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  چکیده

 يوربهره انیم يگرنجر تیرابطه عل یپژوهش بررس نیهدف ا ،يکار بر رشد اقتصاديروین يوربهره تیبا توجه به اهم     
که  هیفرض نیآزمون ا يفولر برا یکیو د يگرنجر تیپژوهش از آزمون عل نیاست. در ا رانیدر ا يصادکار و رشد اقتيروین

-یم 1357- 93 يهاسال یدوره مورد بررس شده است.است، استفاده  ي) رشد اقتصاديکار علت (گرنجريروین يوربهره
 برقرار است. يکار و رشد اقتصاديروین يورهرهب نیرابطه دو طرفه ب کی رانیدهد که در اقتصاد اینشان م جینتا باشد.

 
 يورگرنجر، بهره تیعل ،يرشد اقتصاد: کلمات کلیدي

 
   

 

  مقدمه 

 ياریآن از مطالب مهم علم اقتصاد بوده است. بس جادیو عوامل ا يمقدار رشد اقتصاد ،ياقتصاد يهالیاز زمان آغاز تحل     
بلکه ؛ دانندینم افتهیتوسعه  يکشورها يو رشد اقتصاد شرفتیرا عامل پ یکیزیف هیتنها سرما ،ياز صاحب نظران اقتصاد

 ،ياقتصاد اتیشود. در ادبیم يرشد اقتصاد جهیکار و در نتيروین يوربهرهعلم است که منجر به  نیا اتیها و کشفافتهی
مهم است و هر  يو توسعه اقتصاد رشد ندی) در فرايو فناور هی(کار،سرما يعوامل و منابع رشد اقتصاد يریبه کارگ یچگونگ

کاهش خواهد  یو انسان یکیزیفمنابع  يریشدت به کارگ جیبه تدر ردیقرار گ يباالتر یافتگیچه اقتصاد در سطح توسعه 
اساس به  نی. بر همابدیمنابع ارتقاء  نیا یفیسطح ک د،یعوامل تول ییو کارا یفن يرهاییتغ قیشود از طر یم یو سع افتی

 يهاتیدر فعال دیکل عوامل تول يسطح بهره ور شیافزا يبرا طیشرا ،يدرکنار فناور هیتر عوامل کار و سرماکارا يریکارگ
 .[1] شود یم همفرا ياقتصاد
 يتوسعه اقتصاد ياز ضرورت ها یکیبه عنوان  يبهره ور تیو در حال توسعه، به اهم افتهیتوسعه  يهمه کشورها امروزه

بهبود آن،  يهاو روش يورمنظور اشاعه نگرش به مقوله بهره در حال توسعه، به يلب کشورهااغ بیترت نیدارند. به ا دیتأک
مختلف  لیبه دال ،يور. در کشور ما توجه به مقوله بهرهانجام داده اند نهیزم نیرا در ا یقابل توجه يها يگذارهیسرما

 یرغم برخ یاست و عل دهیغفلت واقع گرددر جامعه، مورد  يورنبودن فرهنگ و نگرش درست به بهرهازجمله حاکم 
بهره  يخصوص ارتقا ردر برنامه سوم توسعه د داتیتأک یو برخ يبهره ور یسازمان مل سیاقدامات انجام شده مانند: تأس



 
برداشته شود  نهیزم نیدر ا يمؤثرتر يقدم ها دیاست و با ماندهیباق يادیمطلوب فاصله ز تیبه وضع دنیهنوز تا رس ،يور

[2]. 
از اندازه بر درآمد  شیب يمند هستند، اتکابهره يادیز یکه از منابع نفت رانیکشورها به خصوص کشور ا یدر برخ مروزها

 دیدر کشور مورد تهد داریپا يکار باعث شده است که رشد اقتصاد يروین تیفیبه ک یتوجه یحاصل از فروش نفت و ب يها
 يدر کنار فناور هیعوامل کار و سرما يریبه کارگ داریپا يرشد اقتصاد فبه هد دنیراه رس نی. مناسب ترردیقرار بگ يجد

منجر به  يبهره ور شیافزا نیکند. ا یفراهم م ياقتصاد يها تیدر فعال يسطح بهره ور شیافزا يرا برا طیاست، که شرا
از بهره  یناش ياقتصاد دشود. بهبود رش یم يتوسعه اقتصاد گریمرحله به مرحله د کیاز  دیتر ساختار تول عیانتقال سر

است که رشد  یعی. طبابدی شیافزا یناخالص داخل دیاقتصاد از لحاظ جمع تول تیشود که ظرف یکار  موجب م يروین يور
 بر خانوارها بگذارد. يشتریب یتواند اثرات رفاه یباالتر در بلند مدت م ياقتصاد
 شیرود.افزا یتوسعه به شمار م یبود آن منشأ اصلاست و به یفرهنگ و نگرش به کار و زندگ کی يبهره ور نیهمچن

 شیکار باعث افزا يروین يو رشد بهره ور شیکار است.افزا يروین يآن ،در گرو ارتقا و رشد بهره ور يداریو پا دیمداوم تول
 .[3] شود یافراد م یباعث بهبود سطح زندگ قیطر نیگردد که از ا یکار م يرویو درامد ن دیتول

کار، نه فقط  يرویخصوص ن نیاست، در ا رانیدر ا يرشد اقتصاد یاز منابع اصل یکیکار  يروین يهره وراست که ب روشن
 تیدقت و حساس د،یعوامل تول ریسا يریدر به کار گ دیخدمات خود را بهتر عرضه کند، بلکه با دیبا دیدر خدمات تول

کار  يرویکار به خصوص ن يروینقش ن نیشوند. بنابر ابرخوردار  يترباال یینشان دهند تا آن عوامل هم  از کارا يشتریب
 یانسان هیسرما يکارکه دارا يرویاست. ن تیحائز اهم يبه اهداف باالتر رشد اقتصاد یابیدست يمتخصص و ماهر برا

 .[4] ودش یم شتریب يکار باعث رشد اقتصاد يروین شتریب يبوده و بهره ور شتریب يبهره ور يباشد، دارا يشتریب
صادر کننده نفت که  يدر حال توسعه، به خصوص کشورها يکار در کشورها ينبرو يبهره ور تیا توجه به اهمب حال
رشد  يبرا یکار به عنوان محرک يروین يبهره ور شیافزا ایشود که آ یسوال مطرح م نیهستند، ا ینفت يبر درآمدها یمتک

 ایشود؟ و یکار محسوب م يروین يهبود هرچه بهتر بهره ورب يراب ازین شیپ کیبه عنوان  يرشد اقتصاد ایاست؟  ياقتصاد
  است. يگرید يبرا یآنها دو طرفه است و هر کدام محرک نیکه رابطه ب نیا

  
  

  پیشینه پژوهش
  

هستند که در توابع رشد در  يعوامل موثر بر رشد اقتصاد نیمتخصص از مهم تر ریکار اعم از متخصص و غ يرویو ن هیسرما
. منابع انسانی مولد مهم ترین سرمایه سازمان تلقی می گردد که می تواند موجبات تغییر و تحول در ندشوینظر گرفته م

 پیش باید بلکه یابد، نمی ارتقا تصادفی طور¬نابع انسانی بهم وريسایر عوامل سازمانی و نتایج اساسی را فراهم آورد.  بهره
 نیازهاي پیش تامین منظور به. گیرد قرار سازمان توجه مورد ائماًد و فراهم آن نیاز مورد ساختاري و سازمانی نیازهاي
بهبود و تعالی سازمانی کامالً  هاينظام نقش سازمان، در انسانی نیروي وريبهره ارتقاء آن پی در و ساختاري و سازمانی

 .[5]شناخته شده است 
در اکثر  .[6] سازمان کارکنان توسط شده رائها) کار ساعات( واقعی ستاده نرخ از است عبارت انسانی نیروي وريبهره

سازمان ها، به منظور اندازه گیري بهره وري نیروي انسانی، مقدار فیزیکی کاالي تولید شده و یا ارزش کاال و خدمات و در 
-ه نظر میزیرا اندازه گیري ساعات کار واقعی مشکل ب کنند؛یرا بر تعداد نیروي انسانی تقسیم م هبرخی موارد ارزش افزود



 
رسد. چنانچه براي محاسبه بهره وري نیروي کار ارزش افزوده بر تعداد کارکنان تقسیم شود، در این صورت شاخص نشان 

  .[7]کرده اند  ایجادمی دهد که هر یک از کارکنان به طور متوسط چه مقدار ارزش افزوده 
 نیا جیقرار دادند. نتا یابیمورد ارز يو رشد اقتصاد یانسان هیسرما نیرابطه ب یتجرب یبررس کی ی)، ط1995و اوون ( نالس
آموزش و رشد  نیب یهمبستگ یباشد. ول می قراربر يبهداشت ورشد اقتصاد نیب يقو یدهد که همبستگ ینشان م یبررس

 .[8] است فیضع ياقتصاد
پرداخته  يبر رشد اقتصاد دیلکل عوامل تو يبهره ور تیاهم یکشور، به بررس 145 ي)، با استفاده از داده ها2006( سومچ

 .[9] همراه است دیکل عوامل تول يبا رشد بهره ور د،یاز رشد تول %14از آن است که به طور متوسط  یحاک جیاست. نتا
رشد  یپول انجام داده است، به بررس یالملل نیکه با همکاران صندوق ب ي)، در مطالعه ا2006( ناچینگاه و فورتاینگ

مطالعه  نیا جیپرداخته است. نتا 2003 - 1963 يهاسال نیب هیجریدر کشور ن دیکل عوامل تول يو بهره ور ياقتصاد
دو  نیا انیم یارتباط منطق يایبوده که گو دیلتو یهمراه رشد منف د،یعوامل تول يبهره ور یدهد که رشد منف ینشان م

 .[10] شاخص است
را  ي(آموزش و بهداشت) و رشد اقتصاد یانسان هیسرما نیبطه برا یزمان ي)، با استفاده از روش سر2008و دامونت ( آکا
هر دو  ياز سو تیحاصل نشان داد که رابطه عل جیقرار دادند. نتا یمورد بررس 1997 -1929 یدوره زمان یط کا،یآمر يبرا

 .[11] ستبرقرار ا يآموزش و بهداشت به سمت رش اقتصاد
 یپراکندگ زانیم یآموزش، به معن عیبا رد نظر گرفتن توز ،ير رشد اقتصادب یانسان هیسرما ریتاث ی، چگونگیسیو نف یلین

 یپراکندگ شیقرار دادند. در مطالعه خود نشان دادند، که با افزا یمورد بررس رانیا يشاغالن، برا نیدر ب لیتحص يهاسال
شاغالن در سطوح  لیسطح تحصرو، تمرکز بر ارتقاء  نیکرده است. از دایکاهش پ يدشاغالن، رشد اقتصا لیتحص يسالها
  .[12] خواهد داشت یدر پ يرشد بهره ور قیرا از طر يرشد اقتصاد شیافزا ،یآموزش عال يبه جا رستانیتا دب ییابتدا
 يمدل ها قیاز طر يو توسعه در رشد اقتصاد قیو تحق یانسان يروین تیفیک تیاهم ی، به بررسو معمار نژاد یجانیکم

وجود  يکار و رشد اقتصاد يروین يبهره ور نیب يمعنا دار ریداختند و نشان دادند که تاثدرون زا پر يرشد اقتصاد
 .[13]دارد
 ریکار متخصص و غ يرویو ن یکیزیف هیدر سرما شیدرصد افزا کیزاده و بکتاش، در مطالعه خود نشان دادند که عماد

 هیسرما نیشود. بنابر ا یبخش صنعت منجر مدر ارزش افزوده  شیدرصد افزا 0.11و  0.29، 0.34به  بیمتخصص به ترت
 .[4] زندیدامن م يبه رشد اقتصاد گرید يو از سو یصنعت دیتولسو رشد کیبخش صنعت از  یانسان يرویبر ن يگذار

) تای(پانل د یبیترک يهاداده افتیبا ره رانیا يدیتول عیصنا يبر رشد اقتصاد يوربهره ریتأث ی، به بررسو همکاران فطرس
 12.34طور متوسط به  ،یمورد بررس يهادر سال رانیا عیپژوهش، صنا جیپرداختند. بر اساس نتا 1379 -86 يهاسالدر 

 زیدرصد ن 69بخش بوده است.  نیدر ا دیکل عوامل تول يوراز رشد بهره یآن، ناش زدرصد ا 16.6است.  درصد رشد داشته
 .[14] مربوط بوده است هیسرما يددرصد به رشد موجو 13.5کار و  يرویاز رشد ن یناش

 1390 -1353 يهاسال یط يبر رشد اقتصاد کاريروین وريو بهره هیسرما يموجود گذارينحوه اثر ی، به بررسعاشورزاده
حاصل از  جیستفاده شده است. نتا) اvar( يبردار حیخود توض يو الگو وهانسنیپژوهش از آزمون  نیپرداخته است. در ا

باشد. اما در کوتاه  یم هیسرما يو موجود یناخالص داخل دیتول نیمدت ب لندب یرابطه تعادل کیوجود  از یحاک ق،یتحق
 .[15] است شتریب یناخالص داخل دیکار با تول يروین وريشاخص بهره ریمدت ارتباط متغ

 
بهره وري کشورهاي در )، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست 1392و همکاران ( محمدزاده

مورد اندازه گیري و تجزیه و تحلیل قرار دادند و سپس رابطه بهره وري و  2007-1998حال توسعه منتخب طی دوره 
است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که تعداد  دهرشد اقتصادي در کشورهاي با رشد بهره وري باال بررسی ش



 
هستند و از نظر کارایی فنی، فقط کشور کویت روي تابع مرزي تولید قرار دارد.  0.9کشور داراي کارائی کمتر از  17

 تونی،همچنین از نظر کارایی مدیریتی، کشورهاي آذربایجان، بلغارستان، گرجستان، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، ل
  .[16] مغولستان، اوکراین و تونس باالترین مقدار کارایی را به خود اختصاص داده اند

  
 

  علیت گرانجر
  

اصل  نیآزمون براساس ا نی. ایزمان يهايسر انیم تیعل صیتشخ جهت .است يآزمون فرض آمار کی1گرانجر تیعل      
نوبل اقتصاد را  زهیگرانجر است که جا ویگرانجر حاصل کار کل تیعل .»بر معلولش مقدم است یعلت از نظر زمان«است که 

-یم انیگذشته باشد، ب ایتواند علت حال ینم ندهیکه آ تیواقع نی) با استفاده از ا1969(نجر اگر. او به ارمغان آورد يبرا
 ریآن مقاد که از ینسبت به حالت يشتریبا دقت ب tX گذشته ریبا استفاده از مقاد tY يکه چنان چه مقادبر جار کند

 یگذشته ریهرگاه مقاد؛ به عبارتی دیگر دنگوییم tY يرا علت گرنجر tXصورت  نیشود، در ا ینبیشیپ شود،یاستفاده نم
از آنچه  شتریب ،کمک کند يبه طرز معنادار tYي مانند گرید یزمان يسر یندهیآ ریمقاد ینیبشیدر پ tX یزمان سري
  .]17[است  Y ندیعلت فرآ X ندیفرآ مییکمک کند گو تواندیم tY خود یگذشته ریمقاد

  :ردیگیانجام مصورت زیر به یخط ونیدو رگرس Yو  X یزمان يو سرد انیگرانجر م تیعل صیتشخ يدر عمل برا

                                                                                           )1(  

                                                               )2(  
 

 ندیعلت فرآ X ندیفرآ شود کهفته میباشد، گ Y یزمان يسر ینیبشیپ يبرا يبهتر مدل ياگر مدل دوم به طرز معنادار
Y ردیگیانجام م يبردار ویتوسط مدل اتورگرس یزمان ياز دو سر شیب يگرانجر برا تیآزمون عل ،گرانجر اریدر مع .است 

[18].  
  
  

 شناسی تحقیقروش
 

کار.داده ها به صورت ساالنه هستند و  يروین يو بهره ور يرشد اقتصاد .میاز دو نوع داده استفاده کرده ا قیتحق نیدر ا     
 هزار نفر) - الیر اردیلیبدست آمده است. (م يو بانک مرکز رانیا يبهره ور یاز سازمان مل

به  یناخالص داخل دیتول، )gdpc(محاسبه درامد سرانه  يباشد. برا یدرامد سرانه م يسنجش رشد اقتصاد اریمع نجایا در
  )1383 هی. (سال پامکنییم میتقس) n( تیکشور را برجمع) gdp( ثابت متیق

 

                                                                                                                    )3(  
                                                
1. Granger causality 



 
نسبت ارزش ستانده (یا ارزش افزوده) به تعداد در سطح یک بخش از اقتصاد از  )Ip( براي اندازه گیري بهره وري نیروي کار

  شود.شاغلین استفاده می

                                                                                                                )4(  
  

  آمار توصیفی  .1جدول 
 آماره بهره وري نیروي کار مد سرانهآدر

 میانگین 100000.0 21.04485
 انحراف معیار 15084.94 4.276360
 چولگی 0.602734 0.399047
 کشیدگی 2.266877 1.852976

  احتمال 0.215577 0.221985
 جارك برا 3.068878 3.010288

  قیتحق يهاافتهیماخذ: 
 

. رهاستیمتغ يه تالطم باالبوده که نشان دهند شتریآن ب نیانگیکار از م يروین يبهره ور انسیجدول مقدار وار نیا در
مثبت  ریهر دو متغ یدارد. چولگ يشتریب یپراکندگ جهیاست، در نت شتریکار از درآمد سرانه ب يروین يبهره ور انسیوار

 نرمال هستند. عیتوز يدارا ری. با توجه به آماره جارك برا و احتمال هر دو متغدنامتقارن دارن یعیتوز رهایمتغ نیاست، بنابرا
 

  بهره وري نیروي کار  .1 نمودار
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  ماخذ: سازمان ملی بهره وري ایران



 
  

 نیدارد. در ا ینزول ریکار س يروین يبهره ور 1367تا  1355 يهاسال نیکه ب میکن یمشاهده م 1با توجه به نمودار 
  است. دهیمقدار رس نیبه کمتر 1367مقدار خود ودر سال  نیشتریبه ب 1355در سال  يوربهره یزمان يسر
  

  درآمد سرانه .2نمودار
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  ماخذ: بانک مرکزي

  
 یفاصله زمان نیدارد. در ا ینزول ریدرآمد سرانه س 1367تا  1355 يسالها نیکه ب میکن یمشاهده م 2با توجه به نمودار 

 دیشد شیو افزا یناخالص داخل دیافت مربوط به کاهش تول نیا لیو دال افتهیکشور بشدت کاهش  ینفت ریدرآمد سرانه غ
به  1386نسبتا ناهموار درآمد سرانه دوبرابر شده است، اما از سال  رشد کیبا  1386تا  1368بوده است. از سال  تیجمع

 مانده است. یثابت باق بایبعد درآمد سرانه تقر
 1367 يهادر سال بیبه ترت ریهردو متغ زانیم نیشتریب و نیکمتر کهشود یمشاهده م 2و  1 يبه روند نمودارها باتوجه

 1360تا  1355 يهاسال نیب  يدیهم جهت و هم سو هستند و جهش شد ریهر دو متغ راتییبوده است. که تغ 1355و 
  هم جهت رخ داده است. ریدر هر دو متغ

  
  هابررسی مانایی متغیر .2جدول

 حازمون ریشه واحد دیکی فولر براي سط

بدون عرض از مبدا و 
 روند

 شرح با عرض از مبدا با عرض از مبدا و روند

-0.585365 -4.448393 -2.164422 statistic 
lp 0.4568 0.0059 0.2222 prob 

-0.507493 -3.908552 -1.604448 statistic gdpc 0.4896 0.0222 0.4701 prob 



 
  ماخذ: یافته هاي تحقیق

  
مانا هستند. فرضیه  %5و متغیر درآمد سرانه در سطح  %1، متغیر بهره وري نیروي کار در سطح probبا توجه به اعداد 

  .باشندصفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد می شود، پس هر دو متغیر در سطح مانا می
  

  مانایی سیستمی .3نمودار 
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  ماخذ: یافته هاي تحقیق

  
  و قرار گرفتن نقاط درون دایره متغیرها به صورت سیستمی مانا هستند.با توجه نمودار 

  
 وقفه بهینه . 3جدول 

 LogL وقفه
نسبت حداکثر 

 راست نمایی
خطاي پیشبینی 

 نهایی
 حنان کویین شوارتز بیزین  آکاییک

0 -420.4367 NA 2.12+08 24.84922 24.93900 24.87984 
1 -362.5490 105.5599 8926374. 21.67935 21.94871 21.77121 
2 -355.2554 12.44205 7379045. 21.48561 21.93454* 21.63871 
3 -349.2815 9.487944* 6620545.* 21.36950* 21.99800 21.58384* 

  ماخذ: یافته هاي تحقیق
  

نسبت  يارهایبه معو با توجه  2وقفه  نیزیشوارتز ب اریباتوجه به مع نهیوقفه به شودیهمانطور که در جدول مشاهده م
  باشد.یم 3وقفه  نییو حنان کو کییآکا ،یینها ینیشبیپ يخطا ،ییحداکثر درست نما

  



 
  تخمین نهایی – 4جدول 

  تعداد مشاهدات  سطح احتمال Fآماره   فرضیه صفر  وقفه

2  

بهره وري نیروي کار 
علت رشد اقتصادي 

  نیست
7.03363  0.0031  35  

رشد اقتصادي علت 
کار بهره وري نیروي 

  نیست
5.60368  0.0086  35  

3  

بهره وري نیروي کار 
علت رشد اقتصادي 

  نیست
5.41978  0.0047  34  

رشد اقتصادي علت 
بهره وري نیروي کار 

  نیست
7.41113  0.0009  34  

   ماخذ: یافته هاي تحقیق
  

کار  يروین يعلت بهره ور يرشد اقتصاد زی، و ن يکار علت رشد اقتصاديروین يورهبهر) prob( با توجه به احتمال خطا 
 دو طرفه است. يکار و رشد اقتصاد يروین يبهره ور نیب تیشوند و رابطه عل یصفر رد م هیهر دو فرض نیباشد. بنابر ا یم
 نیتخم یو بررس يگرنجر تیآزمون عل یدر سطح، سپس بررس ریو مانا شدن هر دو متغ رهایمتغ ییمانا یتوجه به بررس با

رابطه دو  کی يکار و رشد اقتصاد يروین يبهره ور نیدهد که ب یرا م جهینت نی، آزمون ا3و  2وقفه با توجه به  یینها
توان به رشد  یم شود،یکار م يروین يبهره ور شیکه سبب افزا یعوامل ییباشد. حال با شناسا یطرفه کوتاه مدت برقرار م

کار  يرویدر ن شتریب يمنجر به بهره ور تواندیشود، م یم يرا که باعث رشد اقتصاد یعوامل نی. همچندیباالتر رس ياقتصاد
  شود.

  
  

  نتیجه و بحث
  

ها، عملکرد يگذار استیدر س دیدر سطح خرد و کالن روشن است. اما به رغم تاک دیتول ندیکار در فرا يروین تیاهم     
 ندیکار در فرا يرویتوان بالقوه ندهد که از  ینشان م ریاخ يدهه ها یط رانیدر ا يکار و رشد اقتصاد يروین يبهره ور

مشاهده شده است.  رانیدر اقتصاد ا يکار و رشد اقتصاد يروین يور هرهاز ب ياستفاده نشده است و همواره رشد کند دیتول
 يتوان چشم انداز یکار م يروین يدرآمد سرانه و بهره ور يبالقوه و بالفعل برا يبا توجه به وجود چالش ها و فرصت ها

 .[1] ارائه کرد یمتناسب با مقتضات زمان يبه اهداف برتر رشد اقتصاد یابیتدس يبرا
- 93دوره  یط يکار و رشد اقتصاد يروین يبهره ور نیب يگرنجر تیمقاله تالش شده تا رابطه عل نیاساس در ا نیا بر

دهد که رابطه کوتاه مدت   یشان مآزمون ن نیا جی. نتاردیقرار گ یفولر مورد بررس یکیاستفاده از آزمون د رانبایدر ا 1357
 ينشان دهنده رابطه مثبت بهره ور قیتحق نیا یبرقرار است. بطور کل يتصادکار و رشد اق يروین يبهره ور نیدو طرفه ب



 
باشد و با  یکار م يروین يعوامل موثر بر درآمد سرانه بهره ور نیاز عمده تر یکیاست.  يکار بر رشد اقتصاد يروین

 .دیباالتر رس يتوان به رشد اقتصاد یکار م يروین يگذار بر بهره ور ریتاث عوامل ییشناسا
 



 
  منابع

 
بر  دیکأبا ت يرشد اقتصاد يکار بر رو يروین يبهره ور ریتاث یبررس")، 1392س. (  ،ییه. پاشا لو،یور, ا. عل لهیپ ـ1

حماسه  یالملل نیکنفرانس ب نیاول، ")1389- 1344دوره، رانی(مورد مطالعه: کشور ایانسان هیسرما ینقش پراکندگ
  ).يو حسابدار تیریبر مد يکردی(با رو يصاد) و حماسه اقتانهیبر تحوالت خاورم يکردی(با رو یاسیس
 
  .24شماره ،ياقتصاد ي، مجله پژوهش ها"رانیدر اقتصاد ا يبهره ور یبررس"). 1384زنوز، پ. ( زادهیول ـ2
  
در  يمطالعه مورد(تاثیر بهره وري نیروي کار بر توزیع درآمد ")، 1389. (ر ،يز. شهناز ،یا. دهقان شبان ،یصباح ـ3

  .31) سال هجدهم، شمارهیـ پژوهش ی، مجله دانش و توسعه (علم"منتخب) يکشورها
 
  .32ـ17: 16. دانش و توسعه، "صنعت اثر آموزش بر ارزش افزوده بخش"). 1384(عمادزاده، م. بکتاش، ف.  ـ4
 

_5 P. Castka, C.J. Bamber, J.M. Sharp, (2003) "Measuring teamwork culture: the use of a modified 
EFQM model", Journal of Management Development, Vol. 22 Issue: 2, pp. 149-170.  

 
 _6 Jelley, R. B., Goffin, R. D., & Wagner, S. H. (2001). Does inducing halo improve performance 

rating accuracy? Presented at the annual meeting of the Administrative Sciences Association of 
Canada, London, Ontario. 

 
-سال یط رانیو رشد اقتصادي در ا يمصرف انرژ نیگرنجري ب تیرابطه علّ یبررس"، )1384( آرمن، ع. زارع، ر. -7

  .117 -143، صص )1384، ("1346-1381هاي 
 

8- Knowles, S., and Owen, D, (1955). Health Capital and Cross-Country Variation in Income Per 
Capita in the Mankiw–Romer–Weil model, Economics Letters, Vol . 48 , p. 99−106 . 

 
9- Somech, A.(2006). The effects of leadership style and team process on performance and 

innovation in functionally heterogeneous teams. Journal of Management,32(1), 132–157. 
 
10-Nachega, J.S. And Fontaine, C. (2006). Economic Growth and Total Factor Productivity in Niger. 

IMF Working Paper. 
 

 _11 Aka, Bedia F. and Dumont, j.c. (2008). «Health, Education and Economic Growth: Testing for 
Long-Run Relationships and Causal Links in the United States, Applied Econometrics and 
International Development, Vol. 8, p3. 

 
 يکار برا يروین لیصتح يمتوسط سالها يبر مبنا یانسان هیسرما نیتخم "). 1384ش. ( ،یسیم. نف ،یلین ـ12

 .1 -22، صفحه 25شماره  ران،یا ياقتصاد هاي¬، پژوهش"رانیا



 
، "رانیا يو توسعه در رشد اقتصاد قیو تحق یانسان يروین تیفیک تیاهم")، 1383ا. معمارنژاد، ع. ( ،یجانیکم ـ13

  .31ـ1، 83، تابستان 31شماره ،یفصلنامه پژوهشنامه بازرگان
 

 افتیبا ره رانیا يدیتول عیصنا يبر رشد اقتصاد يبهره ور ریتاث")، 1391م. ده موبد، ب. (فطرس، م. دهقانپور،  ـ14
  ."یبیترک يداده ها

 
 شیهما نی، اول"يکار بر رشد اقتصاد يروین يو بهره ور هیسرما يآثار موجود یبررس")، 1392عاشورزاده، ا. ( ـ15

  .یمل دیاز تول تیحما کردیبا رو رانیچشم انداز اقتصاد ا یمل یکیالکترون
 

در  يدر کشورها يو رشد اقتصاد يبهره ور")، 1392ا. عطارپور، س. ( ،يفرد، ح. اکبر يمحمدزاده، پ. اکبر ـ16
  .15ـ33، صص 24سال ششم، شماره  ،يبهره ور تیری، مد"حال توسعه منتخب

  
17- Granger, C.W.J. (1969). "Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral 

methods". Econometrica 37 (3), pp. 424–438. 
 
18- Lutkepo H. (2006). New introduction to multiple time series analysis. Springer, ISBN 

3540262393. 
 

 


