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   1چکیده
کل عوامل تولید به عنوان منبع پویا و دائمی رشد اقتصادي تحت تاثیر عوامل مختلفی قـرار دارد؛   وري بهره

. شـود  مـی  موجود، سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار شـناخته هاي  که بر اساس نظریه
 بـراي کل عوامل تولید در اقتصـاد ایـران    وري بهرهرمایه انسانی در ارتقاي مطالعه حاضر نقش س بنابراین در

براي سـرمایه انسـانی دو بعـد سـالمت و     در این راستا  .مورد ارزیابی قرار گرفت 1384تا  1357دوره زمانی 
صل از حا نتایج. بررسی گردید وري بهرهبرسطح  عوامل موثرآنها در کنار سایر  رو اث گرفته شددر نظر ش آموز

دهـد کـه، متوسـط     مـی  نشـان  ARDL(2(گسـترده  هاي  برآورد مدل با استفاده از روش خود توضیح با وقفه
سرمایه هاي  به عنوان جانشین(ي تحصیل نیروي کار و نسبت مخارج بهداشتی به تولید ناخالص داخلی ها سال

، وجود ت نیزنتایج آزمون علی .رنددا وري بهره بر سطح دار معنیاثر مثبت و ) انسانی از نوع آموزش و سالمت
 .نماید می تأییدکل عوامل تولید  وري بهرهسرمایه انسانی بر سوي رابطه علی یک طرفه را از

  .آزمون علیت، ایران ARDL 3آزمون باند، کل عوامل تولید، سرمایه انسانی وري بهره :کلمات کلیدي
  JEL: C32, J24, O40بندي طبقه

                                                
 

 به ترتیب، استادیاران و کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد.                   mmm1326@yahoo.com   
» نقش سرمایه انسانی در ارتقاي بهره وري کل عوامل تولید در اقتصاد ایـران «این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  - 1

   .استخراج شده است
2- Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) 
3- ARDL Bounds Test 
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   مقدمه -1
اقتصاددانان به دنبال شناخت بسیاري از باط نزدیک رشد اقتصادي و رفاه جوامع، به دلیل ارت

توان گفت کـه رشـد اقتصـادي     می موجودهاي  بر اساس نظریه.باشند می منابع رشد اقتصادي
و ...) نیروي کـار، سـرمایه و  ( شود؛ یکی از طریق انباشت عوامل تولید می از دو طریق ایجاد

 وري بهـره از سویی دیگـر رشـد    TFP.(1(کل عوامل تولید  وري بهرهدیگري از طریق رشد 
کل عوامل تولیـد   وري بهرهشود؛ بنابراین رشد  می کل، با استفاده بهینه از منابع تولید حاصل

یکی از مهمترین منابع تامین کننده رشد اقتصادي است، به اسـتفاده بهینـه از    که اینعالوه بر 
همبسـتگی مثبـت بـین     .کنـد  مـی  وسعه اقتصادي را تضـمین منابع تولید منجر شده و رشد و ت

بـه  ) 1(در اقتصاد ایـران، در نمـودار    GDPکل عوامل تولید و رشد  وري بهرهرشد شاخص 
 وري بهـره یی کـه شـاخص   هـا  سالهمانگونه که مشخص است در. تصویر کشیده شده است

 .روند صعودي داشته است و بالعکس GDPافزایش یافته، 

ي از اقتصاددانان بر این باورند که سرمایه انسانی یکی از مهمتـرین عوامـل   امروزه بسیار 
مطالعـات بسـیاري نیـز بـه     )). 1990( 3؛ رومـر )1988( 2لوکـاس (است  وري بهرهتعیین کننده 

 تأییـد و اثر مثبـت آن را مـورد   و رشد اقتصادي پرداخته  وري بهرهر بررسی نقش این عامل ب
ــرار  ــد هدادق ــارو(ان ــت؛ )1991( 4ب ــتریا)1997( 5انگلبرچ ــران ؛ )1998( 6؛ آس ــوم و دیگ  7بل

)2004 .((  

  

                                                
 

1- Total Factor Productivity (TFP) 
2- Lucas 
3- Romer 
4- Barro 
5- Engelberchet 
6- Austria 
7- Bloom et al 
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     1384 - 57کل عوامل تولید و تولید ناخالص داخلی طی دوره  وري بهرهروند رشد شاخص ): 1(نمودار 
      

  
از آنجا که سرمایه انسانی داراي ابعاد مختلفی است، مطالعه حاضر با در نظـر گـرفتن دو   

 وري بهـره براي سرمایه انسانی، به بررسی نقش این عامل در ارتقـاي  بعد آموزش و سالمت 
پـردازد و اثـر آنهـا، در کنـار      مـی  1384-1357کل عوامل تولید در ایران براي دوره زمـانی  

 مـورد ارزیـابی قـرار    وري بهرهمتغیرهاي موجودي سرمایه سرانه نیروي کار و تورم بر سطح 
کل عوامل تولید در  وري بهرهدو بعد سرمایه انسانی بر بر این اساس تاثیر مثبت هر . گیرد می

به منظور آزمون فرضیه ها و برآورد مدل از . دهند می این مطالعه را تشکیلهاي  ایران فرضیه
شود و بـا بـه کـارگیري آزمـون علیـت در چـاچوب        می استفاده ARDLروش آزمون باند 

   .گیرد می دمدت مورد بررسی قرارتصحیح خطا، وجود روابط علی کوتاه مدت و بلنهاي  مدل
  :ذیل خواهند بودباقی مانده این مقاله به صورت هاي  بخش

بــه بررســی  بخــش ســوم. شــود مــی در بخــش دوم مبــانی نظــري و پیشــینه تحقیــق ارائــه
دو  و نهایتـاً پرداختـه  مـدل   تصـریح  ، روش اقتصادسنجی وها دادهمتدولوژي تحقیق، اعم از 

  .نمایند میارائه مدل و نتیجه گیري را  نتایج برآورد ،بخش پایانی
 مبانی نظري و پیشینه تحقیق -2

که به رابطه اشتغال و بهـره وري بـا آمـوزش     دانستشاید بتوان آدام اسمیت را اولین فردي 
وارد شغل متناسب  ببیند ووقت زیاد آموزش  صرفوي اگرفردي با ر بنظ. توجه کرده است

 د، با ارزش تـر از یـک ماشـین گـران قیمـت اسـت      تخصص خود شو سازگار با مهارت و و
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 1بحث در مورد مفهوم سرمایه انسانی با مطالعات فیشر زمان به مرور ).74، ص 1986، بومن(
هیچگونـه کـار    1935دقیق تر شد؛ با این حال تا سـال     و سایرین) 1920( 2، مارشال)1909(

در چهارچوب یـک مطالعـه    )1935( 3والش که اینتا  ؛تجربی در این زمینه صورت نگرفت
و به این نتیجه رسید کـه   تحلیل کرد را تجزیه و »سرمایه بکار رفته در انسان« ممفهوتجربی، 

سـرمایه   بهداشت انسان می شود یـک نـوع   پرورش و هزینه هایی که صرف آموزش و تمام
سـرمایه انسـانی را جـواب معمـاي رشـد       اي در مقالـه  4زشـولت  ،1959در سال  .گذاري است

گذشـته  هـاي   ، شولتز بحث1962تا سال  .دانست 1959تا  1929ي ها سال ریع اقتصادي درس
 نشان داد که آموزش ازخود در مقاله ) 1962( 5دنیسون در همین سال،. خود را تکمیل کرد

طریق اصالح و توسعه مهارت و ظرفیت هاي تولیدي نیروي انسانی به رشد اقتصادي کمک 
تـا   1910 يهـا  سـال  توصیف رشد اقتصادي ایاالت متحده طـی وي در تالش براي  .می کند

را از  توان آنهـا  نمی وجود دارد که» عوامل باقی مانده«به این نتیجه رسید که تعدادي  1960
از آن به بعد توجه محققان به عامـل بـاقی مانـده     .طریق الگوهاي استاندارد رشد توضیح داد

یـین نقـش آمـوزش در آن    تع ی مانـده و جلب شد وتـالش خـود را بـراي تجزیـه عامـل بـاق      
  )33ص ،1380انتظاري و زاده موسی،( دمتمرکز کردن

امروزه با مطالعـات صـورت گرفتـه، نقـش سـرمایه انسـانی بـه عنـوان یـک منبـع مهـم رشـد             
انـد کـه    محققان بسیاري دریافتـه  .))1988(؛ لوکاس، )1991( 6استکی،(شده است  تأییداقتصادي 

ــوژیکی و انتشــار آن،   ســرمایه گــذاري در ســرمایه  ــرات تکنول ــه  انســانی، از طریــق ایجــاد تغیی ب
هاي سرمایه انسانی و رشـد اقتصـادي    تئوري .دده می را تحت تاثیر قرار وري بهرهي دار معنیطور

سـرمایه انسـانی بـه طـور مسـتقیم       شـده در  نهادینـه هاي  که دانش و مهارتاستوارند بر این فرض 

                                                
 

1- Fisher 
2- Marshall 
3- Walsh 
4- Schultz 
5- Denison 
6- Stokey 
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ــره ــزایش  وري به ــر،(داده را اف ــولتز ،)1962( بک ــن زو ا ))1961(؛ ش ــق ای ــزایش  طری ــث اف باع
   .)7ص ،1966 نلسون و فلپس،( شود می جدیدهاي  اقتصادي براي جذب تکنولوژيهاي  ظرفیت

. شـود  مـی  جدید رشد، نوآوري یک تعیین کننده مهم رشد اقتصادي محسـوب هاي  در مدل 
یـک عامـل هـدایت کننـده رشـد       جدیـد هـاي   شده کـه تکنولـوژي   تأیید، این مساله کامال اخیراً
بـه هـر حـال نـوآوري     ). 139ص ،1995کـو و دیگـران،   (شـوند   می بلندمدت محسوب وري بهره

تواند بـه عنـوان یـک نهـاده وارد تـابع       می سرمایه انسانی. باشد می خود، تحت تاثیر سرمایه انسانی
 سـازد؛ و  مـی  بطتولیـدي مـرت  هـاي   تولید شود که در این صورت تولید کل را به موجودي نهـاده 

، یکل باشد که به واسطه تعاملش با موجـودي دانـش فنـ    وري بهرهتواند به عنوان شاخصی از  می
  ).208ص ،2004 تیکسیرا و فورتونا،(تعیین کننده نرخ پیشرفت فنی باشد 

آموزش و پرورش، ظرفیت و بینش علمی، فنی و فناوري مردم را براي انجام تحقیقـات   
گردد نیروي کار خود را با تغییـرات   می کتشاف افزایش داده و موجبکاربردي، اختراع و ا

آالت،  و بتوانـد از ماشـین   شود تطبیق دهد می صنعتی ایجاد کاالهاي مداومی که در فناوري
در واقع هر چه میزان تحصیالت بـاالتر   .پیشرفته، بهتر استفاده نمایدهاي  فناوريو  تجهیزات

شـود   می اي با سهولت و دقت بیشتري میسر چیده فنی و حرفهباشد، فرایند یادگیري مسائل پی
  .گردد می عامل کار و تحوالت فناورانه وري بهرهکه این موضوع سبب افزایش 

آیـد منظـور    مـی  اما باید به این نکته نیز توجه نمود که وقتی صحبت از سرمایه انسانی به میـان 
ه انسانی داراي ابعاد دیگري مثـل سـالمت   فقط بعد آموزشی سرمایه انسانی نیست؛ در واقع سرمای

باشد که در نظر نگرفتن آن به عنـوان یـک جنبـه مهـم از سـرمایه انسـانی منجـر بـه نادیـده           می نیز
  ).2004 بلوم و دیگران،(شود  وري می بهرهگرفتن یک عنصر مهم رشد اقتصادي و 

انسانی تلقی ي ها اگرمخارج بهداشتی به عنوان یک سرمایه گذاري براي انباشت سرمایه
در آن صـورت بـا در نظـر گـرفتن     ، ))2001( 2؛ ون زن و مویسکن)1962( 1موشکین(گردد 

                                                
 

1- Mushkin 
2- Van Zon & Muysken 
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هـر افزایشـی در مخـارج     ،)1988 لوکـاس،  (سرمایه انسانی به عنوان موتـور رشـد اقتصـادي   
بهداشتی از طریـق بهبـود در موجـودي سـرمایه انسـانی، افـزایش درآمـد را در پـی خواهـد          

خارج بهداشتی در صورتی که منجر به افـزایش امیـد بـه زنـدگی افـراد      افزایش در م. داشت
همچنین با توجـه  . جامعه شود، باعث افزایش عرضه نیروي کار و در نتیجه تولید خواهد شد

باالتر است، بنابراین مخارج بهداشتی  وري بهرهنیروي کار سالم تر داراي انگیزه و  که اینبه 
منجـر   وري بهرهتواند از طریق بهبود  می را ارتقاء بخشد، در صورتی که سالمت افراد جامعه

   .)135،ص2003مویسکن و دیگران،( به افزایش تولید شود
عامل مهم دیگـر تـورم اسـت کـه بـه اعتقـاد اکثـر اقتصـاددانان تـاثیرمعکوس بـر بیشـتر            

تـورم باعـث کـاهش درمخـارج      .و تولیـد دارد  وري بهـره متغیرهاي اقتصادي از جمله رشـد  
یک سیاست ضد تورمی منجر به . شود می یه گذاري و بنابراین، کاهش انباشت سرمایهسرما

اما بهبود در . شود و بنابراین، سطح تولید را بهبود خواهد بخشید بهبود در تخصیص منابع می
داشـته   وري بهـره فرایند نوآوري باعث خواهد شد که سیاست ضد تورمی اثر مثبت بر رشد 

هـاي   ورم منجر به درك اشـتباه از سـطوح قیمـت   ت. )66 ،ص1385 دیگران،صمدي و (باشد
سـرمایه گـذاري   هاي  قیمتی شده و بنابراین، برنامههاي  نسبی و منحرف کردن عالئم و نشانه

این عمل باعث خواهد شد که کارگزاران اقتصادي نتوانند بـه صـورت   . نماید می را غیرکارا
،ص 1979برنسـون، (خواهـد داشـت   وري بهـره  بـر پس تـورم تـاثیرمعکوس   . عمل کنندکارا 
382-385.(  

کـل عوامـل تولیـد، مطالعـات بسـیاري       وري بهرهبه طور کلی درباره عوامل تعیین کننده 
در . توان آنها را به دو دسته مطالعات داخلـی و خـارجی تقسـیم کـرد     می صورت گرفته که

-1960دوره  کشور جهان طی 98 بر اساس اطالعات) 1991(بارو مورد مطالعات خارجی، 
کند کشـورهایی کـه موجـودي     می پردازد و فرض می عوامل موثر بر رشد ، به بررسی1985

نتیجـه  . کننـد  مـی  بیشتري داشته و سریعتر رشـد  وري بهرهسرمایه انسانی بیشتري دارند، رشد 
 وري بهـره کار وي نقش مهم و کلیدي سرمایه انسانی در رشد اقتصادي را از مجـراي رشـد   
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کـل عوامـل تولیـد     وري بهرهموثر بر عوامل  ،)1998(آستریا . کند می تأییدلید کل عوامل تو
کل عوامـل تولیـد    وري بهرهدارد که  می کشور فیلیپین را مورد بررسی قرار داده است و بیان

 R&Dتجارت بین الملل، انباشت سرمایه ، بستگی به جریان سرمایه گذاري مستقیم خارجی
بـا  ) 2002( 1بریو کاسترو و دیگـران . و سرمایه انسانی دارد داخلی و خارجی، شدت سرمایه

بـین الملـل، سـرمایه     R&Dبه بررسی رابطه بین  OECDکشور  21پنل هاي  استفاده از داده
دهـد   مـی  نتایج کار آنها نشان. اند هپرداخت 1995-1966براي دوره زمانی  وري بهرهانسانی و 

  . ور ي دارد اثر مثبت بر بهره R&Dکه سرمایه انسانی و 

کـل عوامـل    وري بهـره اصلی رشد هاي  تعیین کننده، )2003( 2کستیگلیونسی و اورنقی  
گیرند که رقابت و سرمایه انسانی بر رشـد   می و نتیجه اند هاسپانیا بررسی کردي ها بنگاهرا در
هــاي  ، تعیــین کننــده)2004( 3آســکاري و کاســمو. کــل عوامــل اثرمثبــت دارنــد وري بهــره
. انـد  همورد ارزیابی قرار داد 2000-1985کل عوامل تولید اسپانیا را درخالل دوره  يور بهره

تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی اثر مثبت بر هاي  فعالیت     دهد که  می نتایج کار آنها نشان
، )1988(با استفاده از روش همگرایـی یوهانسـن   ) 2004( 4کسیرا و فورتونایت. دارد وري بهره

 وري بهـره اي و واسطه اي بـر   ی اثر متقابل سرمایه انسانی و واردات کاالهاي سرمایهبه بررس
دهد کـه اثـر متقابـل بـین واردات      می نتایج نشان. اند هکل عوامل تولید کشور پرتغال پرداخت

 . اثر مثبت داشته است وري بهرهفناوري و پیشرفتهاي آموزشی بر 

کـل عوامـل بـا اسـتفاده از      وري بهـره ت را بـر  ، اثر کمبود سـالم )2005( 5کلی و نئومایر
گیرنـد کـه    مـی  کشـور مـورد ارزیـابی قـرار دادنـد و نتیجـه       54بـراي   1994-1966هاي  داده

بـا اسـتفاده از    ،)2009( 6مسـترومارکو و قـش  . دهـد  مـی  را کـاهش  وري بهـره سالمت کـم،  

                                                
 

1- Barrio-Castro  et al 
2- Castiglonesy & Oranag 
3- Ascari & Casmo 
4- Teixeira & Fortuna 
5- Cole & Neumayer 
6- Mastromarco & Ghosh 
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مهـم  هـاي   البه بررسـی کانـ   2000-1960کشور در حال توسعه براي دوره  57پنل هاي  داده
واردات کاالهـاي  ، FDIنتایج حاصله بیانگر این است کـه  . اند پرداخته وري بهرهاثرگذار بر 

هسـتند، امـا    وري بهـره هاي مهمی براي بهبـود   و سرمایه انسانی همه کانال R&Dاي،  سرمایه
 1برونزینـی و پیسـلی  . اثر سه عامل اول بستگی قطعی به سـطح انباشـت سـرمایه انسـانی دارد    

 وري بهـره به بررسی ارتبـاط بلندمـدت بـین     با استفاده از تکنیک هم انباشتگی پنل، )2009(
ــاهــاي  عمــومی بــین بخــشهــاي  ، ســرمایه انســانی و زیرســاختارR&D، کــل عوامــل  ایتالی

دارد؛ ضـمن   وري بهـره گیرند کـه سـرمایه انسـانی اثـر قـوي تـري بـر         می و نتیجهپردازند  می
ها وجود رابطه علی یک طرفـه را از سـوي سـرمایه انسـانی بـر      نتایج آزمون علیت، تن که این

  . کند می تأیید وري بهره
زیر بخش  9پنل هاي  با استفاده از داده) 84(در مورد مطالعات داخلی، فرهادي و باستانی

عوامـل تولیـد در ایـران     وري بهـره صنعتی به بررسی اثر تجارت خـارجی بـر سـطح و رشـد     
خص درجه باز بودن اقتصاد از متغیرهاي دیگري مثل متوسط تولید و در کنار شا اند هپرداخت

گیرند که سرمایه انسانی اثر مثبت  می و نتیجه اند هعامل سرمایه و سرمایه انسانی استفاده کرد
، )84(مرادي و صفوي . دارد، اما اثر آن در مقایسه با دو عامل دیگر کمتر است وري بهرهبر 

عوامـل تولیـد بخـش بازرگـانی ایـران       وري بهـره وثر بـر رشـد   مهم و مـ هاي  به بررسی مولفه
گیرند که سرمایه انسانی بیشترین اثر مثبت و تورم بیشـترین اثـر منفـی     می اند و نتیجه پرداخته

، نحـوه اثرگـذاري سـرمایه انسـانی،     )1386(کمیجـانی و صـالحی  . دارد وري بهرهرا بر رشد 
 وري بهـره و صادرات را بر رشد اقتصـادي و  تحقیق و توسعه، فناوري اطالعات و ارتباطات 

نتـایج حاصـله بیـانگر ایـن     . اند بررسی کرده 1384-73بخش صنعت ایران براي دوره زمانی 
دارد و صـادرات و سـرمایه انسـانی اثـر      وري بهرهاست که سرمایه فیزیکی بیشترین اثر را بر 

بـه  ) 2003(مدل سدریم و تیـل  ، با استفاده از )1386(عمادزاده و دیگران . ي ندارنددار معنی

                                                
 

1- Bronzini & Piselli 
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کـل عوامـل تولیـد کشـورهاي      وري بهـره ثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بـر  أبررسی ت
گیرند که سرمایه انسـانی تـاثیر مثبـت     میاند و نتیجه  عضو سازمان کنفرانس اسالمی پرداخته

 وري بهـره ، عوامل موثر بـر  )1387(امینی و حجازي آزاد. و رشد اقتصادي دارد وري بهرهبر 
گیرنـد کـه در    مـی  و نتیجـه  انـد  هبررسی کرد 1383-47کل عوامل تولید را طی دوره زمانی 

بلندمدت سرمایه تحقیق و توسعه دولتی، سرمایه انسانی و نرخ بهـره بـرداري از ظرفیـت هـا     
  . اند داشته وري بهرهبر  دار معنی اثرات مثبت و

ی مویـد تاثیرمثبـت سـرمایه انسـانی بـر      کلیه مطالعات صورت گرفته در این زمینه به خوب
 وري بهـره مطالعات انجام شده، با اتکا به مبانی نظري و . باشد می کل عوامل تولید وري بهره

  .گیریم می موجودي سرمایه سرانه نیروي کار و تورم در نظر، را تابعی از سرمایه انسانی
  متدولوژي تحقیق  -3

افـزایش سـطح    -لیـد ناشـی از افـزایش در کـارایی    کل عوامل تولید، به افزایش تو وري بهره
داللت دارد که خود باعث افـزایش   –مهارت ها، تحصیالت نیروي کار، تکنولوژي و غیره 

سـرمایه انسـانی نیـز عبـارت اسـت ازتغییـر و       . در ارزش افزوده و رشد اقتصادي خواهد شـد 
و باعث ارتقاء و بهبـود   آید می تحوالت مثبتی که با انجام سرمایه گذاري در انسان به وجود

 شـود و داراي سـه بعـد اصـلی آمـوزش، سـالمت و تجربـه        مـی  ظرفیت تولیدي افراد جامعه
باشد که دراین مطالعه تنها به بررسی دو بعد آموزش و سالمت پرداخته ایم و از بررسـی   می

نکتـه   امـا . ایـم  کردهو اطالعات اجتناب  ها دادهبه دلیل در دسترس نبودن ) تجربه(بعد دیگر 
مختلفی ارائـه شـده اسـت    هاي  حائز اهمیت این است که براي ابعاد سرمایه انسانی، شاخص

که استفاده از هر یک از آنها، نتیجه متفاوتی را به دنبال خواهد داشت؛ لذا ما سـعی کـردیم   
ترین شـاخص را انتخـاب نمـاییم تـا نتـایج حاصـل از        موجود، مناسبهاي  شاخص    از میان

  .از اطمینان بیشتري برخوردار باشد برآورد الگو
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می نامنـد کـه متـداول     1برخورداري آموزشی جنبه آموزشی سرمایه انسانی را اصطالحاً 
هـاي   هزینـه  2نرخ ثبـت نـام،  : عبارتند از اند هکه براي ارزیابی آن ارائه شد هایی شاخصترین 

ي تحصیل ها سال نرخ باسوادي، تعداد متخصصان و مهندسان و تکنسینها، متوسط، آموزشی
نسبت شاغالن داراي تحصیالت عالی به کل شاغالن و غیره؛ کـه در ایـن بـین     3نیروي کار،

  . باشند می از سنخ ستادههاي  از نوع نهاده بوده و بقیه شاخص هایی شاخصدو شاخص اول، 
باشـد کـه وقتـی بـه دنبـال شاخصـی بـراي برخـورداري          مـی  توجه به این نکته ضـروري 

یم، شاخص مزبور شاخصی از سنخ ستاده باشد نه نهاده؛ زیـرا درغیـر ایـن    گرد می آموزشی
آمـوزش و همچنـین چهـارچوب فنـی تولیـد محصـول در فرآینـد        هـاي   صورت سـایر جنبـه  

،ص 1384دیندارلو و نوفرستی، (شود  می آموزش، یعنی برخورداري آموزشی نادیده گرفته
ي هـا  سـال هسـتند، شـاخص متوسـط     هایی کـه از سـنخ سـتاده    لذا ما از میان شاخص).  198

شاخص ها ارجحیـت دارد؛ زیـرا    که نسبت به  سایر ایم کردهتحصیل نیروي کار را انتخاب 
مانند شاخص نرخ باسوادي تنها اولین مرحله از تحصیل را مـد نظـر قـرار نمـی دهـد و      ، اوالً

رخـورداري  ها نیست که تنهـا بـه ب   ثانیا مانند شاخص تعداد متخصصان و مهندسان و تکنسین
آموزشی قسمت کوچکی از جمعیت توجه کند و برخورداري آموزشی سایر اقشـار جامعـه   

اهمیت فرض نماید و ثالثا، یک شاخص موجودییا سطح است؛ در واقع این موجـودي   بی را
. آموزشی اسـت کـه ایجـاد کننـده سـطوح برخـورداري آموزشـی در آینـده اسـت          4جریان

برونزینـی  (طالعات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است این شاخص به تکرر در م عالوه به
؛ انگلبرچـت  )2004(؛ آسـکاري و کاسـمو   )2005( 5؛ کریسپلتی و مـارکنی )2009(و پیسلی 

)2002(.(  

                                                
 

1- Educational Attainmen 
2- Enrollment Ratio 
3- Average Years of Schooling 
4- Stocki 
5- Crispolti&  Marconi 
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عبارتنـد   اند هارائه شد) سالمت(که براي بعد دیگر سرمایه انسانی  هایی شاخصاز جمله  
نشـان  ، شاخص امید به زنـدگی . ذیه و غیرهشاخص امید به زندگی، مخارج بهداشتی، تغ: از

آرامـش روانـی و   ، اجتمـاعی، مراقبـت بهداشـتی   هاي  دهنده کیفیت زندگی و متاثر از برنامه
بهداشت و درمان به میزان کـافی باشـند و کـارایی    هاي  در واقع اگر هزینه. تغذیه سالم است

مربـوط  بـه   هـاي   شـت شـاخص  توان انتظـار دا  می استفاده از این منابع در سطح باالیی باشد،
مخـارج بهداشـتی   ). 138، ص 1386امینی و حجازي،( سطح بهداشت و سالمتی ارتقاء یابند

فراهم آوردن خـدمات زیـر بنـایی    هاي  بهداشتی به استثناء هزینههاي  نیز شامل مجموع هزینه
وي بر ر، در بیشتر مطالعات صورت گرفته. باشد می آب و فاضالبهاي  بهداشتی نظیر شبکه

بلوم و دیگـران  (شود  می امید به زندگی به عنوان شاخصی براي اندازه گیري سالمت تاکید
و ایـن در   )) 2000( 2؛ سـنهادجی )1997( 1؛ استرلی و لـوین )2005(؛ بلوم و کنینگ )2004(

، 2005کلـی و نئومـایر،  ( حالی است که امید به زندگی تنها بیانگر نـرخ مـرگ و میـر اسـت    
لـذا در ایـن   ؛ ر خود تابعی از وضعیت بهداشت و سالمت جامعه استو از سویی دیگ) 4ص

  .ایم ردهکمطالعه از شاخص مخارج بهداشتی استفاده 
، توسـط بانـک   )PIM( 3موجودي سـرمایه فیزیکـی بـه روش موجـودي گیـري دائمـی       

تورم را نیز به عنـوان  . شود می مرکزي جمهوري اسالمی مورد محاسبه قرار گرفته و استفاده
ثباتی اقتصادي برگزیدیم که به اعتقاد اکثر اقتصاددانان، تاثیر معکوس بـر بیشـتر    بی شاخص

  .و تولید دارد وري بهره متغیرهاي کالن اقتصادي از جمله رشد
بـه صـورت سـري     هـا  دادهگیـرد و کلیـه    مـی  را در بـر  84-57تحلیل حاضر دوره زمانی 

را به همراه سایر  وري بهرهما مقادیر ) 1(در جدول . باشند می 76زمانی و به قیمت ثابت سال 
ارقام ارائه شده به خوبی بیانگر ایـن هسـتند کـه    . ایم کردهارائه  ها سالمتغیرها براي برخی از 

                                                
 

1- Easterly & Levin 
2- Senhadji 
3- Perpetual Inventory Method 
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سوم و چهارم توسعه مبنـی بـر دسـتیابی بـه متوسـط رشـد       هاي  علی رغم تاکیدات در برنامه
ره مـورد بررسـی نسـبت بـه     در انتهـاي دو  وري بهره، شاخص وري بهرهدرصدي  5/2ساالنه 

ابتداي آن از افزایش قابل توجهی برخوردار نبوده و لذا تا دسـتیابی بـه اهـداف تعیـین شـده      
ي هـا  سـال متوسـط  هـاي   از سوي دیگر علـی رغـم بهبـود شـاخص    . فاصله زیادي باقی است

از در بسـیاري   وري بهرهکه اثر مثبت آنها بر (تحصیل نیروي کار و سرمایه سرانه نیروي کار 
کـل عوامـل تولیـد رونـد صـعودي       وري بهـره ، شـاخص  )قـرار گرفتـه   تأییـد مطالعات مورد 

  ).نشان داده شده است) 2(این نوسانات در نمودار ( مشخصی نداشته و در نوسان است

  1376روند برخی از متغیرها به قیمت ثابت سال ): 1(جدول 
سرمایه سرانه نیروي 

میلیارد ریال به ( کار
 **)نفر

بهداشتی مخارج 
  **)میلیارد ریال(

ي ها سالمتوسط 
تحصیل نیروي کار 

  *)سال(

کل  وري بهره
عوامل تولید 

  *)درصد(
  سال

0783/0 669/2073  14/3  362/119  1357  
0805/0  31/2536  66/3  079/85  1360  
0759/0 77/2296  54/4  255/92  1365  
0657/0  622/2774  39/5  683/100  1370  
0679/0  592/2258  29/6  227/100  1375  
0718/0  782/1986  33/7  835/97  1380  
0788/0  28/1788 94/7  39/102  1384  

 ریزي کشور و بانک مرکزي از سازمان مدیریت و برنامه ها دادهبه ترتیب بیانگر ماخذ   ** و *
  .باشند می

ه بنابراین در این مطالعه به دنبال این هستیم که نحوه و میزان اثرگذاري عوامل ذکـر شـد  
لذا با توجه به مطالـب ارائـه   ؛ مورد ارزیابی قرار دهیم، کل عوامل تولید ایران وري بهرهرا بر 

  :کنیم می شده، مدل خود را به صورت زیر تصریح
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 tttttt LINFLKLLHGDPLHCLTFP   43210                 )1(     
ي هـا  سـال  لگاریتم متوسط )LHC( کل عوامل، وري بهرهلگاریتم  )LTFP( که در آن،

لگـاریتم   )LHGDP( تحصیل نیروي کاربه عنوان جانشین سرمایه انسانی از نـوع آمـوزش،  
نسبت مخارج بهداشتی به تولیدناخالص داخلـی بـه عنـوان جانشـین سـرمایه انسـانی از نـوع        

 tε لگاریتم تـورم  و  )LINF(،سرانه نیروي کار لگاریتم موجودي سرمایه )LKL( سالمت،

  .باشد می اللاخ جزء
ي تحصیل نیـروي کـار   ها سالکل عوامل تولید، متوسط  وري بهرهآمارهاي سري زمانی 

و جمعیت شاغل از دفتر برنامه ریـزي و مـدیریت اقتصـاد کـالن سـازمان مـدیریت و برنامـه        
ریــزي کشــور و آمارهــاي مربــوط بــه تولیــد ناخــالص داخلــی، مخــارج بهداشــتی، تــورم و  

. انـد  هز بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران جمع آوري گردیدموجودي سرمایه فیزیکی ا
 . استفاده شده است  Microfitبه منظور برآورد مدل نیز از نرم افزار

 رجامخ ،تحصیل يها سالکل عوامل تولید، متوسط  وري بهرهزمانی هاي  روند سري): 2(نمودار 
  1384 -1357براي دوره زمانی  موجودي سرمایه سرانه و تورم، بهداشتی

  
  تحقیقهاي  یافته :ماخذ

 روش  وجود ارتباط سطحی بـین متغیرهـا را آزمـون کنـیم از     که ایندر این مطالعه براي 
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این روش نسـبت بـه سـایر     .کنیم می استفاده، )2001( 1پسران و دیگران ARDLآزمون باند 
. دارد هـایی  مزیت 3جوسیلیوس –و یوهانسن  2همگرایی مثل انگل گرنجرآزمون هاي  روش
یا   I)١(، I)0( کامال مدل متغیرهاي که اینصرف نظر از  ،توان این آزمون را می که ایناول 

بـرخالف روش انگـل گرنجـر، ایـن روش      کـه  ایـن دوم . به کار برددو باشند، هر  ترکیبی از
 1993بنرجـی و دیگـران،   ( کوتاه مدت را در بخش تصحیح خطا وارد نمی کندهاي  پویایی

بـه   نیـز تعداد مشاهدات انـدك   باتوان  می این روش را است که آنین مزیت سوم .)1998و
جوسـیلیوس کـه بـراي     ــ  همگرایی انگل گرنجـر و یوهانسـن  هاي  کار برد، برخالف روش

و در نهایـت  . )102، ص2004نارایـان و نارایـان،   ( کوچک قابـل اسـتفاده نیسـتند   هاي  نمونه
 متغیرهـاي توضـیحی درون زا هسـتند، ممکـن     استفاده از این روش حتی زمـانی کـه   ،که این
   .)93،ص2003آالم و کوازي، (باشد  می

بـه  آنگاه  باشند،متغیر توضیحی  Xt متغیر وابسته و Yt ، چنانچهARDLدر روش آزمون باند  
  :زیرهستیم (UECM)4 منظور تحلیل همگرایی نیازمند تخمین مدل تصحیح خطاي نامقید

)2   (  
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1 0
110 

  
بـردار اجـزاء بـرون زا     Wtعرض از مبـدا و   β ضرایب بلندمدت، xyπو   yyπ که در آن

، XΔو مقـادیر باوقفـه و جـاري     YΔمقادیر با وقفـه  . باشد می مثل متغیرهاي مجازي و غیره
فرآینـد آزمـون بانـد بـراي عـدم وجـود ارتبـاط        . دهنـد  مـی  کوتاه مدت را نشانهاي  پویایی

وقفـه متغیرهـاي مـذکور در     از طریق صفر قرار دادن ضرایب سطوح با Xو   Yسطحی بین 
بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم وجود همگرایی و فرض مقابل . آید می دست بهمعادله فوق 

                                                
 

1- Pesaran et al 
2- Engel & Granger 
3- Johansen &  Juselus 
4- Unrestricted Error Correction Model (UECM)  
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  :دنشو می آن به صورت زیر تعریف
0xy ,  yy  0  

و حـد    I)1( زمـانی هاي  حد باالیی براي سري؛ ه استارائه شددر این روش، دو حد بحرانی 
محاسبه شده از مقدار حد بـاالیی بیشـتر باشـد،     Fچنانچه مقدار آماره. I)0(پایینی براي سري هاي

فـرض صـفر   ، کمتر از حد پایینی باشـد  Fشود؛ و چنانچه مقدار  می فرض صفرعدم همگرایی رد
اي گرفـت   درون محدوده ها قرار گیرد، نمـی تـوان نتیجـه     Fرد نمی شود و در صورتیکه آماره 

وقتـی کـه    ).290، ص2001پسـران و دیگـران،   ( ، درجـه انباشـتگی متغیرهـا را بـدانیم    که اینمگر 
متناظر بـا   ECMوجود رابطه تعادلی بلندمدت اثبات گردید در مرحله دوم، ضرایب بلندمدت و 

  ).103ص ،2004و نارایان،  نارایان( شود می برآورد ARDLآن به کمک روش 
  نتایج تجربی -4

قبل از انجام آزمون همگرایی باید مطمئن شویم که متغیرهاي مـورد بررسـی، داراي درجـه    
یـا بیشـتر    I)2(در حالتی که متغیرها انباشته از درجـه دو   .نیستند I)1(انباشتگی بیشتر از یک 

، قابـل اعتمـاد نیسـت    )2001( محاسبه شـده توسـط پسـران و دیگـران      Fباشند، مقدار آماره
متغیرهـا از آزمـون  دیکـی فـولر      یدرجه  انباشـتگ  به منظور تعیین .)4775، ص 2007انگ،(

  .کنیم می استفاده PP(2( و آزمون فیلیپس پرون 1)ADF(تعمیم  یافته 
هـاي   نتایج بیانگر ایـن اسـت کـه سـري    . کند می نتایج هر دو آزمون را ارائه) 2(جدول   

هــاي  سـري  کــه حـالی در ؛ )I)0(هــاي  سـري ( ، در ســطح پایـا هســتند LTFP، LHCزمـانی  
LHGDP ،LKL  وLINF    ــت ــا پایاس ــه اول آنه ــی تفاضــل مرتب ــوده ول ــا نب  در ســطح پای

توانیم بـه   می وجود ندارد و I)2(بنابراین مشکلی به لحاظ وجود متغیرهاي  .)I)1(هاي سري(
  .نتایج حاصله اطمینان داشته باشیم

                                                
 

1- Augmented Dickey-Fuller (ADF) 
2- Phillips-Perron (PP) 
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  پرون -دیکی فولر و فیلیپسهاي  زمون ریشه واحد با استفاده از آزمونآایج نت):  2(جدول

 
  نتیجه

 PPآماره 

  )با روند( 
  PPآماره 

  )أازمبد با عرض(
  ADFآماره 

  )با روند(
  ADFآماره  

  )با عرض ازمبدا(
 

  متغیرها
 lnTFPt  -68/2*  38/-4  -78/3  -54/3  پایا

 lnHCt  -51/0  -74/4 -81/1  -38/7  پایا

 lnHGDPt  -52/0  -64/2  -41/3  -14/0  یاناپا

  lnHGDPt  31/-5  -09/5  -17/12  -75/6  پایا

 lnKLt  -15/0  -08/2  -11/0  -18/1  ناپایا

 lnKLt  -43/2  -78/4  -65/2*  -97/2  پایا

 lnINFt  -12/2  -47/2  -29/3*  -44/3  ناپایا

 lnINFt  -17/4  -04/4  -24/7  -78/6  پایا

  تحقیقهاي  یافته: ماخذ
ي دار معنـی در سـطح  ) و روند( با عرض از مبدا  PPو   ADFهاي  مقادیر بحرانی براي آماره :هتوج 
همچنین مقـادیر بحرانـی ایـن آمـاره هـا بـراي       . باشند می )-58/3( -97/2و ) -67/3( -02/3   ،5٪

و ) -69/3( -04/3بـه ترتیـب   ) و رونـد (تفاضل مرتبه اول متغیرها با در نظر گرفتـه عـرض از مبـدا    
  .باشد می )-59/3( -98/2
  .داللت دارد ٪10ي دار معنی سطح، بر *

نامقید هاي تصحیح خطاي  براي آن باید مدل گام دوم انجام آزمون همگرایی است که
   :زیر را تخمین بزنیم

)3(  
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متغیر وابسته است، فرض صفر عدم تولید  کل عوامل وري بهرهمانی که ز، )3(در معادله 

  :شوند می زیر تعریف صورت به فرض مقابل آن ووجود همگرایی 
H0:δ1TFP=δ2TFP=δ3TFP=δ4TFP=δ5TFP= 0  

 H1:δ1TFP≠δ2TFP≠δ3TFP≠δ4TFP≠δ5TFP≠ 0   
   :صورت اختصار به را بهاین معادله و 

FTFP(LTFP|LHC,LHGDP,LKL,LINF) براي سایر معادالت هـم   .دهیممی شانن
مقـدار  . دهـد  مـی  نتایج آزمون همگرایی را نشان) 3(جدول . کنیم می به همین صورت عمل

بـا  کـل عوامـل تولیـد متغیـر وابسـته اسـت، برابـر         وري بهـره محاسبه شده زمانی که  Fآماره 
باشد که بیشتر از مقدار بحرانـی حـد بـاالیی اسـت؛ بنـابراین یـک رابطـه تعـادلی          می 81/18

لذا نتـایج مـا قویـاَ فرضـیه وجـود      . آن وجود داردهاي  و تعیین کننده وري بهرهبلندمدت بین 
  . کند می تأییدرابطه همگرایی بین متغیرها را 

، نوبـت بـه تخمـین ضـرایب     حال کـه وجـود رابطـه تعـادلی بلندمـدت اثبـات گردیـد          
را بـا اسـتفاده از روش   ) 1(معادلـه    vبدین منظـور ؛ رسد می متناظر با آن ECMبلندمدت و 

ARDL کلیه ضرایب بـه  . ارائه شده است) 4(نتایج این برآورد در جدول . کنیم می برآورد
بیشتري ، به لحاظ مقداري. باشند می بوده و داراي عالمت مورد انتظار دار معنیلحاظ آماري 

تـورم کمتـرین ضـریب را     کـه  حـالی باشـد، در   می ضریب متعلق به سرمایه سرانه نیروي کار
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ي تحصیل نیروي ها سالیک درصد افزایش در متوسط ، آمده دست بهبر طبق نتایج . داراست
از سویی . دهند می افزایش 27/0و  47/0را به ترتیب حدود  وري بهرهکار و مخارج بهداشتی، 

ایش درصدي مشابه در موجودي سرمایه سرانه نیروي کار و تورم به ترتیب باعث دیگر، افز
  .شوند وري می بهرهدرصد در  05/0درصد و کاهشی به میزان  58/0افزایشی به میزان 

 نتایج آزمون همگرایی :)3(جدول 

  Fمقادیر حدود بحرانی آماره 
 ←سطح معنی داري

←حد باال و پایین

  10 ٪  
  ↓تعداد متغیرها 

10 ٪                           5٪  1٪ 

)1(I         )0(I  )1(I         )0(I  )1(I         )0(I  

K =  5 41/3         68/4  62/2           79/3  26/2           35/3  
  : محاسبه شده F آماره هاي

TFPF (LTFP|LHC, LHGDP, LKL, LINF) =  ٨١/١٨ ]٠٠٣/٠ ] 

HCF (LHC|LTFP, LHGDP, LKL, LINF)  = ٧٣/١  [ ٢٨٣/٠ ] 

HGDPF (LHGDP|LTFP, LHC, LKL, LINF)= ٠/ ٨٤ [ ٥٧١/٠ ] 

کلیه  . اخذ شده است) 300:2001 پسران و دیگران،(  F، از جدول Fمقادیر بحرانی آماره : ماخذ   
  .باشد می تحقیقهاي  یافتهبر اساس  نتایج

کوتـاه مـدت   هاي  توان مدل را مجددا به شکل تصحیح خطا در آورده و پویایی می لاح
 مدل تصحیح خطا بـه مـا ایـن امکـان را     که اینضمن . و سرعت تعدیل تعادل را تحلیل کنیم

 وري بهرهدهد که آزمون علیت گرنجري را بین متغیرها انجام داده تا جهت علیت را بین  می
  ). 1988گرنجر،( در بلندمدت و کوتاه مدت تعیین کنیم آنهاي  و تعیین کننده

، نتیجه برآورد ضرایب کوتاه مدت را به همراه بخش تصحیح خطاي مربوطه )4(جدول 
و حـدود   دار معنـی ، منفی و )ecm(-1)(ضریب بخش تصحیح خطاي با وقفه . دهد می ارائه

از تعادل، درهر دوره شدن شوك و انحراف دهد در صورت وارد  می باشد و نشان می 73/0
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 بـراي رسـیدن بـه تعـادل بلندمـدت تعـدیل       وري بهـره درصد از عـدم تعـادل کوتـاه مـدت      73/0
و چنـدین   تشـخیص هـاي   آزمون نتایج، )R2(در این جدول عالوه بر ارائه ضریب تعیین . شود می

 آماره چی دو براي آزمون نرمال بـودن پسـماندها و همبسـتگی   . آزمون دیگر گزارش شده است
باشد کـه بیـانگر ایـن اسـت کـه پسـماندها نرمـال         می 054/0و  34/0سریالی آنها به ترتیب برابر با 

 تأییـد بـین پسـماندها     ٪5و  ٪1ي دار معنـی و وجود همبسـتگی سـریالی در سـطح     اند هتوزیع شد
باشـد؛ بنـابراین واریـانس     می 82/0همچنین آماره چی دو براي واریانس ناهمسانی برابر . شود نمی

  .کنند می تأییدلذا نتایج ارائه شده در این بخش اعتبار علمی مدل را . نمی شود تأییدناهمسانی 

برمبناي   ARDL) (2,0,2,1,0نتیجه تخمین ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از): 4(جدول
  )  :متغیر وابسته( .SBCمعیار 

  دتتخمین ضرایب بلندم  تخمین ضرایب کوتاه مدت
  متغیرها      ضریب      Tآماره         ]احتمال     [  امتغیره           ضریب            Tآماره          ]احتمال[

∆LHC  350/0                    434/3             [ 003/0 ] 
∆LHGDP 020/0                  510/0            [ 616/0 ] 

∆LHGDP1          108/0    119/3-             [ 006/0 ] 
∆LKL  950/0                   944/2              [ 009/0 ] 

∆LINF         039/0-                      61/2 -   [ 020/0 ]  
∆C                826/4            607/5               [ 000/0 ] 

ecm(-1)       ]000/0[             874/5 -          736/0-  

LHC             475/0   103/3                [ 007/0 ] 

LHGDP 267/0        870/2                [ 011/0 ]   
LKL          581/0    377/2                 [ 030/0 ]  
LINF      053/0-     124/2-              [ 050/0 ]   
C        549/6              530/8              [ 000/0 ] 

 

 2R = 87/0     2R = 80/0     D.W=  45/2   F = 69/12 [ 000/0 ]    σ = 026/0  

  : هاي تشخیص آزمون
                       ]349/0[ 10/22

Norm      ]054/0[ 70/3 2
SC                                                                                                     

]825/0[048/0 2
H      ]000/0[ 07/182

FF  
  تحقیقهاي  یافته :ماخذ

2انحراف معیار رگرسیون است؛  :توجه 
SC  آزمونLM  2،براي خود همبسـتگی

Norm   آزمـون
2 ،ابر -نرمالیتی جکوا

FF      2 آزمـون رمـزي بـراي فـرم تبعـی و
H      آزمـون وایـت بـراي واریـانس

  .باشند می ناهمسانی
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 شرایط همگرایی بـین متغیرهـاي مـورد اسـتفاده در    . گام بعدي انجام آزمون علیت است
. شـود  مـی  مدل، به عنوان یک عامل مهم در تعیین روش صحیح براي آزمون علیت شـناخته 

براي مثال در صورت عدم وجود همگرایی بین متغیرها، آزمون علیت بـر مبنـاي یـک مـدل     
آزمـون بـر اسـاس مـدل     ، و در صورت وجـود همگرایـی   VAR(1(خود رگرسیون برداري 
از آنجـایی کـه    ).1207، ص 2005ارایـان، ن(خواهد بود  2)VECM(تصحیح خطاي برداري

 تأییـد در مطالعه حاضر نتـایج آزمـون همگرایـی، وجـود همگرایـی بـین متغیرهـاي مـدل را         
  :کنیم می تصحیح خطا استفادههاي  کند؛ براي انجام آزمون علیت از مدل می
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بخـش   ECTt-1 باشـند و  مـی  دیفرانسـیل  عملگـر وقفـه و  به ترتیـب   )Δ(و ) L(در اینجا 
ایـن  ( آمـده اسـت   دست بهوقفه اي است که از ارتباط همگرایی بلندمدت   تصحیح خطاي 

روي دیفرانســیل متغیرهــاي  Fآمــاره  ).ا همگــرا نباشــند، وجــود نــدارد بخــش اگــر متغیرهــ
اثرات علی بلندمدت از طریق  که حالیتوضیحی، داللت بر اثرات علی کوتاه مدت دارد در 

نارایـان و  (شـود   مـی  تعیـین   tآمـاره  ي ضریب بخش تصحیح خطاي باوقفه، توسطدار معنی
nمثال اگر . )31، ص2004اسمیت،

12     ي تحصـیل  هـا  سـال برابر صفر باشـد، آنگـاه متوسـط
برابر صـفر باشـد، آنگـاه     یا اگر . نیست وري بهرهنیروي کار علت گرنجري کوتاه مدت 

نتـایج  . نیسـتند  وري بهـره متغیرهاي توضـیحی موجـود در مـدل، علـت گرنجـري بلندمـدت       
ي تحصـیل نیـروي کـار،    هـا  سـال بیانگر این است که، متوسـط  ) 5(ر جدول آزمون علیت د

اي کـه   هسـتند و در معادلـه   وري بهـره موجودي سـرمایه سـرانه و تـورم علـت کوتـاه مـدت       

                                                
 

1- Vector Auto Regressive 
2- Vector Error Correction Model 
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روي ضریب بخش تصحیح خطـاي بـا وقفـه،     tبه عنوان متغیر وابسته است، آماره  وري بهره
همچنین وجود . دارد وري بهرهتغیرها بر داللت بر وجود رابطه علی بلندمدت از طرف این م

رابطه علی بلندمدت براي شرایطی که تورم و موجودي سرمایه سـرانه بـه عنـوان متغیرهـاي     
 . وابسته هستند، صادق است

 نتایج آزمون علیت بر مبناي الگوي تصحیح خطا):  5(جدول 

ECTt-1  
 t]آماره  [

متغیرهاي   ]احتمال[ F آماره
 LTFP         ∆LHC     ∆LHGDP      ∆LKL      ∆LINF∆  ↓وابسته

*73/0- 
[- 87/5 ] 

-----                  *79/11         26/0              *67/8             *56/6  
                        [ 001/0 ]     [ 610/0 ]         [ 003/0 ]     [ 010/0 ] 

LTFP∆  

-----  008/0                  -----         27/0               ***84/2          33/1  

[ 927 /0 ]                               [ 589/0 ]          [ 092/0 ]      [ 240/0 ] 

LHC∆  

-----  59/0                 *51/117         -----              ***09/3     20/0         

 [ 441/0 ]             [ 000/0 ]                               [ 079/0 ]     [ 649/0 ] 
∆LHGDP  

*32/0- 

[ 28/3- ] 

*84/9                 *86/15         **74/3                 -----         **55/4       

[ 002/0 ]           [ 000/0 ]     [ 053/0 ]                           [ 033/0 ] 
∆LKL  

*92/0- 
[- 22/4 ] 

**60/5               46/12         34/2                  02/1            ----- 
[ 018/0 ]             [ 113/0 ]      [ 126/0 ]           [ 311/0 ] 

∆LINF  

  تحقیقهاي  یافته :ماخذ

  .ارندد  ٪10و   ٪5، ٪1ي در سطح دار معنیداللت بر   ***و  **، *: توجه
دهد، رابطه علی بلندمدت تنهـا از طـرف سـرمایه     می نتایج ارائه شده در این بخش نشان

سـرمایه انسـانی از نـوع آمـوزش علـت کوتـاه        که اینوجود دارد؛ ضمن  وري بهرهانسانی بر 
اما نکته حائز اهمیت این است که پارامترهاي تخمین زده شـده  . باشد می نیز وري بهرهمدت 

ثبات نیز ممکن است  بی ممکن است در طی زمان تغییر کنند و پارامترهايیک سري زمانی 
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 1، لـذا انجـام آزمـون ثبـات سـاختاري     )1992هنسـن، (به عدم تشخیص صـحیح منجـر شـوند   
ــر  ــه نظ ــی ضــروري ب ــتی     م ــی بازگش ــماند تجمع ــوع پس ــاي مجم ــابراین از آزمونه ــد؛ بن رس

)CUSUM(2      ــتی ــی بازگش ــوع پســماند تجمع ــذور مجم  اســتفاده CUSUMQ(3(و مج
و از آنجـا کـه در درون فاصـله     انـد  هنشـان داده شـد  ) 1(هـر دو نمـودار در شـکل    . کنیم می

انـد، فـرض صـفر مبنـی بـر وجـود ثبـات سـاختاري رد نمـی شـود؛            قرار گرفته ٪95اطمینان 
  .شود می تأییدبنابراین ثبات ساختاري مدل 

  
  تحقیقهاي  یافته:ماخذ   

  گیري  نتیجه -5
دراین مطالعـه،  . بسیاري بر روي مدلهاي رشد درون زا صورت گرفته است مطالعات تجربی

، موجودي )با در نظر گرفتن دو بعد آموزش و سالمت( با تحلیل اثر سه عامل سرمایه انسانی
، 84-57کل عوامل تولیـد ایـران بـراي دوره زمـانی      وري بهرهسرمایه سرانه و تورم بر سطح 
بررسی  وري بهرهدهد تا نقش متفاوت هر عامل را روي  می ازهگامی فراتر نهادیم؛ که به ما اج

در مطالعـه  . و مقایسه کرده و ابزارهاي سیاستی مرتبط را به منظور ارتقـاي آن اتخـاذ نمـاییم   
تخمین زده  ARDLحاضر ابتدا ارتباط بلندمدت بین متغیرها با استفاده از روش آزمون باند 

                                                
 

1- Structural Stability 
2- Cumulative Sum of Recursive Residual 
3- Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals 
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یب بلندمدت برآورد گردید و درنهایت آزمون ضرا ARDLشد و سپس با استفاده از روش 
 .صورت پذیرفت وري بهرهعلیت گرنجر به منظور تعیین جهت علیت بین متغیرها و 

 کننـد،  مـی  تأییـد به طور خالصه نتایج حاصله وجـود ارتبـاط بلندمـدت بـین متغیرهـا را       
 ورد انتظـار مـ هـاي   بوده و داراي عالمت دار معنیکلیه ضرایب به لحاظ آماري  که اینضمن 

ي تحصـیل نیـروي کـار و    هـا  سـال باشند، به طوري که یک درصـد افـزایش در متوسـط     می
از . دهنـد  مـی  درصـد افـزایش   27/0و  48/0را به ترتیب حـدود   وري بهرهمخارج بهداشتی، 

سویی دیگر همین میزان افزایش در موجودي سرمایه سرانه و تورم باعث افزایشی بـه میـزان   
شوند کـه در ایـن بـین سـهم سـرمایه       وري می بهره درصد در 05/0یزان و کاهشی به م 58/0

بیشـتر از سـایر متغیرهـا بـوده و سـرمایه انسـانی در        وري بهـره   سرانه نیروي کـار در ارتقـاي  
ي هـا  سـال نهایتا با استفاده از آزمـون علیـت دریـافتیم کـه متوسـط      . اولویت بعدي قرار دارد

ر بلندمدت برون زا هستند و در مفهوم گرنجري بـه  تحصیل نیروي کار و مخارج بهداشتی د
 وري بهـره این معناست که تنها یک رابطه علی یک طرفه از سوي سرمایه انسانی بـه سـمت   

این یافته ها چندین کـاربرد سیاسـتی دارنـد؛     عالوه به. وجود دارد و عکس آن صادق نیست
وان مناسبترین و اثرگـذارترین  در واقع نتایج حاصله موجودي سرمایه فیزیکی سرانه را به عن

کننـد؛ بنـابراین    مـی  معرفی وري بهرهابزار براي طرح ریزي اهداف سیاستی به منظور ارتقاي 
الزم است سیاست هایی به منظور افزایش موجودي سرمایه فیزیکی از طریق فـراهم آوردن  

. ددخـارجی اتخـاذ گـر   هـاي   بسترهاي مناسب براي سرمایه گذاري بیشـتر و جـذب سـرمایه   
تواند به عنـوان یـک ابـزار     می )سرمایه انسانی(ي تحصیل نیروي کار ها سالهمچنین متوسط 

در واقـع بـراي بـازدهی بیشـتر نیـروي کـار       . مـورد بررسـی قـرار گیـرد    ، سیاستی مهم مرتبط
بـه منظـور    ، الزم اسـت تـدابیري  )به ویـژه شـاغالن داراي تحصـیالت عـالی    (تحصیل کرده 

  . ها و منطبق کردن آن ها با نیازهاي بازار کار اندیشیده شود ارتقاي کیفی سطح آموزش
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