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چکیده
در اين مطالعه رابطه بلندمدت ميان ابعاد سرمايه انساني (آموزش و سالمت) و بهرهوری کل عوامل ()TFP
توليد ايران با استفاده از تحليل سری زماني طي دوره زماني  8319-75برآورد شده است .در کنار شاخصهای
سرمايه انساني از متغيرهای ديگری نظير انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي و موجودی سرمايه سرانه
بهعنوان متغيرهای کنترل استفادهشده است .تحليل همگرايي بلندمدت از طريق برآورد الگوی تصحيح خطای
نامقيد ( )UECMبر مبنای آزمون باند انجام و ضرايب بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از الگوی خود بازگشت
با وقفههای گسترده ( )ARDLبرآورد شده است .نتايج برآورد حاکي از اثر مثبت و معنيدار شاخصهای
سرمايه انساني و موجودی سرمايه سرانه بر سطح بهرهوری کل عوامل است .نتايج آزمون عليت در چارچوب
الگوی تصحيح خطا ( ،)ECMبيانگر وجود رابطه علي دوطرفه ميان سرمايه انساني از نوع آموزش و بهرهوری
کل عوامل توليد در بلندمدت است.
کلیدواژهها :بهرهوری کل عوامل توليد ،سرمايه انساني ،الگوی خود توضيح با وقفههای گسترده(،)ARDL
آزمون باند ،آزمون عليت ،ايران
طبقهبندی O40 ,J24 ,C32 :JEL
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مقدمه
امروزه در اقتصاد تمامی کشورها ارتقای بهرهوری به اولویتی ملی تبدیلشده است .اقتصاددانان ادامه
حیات و بقای اقتصادی کشورها را به توانایی مستمر در کسب تولید بهینه در ازای هر واحد ستاده وابسته
میدانند و عقیده دارند که بهرهوری موجب رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی افراد جامعه میشود.
افزایش بهرهوری ،افزایش تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد .بنابراین رشد تولید ناخالص داخلی را
میتوان محصول رشد بهرهوری کل دانست .همچنین برای سنجش استاندارد زندگی ،عموماً از معیار
تولید ناخالص داخلی استفاده میشود ،زیرا تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت کشور بیانگر درآمد
سرانه یا سطح استاندارد زندگی یک کشور است .بر اساس این معیار هر اندازه سرعت رشد تولید ناخالص
داخلی سرانه بیشتر باشد ،به همان نسبت ،متوسط ستاده یا ثروت تقسیمشده بین افراد جامعه افزایش
مییابد .افزایش درآمد سرانه ،قدرت افراد در دستیابی به کاالها و خدمات بیشتر و باکیفیت بهتر را
فراهم میآورد .در نتیجه افراد جامعه به سوی استاندارهای واقعی سطح زندگی پیش میروند (ابطحی و
کاظمی.)2 :8357 ،
بهطور خالصه میتوان گفت افزایش رشد اقتصادی ،کنترل نرخ تورم ،استفاده بهینه از منابع کمیاب،
افزایش قدرت رقابت اقتصادی ،افزایش دستمزدهای کارکنان ،کاهش هزینهها ،افزایش توان تولید و
غیره از نتایج بهبود بهرهوری است .بنابراین برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و دستیابی به توسعه
پایدار و رفاه اقتصادی جامعه ،شناخت و تعیین عوامل مؤثر بر بهرهوری امری ضروری به نظر میرسد.
بهرهوری بهعنوان منبع پویا و دائمی رشد اقتصادی ،تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد .امروزه
بین اکثر اقتصاددانان اتفاق نظر وجود دارد که سرمایهگذاری در نیروی انسانی یکی از مهمترین عوامل
تقویتکننده بهرهوری است (لوکاس 8811 ،8و رومر .)8880،2ازاینرو ،امروزه بیشتر کشورهای
درحالتوسعه و توسعهیافته مبالغ هنگفتی را در این بخش سرمایهگذاری میکنند؛ در ایران نیز منابعی
که در این بخش هزینه میشود از رشد روز افزونی برخوردار است.
لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهرهوری کل عوامل تولید 3ایران طی
دوره زمانی  8318-8375است و بر اساس مبانی نظری و تجربی ،اثر مثبت متغیرهای مذکور بر بهرهوری
کل عوامل ،فرضیات این تحقیق را تشکیل میدهند.
در این مطالعه رابطه میان سرمایه انسانی و بهرهوری کل بهگونهای متفاوت بررسیشده است.
درواقع ازآنجاکه آموزش و سالمت از ابعاد اصلی سرمایه انسانی میباشند ،اوالً ،برای سرمایه انسانی هر
دو بعد آموزش و سالمت بهطور همزمان موردبررسی قرار گرفته است .ثانیاً ،رابطه علی میان سرمایه
1. Lucas
8. Romer
)3. Total Factor Productivity (TFP
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انسانی و بهرهوری کل عوامل نیز تحلیل میشود .ثالثاً ،از روش آزمون باند 8برای بررسی رابطه تعادلی
بلندمدت میان متغیرها استفادهشده که محدودیت روشهای همگرایی بلندمدت مرسوم مثل انگل
گرنجر 2و یوهانسن -جوسلیوس 3را نداشته و برای مطالعاتی که دارای مشاهدات اندک هستند (مثل
این مطالعه) مناسب است.
تحقیق حاضر مشتمل بر هفت بخش است .پس از مقدمه در بخش نخست ،بخش دوم و سوم به
ارائه مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته است .در بخش چهارم و پنجم متغیرهای تحقیق معرفی و
الگو تصریحشده است .نهایتاً دو بخش پایانی ،نتایج برآورد الگو و نتیجهگیری را ارائه مینمایند.
 .1مباني نظري
اصوالً بهرهوری را میتوان در چارچوب اقتصاد خرد و کالن بررسی کرد .در اقتصاد خرد میتوان گفت،
که عمدهترین هدف یک شرکت ،کسب درآمد یا بهبیاندیگر سودآوری است .سود یک شرکت نیز تا
حد زیادی به بهرهوری آن در درازمدت بستگی دارد .سودآوری نمایانگر وضعیت مالی شرکت در زمان
حال و بهرهوری شاخص وضعیت شرکت در آینده است .در درازمدت ،بهرهوری سبب کاهش سطوح
قیمتها و در نتیجه کاهش هزینه متوسط تولید کاالها و خدمات در بازار و افزایش میزان سودآوری
محصوالت در واحدهای تولیدی میشود .پیامد چنین تحولی ،تأثیر چشمگیری بر افزایش تقاضا و از
همه مهمتر افزایش توان رقابت فعالیتهای اقتصادی در بازارهای داخلی و خارجی خواهد داشت .بهبود
بهرهوری افزایش فروش را در بردارد؛ بنابراین در درازمدت ،بهرهوری امکان پرداخت دستمزدهای باالتر
به کارگران را فراهم میکند و این موجب رضایت و خشنودی آنان میشود .رضایت و خشنودی روحیه
را تقویت میکند و به دنبال آن بهرهوری نیروی کار افزایش مییابد .کارکنان در شرایط بهرهوری باال
از وجود آموزش ،فرصتهای ارتقای شغلی و محیط کاری بهتر بهرهمند میشوند .ایجاد رضایت شغلی
و آموزش نیز باعث افزایش بهرهوری نیروی انسانی و در نتیجه بهبود بهرهوری کل میشود.
نتایج حاصل در سطح یک بنگاه را میتوان به کل اقتصاد تعمیم داد .بنابراین افزایش بهرهوری در
سطح کالن باعث افزایش رشد اقتصادی ،کنترل نرخ تورم ،دستیابی به سطح باالتر استاندارد زندگی،
افزایش قدرت رقابت اقتصادی ،کاهش هزینهها ،افزایش سودآوری و نهایتاً افزایش توان تولید و
شکوفایی اقتصادی میشود .بهرهوری در اقتصاد کالن ،در چارچوب الگوها و نظریههای رشد اقتصادی
قابلبررسی است که معموالً از آن بهعنوان عامل پسماند تعبیر شده که دربرگیرنده سرمایه انسانی،
تغییرات تکنولوژیکی ،فناوری و غیره است.4
1. Bounds Test
8. Engel and Granger
3. Johansen and Juselius
 .4در مطالعه حاضر بعد کالن بهرهوری مدنظر است.
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سرمایه انسانی و پیشرفت تکنولوژیکی دو نهاده کلیدی در همه مدلهای رشد درونزا هستند (آقیون
و هاویت .)2008 ،8نخستین گروه از مدلهای رشد درونزا ،که عموماً به عنوان مدلهای  AKشناخته
میشوند (ربلو ،) 8888 ،2سطح تکنولوژی و سرمایه را در معنی گسترده آن بررسی کردهاند که شامل
سرمایه انسانی میشود .سرمایه انسانی از طریق سرمایهگذاری در مهارتهای آموزشی یا یادگیری از
طریق انجام دادن انباشته میشود (لوکاس .)8881 ،در این مدلها ،دانش از طریق تجربه یا تحقیقات
عمومی به سرعت منتشر میشود و بازدهی کاهنده به سرمایه وجود ندارد .گالور و ویل )2000( 3و گالور
و موآو ،)2004( 4با استفاده از یک نظریه رشد واحد بیان میکنند که بازدهی سرمایه انسانی در مرحله
اولیه صنعتی شدن افزایش مییابد به طوری که والدین انگیزه زیادی برای توجه به آموزش فرزندانشان
دارند .با رشد پایدار درآمد ،جایگزینی انباشت سرمایه فیزیکی با انباشت سرمایه انسانی میتواند بهعنوان
موتور اصلی رشد عمل کند .شواهد تجربی نشان میدهد سرمایه انسانی یک عامل مهم در تعیین رشد
کشورها بوده یا تفاوت بهرهوری بین کشورها را توضیح میدهد (انگ و دیگران2088 ،7؛ بارو2083 ،1؛
گلدین2008 ،5؛ مادسن و دیگران.8)2080 ،1
اگرچه بعد آموزشی سرمایه انسانی بهوضوح نقش معنیداری در رشد اقتصادی دارد ،اما نباید اثر
سالمت را بهعنوان یک بعد مهم سرمایه انسانی و درنتیجه یک عنصر مهم رشد اقتصادی و بهرهوری
نادیده گرفت .تأثیر سالمت و بهداشت بر رشد و بهرهوری از چند کانال قابلبررسی است .اوالً ،کارگران
سالم به لحاظ جسمی و روحی پرانرژیتر و قویتر هستند .بنابراین آنها بهرهوری باالتری دارند و
دستمزدهای بیشتری را به دست می آورند؛ ضمن اینکه کمتر از محل کار به دلیل بیماری خود و یا
خانوادهشان غیبت میکنند .ثانیاً ،با افزایش طول عمر افراد در اثر ارتقای سالمتی ،میزان پسانداز (برای
دوران بازنشستگی) افزایش و در نتیجه روند سرمایهگذاری تسهیل خواهد شد .ثالثاً ،افراد با امید به
زندگی باالتر ،انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری در تحصیالت دارند و بازده باالتری از این
سرمایهگذاری بهدست میآورند .لذا بهبود سالمت از طریق اثرگذاری بر عملکرد بازار کار ،بهرهوری
نیرویکار ،سرمایهگذاری در نیروی انسانی ،پسانداز و غیره ،میتواند رشد درآمد را تحت تأثیر قرار دهد

1. Aghion and Howitt
8. Rebelo
3. Galor and Weil
8. Galor and Moav
5. Ang et al
6. Barro
7. Goldin
2. Madsen et al.
 .8جزئیات بیشتر درباره این مدلها در مطالعه بارو و ساال -ای -مارتین ( )8887ارائه شده است.
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(بلوم و کنینگ2007 ،8؛ استرلین8888 ،2؛ هامودی و ساچز .)8888 ،3در این میان برخی از اقتصاددانان
نیز معتقدند که مخارج بهداشتی دولت به دلیل اینکه جزء هزینههای مصرفی محسوب میشود،
فرصتهای سرمایهگذاری را کاهش داده و میتواند تأثیر منفی بر رشد تولید داشته باشد (آیسا و پویو،4
.)248 :2007
درحالیکه سرمایه انسانی بهطور مستقیم کارایی نیروی کار و بهرهوری را افزایش میدهد ،پیشرفت
تکنولوژیکی بهرهوری را بهطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار میدهد .مدلهای رشد مبتنی بر
تحقیق و توسعه ،فرض میکنند که بازدهی تحقیق و توسعه به شکل رانت انحصاری در بازارهای
محصول رقابت ناقص است .این ادبیات دو رویکرد را برای ابداع محصول به کار میگیرد ،که به نوع
ارتباط (افقی یا عمودی) محصول ابداعی با محصول موجود بستگی دارد .همانگونه که ادبیات نشان
میدهد ،ابداع موجب افزایش در تنوع و کیفیت محصول میشود.
7
مدلهای جدید رشد درونزای مبتنی بر تحقیق و توسعه ،مثل نظریه رشد شومپیتری (آقیون و
هاویت8881 ،؛ دیناپولوس و تامپسون8881 ،1؛ پرتو و اسمولدرز )2002 ،5اهمیت افزایش مستمر در
سطح تحقیقات را برای رشد پایدار طی زمان اثبات میکنند .همانگونه که این مدلها فرض میکنند،
فعالیت تحقیق و توسعه نیازمند وجود سرمایه انسانی و موجودی دانش علمی میباشند .منافع تحقیق و
توسعه به موجودی فعلی دانش میافزاید و ازاینرو رشد اقتصادی پایدار را به دنبال دارد .بنابراین پیشرفت
تکنولوژیکی از طریق سرمایهگذاری بنگاه در تحقیق و توسعه ایجاد میشود (گروسمن و هلپمن8888 ،؛
رومر )8880 ،1و آثار خارجی آن از طریق خصوصیت دانش و سرریزهای تکنولوژیکی مرتبط ،گسترش
مییابد.
ادبیات رشد درونزا غالباً تسهیل تجاری را در فرآیند سرمایهگذاری تحقیق و توسعه بنگاهها بدیهی
میدانند .تحقیقات این حوزه نشان میدهند که تجارت یکی از کانالهای مهمی است که سرریزهای
دانش و تکنولوژی را بین شرکای تجاری تسهیل میکند (بن-دیوید و الوی2000 ،8؛ کلر2002 ،80؛
ریورا-باتیز و رومر .)8888 ،88گروسمن و هلپمن ( ،)8888کو و هلپمن ( )8887و هلپمن و هفمایستر
( )8885نشان میدهند که تکنولوژی خارجی از طریق واردات محصوالت با کیفیت به محصوالت داخلی
1. Bloom and Caning
8. Esterlin
3. Humoudi and Saches
8. Aisa and Pueyo
5. Schumpeterian growth theory
6. Dinopoulos and Thompson
7. Peretto and Smulders
2. Romer
9. Ben-David and Loewy
10. Keller
11. Rivera-Batiz and Romer

11
26

تأثير ابعاد سرمايه انساني بر بهرهوری ...

وارد میشود و بهرهوری کل عوامل تولید افزایش مییابد .این سرریزهای تکنولوژی که از کشورهای
توسعهیافته وارد میشوند ،رشد را در کشورهای درحالتوسعه افزایش میدهند .از سوی دیگر ،بر اساس
مطالعه کوهن و لوینتال ،)8818( 8سرریزهای تکنولوژی به کشورهای درحالتوسعه به میزان زیادی
بستگی به ظرفیتهای جذب در این کشورها دارد و این ظرفیتها نیز به موجودی سرمایه انسانی
کشورهای پذیرنده تکنولوژی بستگی دارد.
 -2پيشينه تحقيق
 .2-1مطالعات داخلي
شاهآبادی (8312و  ،)8311در مطالعه خود به بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل تولید در اقتصاد
ایران پرداخته و الگوی موردنظر را با استفاده از روش یوهانسن و حداقل مربعات معمولی)OLS( 2
برآورد کرده است .نتایج برآورد نشان میدهد که انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و خارجی،
شاغلین دارای تحصیالت عالی (بهعنوان جانشین سرمایه انسانی) ،نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به
نیروی کار ،شاخصهای باز بودن اقتصاد ،رابطه مبادله ،نرخ تورم و نرخ ارز واقعی بر بهرهوری کل اثر
دارند؛ ضمن اینکه سه متغیر اول اثر قویتری نسبت به سایر متغیرها بر بهرهوری دارند.
نقش سالمت و بهداشت در ارتقای بهرهوری نیروی کار اقتصاد ایران ،توسط امینی و حجازی
( )8311تحلیل و ارزیابیشده است .در این مطالعه ،امید به زندگی بهعنوان شاخص بهداشت و سالمت،
سرمایه فیزیکی سرانه و درصد تولید بالفعل به بالقوه ،مهمترین عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی کار
هستند .نتایج برآورد الگو با استفاده از روش  ARDLبرای دوره  ،8313-8341بیانگر آن است که برای
دستیابی به بهرهوری باالتر ،عالوه بر ارتقای سطح بهداشت و سالمت ،میتوان از طریق افزایش سطح
سرمایه فیزیکی سرانه و کاهش ظرفیتهای بیکار ،به این هدف دست یافت.
جهان شاهی ( ،)8311با بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل بخش صنعت ایران ،به کمک
الگوهای اقتصادسنجی و با استفاده از دادههای تلفیقی 3در دوره زمانی  ،8312-8354نتیجه میگیرد که
یک درصد تغییر در متغیرهای سرمایهگذاری در آموزش نیروی انسانی ،بیش از  2/3درصد تغییر در
بهرهوری کل ایجاد میکند .از طرفی یک درصد تغییر در شاخصهای سرمایه انسانی ،بهرهوری را در
همان جهت و کمی کمتر از  0/7درصد تغییر میدهد.
امینی و حجازی آزاد ( ،)8315با استفاده از دادههای آماری سری زمانی  8313-8345به روش مدل
خود بازگشت با وقفههای گسترده ،)ARDL( 4به بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل ()TFP
1. Cohen and Levinthal
8. Ordinery Least Squares
3. Pooled Data
)8. Autoregressive Distributed Lag (ARDL
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در اقتصاد ایران پرداختهاند .برای این منظور از دادههای نسبت شاغالن دارای تحصیالت عالی (بهعنوان
جانشین سرمایه انسانی) ،سرمایه تحقیق و توسعه دولتی و نسبت تولید بالفعل به بالقوه بهعنوان شاخص
میزان استفاده از ظرفیتها استفاده کردند .نتایج حاصل از برآورد نشان میدهد که در بلندمدت سرمایه
تحقیق و توسعه دولتی ،نسبت شاغالن دارای تحصیالت عالی و نرخ بهرهبرداری از ظرفیتها ،آثار مثبت
و معنیداری بر بهرهوری داشته است.
در مطالعه مشابهی ،نایبی و دیگران ( )8318میزان اثرگذاری عوامل مؤثر بر رشد بهرهوری کل
عوامل تولید ایران را در قالب سرمایه انسانی ،ساختار اقتصادی ،ساختار سرمایه ،شدت تقاضا و پیشرفت
فنی محاسبه و بررسی کردند .نتایج این مطالعه با استفاده از روش پسماند سولو برای دوره زمانی -8350
 8317حاکی از آن است که سرمایه انسانی ،ساختار سرمایه و شدت تقاضا اثر مثبت و پیشرفت دانش
فنی ،تغییرات ساختاری و عدم کارایی در تخصیص منابع اثر منفی بر رشد بهرهوری کل عوامل داشتهاند.
عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل با تأکید بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران و  23کشور
منتخب دیگر طی دوره زمانی  2001-8881توسط امینی و دیگران ( )8318بررسی شده است .نتایج
مطالعه بیانگر اثر مثبت و معنیدار انباشت سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،انباشت هزینههای تحقیق و
توسعه ،نرخ ثبتنام ناخالص دوره دانشگاهی ،درجه باز بودن اقتصاد و نرخ بهرهبرداری از ظرفیتها بر
بهرهوری کل است.
 .2-2مطالعات خارجي
مایر ،)8813( 8در مطالعهای با بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی کار و تحلیل دادههای موجود،
نتیجه میگیرد که آموزش و فرهنگ با  1/7امتیاز بیشترین تأثیر را بر بهرهوری نیروی کار دارند و پس
از آن بهداشت با  1/7امتیاز ،تغذیه و مسکن با  1امتیاز و حملونقل با  4امتیاز در اولویتهای بعدی قرار
دارند.
در مطالعهی هو و خان ،)8881( 2منابع رشد اقتصادی چین بررسی شده است .نتایج این مطالعه
نشانگر تأثیر مثبت رشد بهرهوری کل عوامل در رشد اقتصادی است ضمن اینکه مهمترین عامل مؤثر
بر رشد بهرهوری کل ،سرمایه انسانی بوده که تحت عنوان آموزش ،توسعه بهداشت و افزایش امید به
زندگی ایفای نقش کرده است.
بلوم و کنینگ ( )2008از چهار طریق اثر سالمتی و بهداشت را بر بهرهوری ارزیابی کردهاند .نتیجه
اصلی بررسی آنها این است که یک سال افزایش امید به زندگی جامعه ،باعث  4درصد افزایش در تولید
ملی میشود و افزایش هزینهها برای بهبود سالمتی و بهداشت ،به واسطه اثری که بر بهرهوری نیروی
کار دارد ،قابل توجیه است.
1. Mayer
8. Hu and Khan
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گانو )2007( 8با استفاده از چارچوب حسابداری رشد ،اثر سرمایه انسانی را بر بهرهوری کل عوامل
تحلیل کرده است .نتایج این مطالعه بر مبنای یافتههای نظریههای رشد نیست؛ یعنی سرمایه انسانی
یک تعیینکننده مهم رشد و بهرهوری در نظر گرفته نشده است.
برونزینی و پیسلی )2008( 2با بررسی ارتباط بلندمدت بین بهرهوری کل عوامل ،تحقیق و توسعه،
سرمایه انسانی و زیرساختارهای عمومی بین نواحی ایتالیا طی دوره زمانی 2005-8810نتیجه میگیرند
که سرمایه انسانی اثر قویتری بر بهرهوری دارد؛ ضمن اینکه نتایج آزمون علیت ،تنها وجود رابطه علی
یکطرفه را از سوی سرمایه انسانی بر بهرهوری تأیید میکند.
کو و دیگران )2008( 3به بررسی و تحلیل اثر نهادها بر سرریزهای تحقیق و توسعه بینالمللی و
نقش سرمایههای تحقیق و توسعه داخلی بر بهرهوری پرداختهاند .نتایج حاصل از بررسی آنها با استفاده
از دادههای تابلویی  24کشور برای دوره  2004-8858بیانگر این است که بین بهرهوری کل ،سرمایه
تحقیق و توسعه داخلی و خارجی و سرمایه انسانی همگرایی وجود دارد.
بررسی کانالهای مؤثر بر رشد اقتصادی چین در مطالعه توان و دیگران )2008( 4صورت گرفته
است .آنها با استفاده از دادههای تابلویی 7نتیجه میگیرند که سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،1رشد
بهرهوری کشورهای پذیرنده را تحت تأثیر قرار میدهد و این در حالی است که انباشت سرمایه تحقیق
و توسعه و سرمایه انسانی نقش مهمتری از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بهبود بهرهوری و رشد
منطقهای ایفا میکنند.
تیکسیرا و فورتونا )2080( 5با بررسی رابطه میان سرمایه انسانی ،سرمایه تحقیق و توسعه واردشده،
تجارت و بهرهوری برای اقتصاد پرتغال ،بیان میدارند که سرمایه انسانی اثر بیشتری نسبت به سرمایه
تحقیق و توسعه وارد شده بر بهرهوری دارد.
گوتیرز )2088( 1در پژوهشی به بررسی ارتباط بلندمدت میان بهرهوری کل عوامل تولید صنعت و
موجودی سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی با استفاده از روش همجمعی یوهانسن برای 25
کشور طی دوره زمانی  2088-8810پرداخته است .نتایج پژوهش نشان میدهد که سرمایه تحقیق و
توسعه اثر مثبت و معنیداری بر بهرهوری صنایع دارد ،اما میزان آن بستگی به سرمایه انسانی دارد.

1. Ganev
8. Bronzini and Piselli
3. Coe et al
8. Tuan et al
5. Panel Data
6. Foreign Direct Investment
7. Teixeira and Fortuna
2. Gutirreze
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سابق2

آرازمورادو و دیگران ،)2084( 8با استفاده از روش مرز تصادفی برای  87کشور اتحاد شوروی
( )FSUطی دوره زمانی  2001-8887به بررسی اثر کانالهای تکنولوژیکی بر کارایی کشورها
پرداختهاند .نتایج بررسی آنها نشان میدهد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی ،کارایی
تکنولوژیکی را بهبود میبخشند .به عالوه عوامل ذکر شده اثر مثبت بر بهرهوری کل عوامل تولید دارند
که در نهایت به صورت افزایش در تولید ناخالص داخلی نمود مییابد.
شرنگل و دیگران ،)2084( 3در مطالعه خود اثر سرمایه دانش 4را بر بهرهوری کل عوامل تولید چین
بررسی کردهاند .آنها با بهکارگیری دادههای تابلویی  28منطقه چین طی دوره زمانی  2005-8811و
مدلهای فضایی ،اثر سرمایه دانش را بر رشد بهرهوری کل منطقهای تأیید میکنند.
 .3معرفي متغيرها و شاخصهاي تحقيق
بهرهوری کل عوامل تولید :عمومیترین شاخصها برای بررسی عملکرد اقتصادی یک کشور ،تولید
سرانه نیروی کار (یا به ازای هر ساعت کار) یا اصطالحاً بهرهوری نیروی کار و بهرهوری کل عوامل
است (تیکسیرا و فورتونا.)2007 ،
شاخص تولید به ازای هر کارگر ،رشد بهرهوری را به صورت مابهتفاوت میان نرخ رشد تولید بر
مبنای تولید ناخالص داخلی در قیمتهای ثابت و جمعیت شاغل (یا تعداد ساعات کار) ،اندازهگیری
میکند .بهرهوری نیروی کار رایجترین مقیاسی است که در مورد یک اقتصاد ،صنعت و یا یک واحد
تولیدی بهکاربرده میشود .از دالیل این امر میتوان به سهم نسبتاً زیاد هزینه نیروی کار در ارزش
بسیاری از فرآوردهها و نیز موجود بودن اطالعات مربوط به نهاده نیروی کار در مقایسه با دادهها و
اطالعات موجود مربوط به نهادههای دیگر مانند سرمایه اشاره کرد.
آن بخش از رشد تولید که مربوط به رشد کمی نهاده نیست ،به رشد بهرهوری کل عوامل تولید
مربوط میشود .بهطور روشنتر به لحاظ اقتصادی TFP ،یا پسماند سولو افزایش تولید ناشی از افزایش
در کارایی بوده که باعث افزایش ارزش افزوده و رشد اقتصادی میشود .با توجه به اینکه شاخص
بهرهوری کل عوامل برآیند تغییرات بهرهوری کار و سرمایه است و عملکرد بخش را به صورت کلی در
استفاده بهینه از منابع نشان میدهد ،در نتیجه استفاده از این شاخص نسبت به شاخصهای بهرهوری
نیروی کار و سرمایه ارجحیت دارد .بنابراین در این مطالعه از این شاخص استفادهشده است.

1. Arazmuradov and et al
)8 . former Soviet Union (FSU
3. Scherngell and et al
 .4دارایی نامشهود شامل اطالعات و مهارت کارکنان یک بنگاه ،تجربیات در فرآیند کسبوکار ،کار گروهی و یادگیری از طریق انجام دادن است.
سرمایه دانش مشابه عوامل فیزیکی تولید (زمین ،نیروی کار و سرمایه) نیست ،بلکه بر مبنای مهارتی است که کارکنان با یکدیگر سهیم میشوند
تا بر این اساس کارایی بهبود یابد .داشتن کارکنان ماهر و دسترسی به سرمایه دانش ،باعث میشود تا یک بنگاه نسبت به رقبایش دارای مزیت
نسبی باشد .سرمایه دانش ،مهمترین جزء سرمایه انسانی است.
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برای اندازهگیری بهرهوری معموالً از دو روش شاخص و تابع تولید استفاده میشود .در صورتی که
اطالعات مربوط به سهم عوامل تولید موجود باشد ،از روش شاخص برای به دست آوردن مقادیر کمی
بهرهوری استفاده میشود .شاخصهای دیویژیا 8و کندریک 2از جمله شاخصهای مرسومی هستند که
در این زمینه به کار گرفته میشود .در صورت در دسترس نبودن اطالعات سهم عوامل تولید ،از تابع
تولید استفاده میشود .در چارچوب حسابداری رشد ،تابع تولیدی که استفاده میشود به صورت زیر است:
()8
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که در آن Yt ،تولید واقعی At ،بهرهوری کل عوامل تولید Kt ،موجودی سرمایه و  Ttزمینهای
است (HLZ)t .نیروی کار مؤثر است که برابر با حاصلضرب سرمایه انسانی ( )Hدر اشتغال ( )Lو
ساعات کاری ساالنه ( )Zاست α(1-βt) .سهم سرمایه از تولید و  βسهم زمین از تولید ،تحت فرض
رقابت کامل است .تابع تولید دارای بازدهی ثابت نسبت به  Tt ، ktو  )HLZ(tاست (بنرجی و روی،4
 .)2084تابع تولید ارائهشده در رابطه ( )8یک تابع تولید تعمیمیافته است به این معنی که دربرگیرنده
زمین زراعی و نیروی کار مؤثر است .در واقع وقتی محصوالت کشاورزی بخش قابلتوجهی از تولیدات
یک کشور را تشکیل میدهد و زمین یک نهاده تولیدی مهم در اقتصاد کشور است ،نادیده گرفتن آن
باعث می شود برآورد تابع تولید دارای تورش باشد .با تغییرات منابع از کشاورزی به صنعت و خدمات،
انتظار میرود که سهم کشاورزی از کل تولید ( )βtطی زمان کاهش یابد.
با فرض رقابت کامل در بازار کاالها و نهادههای تولید ،بازدهی ثابت نسبت مقیاس و حداکثرسازی
سود ،بهرهوری کل عوامل تولید از رابطه ( )8بهدست میآید که عبارت است از:
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با برآورد پارامترهای رابطه فوق با استفاده از روشهای اقتصادسنجی ،میتوان مقدار کمی بهرهوری
را برای هر سال برآورد کرد .در این تحقیق دادههای شاخص بهرهوری کل عوامل تولید از دفتر
برنامهریزی و مدیریت اقتصاد کالن اخذ شده است.

1. Divisia Index
8. Kendrick Index
3. Arable land
8. Banerjee and Roy
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موجودی سرمایه انسانی :تواناییها و قابلیتهای نهادینهشده در وجود انسان سرمایه انسانی نامیده
میشود و دارای سه بعد اصلی آموزش ،سالمت و تجربه است .در این مطالعه به دلیل در دسترس نبودن
دادهها و اطالعات ،تنها دو بعد آموزش و سالمت در نظر گرفتهشده و از بررسی بعد دیگر سرمایه انسانی
(تجربه) اجتناب شده است.
متداولترین شاخصهای سرمایه انسانی (از بعد آموزش) عبارتاند از :نرخ ثبتنام ،8نرخ باسوادی
بزرگساالن ،2هزینههای آموزشی ،متوسط سالهای تحصیل نیروی کار ،3نسبت شاغالن دارای
تحصیالت عالی به کل شاغالن ،4ارزش پولی موجودی سرمایه انسانی و نمرات آزمون بینالمللی
دانشآموزان( 7تیکسیرا.)2007 ،
دو شاخص اول از شاخصهای مذکور ،به دلیل دسترسی آسان ،بیشتر در مدلهای رشد مورداستفاده
قرار میگیرند (منکیو و دیگران .)8882 ،1نرخ باسوادی بزرگساالن ،تنها گویای گام اول در مسیر تشکیل
سرمایه انسانی است و سایر جنبههای آموزشی را که در بهرهوری نیروی کار مؤثرند را نادیده میگیرد.
نرخ ثبتنام نیز شاخص ناقصی برای موجودی سرمایه انسانی است ،زیرا یک متغیر جریان بوده و
دانشآموزانی که جدیداً در مدرسه ثبتنام کردهاند ،هنوز بهعنوان بخشی از نیروی کار تعریف نشدهاند.
بنابراین نرخ ثبتنام ممکن است تغییرات در موجودی سرمایه انسانی را به درستی نشان ندهد ،مخصوصاً
طی دورانهایی که تغییرات جمعیتی و آموزشی به سرعت اتفاق میافتد .دو شاخص آخر (ارزش پولی
موجودی سرمایه انسانی و نمرات آزمون بینالمللی) نیز تنها به برخورداری آموزشی 5قسمت کوچکی از
جمعیت توجه کردهاند و برخورداری آموزشی سایر اقشار جامعه را بیاهمیت فرض کردهاند.
شاخصهای متوسط سالهای تحصیل نیروی کار و نسبت شاغالن دارای تحصیالت عالی به کل
شاغالن ،بهترین اطالعات را درباره موجودی سرمایه انسانی ارائه میدهند (احمدی شادمهری و دیگران،
 .)8318در این مطالعه از شاخص نسبت شاغالن دارای تحصیالت عالی به کل شاغالن استفاده شده
است .این شاخص از نوع ستاده بوده و با در نظر گرفتن قید اشتغال آثار واقعیتری از این متغیر بر تولید
بدست میآید .به عالوه این شاخص به دلیل در نظر گرفتن تمامی سطوح آموزش نیروی کار به ویژه
سطح آموزش عالی که در اشاعه دانش و نوآوری و جذب فناوریهای نوین مؤثر است ،میتواند متغیر
جامعتری برای سرمایه انسانی باشد.

1. Enrolment Ratio
8. Adult Literacy Rates
3. Average Years of Schooling
8. Monetary Value of Human Capital Stock
5. Students International Test Scores
6. Mankiw et al
7. Education Attainment
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شاخصهای امید به زندگی ،مخارج بهداشتی و تغذیه ،مرسومترین شاخصهای سرمایه انسانی (از
بعد سالمت) تلقی میشوند .از میان شاخصهای مذکور ،شاخص اولی تابعی از وضعیت بهداشت و
سالمت جامعه بوده و تنها بیانگر نرخ مرگومیر جامعه است .شاخص سوم ،نیز شاخص ناقصی بوده و
کمتر مورد استفاده قرار میگیرد .بنابراین از شاخص نسبت مخارج بهداشتی به تولید ناخالص داخلی
استفاده شده است.
دادههای سری زمانی شاغالن دارای تحصیالت عالی و اشتغال ،از دفتر برنامهریزی و مدیریت
اقتصاد کالن سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و آمارهای مخارج بهداشتی و تولید ناخالص داخلی
از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جمعآوریشده است.
موجودی سرمایه سرانه نیروی کار :اگر موجودی سرمایه در اقتصاد دارای رشد بیشتری نسبت به
نیروی کار باشد این امر موجب افزایش نسبت موجودی سرمایه به نیروی کار (شدت سرمایه) گشته و
بهرهوری کل عوامل تولید افزایش مییابد (شاهآبادی .)883 :8311 ،دادههای موجودی سرمایه فیزیکی
به روش موجودیگیری دائمی ،)PIM( 8توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبهشده و در
این مطالعه استفادهشده است.
موجودی سرمایه تحقیق و توسعه :تحقیق و توسعه فرآیندی است که از طریق آن اندیشهها به
تولیدات جدید تبدیل میشود و نیز تولیدات موجود باکیفیتتر میشود .تحقیق و توسعه یکی از منابع
تأمین پیشرفت فنی است .پیشرفت یا تغییرات تکنولوژیکی ،به کارگران این امکان را میدهد تا با استفاده
از ماشینآالت و تجهیزات بهتر ،کارایی و اثربخشی خود را باال ببرند .در واقع ،تغییرات فنی شرایط کار
را بهتر میکند ،ساعات کار را کاهش میدهد و به جریان تولید سرعت میبخشد (بریو کاسترو و دیگران،2
.)2002
موجودی سرمایه تحقیق و توسعه توسط چند شاخص تقریب زده میشود :تعداد محققان و مهندسان
(جونز ،)8887 ،3تعداد اختراع ثبتشده (فاگربرگ ،)8815 ،4نسبت (( R&D-(R&D/GDPگریلیچز،7
 ،)8811کل مخارج تحقیق و توسعه (کو و دیگران )8885 ،و غیره .فاگربرگ ( ،)8815شاخصهای
سطح تکنولوژی را به شاخصهای تکنولوژی نهاده( 1مخارج آموزشی ،مخارج تحقیق و توسعه ،اشتغال
محققان و مهندسان) و شاخصهای تکنولوژی ستاده( 5حق اختراع) تقسیم کرده است .شاخصهای

1. Perpetual Inventory Method
8. Barrio-Castro and et al.
3. Jones
8. Fagerberg
5. Griliches
6. Technological Input Measures
7.Technological Output Measures
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تکنولوژی نهاده بهطور مستقیم با ظرفیتهای یک کشور برای تقلید و همچنین توانایی نوآوری آن
مرتبط هستند .شاخصهای تکنولوژی ستاده نیز تنها با ابداع روشهای تولید و محصول مرتبط هستند.
در این مطالعه از شاخص تکنولوژی نهاده (بهطور دقیقتر ،مخارج تحقیق و توسعه به تولید ناخالص
ملی) استفادهشده است که نشان میدهد یک کشور بهطور متوسط چه کسری از تولید ناخالص ملی
(داخلی) خود را صرف امور تحقیقاتی میکند .دادههای سری زمانی شاخص مذکور ،از مطالعه صمدی
( )8311اخذ شده است.
تحلیل حاضر دوره زمانی  8318-8375را در برمیگیرد و کلیه دادهها به صورت سری زمانی و به
قیمت ثابت سال  8351است .در این مطالعه سعی بر این بوده که تا حد امکان دادهها و اطالعات مورد
نیاز از یک منبع استخراج تا امکان خطا کمتر شود ،ولی به دلیل کمبود اطالعات مورد نیاز ،در مواردی
از منابع مختلف استفاده شده و دوره مورد بررسی به سال  8318محدود شده است.8
 .4تصريح الگو
با توجه به مباحث ارائه شده در قسمتهای قبل ،هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر ابعاد سرمایه انسانی
بر سطح بهرهوری کل عوامل است .لذا الگوی مورد نظر در تحقیق حاضر بهصورت زیر معرفی میشود:
()3

LTFPt   0  1 LHEt   2 LH t   3 LKLt   4 LRDt   5 DUM   t

در اینجا )TFP( ،بهرهوری کل عوامل )HE( ،نسبت شاغالن دارای تحصیالت عالی بهکل شاغالن
(سرمایه انسانی از نوع آموزش) )H( ،نسبت مخارج بهداشتی به تولید ناخالص داخلی (سرمایه انسانی از
نوع سالمت) )KL( ،موجودی سرمایه سرانه نیروی کار )RD( ،نسبت مخارج تحقیق و توسعه به تولید
ناخالص ملی )DUM( ،متغیر مجازی مربوط به سالهای جنگ تحمیلی و  εtجزء اخالل هستند .کلیه
متغیرهای استفادهشده در سطح به صورت لگاریتمی هستند و نماد  Lبرای این منظور در نظر گرفتهشده
است.2
3
 .4-1همگرايي بلندمدت
به منظور آزمون وجود ارتباط تعادلی بلندمدت بین متغیرها ،از روش آزمون باند  ARDLاستفادهشده
است .الگوی  ARDLیک مدل پویا بوده که از مقادیر با وقفه متغیر وابسته و مقادیر جاری و با وقفه

 .8در اغلب مطالعات به دلیل محدودیت دسترسی به متغیر موجودی سرمایه ( )Kو مشکالت اقتصادسنجی در برآورد سهم عامل کار و سرمایه از
تولید ،شاخص بهرهوری تا سال  8314و  8317محاسبهشده است.
 .2برای برآورد الگو از نرمافزار مایکروفیت ( )Microfit 4.0استفادهشده است.
3. Long-run Cointegration
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متغیرهای مستقل استفاده میکند .از این طریق آثار کوتاه مدت بهطور مستقیم و رابطه تعادلی بلندمدت
بهطور غیرمستقیم برآورد میشود.
روش آزمون باند نیازمند برآورد مدلهای تصحیح خطای نامقید )UECM( 8زیر است:
n

n

n

n

i 0

i 0

i 0

i 1

LTFPt  a 0TFP   BiTFP LTFPt i   CiTFP LHEt i   DiTFP LH t i  EiTFP LKLt i 

()4

n

 FiTFP LRDt i  1TFP LTFPt 1   2TFP LHEt 1   3TFP LH t 1   4TFP LKLt 1   5TFP LRDt 1  1t
i 0

()1

n

n

n

n

i 0

i 0

i 0

i 1

LRDt  a0 RD   FiRD LRDt i   BiRD LTFPt i   CiRD LHEt i  DiRD LH t i 

LKLt i   1RD LTFPt 1   2 RD LHEt 1   3RD LH t 1   4 RD LKLt 1   5 RD LRDt 1   2

n

iRD

E
i 0

که در آن  تفاضل مرتبه اول است .روش  ARDLرا میتوان با صرفنظر از اینکه متغیرهای
موجود انباشته از مرتبه صفر ( ،I)0انباشته از مرتبه یک ( I)8و یا هر دو باشند ،به کار برد (بنرجی و
دیگران 8883 ،2و  .)8881آزمون باند ،آزمون والد 3برای سطوح با وقفه متغیرها در سمت راست UECM
بوده و آمارهای که برای این منظور مورد استفاده قرار میگیرد ،آماره  Fاست.
فرض صفر عدم وجود همگرایی بلندمدت بین متغیرها و فرض مقابل آن در معادله ( )4به ترتیب
بهصورت  H0 : 1TFP = 2TFP = 3TFP = 4TFP = 5TFP= 0وH1 : 1TFP ≠ 2TFP ≠ 3TFP ≠ 0
 ≠ 4TFP ≠ 5TFPتعریفشده و به اختصار نوشته میشود:
)FLTFP (LTFP| LHE, LH, LKL, LRD
به طور مشابه برای معادله ( )1فرض صفر و مقابل آن H0 : 1RD = 2RD = 3RD = 4RD= 0

 5RD= 0و  H1 : 1RD ≠ ≠5RD ≠ 4RD ≠ 3RD ≠ 2RDهستند؛ و به همین ترتیب برای سایر
معادالت عمل میشود.
آماره  Fدارای توزیع نرمال بوده که به ( I)0یا ( I)8بودن متغیرهای استفادهشده ،تعداد رگرسورها،
شامل عرض از مبدأ و یا روند و اندازه نمونه بستگی دارد .دو دسته از مقادیر  Fبحرانی توسط پسران و
شین )8888( 4و پسران و دیگران( )2008برای نمونههای بزرگ و نارایان )2007( 7برای نمونههای 30
)1. Unrestricted Error Correction Model (UECM
8. Banerjee et al
3. Wald Test
8. Pesaran and shin
5. Narayan
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تا  10تایی ارائهشده است .مقادیر بحرانی برای نمونههای بزرگ کامالً متفاوت از نمونههای کوچک
است .اگر آماره  Fمحاسبهشده بیشتر از حد باالیی باشد ،فرض صفر عدم همگرایی بلندمدت رد میشود
و اگر کمتر از حد پایینی باشد ،فرض صفر رد نمیشود .اگر آماره درون محدودهها قرار گیرد نمیتوان
نتیجهای گرفت؛ در این حالت باید با تعیین درجه انباشتگی متغیرهای موجود ،و به پیروی از روش
یوهانسن – جوسلیوس( )8880وجود همگرایی مشخص گردد (گش.)2 :2008 ،8
 .4-2برآورد ضرايب بلندمدت و کوتاه مدت الگو
وقتیکه با استفاده از آزمون همگرایی بلندمدت وجود رابطه تعادلی بلندمدت ثابت شد ،ضرایب بلندمدت
و کوتاه مدت برآورد میشود .برای این منظور الزم است که ابتدا تعداد وقفه بهینه در مدل  ARDLبا
استفاده از معیارهای انتخابی وقفه بهینه مثل شوارتز -بیزین ،)SBC(2آکاییک )AIC( 3و غیره تعیین
شود (نارایان و نارایان.)803 : 2004 ،
یک مدل ) ARDL (p,q1,q2,…qkرا میتوان بهصورت زیر نوشت:
k

()8

( L, P) yt   0    i ( L, qi ) xit  Wt  
i 1

که در آن،
()80

( L, P)  1  11 L1  2 2 L2     p p Lp ,

()88

 i ( L, qi )   i 0   i1 L   i 2 L2     iqi Lqi , i  1,2,, K

در اینجا yt ،متغیر وابسته α0 ،عرض از مبدأ و  Wtبرداری از متغیرهای ثابت مثل متغیرهای مجازی،
روندهای زمانی یا متغیرهای برون زا باوقفههای ثابت هستند .معادله بلندمدت نیز به صورت زیر نوشته
میشود:
k

()82

yt   0    i xi  Wt  t
i 1

 .4-3آزمون عليت
انگل و گرنجر نشان دادهاند که اگر سریهای زمانی  Xو ( Yبرای مثال) همگرای بلندمدت باشند،
باید علیت گرنجری حداقل در یک مسیر وجود داشته باشد؛ ولی جهت علیت مشخص نیست .در این
حالت ،مسیر علیت از روش الگوی تصحیح خطای برداری )VECM( 4مشخص میشود .با استفاده از
1. Ghosh
)8. Schwarts Bayesian Criterion (SBC
)3. Akaike Information Criterion (AIC
)8. Vector Error Correction Model (VECM
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این روش رابطه علی کوتاه مدت ،بلندمدت و تلفیقی قابلبررسی است .آزمون علیت گرنجری را میتوان
از طریق معادالت زیر انجام داد:
p

p

p

p

i 1

i 1

i 1

i 1

LTFPt   10    11i LTFPt i    12i LHEt i    13i LH t i   14i LKLt i 

()83

LRDt i   16i ECTt 1  u1t

p

15i


i 1


p

p

p

p

i 1

i 1

i 1

i 1

LRDt   50    51i LTFPt i    52i LHEt i    53i LH t i   54i LKLt i 

()85

LRDt i   56i ECTt 1  u 5t

p

55i


i 1

 βها پارامترهایی هستند که باید برآورد شوند ut ،جمالت خطای سریالی ناهمبسته 8و ECTt-1

بخش تصحیح خطای باوقفه هستند .آماره  Fمربوط به تفاضل متغیرهای توضیحی باوقفه ،داللت بر
معنیداری آثار علی کوتاهمدت و آماره  tمربوط به ضرایب تصحیح خطای باوقفه داللت بر معنیداری
آثار علی بلندمدت دارد.
 .5نتايج برآورد الگو
توجه به چند نکته قبل از انجام آزمون همگرایی بلندمدت ضروری به نظر میرسد .نکته اول مربوط به
انتخاب تعداد وقفه بهینه است .از یکسو تعداد وقفهی انتخابی باید به اندازه کافی زیاد باشد تا مسئله
همبستگی سریالی پسماندها را کاهش دهد و از سوی دیگر ،باید کم باشد تا مشکل زیاد از حد برآورد
شدن (به خصوص در مطالعاتی که دارای تعداد مشاهدات اندک هستند) صورت نگیرد (پسران و دیگران،
 .)301 : 2008بنابراین معادله ( )4با استفاده از روش  ،OLSبرای حالت با روند و بدون روند زمانی
برآورد گردید .در جدول ( )8معیارهای انتخاب وقفه شوارتز -بیزین ( ،)SBCآکاییک ( )AICو آمارههای
ضریب فزاینده الگرانژ )3LM( 2ارائهشده است .بر اساس معیارهای ( )SBCو ( )AICبرای هر دو حالت
با روند و بدون روند تعداد وقفه بهینه  2است .آمارهای ( )LMنیز استفاده از تعداد وقفه بیشتر از  8را
پیشنهاد میکنند.

جدول  :1انتخاب وقفهي بهينه الگوي تحقيق
1. Serially Uncorrelated Error Terms
 .2این آماره برای آزمون عدم وجود همبستگی سریالی پسماندها به کار میرود.
3. Lagrange Multiplier Statistics
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با روند
SBC
AIC
31/81 43/15
48/38 44/45
-----

8
2
3

95

بدون روند

LM
23/11
25/32
---

SBC
AIC
35/17 44/11
42/15 47/43
-----

LM
22/11
73/53
---

منبع :یافتههای تحقیق

نکته بعدی به درجه انباشتگی متغیرهای مورد بررسی مربوط میشود .انگ )2005( 8بیان میکند
که اگر متغیرهای موجود انباشته از درجه دو ( I)2یا بیشتر باشند ،آماره  Fمحاسبهشده توسط پسران و
دیگران ( )2008قابلاعتماد نیست .ازاینرو قبل از انجام آزمون همگرایی ،درجه انباشتگی متغیرها با
استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته )ADF( 2بررسی شد .نتایج این آزمون در جدول ( )2بیانگر این
است که کلیه متغیرها انباشته از مرتبه صفر ( LH ،LTFPو  )LKLیا یک ( LHEو  )LRDهستند.
جدول  :2نتايج آزمون ديکي – فولر تعميميافته
متغير
LTFP
LHE
LH
LKL
LRD

خصوصيات آزمون
با عرض از مبدأ
با عرض از مبدأ و روند
با عرض از مبدأ
با عرض از مبدأ و روند
با عرض از مبدأ
با عرض از مبدأ و روند
با عرض از مبدأ
با عرض از مبدأ و روند
با عرض از مبدأ
با عرض از مبدأ و روند

سطح
-8/85
-3/11
-7/23
0/88
-8/75
-3/18
-8/27
-3/58
-0/57
-2/57

تفاضل مرتبه اول
-----8/40
-3/18
---------7/14
-4/10

منبع :یافتههای تحقیق
توجه  :مقادیر بحرانی برای آمارههای  ADFبا عرض از مبدأ (و روند) در سطح معنیداری  7درصد )-3/17( -3/08 ،و برای تفاضل
مرتبه اول متغیرها با در نظر گرفتن عرض از مبدأ (و روند)  )-3/15( -3/02است.

آزمون باند برای تعیین وجود همگرایی ،از طریق برآورد معادالت ( )4تا ( )1به وسیله برآورد کننده
 OLSبررسی شد .نتایج این آزمون (جدول  )3داللت بر این دارد که همگرایی بلندمدت زمانی که
 LTFPو  LHEبه عنوان متغیرهای وابسته هستند ،وجود دارد .دلیل این امر آن است که مقادیر آماره
( FLTFP )8/88و ( FLHE)7/27بیشتر از مقدار بحرانی حد باالیی ( )3/58برای حالت بدون روند است.
بنابراین رابطه تعادلی بلندمدت بین بهرهوری کل عوامل و تعیینکنندههای آن وجود دارد .از سوی دیگر،
1. Ang
8. Augmented Dickey - Fuller
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نتایج این آزمون هیچگونه شواهدی را مبنی بر وجود رابطه همگرایی برای شرایطی که  LKL ،LHو

 LRDبه عنوان متغیرهای وابسته هستند ،ارائه نمیدهد.
در مرحله بعد ضرایب بلندمدت الگو از طریق برآورد معادله ( )3و انتخاب وقفه بهینه  ،2برآورد شدند.
این ضرایب به صورت زیر هستند:

ˆt

LTFPt = 4.78+0.11 LHEt+0.01 LHt+0.24 LKLt+0.05 LRDt + 0.13 DUM+
()0.030

()00.37

()0.084

()0.008

()0.040

()0.259

S.E

در بلندمدت موجودی سرمایه سرانه نیروی کار ( )KLبیشترین اثر را بر بهرهوری دارد .نسبت
شاغالن دارای تحصیالت عالی بهکل شاغالن ( )HEو نسبت مخارج بهداشتی به تولید ناخالص
داخلی( )Hبه ترتیب دارای اثر مثبت و معنیدار حدود  0/88و  0/08درصد بر بهرهوری هستند و شاخص
مخارج تحقیق و توسعه ( )RDاگرچه دارای اثر مثبتی است ،ولی این اثر بسیار ناچیز بوده و به لحاظ
آماری معنیدار نیست .ضریب متغیر مجازی سالهای جنگ تحمیلی نیز حدود  0/83درصد برآورد شده
که بیانگر اثر منفی سالهای جنگ تحمیلی بر بهرهوری است.
جدول  :3آمارههاي  Fبراي آزمون باند
آماره F

با روند

بدون روند

)FLTFP(LTFP|LHE,LH,LKL,LRD

]81/38 [0/000

]8/88 [0/008

)FLHE (LHE|LTFP,LH,LKL,LRD

]4/88 [0/032

]7/27 [0/083

)FLH (LH|LTFP,LHE,LKL,LRD

]0/52 [0/128

]8/38 [0/030

)FLKL(LKL|LTFP,LHE,LH,LRD

]2/05 [0/810

]0/18 [0/711

)FLRD(LRD|LTFP,LHE,LH,LKL

]2/17 [0/081

]2/08 [0/848

(I)8

(I)0

(I)8

(I)0

4/27

3/82

3/58

2/12

حدود بحرانی آماره  Fدر سطح  7درصد

منبع :یافتههای تحقیق

نتیجه برآورد ضرایب کوتاه مدت نیز در جدول ( )4داللت بر این دارد که ضریب تصحیح خطا
( )ECMبه لحاظ آماری معنیدار بوده و دارای عالمت مورد انتظار است .بنابراین تعادل بلندمدت قابل
حصول است .ضمناٌ این ضریب نشان میدهد که در صورت وارد آمدن شوک و انحراف از تعادل ،در هر
دوره  0/18درصد از عدم تعادل بهرهوری برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل میشود.
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در مجموع نتایج ارائهشده در این بخش اثر مثبت ابعاد سرمایه انسانی و سایر متغیرها را بر بهرهوری
تأیید میکند.
جدول  :4ضرايب برآوري کوتاه مدت براي الگوي (ARDL )2،2،1،2،2
متغير

ضريب

خطاي استاندارد

LTFPt-1
LHE
LH
LKL
LRD
DUM
C
ECMt-1

0/181
0/801
0/037
0/153
0/048
-0/881
4/288
-0/181

0/080
0/033
0/080
0/082
0/038
0/021
0/101
0/081

=0/02

آماره ] tسطح احتمال[
1/588
3/852
3/453
8/171
8/710
-4/422
5/071
-8/843

R 2 =0/11

F=24/82

][0/000
][0/004
][0/002
][0/051
][0/832
][0/000
][0/000
][0/000
R2= 0/80

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج آزمون همگرایی بلندمدت ،وجود رابطه تعادلی بلندمدت را بین متغیرها تأیید کرد؛ بنابراین باید
علیت گرنجری حداقل در یک مسیر وجود داشته باشد .جدول( )7نتایج آزمون علیت گرنجری کوتاه
مدت و بلندمدت را نشان میدهد.
جدول  :5نتايج آزمون عليت گرنجري
متغیرهای
وابسته

LTFP
LHE
LH
LKL
LRD

جهت عليت ( متغيرهاي مستقل)
کوتاه مدت
LTFP
--8/43
**7/40
0/80
0/88

LHE
*80/01
--0/82
0/27
*4/58

LH
*82/01
8/41
--*27/48
2/23

LKL
***3/44
2/73
*21/87
--8/87

LRD
2/43
*1/08
0/01
0/05
---

بلندمدت
ECT
* -0/18
***-0/02
----*-0/18

منبع :یافتههای تحقیق
توجه  ** ، * :و *** به ترتیب بر سطح معنیداری  %7 ،%8و  %80داللت دارند.

در معادلهای که بهرهوری به عنوان متغیر وابسته است ،نسبت شاغالن دارای تحصیالت عالی بهکل
شاغالن ،نسبت مخارج بهداشتی به  GDPو موجودی سرمایه سرانه نیروی کار ،علت گرنجری بهرهوری
در کوتاهمدت هستند .در معادله ( LH ، LTFP ،)LHEو  LKLبه لحاظ آماری معنیدار نیستند،
درحالیکه  LRDعلت کوتاهمدت آن محسوب میشوند .همچنین در معادله ( ،)LHبهرهوری و
موجودی سرمایه سرانه علت گرنجری کوتاهمدت سرمایه انسانی است .بنابراین در کوتاهمدت ،رابطه
علی دوسویه میان بهرهوری و سرمایه انسانی از نوع سالمت ( )LHو رابطه علی یکطرفه از سرمایه
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انسانی ( )LHEبه بهرهوری وجود دارد .نتایج علی بلندمدت بیانگر این است که در معادله ))LTFP
و ) ،(LHEضریب تصحیح خطای باوقفه ( )ECT-1به لحاظ آماری معنیدار است .بنابراین در
بلندمدت رابطه علی دو سویه میان بهرهوری و سرمایه انسانی از نوع آموزش ( )HEوجود دارد .از سوی
دیگر ضریب تصحیح خطا در معادلهای که تحقیق و توسعه بهعنوان متغیر وابسته است نیز معنیدار
است که بیانگر رابطه علی دوطرفه میان بهرهوری کل عوامل تولید و این شاخص در بلندمدت است.
نهایتاً ،ثبات ضرایب برآورد شدهی الگو با استفاده از آزمونهای ثبات ساختاری ،8مجموع پسماند
تجمعی بازگشتی (CUSUM( 2و مجموع مجذور پسماند تجمعی بازگشتی )CUSUMSQ( 3بررسی
شد .با توجه به اینکه نمودارهای ( )8و ( )2درون محدوده بحرانی  87درصد قرار گرفتهاند ،کلیه ضرایب
برآورد شده در دوره مورد بررسی باثبات هستند.
1.5

15
10

1.0
5
0

0.5

-5

0.0

1389

1384

1379

1374

1369

1364

-0.5
1359

-10
1389

1384

1379

1374

1369

1364

-15
1359

نمودار  :1مجموع پسماند تجمعي بازگشتي و مجموع مجذور پسماند تجمعي بازگشتي
منبع :یافتههای تحقیق

به این ترتیب اعتبار نتایج بهدست آمده از چند طریق بررسی شد .اولین گروه از بررسیها به انتخاب
برخی شاخصها مرتبط است که سعی شد از میان شاخصهای موجود ،رایجترین آنها انتخاب شود تا
نتایج بهدست آمده از اطمینان بیشتری برخوردار باشد .دومین گروه از بررسیها به انجام آزمون علیت
گرنجری مرتبط است که جهت علیت و اثرگذاری را از طرف سرمایه انسانی بر بهرهوری تأیید میکند.
این در حالی است که در برخی از مطالعات انجامشده فرض بر این است که سرمایه انسانی تنها بهرهوری
نیروی کار را تحت تأثیر قرار میدهد (بیلز و کلن2000 ،4؛ برندولینی و سیپلنه )2008 ،7و نهایتاً با انجام
آزمون ثبات ساختاری و آزمونهای مربوطه نتایج حاصله تأیید شد.

1. Structural Stability
8. Cumulative Sum of Recursive Residuals
3. Cumulative Sum of Squares Recursive Residuals
8. Bils and Klenow
5. Brandolini and Cipollone
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همچنین میتوان نتایج بهدستآمده در این مطالعه را با سایر مطالعات تجربی داخلی انجامشده در
این زمینه مقایسه کرد .بهطور مثال نتایج برخی بررسیها نشان میدهد که ضریب سرمایه انسانی از
 0/07تا  0/13متفاوت است ( امینی و حجازی آزاد 8311 ،و 8315؛ شاهآبادی 12 ،و 82؛ امینی و
انصاری8388 ،؛ امینی و مصلی 80 ،و غیره) .از سوی دیگر در بیشتر مطالعات ،کشش برآورد شده برای
مخارج تحقیق و توسعه بین  0/008و  0/21است که در برخی مطالعات اثر معنیدار آن بر بهرهوری
کل عوامل تأیید نشده است (امینی و انصاری8388 ،؛ شاهآبادی و رحمانی8315 ،؛ باقرزاده 8388 ،و
غیره) .به همین ترتیب کشش موجودی سرمایه سرانه نیز بین  0/84تا  0/18برآورد شده است (شاهآبادی،
8312؛ امینی و حجازیآزاد8311 ،؛ سلیمیفر و دیگران .)8380 ،این اختالف در نتایج حاصله میتواند
درنتیجه تفاوت در دوره زمانی موردبررسی ،تصریح الگو ،انتخاب شاخصهای مختلف یا روشهای
برآوردی رخداده باشد.
نتيجهگيري
در این تحقیق رابطه تعادلی بلندمدت میان بهرهوری کل عوامل تولید ،نسبت شاغالن دارای تحصیالت
عالی بهکل شاغالن (بعد آموزشی سرمایه انسانی) ،نسبت مخارج بهداشتی به تولید ناخالص داخلی (بعد
سالمت سرمایه انسانی) ،موجودی سرمایه سرانه نیروی کار و نسبت مخارج تحقیق و توسعه به تولید
ناخالص ملی با استفاده از روش همگرایی بلندمدت آزمون باند برای دوره زمانی  8375تا  8318بررسی
شد .برای برآورد ضرایب بلندمدت و کوتاهمدت الگو از روش  ARDLو برای بررسی رابطه علی در افق
زمانی کوتاهمدت و بلندمدت از الگوی تصحیح خطا استفاده شد .نتایج اصلی حاصل از این مطالعه به
صورت زیر قابل ارائه هستند:
 نتایج آزمون همگرایی بلندمدت (با در نظر گرفتن روند) ،وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین سطحبهرهوری و متغیرهای ارائه شده را تأیید میکند.
 نتایج حاصل از برآورد ضرایب بلندمدت الگو بیانگر این است که نسبت شاغالن دارای تحصیالتعالی بهکل شاغالن و نسبت مخارج بهداشتی به تولید ناخالص داخلی ،دارای آثار مثبت و معنیدار بر
سطح بهرهوری بوده ،به طوری که یک درصد افزایش در شاخصهای مذکور بهرهوری را بهطور متوسط
حدود  0/88و  0/08درصد افزایش میدهد.
 موجودی سرمایه سرانه نیروی کار دارای اثری مثبت و معنیدار بر سطح بهرهوری بوده و اثر آندر مقایسه با سایر متغیرهای موجود در الگو قابلتوجهتر است.
 مخارج تحقیق و توسعه دارای اثر مثبت اما بسیار ناچیز بوده که به لحاظ آماری نیز معنیدارنیست.
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 میان شاخص سرمایه انسانی از نوع آموزش و بهرهوری رابطه علی دوطرفه در بلندمدت وجوددارد ،این در حالی است که تنها وجود رابطه علی یکطرفه برای شاخص سرمایه انسانی از نوع سالمت
تأیید میشود.
لذا با استناد به یافتههای این تحقیق ،میتوان پیشنهادهای سیاستی زیر را به منظور بهبود روند رشد
بهرهوری ارائه کرد:
با توجه به اینکه مخارج تحقیق و توسعه فاقد اثر معنیدار بر بهرهوری است ،به نظر میرسد این
مخارج متناسب با اولویتها و نیاز واقعی جامعه نیست؛ ضمن اینکه به دلیل اتکای نسبتاً باالی
فعالیتهای تحقیقاتی به منابع مالی دولت ،این فعالیتها اغلب تحت تأثیر عوامل سیاسی و رانتی
قرارگرفته و برای حل مسائل کلیدی مورداستفاده قرار نمیگیرند .ازاینرو باید با انجام
سیاستگذاریهایی ،انگیزه الزم جهت افزایش سهم هزینههای تحقیق و توسعه و اثربخشتر شدن آنها
و در نتیجه بهبود بهرهوری در بخش خصوصی فراهم شود.
با توجه به اینکه اثر سرمایه فیزیکی قابلتوجهتر از سرمایه انسانی است ،به نظر میرسد با یک
اقتصاد منابع محور روبهرو باشیم تا دانشمحور؛ ازاینرو باید سیاستگذاریهایی برای حرکت از یک
اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانشمحور صورت گیرد که برای این منظور اصالحاتی در نظام
آموزشی و پژوهشی کشور ضروری است.
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منابع
ابطحی ،حسن و کاظمی ،بابک ()8357؛ بهرهوری ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،تهران.
احمدیشادمهری ،محمدطاهر؛ ناجیمیدانی ،علیاکبر و جندقیمیبدی ،فرشته ()8318؛ روش همگرایی آزمون باند،
تعامل بین سرمایه انسانی و بهرهوری کل عوامل تولید در ایران ،فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی،
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منطقهای ،سال اول ،شماره .821-85 :8
شاهآبادی ،ابوالفضل (مهر و آبان )8312؛ بررسی عوامل تعیینکننده بهرهوری کل عوامل اقتصادی در ایران ،نامه
مفید  ،شماره . 75-25 :31
شاهآبادی ،ابوالفضل ()8311؛ اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،تجارت بینالملل و سرمایه انسانی بر بهرهوری کل
عوامل تولید در اقتصاد ایران ،فصلنامه علمی ،پژوهشی جستارهای اقتصادی ،سال چهارم ،شماره . 834-88 ،5
شاهآبادی ،ابوالفضل و رحمانی ،امید ()8315؛ نقش انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر رشد بهرهوری کل
عوامل تولید بخش صنعت ،فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین ،شماره.31-81 :84
شاهآبادی ،ابوالفضل؛ کیمیایی ،فاطمه و ارباب افضلی ،محمد ()8382؛ بررسی تأثیر مؤلفههای اقتصاد دانش بر
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شماره .22-2 :7
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