داشرت   همرراه   بر   را تروجه،  قابرل  رشد تواند م، کار نیروي وري بهره شود  تراهم
واسرط  جرذب    بر    .باشرد  مر،  نظرري  مبران،  برا  همسرو  مثب  رابط  اهن ک  باشد 

میابرا،    کشرور  در هاي مستقیم خارج، از طرهق سرررهاهاي دانر    گذاري سرماه 
هاي هرچ  بیشتر تربی  نیروهاي  گردد و زمین  م، اصالح سنت،  مدهرهت، هاي شیوه

تواند ب  تولیدات قابل توج  نیروي  گیرد و همین امر نیا م، کار متخصص شکل م،
 کار منجر شود.  وري نیروي کار ها هما، بهره

دارد  درصرد  پرن    در سرطح  کرار  نیروي وري بهره بر مثبت، تأثیر عوامل نهادي
 اسر   امرر  اهرن  بیانگر ک  باشد م،  15/0 مهادل متغیر اهن ضرهب(. 4 ترضی  تأهید)
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 مهرادل  کرار  نیرروي  وري بهرره  نهادي  در عوامل اتااه  درصد واسط  هک  ب   ک  
 و نهرادي  عوامرل  هراي  شراخص  هرچقردر  عبارت، ب  . هابد م، اتااه  درصد  15/0

بر    را توجه، قابل اتااه  کار نیروي وري بهره باشند  کاراتر جوام  اهن در نهادها
 .باشرد  مر،  کال، اقتصاد مباحث بر منطبق مثب   رابط  اهن ک  داش   خواهد همراه 

 کراه   را مبرادزت،  هراي  هاهنر   ها  مبادل  نااطمینان، کاه  طرهق از نهادي قواعد
 نظرري   چرارچوب  اهرن  در. دهنرد  مر،  اتااه  را وري بهره و تهالی  انگیاه و داده

 ترر  مهم و پاسخگوه، و عموم، بخ  گیري تصمیم در ش اتی  مانند)کارا  نهادهاي
 مسریر ( مقرررات  و قروانین  هماننرد  رسرم،  نهادهراي  صرحیح  ب  کارگیري هم  از

 وري تولیرد از جملر  بهرره    عوامرل  وري بهرره  و کررده  هموار را هاهن  کم رتتارهاي
 .دهند م، اتااه  را کار نیروي

 تأهیرد )دارد  درصد  هک در سطح کار نیروي وري بهره بر من ، تأثیر نرخ تور 
 کراه   کرار  نیرروي  وري بهرره  ترور    نررخ  اتااه  واسط  ب   در بیان،(. 5 ترضی 
 کار نیروي وري بهره باشد  بیشتر جوام  اهن در تور  هرچ  در بیان، هات . خواهد

 اقتصرادي  هراي  تئروري  برا  من ر،  رابط  اهن ک  هابد  م، کاه  بیشتري مقدار ب   نیا
 توانرد  نمر،  نیا دستمادها سطح تورم،  شراهط در ک  هس  طبیه، .دارد خوان، هم

 سرطح  در کرار  نیرروي  وري بهرره  لرذا  باشد  کار نیروي عامل هاي هاهن  پاسخگوي
آهرد   گیرد  زهرا در شراهط تورم،  درآمد حقیق، نیروي کار پاهین م، م، قرار پاهین،

 سرطح  کرار  کراه    نیرروي  سرالم   توا، شراهد کراه    و در چنین شراهط، م،
طبقات، بود  کر  اهرن    شکاف اهجاد کار و نیروي انگیاه کار  کاه  نیروي آموزش

 کار گردد. نیروي وري تواند منجر ب  کاه  بهره موارد م،
بررس، مهتبربود، اباارهرا  از آزمرو، سرارگا، اسرت اده شرده اسر . برا        براي 

برر مهتبربرود، ترروض تخمرین      احتمال اهن آزمرو،؛ نتراه  دزلر      بررس، مقدار
بود، رگرسورها از جمل  اخالل( دارد  ههنر، متغیرهراي ابرااري اسرت اده      )مستقل 

 سریر تأهیرد   شده در اهن مدل مناسرب هسرتند و در نتیجر  اعتبرار نتراه  جهر  ت      
 شود. م،

نتراه    با توج  ب  باشد.  م،باند  و زنوآر سرهال، همبستگ، آزمو، دو   آزمو،
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باشرد. برر اهرن اسراس       مهن، مر،  ب، AR(2)باشد و  مهنادار م، AR(1)جدول توق  
شود و ترضی  ص ر مبنر،   اول رد م، خودهمبستگ، مرتب    بر عد  ترضی  ص ر مبن، 

شود. در کل  نتاه  آزمو، آرزنرو و بانرد     خودهمبستگ، مرتب  دو  رد نم،  بر عد  
خطرا   از عبارت  گوهاي اهن مطلب اس  ک  متغیرهاي ابااري مورد است اده  مستقل 

 باشند. رو براي تخمین مناسب م، ه و از اهنبود
از آزمو، والد نیا جه  مهناداري همامرا، رگرسرورها اسرت اده شرده اسر .      

بر ص ر بود، تمام، ضراهب با بررس، مقدار احتمرال   ترضی  ص ر اهن آزمو، مبن، 
درصرد رد شرده و در نتیجر  اعتبرار ضرراهب       هرک   اهن آزمو، در سطح مهنراداري 

 شود.   کل مدل تأهید م، واق  مهناداريبرآوردي و در 

 (3نتایجبرآوردمدل)

عنروا، متغیرر توضریح، در مردل وارد       وق   ب  سرماه  ک  با هک  وري ضرهب بهره
 درصد مهنادار اس .    شده اس   مثب  و از لحاظ آماري در سطح هک

 دتأهیر )دارد  درصرد   پرن   در سرطح  سرماه  وري بهره بر مثبت، تأثیر کارآترهن،
  بر   کر    اسر   امر اهن بیانگر ک  باشد م،  40/0 مهادل متغیر اهن ضرهب(. 1 ترضی 

 درصرد  40/0 مهرادل  سررماه   وري بهرره  در کرارآترهن،   اترااه   درصد  واسط  هک
 جوام  اهن در کارآترهنا، تهداد هر چقدر ک  اس  م هو   بدا، اهن. هابد م، اتااه 
 باشرد   داشرت   همراه ب   را توجه، قابل رشد تواند م، سرماه  وري بهره شود  بیشتر

بر    کرارآترهن،  در واقر    .باشرد  مر،  نظرري  مبران،  برا  مثب   منطبرق  رابط  اهن ک 
 هراي  گرذاري  سررماه   اترااه   و منجر بر   کرده کمک تناوري توسه  و گیري  شکل

 شود. وري سرماه  م، گردد و از اهن طرهق منجر ب  ارتقاي بهره م، پربازده
دارد  درصرد   پن  در سطح سرماه  وري بهره بر مثبت، کار تأثیر و   تضاي کسب

 اس  م هو   باشد. اهن امر بدا، م،  31/0 مهادل متغیر اهن ضرهب (.2 ترضی  تأهید)
 وري بهرره  کرار    و کسرب   تضاي کل، در شاخص اتااه  درصد واسط  هک   ب  ک  

 جوامر   در کر   اسر   م هرو   بدا، اهن. هابد م، اتااه  درصد  31/0 مهادل سرماه 
 مقدار ب  نیا سرماه  وري بهره باشد  تر کار گسترده  و کسب  تضاي قدر هرچ  توق 
در  .باشرد  مر،  اقتصرادي  مبران،  برا  سازگاز امر اهن ک  هابد  م، اتااه  توجه، قابل
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 برازده،  ک  اس  رتتاري و نهادي سیاس،  محیط مثاب   کار ب   و  کسب تضاي واق 
توانرد   م، و داده قرار تأثیر تح  را گذاري سرماه  هاي تهالی  با مرتبط مخاطرات و

توانرد اترااه     گردد و همین امر نیرا مر،   بیشتر هاي هرچ  گذاري سرماه  ساز زمین 
 وري سرماه  را در پ، داشت  باشد. بهره

 در سرطح  سررماه   وري بهرره  برر  مثبتر،  ترأثیر  خارج، مستقیم گذاري سرماه 
 بیرانگر  ک  باشد م،  19/0 مهادل متغیر اهن ضرهب(. 3 ترضی  تأهید)دارد  درصد هک
 خرارج،   مسرتقیم  گرذاري  سرماه  درصدي هک  اتااه  واسط  ب   ک  اس  امر اهن
 کر   اسر   م هرو   بردا،   اهرن . هابرد  م، اتااه  درصد 19/0 مهادل سرماه  وري بهره

 اهرن  در خرارج،  مسرتقیم  هراي  گرذاري  سررماه  برراي   جذب هاي زمین  قدر هرچ 
 داشرت   همراه ب   را توجه، قابل رشد تواند م، سرماه  وري بهره شود  تراهم جوام 
گرذاري   واسط  سرماه   ب  .باشد م، نظري مبان، با همسو مثب   رابط  اهن ک  باشد 

مستقیم خارج،  انتقال تناوري و تکنولرویي مناسرب بر  کشرور میابرا، صرورت       
 وري عامل سرماه  منجر گردد.  تواند ب  بهره گیرد و همین امر نیا م، م،

 بردا،  (. اهرن 4نردارد )رد ترضری     سررماه   وري بهرره  تأثیري بر عوامل نهادي
 توانرد  مر،  مذکور  جوام  در نهادي هاي شاخص ضهف در صورت ک  اس  م هو 
 و اقتصرادي  مبان، با امر اهن ک  گردد  اهجاد سرماه  وري بهره رشد مسیر در مانه،
 برخر، کشرورهاي   در .دارد خروان،  هرم  توسره   درحرال  جوامر   سراختاري  شراهط
 و اقتصرادي  هراي  نراامن،  و ثبرات،  عوامل، هماننرد بر،   وجود دلیل  ب  توسه  درحال

 نظرا   ناکارآمردي  المللر،   برین  هراي  تن  و داخل، هاي کشمک  وجود اجتماع، 
هراي نهرادي    شراخص  کشورها  اقتصادي و اداري نظا  در تساد گسترش و قضاه،

 رهسرک  اترااه   توانرد باعرث   اند و لذا اهن امرر مر،   آل نرسیده مرحل  اهده هنوز ب  
 توانرد  م، لذا و شود گذاري هاي سرماه  تهالی  براي انگیاه کاه  و گذاري سرماه 

 در نهاهر  منجرر بر     و سررماه   وري بهرره  رشرد  جرهرا،  تضهیف ب  در ابتدا منجر
 .وري سرماه ( گردد )عد  رشد بهره اهن جرها، د،ش  متوقف

 تأهیرد )دارد  درصرد   هرک  در سرطح  سرماه  وري بهره بر من ، تأثیر نرخ تور  
 کراه   سررماه   وري بهرره  ترور    نرخ اتااه  واسط   ب  در بیان، دهگر (.5 ترضی 
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 نیا سرماه  وري بهره باشد  بیشتر جوام  در اهن تور  هرچ  در بیان،. هات  خواهد
 اقتصرادي  هراي  تئروري  برا  من ر،  رابطر   اهرن  کر   هابد  م، کاه  بیشتري مقدار  ب 

 کشورها اقتصاد ب  نااطمینان، تضاي هک تورم،  در حال  در واق  .دارد همخوان،
 هرراي زمینرر  تقررط و هابررد مرر، اتررااه  تولیرردي هرراي هاهنرر  و شررود مرر، تحمیررل
 ترسرودگ،  بر   منجرر  امرر  همرین  و داش  خواهد وجود اندک هاي گذاري سرماه 
 .شود م، اي تجهیاات سرماه  استهالک و امکانات

براي بررس، مهتبربود، اباارهرا  از آزمرو، سرارگا، اسرت اده شرده اسر . برا        
برر مهتبربرود، ترروض تخمرین      احتمال اهن آزمرو،؛ نتراه  دزلر      بررس، مقدار

ااري اسرت اده  بود، رگرسورها از جمل  اخالل( دارد  ههنر، متغیرهراي ابر    )مستقل 
شده در اهن مدل مناسرب هسرتند و در نتیجر  اعتبرار نتراه  جهر  ت سریر تأهیرد         

 شود. م،
نتراه    با توج  ب  باشد.  م،باند  و زنوآر سرهال، همبستگ، آزمو، دو   آزمو،

باشرد. برر اهرن اسراس       مهن، مر،  ب، AR(2)باشد و  مهنادار م، AR(1)جدول توق  
شود و ترضی  ص ر مبنر،   اول رد م، خودهمبستگ، مرتب    بر عد  ترضی  ص ر مبن، 

شود. در کل  نتاه  آزمو، آرزنرو و بانرد     خودهمبستگ، مرتب  دو  رد نم،  بر عد  
خطرا   از عبارت  گوهاي اهن مطلب اس  ک  متغیرهاي ابااري مورد است اده  مستقل 

 باشند. رو براي تخمین مناسب م، ه و از اهنبود
از آزمو، والد نیا جه  مهناداري همامرا، رگرسرورها اسرت اده شرده اسر .      

بر ص ر بود، تمام، ضراهب با بررس، مقدار احتمرال   ترضی  ص ر اهن آزمو، مبن، 
درصرد رد شرده و در نتیجر  اعتبرار ضرراهب       هرک   اهن آزمو، در سطح مهنراداري 

 شود.   کل مدل تأهید م، واق  مهناداريبرآوردي و در 

گيریوپيشنهاداتنتيجه

 کرار برر    و کسرب   تضراي  و کرارآترهن،  ترأثیرات  ارزهراب،   حاضرر  هدف پژوه 
 وري بهرره  و کرار  نیروي وري بهره تولید  عوامل کل وري وري )بهره بهره هاي مؤل  

بود  ک   2017 تا 2006توسه  ط، بازه زمان،  کشور منتخب درحال 15در  سرماه (
( GMMهاتتر  )  تهمریم  گشرتاورهاي  رهیات  باپوها  پانلاز منظور   نهب  ا لیجه  ن
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  گذاري مستقیم خارج،  عوامل نهادي و تور  نیا بر   است اده شد. متغیرهاي سرماه 
 و کرارآترهن،  ها برآوردعنوا، متغیرهاي کنترل در مدل وارد شدند. بر اساس نتاه  

وري داشرتند و تأثیرپرذهري    بهرره  هراي  مؤل ر   برر ترأثیر مثبتر،   کار   و کسب  تضاي
 وري بهرره  و کرار  نیرروي  وري بهرره  وري کل عوامل تولید بیشرتر از دو مؤل ر    بهره

 يتضرا کرارآترهن، و محردود برود،     دلیل موانر   ب   سرماه  بود  ول، با اهن وجود 
هنروز بر     توسه   اهن دو شراخص در جوامر  تروق    در جوام  درحال کار  و  کسب

 زمینر   اهرن  در تروجه،  قابرل  نوسرانات  شاهد همچنا، و اند نرسیده آل اهده سطوح 
ارتباط  در .توانند در اهن جوام  پاهدار نباشند اهن اثرات مثب  م، نهبنابرا  باشیم م،

 ریترأث  ،داشر  ولر   وري بهرره  هاي مؤل  بر  ،من  ریتور  تأث ا یکنترل ن يرهایبا متغ
مثب  بود. عوامل نهادي نیرا   وري بهره هاي بر مؤل   خارج، مستقیم گذاري سرماه 
کرل عوامرل تولیرد و     وري نیروي کار تأثیر مثبت، داش  ول، برر بهرره   وري بر بهره

نتراه   برا   حاضرر  مطاله   نتیج ذکر اس  ک    ز  بزتأثیر بود.  سرماه  ب، وري بهره
ا مطالهات داخل، نیا  نتراه   خوان، داش . در ارتباط ب تمام، مطالهات خارج، هم

 و حجرازي  و (1398)همکرارا،   و آبرادي  مطاله  حاضرر برا نتراه  مطالهرات شراه     
همکرارا،   و آبرادي  خوان، داش  و با نتیج  مطاله  شاه   کامال هم(1395)همکارا، 

 نوپرا  کرارآترهن،  خوان، داش   زهرا در مطاله  توق  شاخص   تا حدي هم(1396)
 کرل  وري بهره رشد بر مثب  تأثیر داراي محور کاراه، و محور نوآوري کشورهاي در

همچنرین  . برود  من ر،  محرور  رابطر    منب  کشورهاي بود ول، در مورد تولید عوامل
 بر مثب  تأثیر داراي کشورها  از گروه  س  نیا در هر شده تثبی  کارآترهن، شاخص

 ،اسرت یس شرنهادات یحاصل   پ  هتوج  ب  نتا با .بود تولید عوامل کل وري بهره رشد
 :شوند ،  مهارا رهب  شرح ز

وري ضرروري اسر  کر      جهر  اترااه  بهرره   (  1با توج  ب  نتاه  ترضی  )
ترهنگ کارآترهن، و بستر زز  براي کارآترهن، بیشتر در اهن جوام  ترراهم گرردد    

 روحی  اتااه  منظور  ب  آموزش،  هاي کارگاه و سمینارها ک  در اهن بین  برگااري
از  زز  مهرارت،  هراي  از آمروزش  شود. است اده پذهري کارآترهنا، توصی  م، انهطاف
دهرد   کاه  را کارآترهن، توسه  ذهن، موان  تواند نیا م، آموزش حساسی  جمل 
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و از اهن طرهق  کارآترهنا، بیشتري وارد عرص  اقتصاد گردند. از طرت، نیرا  چرو،   
هرا مهمروزً از اهرن نروع      پذهر هستند و بانک رهسکهاي  دنبال تهالی   کارآترهنا، ب 

هراي   گرردد کر  صرندوق    کننرد  لرذا توصری  مر،     ها زهاد استقبال نم، گذاري سرماه 
حماه  از کارآترهنا،  توسه  داده شود و کارآترهنا،  مرورد حماهر  جردي قررار     

در اي کسب و کار نیا برراي توسره  کرارآترهن،     حرت   و هاي تن،  بگیرند و سازما،
رشرد نیرا     مراکرا  و تنراوري  و علرم   هراي  سطح وسیه، اهجاد شوند. توسه  پارک

ترا حرد    کارآترهنا، خررد  تواند موان  کارآترهن، را براي کارآترهنا،  ب  خصوص م،
هراي کرارآترهن، را    بیشتر توسه  طرح هاي هرچ   قابل توجه، کاه  دهد و زمین 

 و هرا  سرازما،  در نامناسرب  اداري ترآهند بوروکراس، تراهم سازد. همچنین کاه 
 مجوزهراي  صردور  مترول،  توسره   کر    دولت، جوام  درحرال  و عموم، مؤسسات

 هستند  نیا ضروري اس . کارآترهنا، براي زز  قانون،
 هراي  زهرربخ   در رسرد کر    نظر م، ضروري ب  (  2با توج  ب  نتاه  ترضی  )

 اهن گسترش و بهبود جه  ،منسجم و پاهدار هاي رهاي برنام  کار  و  کسب  تضاي
 از ک  را بیندهشد تدابیري توق  جوام  هاي دول  اس  زز  لذا .شود انجا  بسترها

 و مالکیر   ثبر   مجوزهرا   اعطراي  کرار   و   کسب اندازي راه سازي با ساده سو  هک
 مولد داخل، و خارج، هاي گذاري سرماه  براي زز  بستر بتوانند تسهیالت  اعطاي

مالیرات، )شر اتی     سیسرتم  تقوهر   و اصرالح  برا  دهگرر  از سروي . سازندرا تراهم 
 مرروارد حررل برر  بخشررید، سرررع  جهرر  در قضرراه، سیسررتم بهبررود مالیررات،( 

 از حماهر   اترااه   ورشکستگ،  دعاوي و شرکاهات )اترااه  امنیر  قضراه،(     
 اجرراي  گمرکر،   قوانین بازبین، واسط   ب  تجارت وضهی  بهبود خرد  سهامدارا،

 بیشرتر  هرچر   ارتقراي  هاي زمین  توا، م، ده، بازار کار  سازما، و قراردادها صحیح
بست  سیاسرت،   در بیان،  هک  .بخشید سرع  توق در جوام  وري را بهره هاي مؤل  

سازگار و منسجم از مرحل  شرروع ترا انحرالل تهالیر   برراي ترغیرب مشرارک         
هراي   و ب  خصروص پررویه  هاي تولیدي  گذارا، داخل، و خارج، در پرویه سرماه 

کار مناسب  طراحر، گرردد. البتر  ناگ تر       و  صنهت،  در جه  اهجاد تضاي کسب 
تواند محقق گرردد کر   ضرمان  اجراهر، قروي از       نماند ک  شراهط توق زمان، م،
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هاي جوام  مورد بررس، در اهن زمینر  وجرود داشرت  باشرد. برر اهرن        سوي دول 
 اتخراذ  توانرد جهر    ها  م، از سوي دول  کار و  کسب  صحیح محیط اساس  پاه 
جاري در محریط کسرب    هاي عملکرد مؤل   تصحیح و آهنده در مناسب راهبردهاي

بیشرتر نهرادي و غیرنهرادي )مرال،(      هرچر   هراي  کار  م ید واق  گردد و حماه   و 
تواند در اهن زمین  نق  قابل تروجه، را   کارهاي کوچک نیا  م، و   دول  از کسب

 اه ا کند.
هراي جوامر     رسد ک  دولر   (  ضروري ب  نظر م،3با توج  ب  نتاه  ترضی  )

،  از خرارج  يها  هجذب سرما هاي زهرساخ  گسترش و  هتقوتوسه   با  درحال
جهرر   هرراي زز  بهبررود زهرسرراخ گررذاري   ي سرررماه اهجرراد بسررترها قهررطر

  خرارج، گرذار   و حماهر  از سررماه    قهتشرو   اقتصرادي   یر   امنگرذاري  سرماه 
تراهم سرازند  کر  در    ،خارج میمستق يگذار  هسرماهاي زز  را براي جذب  زمین 

  بر   را سررماه   ترر  طوزن، بازگش  صنهت، و مهدن، چو، دوره هاي اهن بین  طرح
هاي خرارج، از اهرن طرهرق بیشرتر مهیرا       دارند و ب  نوع، ماندگاري سرماه  همراه

 مناسرب  بسرتر  کررد،  تراهم طرهق از توانند م، هاي جوام  توق گردد  لذا دول  م،
 برا  مشرترک  هراي  همکراري  قالرب  در وهرژه   بر   هراي خرارج،   سرماه  جذب براي

 از تیاهکر،   سررماه   اترااه   برر  عالوه صنه  و مهد،  زمین  در موتق کشورهاي
 هراي  مؤل ر   وري بهرره  بیشرتر  هرچر   اتااه  باعث نوهن  هاي تناوري انتقال طرهق
 گردند. وري بهره

عوامررل نهررادي در جوامرر   هرراي (  شرراخص4بررا توجرر  برر  نترراه  ترضرری  )
 هراي  شراخص  دارند. زهرا در اهرن جوامر     تقوه  و اصالح ب  نیاز توسه   درحال
 اهرن  در تروجه،  قابل نوسانات شاهد همچنا، و اند نرسیده آل اهده مرحل   ب  نهادي
 عواقرب  توانرد   مر،  هرا  شاخص اهن تقوه  و اصالح عد  بنابراهن باشیم  م، زمین 
 حرذف  لرذا . باشرد  داشرت   در پر،  وري هاي بهره مؤل   روند براي را ناپذهري جبرا،
 حاکمیت، وظاهف اه اي ب  دول  وظاهف محدود نمود، و دول  گري تصدي نق 

 برا  توانرد  مر،  پاهدار  و مولد تولید جه  مناب  از بهنی  برداري بهره و ح ظ هدف  با
 ارتقراي  در را تروجه،  قابرل  نق  مالکی   حقوق تقوه  و دول  کاراه، اتااه 
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 کر   اس  بهتر بر اهن اساس .نماهد توسه  اه ا در جوام  درحال وري بهره هاي مؤل  
 هراي  تهالیر   هراي نهرادي    زهرسراخ   اصالح با توسه   هاي جوام  درحال دول 

 هوشرمندان    و غیرمسرتقیم  بر  طرور   و بسریارند  اقتصرادي  عوامرل  بر   را اقتصادي
 .کنند مدهره  را اقتصادي هاي بخ  عملکرد

 ترور   مهار و کنترل گذاري  هدف هاي سیاس  (  با 5با توج  ب  نتاه  ترضی  )
 حاصرل  نااطمینران،  و رهسک با مقابل  ب  توا، م، اقتصادي  ثبات هاي زمین  اهجاد و
 اهرن  بر   نیرل  جهر   کر   هات   دس  تور  از متهادل، سطح ب   و پرداخت  تور  از

 جوامرر  برر  صررورت دقیررق در تررور  هرراي رهشرر  کرر  اسرر  زز  ابترردا مقصررود
و  هرا  روش شروند و سریس  هرک برازنگري اساسر، در      توسره   شناسراه،   درحال

 و سرراختار در وهررژه برر   کررال،  اقتصرراد در دولرر  گررذاري سیاسرر  سرراختارهاي
تورم، نیرا    تانتظارا در اهن بین  مسأل  هاي پول، صورت بگیرد و گذاري سیاس 

 نباهد نادهده گرتت  نشود.
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