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 ( مقدمه 1
به یک  3وریبهره رشدتقاضا از سوی دیگر، سبب شده تا افزایش از یک سو و محدودیت عوامل تولید 

تبدیل شود. در کشورهای مختلف صادی مستمر و باثبات تنیل به رشد و توسعه اق جهتاساسی  اولویت
سهم افزایش میزان از در رشد تولید ملی وری یافته، سهم افزایش بهرهدر کشورهای توسعهنحوی که به

تولید در رشد  وریسهم بهره ،بسیاری از کشورهای درحال توسعهدر  اما،. ها پیشی گرفته استکمی نهاده
عوامل موثر بنابراین، شناسایی  .باشدمیرشد و توسعه اقتصادی در بلندمدت  و مانع استناچیز بسیار ملی 
و در فرایند رشد اقتصادی  تسریعتوسعه جهت وری کل عوامل تولید در کشورهای درحال بهره بر

، به زعم یاز سوی .ستمهم و ضروریبسیار آمیز کنونی یافته جهت ادامه روند موفقیتکشورهای توسعه
برخورداری از نیروی و  آارهای بزرگ و کارآمادگی فناورانه، دستیابی به باز، افزایش 6اقتصاد مجمع جهانی
های اقتصادی، کاهش اصالح ساختار نامناسب فعالیتموثر بر  عواملاز جمله  دیدهآموزش کار ماهر و 

تواند میاست که های اعتباری متعادل، رفع مقررات زائد و غیره های غیرضروری، اتخاذ سیاستهزینه
  .فراهم نمایدرشد اقتصادی مستمر و باثبات را درنهایت وری کل عوامل و بهره رشدموجبات 

در کشورهای تولید وری کل عوامل بر بهره 3عوامل فزاینده کاراییتأثیر  بررسی باتحقیق حاضر ، بنابراین
  .ستبه دنبال دستیابی به اهداف زیر ا 3363-6332طی دوره  منتخب جهان

 دارد ریتاث منتخب یدرکشورها عوامل کل یوربهره بر 5یفن یآمادگاول:  هدف. 

  وری کل عوامل درکشورهای منتخب تاثیر دارد.بر بهره 4کارایی بازار کاالدوم: هدف 

  وری کل عوامل درکشورهای منتخب تاثیر دارد.بر بهره 2کارایی بازار کارسوم: هدف 

  وری کل عوامل درکشورهای منتخب تاثیر دارد.بر بهره 2توسعه بازار مالی چهارم:هدف 

  وری کل عوامل درکشورهای منتخب تاثیر دارد.بر بهره 9افزاییآموزش عالی و مهارت: پنجمهدف 

  وری کل عوامل درکشورهای منتخب تاثیر دارد.بر بهره 8اندازه بازار: ششمهدف 

سازوکار  وشده بیان  عوامل فزاینده کاراییو تولید  عواملوری کل بهرهادبیات  ،در ادامه ،به همین منظور
پیشتینه مطالعتات تجربتی    ، ستس  . استت  شدهتببین وری کل عوامل بهرهبر عوامل فزاینده کارایی تأثیر 
، متدل  سترانجام  شتده استت.   تشریحتخمین آن مدل تحقیق و روش  ،بعد از آن .استمرور شده  تحقیق
چنتد توصتیه سیاستتی     آمتده  بندی به عمتل جمع براساس وتجزیه و تحلیل حاصله نتایج  ،برآوردتحقیق 
 .شده استپیشنهاد 
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  ادبیات موضوع (2

 تتابع دو عامتل   نیتز شتود و تولیتد   نیازهای بشر در پرتو تولید مرتفع متی  وری کل عوامل تولید:بهره

ستنتی، بتر    هتای در نظریه که است( وریبهره)تولید  هاینهاده استفاده بهینه ازو  تولید نهادهای انباشت
انباشت عوامل تولید )زمین،  شود کهمیعنوان  های جدیدنظریهدر . اما، شدمیانباشت عوامل تولید تأکید 

مستتمر و  تولید ملی را به صورت تواند رشد نیروی کار و سرمایه فیزیکی( به دلیل نرخ بازدهی نزولی نمی
پتور  شود )حکیمیمی تأکید تولید وری کل عواملبهره رشد بر، رواز این. تضمین نمایدباثبات در بلندمدت 

-شدن اقتصتاد و افتزایش رقابتت   شد جمعیت و کمیابی منابع، جهانیر بر آن،عالوه(. 3392و هژبرکیانی، 

توجته   ،بقای در بازار جهتها کاهش هزینهلزوم  و پذیری، تغییر نیازهای بشر و ارتقای کیفی محصوالت
افزایش سطح رفاه اجتمتاعی،   به تواندآن می تحققت بخشیده و ضرور بیش از پیشرا  وریبهرهرشد  به

-. بته منجر شتود پذیری ملی ها، افزایش اشتغال و تقویت رقابتقیمت عمومی ثبات و حتی کاهش سطح

 (. 3383است )فاتحی،  آحاد یک ملت بهروزی و وری، سعادتبهرهرشد عبارتی، ارمغان 

پتذیری  ابزار همه جانبه برای سنجش ارکان رقابتیک  به عنوان 3پذیری جهانیابت، شاخص رقاز سویی
و ستالمت و آمتوزش    4، محتی  اقتصتاد کتالن   5ها، زیرساخت3)نهادها 6سه رکن الزامات بنیادیناز  ،ملی

بازار مالی، (، عوامل فزاینده کارایی )آمادگی فنی، کارایی بازار کاال، کارایی بازار نیروی کار، توسعه 2ابتدایی
( 8و نتوآوری  9وکتار )توستعه کستب   2آموزش عالی و مهارت افزایی و اندازه بازار( و عوامل فزاینده نوآوری

فزاینده  عواملتأثیر  بر بررسیتحقیق حاضر . در این بین، (3383، صادقیو  آبادیشاه) است تشکیل شده
فزاینده  عوامل ،ر ادامهبنابراین، د .تمرکز داردوری کل عوامل تولید بهرهآمادگی فنی بر بر  با تأکیدکارایی 
 . است شدهتببین وری کل عوامل تولید بر بهره آنها گذاریسازوکار تأثیر ومعرفی  کارایی

در  آنهتا و کابرد واکنش سریع و به موقع به تحوالت فناوری اقتصاد برای میزان آمادگی  :آمادگی فنی
فنتاوری   چنین است کهوری کل عوامل بر بهره آنتأثیر  سازوکار و کندمیگیری اندازهرا صنایع  پیشرفت

سو مانند ستایر اشتکال   از یک . زیرا،یک سرمایه دوسویه است -مخصوصاً فناوری اطالعات و ارتباطات-
 33تعمیتق سترمایه   موجتب و  شتده هتا  سایر نهتاده  جایگزینسنتی سرمایه به عنوان نهاده در فرایند تولید 

)ددریتک و   گتردد متی  کتل عوامتل  وری مستقیم موجتب رشتد محصتول و رشتد بهتره     طور و بهد شومی
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هتایی نظیتر   ، فناوری اطالعات و ارتباطات ماننتد دانتش دارای ویژگتی   ی دیگر(. از سو6333، 3همکاران
یتک بتار   بتا  تنها  . درنتیجه،است 2و بازترکیبی 4، بی وزنی5، گسستگی3، گسترش نامحدود6ناپذیریرقابت

و با ایجتاد مزایتای ختارجی و سترریزها موجتب بتازده        استبا هزینه ناچیز قابل تکثیر  و تیتولید به راح
ریتنکن  و  6332 2ادکوئیست و هنریکسون)گردد میوری کل عوامل تولید صعودی به مقیاس و رشد بهره

 (. 6335، 9و وکچی

کتارآ محستوب    کتاالیی بتازار  بازار کاال محل تقاطع عرضه و تقاضای کاالهاست و  :کارایی بازار کاال
نحتوه  رو، بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیتین شتود. از ایتن    در آن شود که مقدار و قیمت تعادلیمی

در افزایش کارایی بازار کاال نقش محوری دارد. زیرا، بیانگر ارزش نستبی کاالهتا و ختدمات     گذاریقیمت
گتذاران،  انگیزه برای تولیدکننتدگان و سترمایه  کنندگان، ایجاد است و وظایف مهمی مانند هدایت مصرف

 چنانچته ، لتذا ستازد.  دهد و انجام مبادله کاال را میسر میتخصیص بهینه منابع و توزیع درآمد را انجام می
هتای  طور غیر مستقیم و با اتخاذ سیاستت طور مستقیم و با تعیین قیمت سقف و کف و یا بهها یا بهدولت

هتای بازرگتانی   ای(، سیاستت هتای ارزی )پرداختت ارز یارانته   ت یارانه(، سیاستت مالی )اخذ مالیات، پرداخ
-قیمت وکنند گذاری مداخله ای( و وضع قوانین خاص در فرایند قیمتای و غیر تعرفههای تعرفه)حمایت

د و تخصتیص  نگتذاران نباشت  کنندگان، تولیدکنندگان و سترمایه مصرف دهی صحیح بهعالمتها قادر به 
هتای واقعتی   هزینته  دیگتر  هتا قیمتت  است. زیرا، تقلیل یافته بازار کاالکارایی گردد. منابع ناممکن بهینه 

-بر بهره کارایی بازار کاالتأثیر  سازوکار(. 3398کند )بهکیش، اجتماعی در شرای  رقابتی را منعک  نمی

اتختاذ   چنتین استت کته    گیری آنهای مورد استفاده برای اندازهباتوجه به شاخصوری کل عوامل تولید 
هتای  هتای مالیتاتی بنگتاه   های ضد انحصار مانند لغو امتیازات اعتباری )ریالی و ارزی( و معافیتت سیاست
هتای  بنگتاه گتذاران ختارجی در برابتر    گرایانه و افزایش قدرت رقابتی سترمایه رفع تبعیضات ملیداخلی با 
 یگتذار سترمایه توانتد  ن مالکیت خارجی متی و افزایش میزاوکار قوانین عرصه کسبسازی شفافداخلی، 

افتزایش سترریز    و از مجرای (6339، 33سکر و سالیوالو  6335، 8)کاسرو مستقیم خارجی را افزایش دهد
وری کل عوامل تولیتد  رشد بهرهموجب گذاری خارجی سرمایهافزایش فناوری و تحقیق و توسعه ناشی از 

گتذاران و  های تحمیلی بر فعالیت سرمایهمجرای کاهش هزینههای مالیات از کاهش نرخهمچنین، . گردد
فتراهم  را وری کتل عوامتل تولیتد    ی، زمینه تخصیص بهینه منابع و رشتد بهتره  ارگذافزایش سود سرمایه
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های گمرکتی  ای و کاهش محدودیتعالوه، افزایش درجه بازبودن اقتصاد، کاهش موانع تعرفهکند. بهمی
دسترسی بته کاالهتای    ،انتقال فناوری ،خارجیتولیدکنندگان نندگان داخلی و تولیدک تعاملسبب افزایش 

را افتزایش  کل عوامتل  های جدید شده و بهروری های جدید مدیریت تولید و ایدهانتقال روش ،ایواسطه
هتای مبادلته موجتب    وکار نیتز بتا کتاهش هزینته    (. بهبود فضای کسب3383د )طیبی و همکاران، دهمی

-به بازارهای بین دسترسیرفع موانع تجاری نیز  (.6336، 3گردد )اولیوالوری کل عوامل میافزایش بهره

د شومیوری کل عوامل تولید موجب رشد بهرهرا تسهیل و های ناشی از مقیاس المللی و استفاده از صرفه
  (.3392)طیبی و بابکی، 

دلیتل  دهتد و بته  بیکاری را مورد بحث قترار متی  بازار کار تغییرات اشتغال و  :کارایی بازار نیروی کار
مانند هر بازار دارد. این بازار  ملیپذیری سطح رقابت بااهمیت نیروی کار در فرایند تولید، رابطه مستقیمی 

دیگری از دو بخش عرضه و تقاضا تشکیل شده که عرضه نیروی کتار تحتت تتأثیر عتواملی نظیتر نترخ       
یت فعال، شاخص دستمزد استمی، درآمتدهای غیرکتاری، وضتعیت     بیکاری، پوشش تحصیلی، میزان جمع

 های تأمین اجتماعی و تفکیک جنسیت قرار دارد. تقاضای نیروی کتار نیتز از رابطته   تأهل و سرانه هزینه
دهتد کارفرمایتان در نترخ    کند و نشان میبین نرخ دستمزد )قیمت نیروی کار( و میزان اشتغال تبعیت می

عبارتی، تقاضای نیروی کار تتابعی از ستطح   ستخدام چه تعداد از نیروی کار دارند. بهمزد معین، تمایل به ا
همچنین، قوانین بازار کار در افزایش کارایی بازار کار نقش اساستی   های عوامل تولید است.تولید و قیمت

ستهیل در  دارند. تنظیم رواب  کار، ایجاد محی  تفاهم و همکاری بین دو عامل مدیریت و نیتروی کتار، ت  
مدیریت نیروی کار مبتنی بر خالقیت، نوآوری و ابتکار و ایجاد زمینۀ رشد و تعالی نیروی کار، کمتک بته   

گتذاری و  وری عوامل تولید، تسریع رشد اقتصادی، ایجاد انگیزه برای سترمایه ایجاد اشتغال، افزایش بهره
شود اسب در دنیای امروزی تلقی میهای یک قانون کار منعرضه بیشتر کاالها و خدمات از جمله خواست

بهبود کارایی بازار  چنین است که وری کل عواملتأثیر کارایی بازار کار بر بهره سازوکار(. 3398)بهکیش، 
ستاختار متدیریت بترای انطبتا  بتا       و از نظر ساختار نیروی انسانی )سرمایه انسانی(را  کار، توانایی بنگاه 

 موجتب و  داده  تولید، تغییر فناوری، افزایش کیفیت تولیتد و...( افتزایش   شرای  جدید بازار )مثل تغییر خ
 .(3383)اربابیان و میرزایی،  شودوری کل عوامل تولید میرشد بهره

 انتدازهای پت   از نهایی کنندگانو استفاده اندازکنندگانمحل تقاطع پ مالی بازار  :بازار مالیتوسعه 
کننتدگان، ایجتاد قتدرت    انتداز بته استتفاده   انتقال وجوه از صاحبان پ است و چهار وظیفۀ اصلی  موجود

)شتیرکوند،   هتای گونتاگون را برعهتده دارد   ریستک  های مالی و توزیتع نقدشوندگی، کشف قیمت دارایی
یافتته،  در بازار مالی توسعه چنین است که وری کل عواملتأثیر توسعه بازار مالی بر بهره سازوکار .(3383

کننتدگان و تقاضتاکنندگان   ی انتخاب و شفافیت اطالعات به درستتی رعایتت شتده و عرضته    اصول آزاد
)لتوین و   نتد کنمتی ، خدمات موردنظر خود را خرید و فتروش  شفافرقابتی و  ،خدمات مالی در فضای آزاد

                                                                                                                             
1. Olival 
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 هتای اندازی جامعه و انتقال آن به بختش مولتد، کتاهش هزینته    تجمیع منابع پ  باو  (6333، 3همکاران
هتا،  دارایتی  ستازی تنتوع م ،های نوآورانهترسانی، تسهیل امر مبادالت، تأمین سرمایۀ فعالیمبادله و اطالع
وری های نوآورانه به رشد بهتره بینی سود انتظاری فعالیتکاهش ریسک و پیشهای تولید، کاهش هزینه
 (. 3383آبادی و فعلی، شاهو  6332، 6فادیران و آکانبی) نمایندمی کمککل عوامل 

هتای  به ارتقای مهارت و اثربخشی نیتروی کتار در محتی    این رکن  :افزاییآموزش عالی و مهارت

قیمت، نیازمند آموزش عالی اقتصادی اشاره دارد. زیرا، پیشرفت از سطح تولید ساده و متکی بر منابع ارزان
-بهتره  هتای کنندهترین تقویتانسانی از مهمگذاری در نیروی سرمایهو  و مهارت افزایی نیروی کار است

یتادگیری   و عالی گذاری در آموزش(. زیرا، سرمایه3883، 5و رومر 3899، 3است )لوکاسکل عوامل وری 
د )فالحتی  شوسرمایه میبازده کاهنده  مانع ازتجربه یا تحقیقات عمومی انتقال  مجرایحین انجام کار از 

 تغییتر  ازای بته  کار نیروی کیفیت تغییر)محدود  مفهوم در انسانی سرمایۀ، رواز این(. 3385و همکاران، 

 بته )در مفهتوم وستیع    ومقیاس  به فزاینده سبب بازده به عنوان عامل تولید (تجربه و تحصیالت سطح

 وریافتزایش بهتره   و تولید های خارجی درجوییصرفه باعث( اقتصاد در دانش و موجودی معنای دانش

 (.3393کمیجانی و معمارنژاد، و  6332، 4کاتبگردد )می تولید کل عوامل

و درباره سازوکار  اشاره دارد اقتصادیک  هبه تعداد خریداران یا فروشندگان بالقو این رکن :اندازۀ بازار

افزایش اندازه بازار داخلی با دسترسی واحدهای تولیدی به  باید گفت، وری کل عواملبر بهره آنتأثیر 
های ناشی از مقیاس موجب های تولید از رهگذر صرفهتر و کاهش هزینهقیمتبیشتر و ارزانهای نهاده

عالوه، افزایش اندازه بازار به (.3382شود )عیسی زاده و صوفی مجیدپور، وری کل عوامل میافزایش بهره
کار و سرمایه و وری نیروی المللی، سبب افزایش بهرهتر بودن محی  تجارت بینخارجی به دلیل رقابتی

 (.3882، 2گردد )دورنبوشوری کل عوامل میدر نهایت بهره
 

 ( پیشینه پژوهش3
وری کل عوامل تولید در اثر سرریز فناوری حاصل از صادرات کاالها بر بهره( 3382نجاتی و اکبری فرد )

نشتان داد  . نتتایج  انتد را  بررستی کترده   3393-3383های بخش صنعت ایران طی دوره زمتانی  زیرگروه
 شتود میمثبت وری هر بخش از صادرات همان بخش( )تأثیرپذیری بهره صادرات موجب اثر سرریز افقی

، اثتر  امتا . استت سرریز بیشتر مثبت های بخش صنعت افزایش یابد، اثر اگر سرمایه انسانی در زیرگروه که
از طریتق پیونتدهای   های اقتصاد( وری هر بخش از صادرات سایر بخش)تأثیرپذیری بهرهسرریز عمودی 

                                                                                                                             
1. Levin et al 
2. Fadiran & Akanbi 

3. Lucas 

4. Romer 
5. Qutb 

6. Dornbosch 
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 . دار استدار و از طریق پیوندهای پسین مثبت و معنیپیشین منفی و غیر معنی

وری کل عوامتل  ( اثر متقاطع حکمرانی خوب و فراوانی منابع طبیعی بر بهره3382آبادی و همکاران )شاه
انتد. نتتایج نشتان داد، اثتر     دهبررسی کتر  3882-6334کشور صادرکننده نفت را برای دوره زمانی  34در 

وری کتل عوامتل تولیتد در    بتر بهتره  های حکمرانی خوب و فراوانتی منتابع طبیعتی    مقاطع کلیه شاخص
 کشورهای منتخب مثبت و معنادار است.

وری کتل  وری سترمایه و بهتره  ( تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بتر بهتره  3382هژبرکیانی و سرلک )
انتد. نتتایج نشتان داد    بررسی کرده را 3394-3383دوره  طیهای بزرگ صنعتی استان یزد عوامل کارگاه

هتای  وری کل عوامل در کارگتاه وری سرمایه و بهرهاستفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهرهتأثیر 
 .استبزرگ صنعتی استان یزد مثبت و معنادار 

وری کتل عوامتل در   اعطای تسهیالت بانکی بر بهره( نقش توسعه مالی و 3384سسهردوست و افشاری )
ای در اند. نتتایج نشتان داد اعتبتارات سترمایه    بررسی کرده 3326-3386بخش صنعت ایران را طی دوره 

تتأثیر  امتا،  . داردوری کل عوامتل بختش صتنعت تتأثیر مثبتت      مدت بایک وقفه بر بهرهمدت و کوتاهبلند
 تأثیر است. در بلندمدت بیو مثبت مدت در کوتاهوری کل عوامل بخش صنعت اعتبارات جاری بر بهره

وری کل عوامل ایتران را بترای دوره زمتانی    ( تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره3385فالحی و همکاران )
دار سرمایه انسانی و موجودی سرمایه سرانه بتر  از اثر مثبت و معناکه نتایج  اندبررسی کرده 3398-3342
 وری کل عوامل حکایت داشت. بهره

طتی  را وری کتل عوامتل در ایتران    ( تأثیر کاهش نابرابری آموزشی بر بهره3385متفکر آزاد و همکاران )
وری کتل  اند. نتایج نشان داد بین ضریب جینتی آموزشتی و بهتره   تحلیل تجربی کرده 3358-3383دوره 
عبارتی، کاهش نابرابری آموزشی سبب افزایش مدت رابطه منفی وجود دارد. بهل در بلندمدت و کوتاهعوام
 وری کل عوامل شده است.بهره

 تحقیق به شرح زیر است:مطالعات خارجی مرتب  با موضوع  ای ازپارههمچنین، 
توسعه را طی دوره  کشور درحال 28وری کل عوامل در ( عوامل مؤثر بر بهره6339سکر و سالیوال )

اند. نتایج نشان داد بین صادرات، نوآوری، دسترسی به منابع مالی و مالکیت بررسی کرده 6335-3893
 وری کل عوامل رابطه مثبت وجود دارد. خارجی با بهره
وری کتل عوامتل تولیتد در    ملی نوآوری و کارآفرینی اجتماعی بر بهتره  نظام تأثیر( 6332)3وو و همکاران

و ملتی نتوآوری    نظتام تتأثیر  نشتان داد  . نتتایج  انتد بررسی کترده  6338تا  3889طی دوره را چین کشور 
  مثبت و معنادار است.وری کل عوامل تولید بر بهرهکارآفرینی اجتماعی 

                                                                                                                             
1. Wu et al 
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کشور جنوب صحرای آفریقا  62در  را وری کل عواملنهادها و بهرهبین ( ارتباط 6332فادیران و آکانبی )
وری کل عوامل ارتباط پایدار اند. نتایج نشان داد بین نهادها و بهرهبررسی کرده 3883-6333را طی دوره 

است. همچنتین، متغیرهتای   تر برجستهوجود دارد. البته، نقش نهادهای مبتنی بر بازار از نهادهای سیاسی 
وری کل عوامتل در بلندمتدت   ها و توسعه مالی بر بهرهزیرساخت کنترل تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی،

 . دارندتأثیر مثبت 

وری کتل عوامتل کشتور مصتر را طتی دوره      ( تأثیر بلندمدت کیفیت آموزش بر رشتد بهتره  6332کاتب )
بررسی کرده است. نتایج نشان داد بهبود کیفیت آموزش عالی به میزان قابتل تتوجهی بتر     6335-3893

 ری کل عوامل کشور مصر طی دوره مورد بررسی افزوده است.ورشد بهره

های تحقیتق و توستعه را بتر    ( اثر فناوری اطالعات و ارتباطات و فعالیت6332) ادکوئیست و هنریکسون
های تحقیق و توسعه اند. نتایج نشان داد فعالیتوری کل عوامل در صنایع مختلف سوئد بررسی کردهبهره

اثر معناداری دارد. اما، فناوری اطالعات و ارتباطات در کوتاه مدت هیچ ارتباطی با  کل عواملوریبر بهره
وری کل عوامل ندارد. البته، یک ارتباط مثبت و با تأخیر هفت تا هشت ساله بین فناوری اطالعات و بهره

 وری کل عوامل وجود دارد. ارتباطات و بهره

مانند آمادگی فنی، دهد، تأثیر عوامل فزاینده کارایی مینتایج بررسی مطالعات و تحقیقات پیشین نشان 
های تک به صورت انفرادی و با استفاده از شاخصتوسعه بازارهای مالی، آموزش عالی و مهارت افزایی 

فزاینده کارایی بر  عوامل. اما، بررسی تأثیر کلیه استوری کل عوامل تولید مسبو  به سابقه بعدی بر بهره
  .دهای ترکیبی سابقه نداراستفاده از شاخصبا رویکرد نهادی و امل تولید وری کل عوبهره
 

  مدل شناسی تحقیق و ارائهروش( 4
کاهش مشکل ناهمسانی واریان ، به علت محدود نمودن که است  3های تابلوییاز نوع داده تحقیقمدل 

 یترآبرآورد کار 3و سری زمانی 6های مقطعینسبت به داده آزادی ۀدرجافزایش ، همخطی بین متغیرها
این مدل  که است 2و پویا 4دو نوع ایستا شاملهای تابلویی داده، (. البته6334، 5)بالتاجی دهدانجام می

 ظاهرمعادله در طرف راست  توضیحیمتغیّر عنوان  وقفه متغیّر وابسته به . زیرا،تحقیق از نوع پویاست
بسیاری از  ،چون .(3883، )آرالنو و بوند کندبه درک بهتر محقق از رواب  بین متغیرها کمک  تا شده

                                                                                                                             
1. Panel Data 

2. Cross Section Data 

3. Time Series 

4. Baltaghi 

5. Static Panel Data 

6. Dynamic Panel Data 
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 آنهاتأثیر عملکرد دوره قبل و  طور طبیعی پویا هستندبهوری کل عوامل از جمله بهرهاقتصادی  متغیرهای
 : است زیر صورتبهمدل بیان ریاضی این توضیحات،  پ  از است. دوره بعد بهقابل انتقال و گسترش 

 
TFPit = β0 + β1LTFPit−1 + β2LTRit + β3LGMEit + β4LLMEit + β5LFMDit

+ β6LHETit + β7LMSit + Uit             (1) 

وری کل عوامل و بهره TFPکشورهای منتخب و معرف  iمعرف زمان، اندی   tدر رابطه باال، اندی  
وری کل عوامل با یک دوره تأخیر است )متغیر وابسته باوقفه( بهره itTFP-1متغیر وابسته تحقیق است. 

به  MSو  TR ،GME ،LME ،FMD ،HETکه در سمت راست معادله ظاهر شده است. همچنین، 
-ترتیب آمادگی فنی، کارایی بازار کاال، کارایی بازار نیروی کار، توسعه بازار مالی، آموزش عالی و مهارت

(، 6339های توضیحی مدل هستند که با الهام از مطالعات سکر و سالیوال )افزایی و اندازه بازار متغیر
(، ادکوئیست 6332(، آکینلو و آدمو )6332(، بالکرزاک و پیترزاک )6332(، کاتب )6332فادیران و آکانبی )
وری بهرهموتور محرکه رشد که  جاآن از، البته. اندشده انتخاب( 6334سرداراغلو ) و (6332و هنریکسون )

 قراررا بر آمادگی فنی تمرکز اصلی خود . تحقیق حاضر استفناوری و دانش ، عصر حاضردر  کل عوامل
در به عنوان متغیر توضیحی آمادگی فنی کلی بر استفاده از شاخص ، عالوهبه همین دلیلاست.  داده

جدیدترین دسترسی به آن یعنی های شاخصزیراز  نیزتا پنجم  محالت اول تخمین، در حاالت دو
و  3گذاری مستقیم خارجی، انتقال فناوری از طریق سرمایه6ها، جذب فناوری در سطح بنگاه3هافناوری

کلی شاخص  به جای 5توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات جایگزینتعداد کاربران اینترنت به عنوان 
وری کل عوامل به صورت جامع و کامل تا تأثیر آمادگی فنی بر بهره شدهدر مدل استفاده آمادگی فنی 

سازمان تحقیقاتی کنفران  هئیت  وری کل عوامل از پایگاهبهره تجربیهای داده، ضمناًگردد. بررسی 

 استخراج شده است. 4مجمع جهانی اقتصاد ز پایگاها های عوامل فزاینده کاراییو داده 0مدیره

 

 ( برآورد مدل5
های متغیرها استوار است و استفاده از داده اقتصادسنجی بر فرض ایستاییهای معمول روش استفاده از

رگرسیون  تشکیل تواند بهمی زمان از و کواریان  متغیرها و عدم استقالل میانگین، واریان  ایستانا
سال است، انجام آزمون  33این تحقیق کمتر از  مورد مطالعه دراز آنجا که طول دوره اما،  .بیانجامدکاذب 

شرح نتایج به و بررسی شدایستایی متغیرها  2لوین، لین و چوروش  به. با این حال، نیستایستایی الزامی 
درصد برای کلیه  84در سطح اطمینان )سری زمانی دارای ریشه واحد(  0Hداد فرضیه  نشان 3جدول 
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احتمال کاذب بودن  عبارتی، کلیه متغیرها در سطح نایستا بوده وشود. بهمتغیرهای مدل پذیرفته می
اما، بررسی ایستایی تفاضل مرتبه اول متغیرها نشان داد کلیه متغیرها ایستا  رگرسیون برآوردی وجود دارد.

 . احتمال کاذب بودن رگرسیون برآوردی منتفی است هستند و
 

 آزمون ایستایی متغیرها :1جدول 

 نتیجه

 سطح تفاضل مرتبه اول

احتمال پذیرش  متغیر
 صفر

بحرانی  مقدار
(34/3) 

احتمال پذیرش 
 صفر

مقدار بحرانی 
(34/3) 

I(1) 33/3 63/4- 56/3 36/3- TEP 

I(1) 33/3 92/9- 38/3 35/6- TR 

I(1) 33/3 34/2- 68/3 23/3- ALT 

I(1) 33/3 65/9- 36/3 63/6- FLT 

I(1) 33/3 96/5- 52/3 38/3- FDIT 

I(1) 33/3 38/4- 53/3 39/3- ICT 

I(1) 33/3 42/4- 39/3 55/3- GME 

I(1) 33/3 29/4- 32/3 43/3- LME 

I(1) 33/3 65/2- 66/3 83/3- FMD 

I(1) 33/3 83/5- 54/3 66/3- HET 

I(1) 33/3 42/9- 35/3 35/6- MS 

 های پژوهشمنبع: یافته

 
هستند، باید وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای توضیحی  I(1)با توجه به این که متغیرها از نوع 
وجود همجمعی میان متغیّرها نیازی به ایستا کردن  صورتگیرد. زیرا، در و متغیر وابسته مورد آزمون قرار 

ده استفاوجود همجمعی  برای بررسی 3. در این تحقیق از آزمون کائواستاعتماد  قابل نتایج و نیست آنها
متغیّرهای توضیحی با متغیّر وابسته همجمع هستند و بین آنها  نشان داد 6شرح جدول نتایج به وشد 

  .رابطه بلندمدت تعادلی وجود دارد

 جمعی کائو: نتایج آزمون هم5دول ج
 cointegration Kao 3ت حال 6ت حال 3حالت  5حالت  4حالت 
65/3- 

[33/3] 
34/3- 

[33/3] 

39/3- 

[33/3] 
52/3- 

[33/3] 
35/3- 
[33/3] 

t_statistic 

value_p 

 شهای پژوهنبع: یافتهم

 
، رواز اینهای مقاطع مختلف در طول زمان است. ترکیب دادهحاصل های تابلویی داده مدلهمچنین، 

                                                                                                                             
1. Kao 
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گانه در حاالت ششآزمون این شود. نتایج لیمر بررسی  Fبا انجام آزمون باید ها قابلیت ترکیب داده
)یکسان بودن  0Hفرضیه است. بنابراین،  بیشتر از مقدار جدول اتیمحاسب Fشان داد مقادیر ن تخمین

 . شدپذیرفته ( های تابلوییصورت دادهبه تخمین مدل)رد و اثرات گروه عرض از مبدأها( 

ارائه  3در جدول  نتایج وحالت برآورد شد  4یافته در تحقیق به روش گشتاورهای تعمیممدل ، در نهایت
از دوره ( N)تعداد مقاطع  بایدیافته تعمیمستفاده از روش گشتاورهای به ذکر است برای ا الزمشده است. 

و دوره  53و تعداد مقاطع  استدر تحقیق حاضر چنین  .(6336بیشتر باشد )باند،  (T)ها زمانی یا سال
یافته برای برآورد برای اطمینان از مناسب بودن روش گشتاورهای تعمیم سال است. همچنین، 36زمانی 
سارگان که برای اثبات شرط اعتبار تشخیص بیش از  آزمون انجام شده است. نخست، آزمون مدل، دو

مناسب بودن دهنده فرضیه صفر آن نشان و رفتهبه کار  ابزاری متغیرهای حد یعنی اعتبار صحت
نشان  حاالت مختلف تخمیندر درصد احتمال آماره سارگان  4مقدار بزرگتر از  متغیرهای ابزاری است.

در تخمین مدل شده ابزارهای استفاده  . لذا،کرد رد توانداد عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخالل را نمی
است  AR(2و مرتبه دوم ) AR(1)دوم، آزمون همبستگی پسمانده مرتبه اول  از اعتبار الزم برخوردارند.

دارای باید یافته، جمالت اخالل ( در تخمین گشتاورهای تعمیم3883) 3آرالنو و بوند به زعمکه 
از در هیچ یک نتایج نشان داد  .همبستگی سریالی مرتبه اول و فاقد همبستگی سریالی مرتبه دوم باشند

های تجربی همخوانی داده بررسیرای بعالوه، به .ورش تصریح وجود نداردت خمینتگانه حاالت پنج

 3تعدیل شده نزدیک به  2Rو  2Rو نتایج نشان داد شد مدل ارزیابی  زشانکویی بر، مفهومی مدل و
نتایج  بیقاز تطنیز عالمت متغیرهای مستقل البته،  است. شده نکویی مدل برازش به معنایکه  است

  .حکایت داردبا مبانی نظری تخمین 
 

 مدل تحقیق به روش گشتاورهای تعمیم یافته: نتایج برآورد 3 جدول

 1حالت  5حالت  3حالت  6حالت  0حالت 
 متغیر وابسته:

 وری کل عواملبهره

 ضریب
 (t)آماره

 ضریب
 (t)آماره

 ضریب
 (t)آماره

 ضریب
 (t)آماره

 ضریب
 (t)آماره

 ▼متغیرهای توضیحی

*662/3 

(354/2) 

*633/3 

(838/4) 

*383/3 

(299/4) 

*663/3 

(333/2) 

*662/3 

(393/2) 
LTEP(-1) 

    

*436/3 

(233/2 ) 
LTR 

   

*832/3 

(993/33)  
LALT 

  

*229/3 

(843/8)   
LFLT 

 

*233/3 

(634/9 )    
LFDIT 

                                                                                                                             
1. Arellano & Bond 
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**333/3 

(335/6)     
LICT 

*564/3 

(924/4) 

*533/3 

(296/4) 

*526/3 

(688/2) 

*533/3 

(838/4) 

*539/3 

(239/4) 
LGME 

***328/3 

(539/6 ) 

***332/3 

(388/6 ) 

***353/3 

(633/6 ) 

***354/3 

(628/6 ) 

**633/3 

(869/6 ) 
LLME 

**333/3 

(993/6) 

**688/3 

(445/6) 

**369/3 

(926/6) 

**366/3 

(958/6) 

**368/3 

(923/6) 
LFMD 

**656/3 

(833/6) 

***325/3 

(328/6) 

**629/3 

(339/3) 

**633/3 

(225/6) 

**623/3 

(635/3) 
LHET 

*226/3 

(294/33) 

*234/3 

(825/8) 

*229/3 

(268/33) 

*933/3 

(333/33) 

*299/3 

(928/9) LMS 

823/2 
(463/3) 

835/2 
(435/3) 

332/2 
(436/3) 

252/2 
(432/3) 

352/2 
 (429/3) 

Sargan Test 

Statistic 

333/3 333/3 333/3 333/3 333/3 AR(1) 

223/3 433/3 959/3 225/3 294/3 AR(2) 

938/3 295/3 283/3 939/3 224/3 2R 

242/3 234/3 256/3 222/3 232/3 2A. R 

593 593 593 593 593 Number of obs 
53 53 53 53 53 Number of groups 

 است(. %33و  %4، %3** و *** به ترتیب سطوح معناداری ، های *های پژوهش )نشانهمآخذ: یافته

 

 ( تفسیر نتایج6
که وری کل عوامل در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است های آن بر بهرهآمادگی فنی و مؤلفهتأثیر 

(، 6333(، ددریک و همکاران )6332وری و نتیجه مطالعات ادکوئیست و هنریکسون )با مبانی نظری بهره
آمادگی افزایش  به این معنا کههمخوانی دارد.  (3382و هژبرکیانی و سرلک )( 6335رینکن و وکچی )

 شزایموجب اف جویی در زمان از سوی دیگرهای معامالتی از یک سو و صرفههش هزینهکا بافنی 
 است. همچنین، افزایش آمادگی فنی موجب بهبود سازماندهی عوامل تولید، شدهوری کل عوامل بهره

را وری کل عوامل بهرهدر نهایت  وای و تعامل بهتر مدیریت و نیروی کار شده برقراری ارتباطات شبکه
  است.  افزایش داده

که با نتیجه وری کل عوامل در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است کارایی بازار کاال بر بهرهتأثیر 
افزایش کارایی  به این معنا که( نیز همخوانی دارد. 6334سرداراغلو ) و (6332مطالعات آکینلو و آدمو )

گذاری مستقیم خارجی، جلوگیری از جذب سرمایهوکار، افزایش بازار کاال از کانال توسعه فضای کسب
، کاهش منابعگذاری دستوری کاالها و ... موجب تخصیص بهینه ایجاد انحصار، پرهیز از قیمت

 وری کل عوامل تولید شده است. های تولید و رشد بهرههزینه
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که با نتیجه وری کل عوامل در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است کارایی بازار کار بر بهرهتأثیر 
بهبود کارایی بازار کار  به این معنا که( همخوانی دارد. 6334سرداراغلو ) و (6332مطالعات آکینلو و آدمو )

کارفرما به رشد کیفی و کمی تولیدات و  وپذیری نیروی کار و بهبود تعامل نیروی کار با افزایش انعطاف
 وری کل عوامل کمک نموده است. افزایش بهره

که با نتیجه وری کل عوامل در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است توسعه بازار مالی بر بهرهتأثیر 
آبادی و ( و شاه3384(، سسهردوست و افشاری )6332(، فادیران و آکانبی )6339مطالعات سکر و سالیوال )

دسترسی آسان و کم هزینۀ  بامالی  هایافزایش توسعه بازار این معنا کهبه ( همخوانی دارد. 3383فعلی )
کاهش  سببهای اقتصادی مولد و پربازده مالی فعالیت تأمینبخش خصوصی به منابع مالی و کمک به 

 ه است.   شد عواملوری کل تولید و افزایش بهره هایهزینه
وری کل عوامل در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است آموزش عالی و مهارت افزایی بر بهرهتأثیر 

آبادی و همکاران (، شاه6334(، سرداراغلو )6332(، کاتب )6332که با نتیجه مطالعات فادیران و آکانبی )
انجام حجم بیشتری از  بانیروی کار آموزش دیده افزایش تعداد  به این معنا که( همخوانی دارد. 3382)

وری نهایی سرمایه، تجهیزات و وری خود سبب افزایش بهرهافزایش بهره ضمنکار در واحد زمان، 
تعویق قانون بازده و  بیشتراختراع، اکتشاف و نوآوری انجام  باهمچنین، تأسیسات تولیدی شده است. 

 کمک نموده است.مقیاس  به فزاینده بازده وتخصیص بهینه منابع  بهنزولی 
که با نتیجه مطالعات وری کل عوامل در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است اندازه بازار بر بهرهتأثیر 

( همخوانی دارد. 3382) عیسی زاده و صوفی مجیدپور( و 6334(، سرداراغلو )6332آکینلو و آدمو )
وری کل عوامل های ناشی از مقیاس موجب رشده بهره، افزایش اندازه بازار داخلی به علت صرفهبنابراین

ای جدید، ای سرمایهاز مسیر دستیابی به کاالهای واسطهنیز شده است. افزایش اندازه بازار خارجی 
های دیگران و مهندسی معکوس، امکان های جدید تولید، امکان تقلید از فناورییادگیری روش

 راهم نموده است.  وری را فکشورهای دیگر در زمینه افزایش بهره مدیریتی گیری از تجارببهره
وری کل عوامل در کشورهای منتخب مثبت و وری یک دوره قبل( بر بهرهمتغیر وابسته )بهرهتأثیر 

( نیز همخوانی دارد. زیرا، افزایش 3382آبادی و همکاران )که با نتیجه مطالعات شاهمعنادار است 
 و داردوری حکایت هت رشد بهرهاز وجود شرای  مناسب ساختاری ج ایوری کل عوامل در هر دورهبهره

 .کندکمک میوری در دوره بعد نیز به افزایش بهره
 

 ها( جمع بندی و پیشنهاد7
کارایی بازار نیروی کار، ، کارایی بازار کاال، آمادگی فنی شامل عوامل فزاینده کاراییتأثیر ، در این تحقیق

وری کل بهرهبر با تأکید بر آمادگی فنی افزایی و اندازه بازار مهارتو عالی آموزش  توسعه بازار مالی،
ضریب  نتایج نشان داد که برآورد گردید 6333-6332دوره  طیدر کشورهای منتخب  عوامل تولید

ضرایب همچنین، . وری کل عوامل مثبت و معنادار استآمادگی فنی و چهار مؤلفه آن بر بهره تخمینی
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بر افزایی کاال، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، اندازه بازار و آموزش عالی و مهارتارایی بازار ک تخمینی
 : شودپیشنهاد می بنابراین .مثبت و معنادار است وری کل عواملبهره

های انتقال فناوری ،گیری از تحقیق و توسعه خارجیهای تحقیق و توسعه داخلی، بهرهبا افزایش فعالیت
برای زمینه  تا افزایش یابدو آمادگی فنی آنها های داخلی بنگاهفناوری ظرفیت جذب  ،جدید خارجی

 .  شود بیشتروری کل عوامل بهرهدر پرتو آن  و تولیدی فراهماصالح و بهبود فرایندهای مدیریتی و 

های لغو حمایتها، افزایش ثبات اقتصاد کالن زمینه برای افزایش کیفیت نهادی، توسعه زیرساختبا 
دهی عالمت باتا شود فراهم بر مبنای سازوکار بازار  گذاریقیمتو داخلی صنایع خاص  وها دولت از بنگاه

وری کل عوامل تولید بهره ،های تولیدکاهش هزینه و تخصیص بهینه منابع ،صحیح به تولیدکننده
 .یابد افزایش

نظام  تعبیهاستقرار نظام حقو  و دستمزد متناسب با کارایی نیروی کار و  ،قوانین بازار کار اصالح با
 شود تا تقوبت در نیروی کارتولید  هاینهادهدیگر استفاده موثرتر از  برای ۀانگیز ،تشویق و تنبیه مترقی

 . ابدیافزایش عوامل وری کل بهره

در  در بازارهای مالی و سرکوب مالیدولت  ممانعت از مداخلههای دولتی و واگذاری مالکیت بانک با
ی هاکاهش ریسک نقدینگی بنگاه و های مولد و کارآفرینانهفعالیتآسان و کم هزینه  تأمین مالی جهت
 .افزایش یابدوری کل عوامل بهره کاهش و های تولیدهزینهاقدام شود تا  تولیدی

)سمت تقاضا( با نیاز بازار  متناسب کارکنانخدمت  حینآموزش های برنامهآموزش عالی و نظام 
افزایش  باو  گرددفراهم در فرایند تولید دانش و فناوری و کاربرد جذب  برای هزمینتا  شود ساماندهی

 .  اضافه گرددوری کل عوامل تولید بهرهبر نگری و مهارت نیروی کار نوآوری، جامع

همچنین، رفع موانع تجاری، بهبود  و تولید ناخالص داخلیافزایش رشد  و دانش هایتقویت مؤلفهبا 
 خارجی اقدام شود. داخلی و ها در جهت افزایش اندازه بازار قوانین گمرکی، کاهش تعرفه

 با موضوعای هنبود مطالعو  پذیریهای شاخص رقابتانتشار داده سال از 63از  گذشت کمتر از ،در پایان
شود. زیرا، به های تحقیق یاد میبه عنوان محدودیتوری تأثیر کلیه عوامل فزاینده کارایی بر بهرهبررسی 

 .تحقیق گردیدریزی مبانی نظری پی بر شدنو زمان مورد مطالعهمحدودیت در طول دوره ترتیب سبب 

 منابع 

پذیری صنایع با فناوری برتر در پذیری نیروی کار بر رقابت(. اثر انعطاف3383اربابیان، شیرین و میرزایی، محمد. )

  .22-88 (:23)34، پژوهشنامه بازرگانیایران. 

 کل وریارتقای بهره در توسعه و تحقیق و انسانی سرمایه نقش (. تحلیل3383امینی، علیرضا و انصاری، زهرا. )

 .48-96 (:63)2، اقتصاد مالی و توسعهمنتخب.  خدماتی هایدر بخش تولید عوامل
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های عمومی گیری و تحلیل شاخص(. اندازه3383علیرضا.، فرهادی کیا، علیرضا و ازوجی، عالءالدین. )امینی، 

-632 (:33)3، اقتصاد و الگوسازیهای اقتصادی ایران، با رویکرد نوین. وری به تفکیک بخشبهره

383. 

 اپ پنجم.، چنی نشر . تهران:اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن(. 3398بهکیش، محمدمهدی. )

(. بررسی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای 3398پیکارجو، کامبیز و آبرون، نرج . ) ،ترابی، تقی.

 .338-323 (:2)3، مطالعات مالیدرحال توسعه نفتی و غیر نفتی. 

(. بررسی تأثیر فناوری اطالعات و 3399جعفری صمیمی، احمد.، دقیقی اصلی، علیرضا و عرب، مهشاد. )

 . 3-66 (:8)3، اقتصاد مالیوری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب جهان. ارتباطات بر بهره

های ایران ای کارایی بخش صنایع بزرگ در استان(. تحلیل مقایسه3392پور، نادر و هژبر کیانی، کامبیز. )حکیمی

 . 339-322 (:65)66، دانش و توسعهبا استفاده از روش تابع مرزی تصادفی. 

ها )سمت(. (. اقتصاد سنجی. تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه3398درخشان، مسعود. )
 چاپ هفتم.

وری کل (. اثر توسعه مالی و اعطای تسهیالت بانکی بر بهره3384سسهردوست، حمید و افشاری، فتح اله. )

 . 663-643 (:63)4، نمطالعات اقتصادی کاربردی ایراعوامل تولید در بخش صنعت. 

پذیری کشورهای عضو اوپک، با تأکید بر (. ارزیابی وضعیت رقابت3383آبادی، ابوالفضل و صادقی، حامد. )شاه

 .3-34 (:8)2، فناوری رشد محور.های نوآوریمؤلفه

اقتصاد و وری کل عوامل در ایران. (. تأثیر توسعۀ مالی بر بهره3383آبادی، ابوالفضل و فعلی، پریسا. )شاه

 . 333-333 (:65و  63)2، تجارت نوین

(. اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر 3382آبادی، ابوالفضل.، مرادی، علی و تورانی، نیکتا. )شاه

 . 3-64 (:94)66، پژوهشنامه بازرگانیوری کل عوامل تولید در کشورهای صادرکننده نفت. بهره

 ، چاپ اول. انتشارات کویرهای پولی و مالی. تهران، (. سازمان3383شیرکوند، سعید. )

 مستقیم گذاریسرمایه تأثیرگذاری درجه (. نقش بازبودن اقتصاد در3392. )الهطیبی، سید کمیل و بابکی، روح

پژوهشنامه  ایران. اقتصاد برای درسی اقیانوسیه:-آسیایی کشورهایی صادرات بر (FDI) خارجی

 .38-29 (:59)36، بازرگانی

وری کل عوامل تولید، پیشرفت تکنولوژیکی، (. رشد بهره3382زاده، سعید و صوفی مجیدپور، مسعود. )عیسی

 .63-59 (:5)33، مدلسازی اقتصادیتغییرات کارایی: شواهد تجربی از صنایع تولید ایران. 

وری (. تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره3385پور، زهره. )اسکندریفالحی، محمد علی.، جندقی میبدی، فرشته و 

 . 93-332 (:32)5، مطالعات اقتصادی کاربردی ایرانکل عوامل تولید در اقتصاد ایران. 
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)تحقیق و توسعه( در رشد  R&D(. اهمیت کیفیت نیروی انسانی و 3393کمیجانی، اکبر و معمارنژاد، عباس. )

 .3-33 (:33)9، پژوهشنامه بازرگانیاقتصادی ایران. 

(. تحلیل تأثیر کاهش نابرابری آموزشی بر 3385ندی، سمیرا. )شپور، رضا و سلیمیعلی.، رنجمتفکرآزاد، محمد

 .53-26 (:6)63، ریزی در آموزش عالیپژوهش و برنامهوری کل عوامل تولید در ایران. بهره

انتشارات ترجمان: برادران شرکاء، حمیدرضا و پارسائیان، علی. (. اقتصاد کالن. م3383منکیو، گریگوری ان. )
 ، چاپ سوم.دانشگاه عالمه طباطبایی

-(. ارزیابی اثرات سرریز تکنولوژی حاصل از صادرات کاالها بر بهره3382نجاتی، مهدی و اکبری فرد، حسین. )

-322 (:3)33، تجارت نویناقتصاد و  .های بخش صنعت: مورد ایرانوری کل عوامل تولید در زیرگروه

353. 

رسا، چاپ  فرهنگی خدمات تهران: مؤسسه سنجی. اقتصاد در همجمعی و واحد (. ریشه3329نوفرستی، محمد. )
 اول.

وری کل عوامل تولیدی صنایع بزرگ در گیری تغییرات بهره(. اندازه3398. )هادی زنوز، بهروز و بختیاری، حمید

 .653-622 (:6)33، اقتصادیپژوهشنامه های ایران. استان

 کل و سرمایه وریبهره بر ارتباطات و اطالعات فناوری تأثیر بررسی(. 3382هژبر کیانی، کامبیز و سرلک، احمد. )

-333 (:38)33، اقتصاد مالی .یزد( استان صنعتی بزرگ هایکارگاه موردی: )مطالعه ایران در تولید عوامل

93.  
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