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با توجه به اهمیت فراوان نقش سرمایه انسانی در تعیین بهرهوری نیروی کار ،مطالعه حاضر بهه بررسهی تهثییر
سرمایه انسانی بر بهرهوری نیروی کار در استانهای مختلف کشور در قالب الگوی پانه دیتها و تخمهین زن
ایرات یابت ،با بهکارگیری تابع تولید کاب  -داگالس طی دوره زمانی  0831تها  0831مهیپهردازد .نتهای
تحقیق بیان میدارد که طی دوره موردبررسی سرمایه انسانی و شهاص

فنهاوری اطالتهات و ارتااطهات از

توام مهم و تثییرگذار بر بهرهوری نیروی کار در استانهای مختلف کشور هستند.
واژگان کلیدی :سرمایه انسانی ،بهرهوری نیروی کار ،پان دیتا.
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 .0مقدمه

یا به عبارتی دیگر کیفیت نیروی کار و یا دانش نهادینهشده در انسان ،باعاث ازایایش تیلیاد و رشاد
اقتصادی کشیرها میگردد .سرمایه انسانی اگرچه از زمان اقتصاددانان کالسیک میرد بحث بیده اما
آنچه در دهههای اخیر میرد تیجه قرار گرزتاه اسات ،ماد ساازی و ارائاه الگیهاای م ای از رشاد و
تیسعه اقتصادی است که در آنها سرمایه انسانی لحاظ شده باشد .با نگاهی به کشیرهایی نظیر ژاپا
و آلمان ،که منابع اقتصادی خید را طی جنگ جهانی دوم از دست داده بیدند درماییاابیم کاه بایاد
عیام ی غیر از عیامل زیییکی وجید داشته باشد تا بتیاند ای کشیرها را به شاکل اماروزی قدرتمناد
ساخته باشد .لسترتارو در کتاب رویارویی بیرگ آورده است« :در قرن آیناده اگرچاه ممکا اسات
آمریکا به لحاظ نیروی نظامی نیروی برتر دنیا باشد ،اما از نظر اقتصادی ،ژاپا حارا او را خیاهاد
زد» .آنچه ای کشیرها را به اینجا رساند رشاد اقتصاادی باید اماا ناه رشادی کاه از عیامال زیییکای
حاصل شده باشد ب که منابع انسانی و نیروی تفکر و خالقیت بید که رشد سریع و به تبع آن تیسعه را
حاصل کرد( .آقایی و رضاق ی زاده)2931 ،
از طرا دیگر بررسی منابع رشد اقتصادی کشیرها نشان میدهد که در دهاه اخیار ،کشایرهای
صنعتی حادود  05درصاد رشاد تیلیاد خاید را از طریاق ارت اای بهارهوری باه دسات آوردهاناد .در
کشیرهای درحا تیسعه میزق نظیر مالیی ،بهارهوری ساهم قابال تایجهی در تاممی رشاد اقتصاادی
داشته است ،به طیری که در ای کشیر سهم بهرهوری کل عیامل تیلید ) (TFPدر تممی رشد تیلید
در برنامه او ( )2392-35حدود  29درصد ،در برنامه دوم ( )2332-1555حدود  10/0درصاد بایده
و در برنامه سیم ( )1552-1525برابر با  21/0درصد ازیایش یازته است (آقایی.)2935 ،
در اقتصاد جهانی ،دانش به عنیان مهمتری سرمایه ،جایگیی سرمایههای ماالی و زیییکای شاده
است .در دهههای اخیر تمثیر زاکتیرهای سنتی تیلید مانند منابع طبیعی ،کار و سارمایه کاماهمیاتتار
شده و اهمیت منابع نام میس مانند اطالعات و دانش ازیایش یازته است .ای تغییار پیامادهای مهام و
جدی را برای اندازهگیری و مدیریت بهرهوری به دنبا داشته است .در مکاتب مخت ف اقتصاادی از
سرمایه انسانی به عنیان محرک ک یدی برای عم کرد سازمانی و منبعی مهم بارای تیساعه پایادار یااد
میشید و سرمایههای انسانی یکی از منابع تیسعه بهرهوری و عم کارد عیامال تیلیاد مایباشاند .از
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یکی از مباحث بسیار مهم در مطالعات اقتصادی اخیر ،بحث سرمایه انسانی است .سرمایه انساانی
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آنجایی که طبق اهداا سند چشمانداز و برنامه تیسعه اقتصادی و اجتماعی ،بهرهوری به عنیان یکی
از ارکان اص ی تح ق ارت ای اقتصاد کشیر به جایگاه او میان کشیرهای منط ه ق مداد شاده اسات،
همچنی سیاستگذاریهای الزم جهت حفظ و تیسعه ای سرمایهها بسایار حاائی اهمیات اسات .باه
همی منظیر در ای مطالعه به بررسی ن ش سرمایه انسانی در بهرهوری نیروی کار استانهای مخت ف
کشیر در قالب الگیی پانل دیتا پرداخته میشید.
به منظیر بررسی هدا تح یق ،در ادامه مبانی نظری و مطالعات انجامشده قب ای ارائاه مایشاید.
سپس پس از تصریح الگیی تح یق ،معرزی متغیرها و انجام آزمینهای الزم ،مد تح یاق بارآورد و
نتایج بهدستآمده ارائه میشید .در پایان خالصهای از نتایج بهدستآمده و پیشنهادهای تح یق ارائاه
میشید.
 .2ماانی نظری تحقیق
در مد های اولیه رشد اقتصادی که منسیب به هاارود 2و دوماار 1اسات ،نارر رشاد جمعیات از
شاخصهای تعیی کننده رشد محسیب میشید بدون آنکه بحث سرمایه انسانی مطار باشاد؛ اماا باا
تیجه به گذشت زمان و مشاهده تجربیات کشیرها مشخص شد که ای زار

صاحیح نیسات ،ب کاه

مهارتها ،عادات ،رزتار و دانش نیروی کار (یا به عبارت دیگر سرمایه انسانی) است که تعیی کنناده
اص ی در زرآیند تیلید بیده و کمیت نیروی کاار از اهمیات چنادانی برخایردار نیسات .دنیساین 9در
مطالعه به بررسی حسابداری رشد برای کشیر آمریکا پرداخت و به ای نتیجه رسید که عیامل نیروی
کار ساده و سرمایه زیییکی نمیتیانند رشد اقتصادی آمریکا را نشان دهناد و لیوماا عامال یاا عیامال
دیگری نیی وجید دارد که بر رشد اقتصادی آمریکا مؤثر بایده اسات کاه از مهامتاری آنهاا سارمایه
انسانی است .آزاوا 2مد رشد نئیکالسیک را با اضازه کردن سرمایه انسانی اصال کرد؛ اما لیکاس

0

ای مد را کامل و سرمایه انسانی را به عنیان یک عامل اساسی تمثیرگذار بر رشد اقتصاادی معرزای

1 Harrod, I.1948
2 Demar,E.1946
3Denison, E. 1962
4Uzawa, H. 1965
)5 Loucas, R. (1998
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بررسی تمثیر سرمایه انسانی بر بهرهوری نیروی انسانی در کشیر به منظیر یازت رابطاه بای ایا دو و
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کرد .به همی دلیل است که در دهههای اخیر ،نظریههای اقتصادی نیروی کاار را یکساان و برابار در
نظر نمیگیرند و تفاوتهای بسایاری را بارای نیاروی کاار قائال هساتند .بناابرای در دهاههاای اخیار
اقتصادی نظیر تفاوت دستمیدها به دلیل س و شغل ،نامیزونی بیکاری ازاراد مااهر و تنظایم م اررات
شغ ی تیسط اتحادیههای کارگری و  ...ن ش مهمی داشته است.
آنچه که امروزه اهمیت سرمایه انسانی و ضرورت تیجه به آن را دو چندان کرده است ،ارتباا
بسیار نیدیک بی سرمایه انسانی و رشاد اقتصاادی و درآماد ازاراد اسات ،باه طایری کاه جیاماع باا
شاخصهای سرمایه انسانی باالتر نظیر تحصیالت ،در شرایط مساوی ،از بهارهوری بیشاتر و در نتیجاه
رشد اقتصادی و درآمد بیشتری بهرهمند می شیند .آمیزش بااالتر ،سابب ارت ااط ساطح مهاارتهاای
ازراد گشته که ای امر تیلید کاال و خدمات بیشتر و رشد اقتصادی سریعتر را به دنبا دارد .به عاالوه
تمثیر سرمایه انسانی بر تسریع زرایند انت ا تکنیلیژی ،آهنگ رشد اقتصادی را سریعتر خیاهاد کارد.
همچنی سرمایه انسانی ،با کمک به تغییار و تحایالت اجتمااعی در ب ندمادت ،آزادیهاای زاردی و
اجتماعی را گسترش خیاهد داد.
به طیر ک ی میتیان گفت سرمایه انسانی از دو راه با بهرهوری و رشد اقتصاادی و درآماد م ای
رابطه دارد .از یک طرا ،تشکیل سرمایه انسانی به وسی ه سرمایهگذاریهای آمیزشی به تیاناییهای
بیشتر ازراد منجر شده و باعث ازیایش بهرهوری و رشد تیلید و ازیایش درآمد م ی میشید .از طرا
دیگر ،درآمد بیشتر باعث رشد پس انداز (که منبع اص ی تشکیل سرمایه است) میشید و با تیجاه باه
اینکه بهره وری کاالهای سرمایهای با تنیع سرمایههای انسانی و ازراد متخصص و مجرب رابطه دارد،
با پیشرزت اقتصادی ،جامعه به طیر روزازیونی به ازاراد تحصایلکارده و آمایزشدیاده نیااز خیاهاد
داشت .به ای ترتیب سرمایه انسانی باعث ازیایش بهرهوری ،تیلید و ازیایش درآمد م ی مایشاید و
ازیایش درآمد م ی نیی باعث سرمایهگذاریهای بیشتر سرمایه انسانی خیاهد شاد .مینسار اعت ااد دارد
که مییان آمیزش کسب شده تیسط زرد ،منشم اص ی قدرت تیلید و درآمد او میباشد .همچنی وی
تمکید می نماید که آمیزش بیشتر عامه مردم ،به تیزیع عادالنهتر درآمدها منجار خیاهاد شاد و نشاان
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میدهد که بازده سرمایه گذاری در آمیزش به هیچ وجه از بازده سرمایهگذاریهاای زیییکای کمتار
نیست (ساخاروپیلیس و پاترینیس.)1551 ،2
بهره برداری نمید .سرمایه انسانی در واقع مکمل سارمایه زیییکای اسات و ز ادان هار یاک ،از باازده
اقتصادی دیگری خیاهد کاست .در تیضیح رشد اقتصادی گذشته جیاماع پیشارزته صانعتی ،سارمایه
انسانی از ن ش مهمی برخایردار بایده اسات .گفتاه مایشاید کاه ساهم مهمای از بهارهوری و رشاد
اقتصادی ای کشیرها ناشی از تیسعه سرمایه انسانی آنها است .امروزه دیگار مسا م شاده اسات کاه
مهمتری عامل تیلید ،نیروی انسانی کارآمد است .بهرهمندی نیروی انسانی از قاب یت و کیفیت بیشتر،
عالوه بر ای که ن ش عمدهای را در ازیایش تیلید ایفاا مایکناد سابب اساتفاده گساتردهتار از مناابع
زیییکی و طبیعی میگردد .اکثر اقتصاددانان در ای امر تیازق دارند که آنچه در نهایت خصیصیت و
روند تیسعه اقتصادی و اجتماعی کشیر را تعیی میکنند منابع انسانی آن کشیر است و نه سارمایه و
یا منابع مادی آن .برای مثا زردریک هاربیسین 1معت د است کاه« :مناابع انساانی پایاه اصا ی ثاروت
م تها را تشکیل میدهد ،سرمایه و منابع طبیعی عیامل تبعی تیلیدند در حاالی کاه انساانهاا عیامال
زعالی هستند که سرمایهها را متراکم می سازند و از منابع طبیعی بهرهبارداری مایکنناد؛ ساازمانهاای
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی را می سازند و تیسعه م ی را به ج ی میبرناد ،باه وضای کشایری کاه
نتیاند مهارت ها و دانش مردمش را تیسعه دهد و از آن در اقتصاد م ی به نحای ماؤثری بهارهبارداری
کند قادر نیست هیچ چیی دیگری را تیسعه بخشد».
 .8مروری بر مطالعات انجامشده قالی
همانگینه که در مد های رومر ( ،)2335گروسم و ه پم ( )2332و اگهی و هییت ()2331
دیده میشید ،پیشرزت زنی از تالش برای اختراع و ابداع نتیجه میشید ،در نتیجه هر اباداع ،میجاب
ازیایش بهرهوری و رشد اقتصادی میشید .بنابرای میتیان گفت چرا تح یق و تیسعه از عیامل مهم
و شاید مهمتری عامل تیلید و ازیایش بهرهوری است .تجرباه میجاید در پیشارزت اقتصاادی جهاان
نشان میدهد که همراه با ازیایش انباشت سارمایه تح یاق و تیساعه ،رشاد اقتصاادی و بهارهوری نیای
1 Psacharopoulos and Patrinos, 2002
2 Harbison, 1971
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ازیایش داشته است .در ضم بسیاری از مطالعات تجربی بیان میدارند ع یتای از سایی زعالیاتهاای
تح یق و تیسعه به رشد اقتصادی و بهرهوری وجید دارد .تح ی ات به عمل آماده در جهات بررسای
تح یق و تیسعه به عنیان یاک متغیار تیضایحی در ماد هاای رشاد منظایر شاده اسات) ،داللات بار
همبستگی بی تغییر در هیینههای تح یق و تیساعه و تغییار در تیلیاد ناخاالص م ای و بهارهوری دارد
(آقایی .)2931 ،مطالعات مخت فی باه بررسای تامثیر سارمایه انساانی بار رشاد اقتصاادی و بهارهوری
پرداختهاند که در ادامه به خالصهای از ای مطالعات اشاره میشید:
راجیی کی گیئل ،جیمی ئی پای و راتی رام )155۲( 2در م الهای به بررسی ارتباا بای سارمایه
انسانی و بهرهوری در آمریکا پرداختهاند .در ای م اله از اطالعات کشیر آمریکا در طی ساا هاای
 2309-1555استفاده شده و برای یازت ارتبا بی

سرمایه انسانی باا رشاد اقتصاادی و بهارهوری در

آمریکا از مد های رشد درونزا استفاده کردناد .در ایا مطالعاه از شااخصهاای مخت اف سارمایه
انسانی مانند آمیزش و مخارج R&Dاستفاده شاده اسات .یازتاههاای ایا م الاه نشاان مایدهاد کاه
برخالا تصیر عمیم ،ن ش مخارج  R&Dزدرالی در رشد اقتصادی و بهرهوری آمریکا بیرگتر از
ن ش مخارج  R&Dغیر زدرالی بیده است؛ و همچنای بار اسااس نتاایج ایا مطالعاه مخاارج R&D

نظامی ،اثر قییتری در م ایسه با دو بخش دیگر ،روی رشد اقتصادی و بهرهوری داشته است.
برایان جاکیب و الرس لفرن ،)1522( 1در مطالعاهای باه بررسای تامثیر هییناههاا و گرناتهاای
تح ی اتی اعطایی تیسط میسسه بی الم ی سالمت و بنیاد ع یم بی الم ای بار بهارهوری ع مای طای
دوره زماانی  23۲5تاا  1555پرداختنااد .آنهاا در ایا مطالعااه تامثیر گرناتهااای اعطاایی باه مح ااان
دورههای پسادکتری 9و گرنت های اعطایی باه دانشاجییان دکتاری را باا اساتفاده از تخمای حاداقل
مربعات معمیلی میرد تجییه و تح یل و بررسی قرار دادند .آنها در ای تح یق تعاداد م ااالت منتشار
شده طی پنج سا را به عنیان شاخص بهرهوری ع می در نظر گرزتناد .نتاایج حاصال از ایا تح یاق
نشان داد که با ازیایش گرنتهای اعطایی به مح ان دکتری و پسادکتری ،بر تعداد م ااالت ازایوده
میشید.
1 Rajeev K. Goel & James E. Payne and Rati Ram, 2008
2 Brian Jacob and Lars Lefgre, 2011
3 postdoctoral
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چانگی و لیان زانگ ،)1522( 2در مطالعاهای باه بررسای تامثیر تشاکیل سارمایه انساانی بار رشاد
اقتصادی و بهرهوری در کشایر چای باا اساتفاده از الگیهاای پانال پییاا و تخمای زن گشاتاورهای
تیسعهیازتگی به سه دسته تیسعهیازته ،کمتر تیسعهیازته و تیسعهنیازته ت سایم کردناد و تامثیر سارمایه
انسانی بر رشد اقتصادی و بهرهوری در ای استانها را میرد بررسی قرار دادند .نتاایج حاصال از ایا
مطالعه نشان داد که تحصیالت متیسطه تمثیر بیشتری بر رشاد اقتصاادی و بهارهوری چای نسابت باه
تحصیالت راهنمایی دارد و همچنی استانهای تیسعهیازته منفعت بیشتری از سرمایه انسانی نسبت باه
استانهای کمتر تیسعهیازته میبرند.
ایمران و همکاران )1521( 1در مطالعهای باا اساتفاده از روش هامجمعای و ع یات گرنجاری باه
بررسی رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی و بهرهوری در پاکستان پرداختناد .نتاایج مطالعاه آنهاا
نشان داد که  GDPباا متغیرهاای تیضایحی ماد (هییناههاای عماده آمایزش ،هییناههاای عمایمی
بهداشت ،تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و پرداخت خدمات بدهی) همجمع اسات و ایا بادی معناا
است که یک رابطه ب ندمدت بی  GDPو هیینههای اجتماعی در پاکستان وجاید دارد .همچنای در
مطالعه مذکیر ،ازیایش مخارج عمیمی آمیزش و بهداشت به شدت تیصیه شده است؛ زیرا میجاب
ازیایش بهرهوری و حرکت به سمت رشد اقتصادی پایدار خیاهد شد.
نایا و همکاران )1521( 9به بررسی تمثیر سرمایه انسانی بر بهرهوری نیروی انسانی در کامرون بار
پایه مد رشد منکیی -رومر و ویل و با استفاده از ع یت انگل-گرنجر طی دوره زماانی 1525-2395
پرداختند .نتایج آنها نشان داد که سرمایه انسانی تمثیر مثبت و معنیداری بر بهرهوری دارد
زیصل س طان و عبدالیحید ،)1522( 2در مطالعهای به بررسی تمثیر سرمایه انسانی بر بهارهوری در
پاکستان در قالب یک الگیی اقتصاد کالن پرداختند .آنهاا در ایا مطالعاه متغیرهاای بخاش عرضاه
اقتص ا اد ماننااد نیااروی کااار ،ساارمایه زیییکاای و انسااانی و متغیرهااای بخااش ت اضااا ماننااد مصاارا و
سرمایهگذاری را به صیرت همیمان میرد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از ای مطالعه نشان داد که

1 Chuanguo Zhang, Lihuan Zhuang, 2011
2 Imran et al, 2012
3 Nya et al, 2012
4 Faisal Sultan Qadri, Abdul Waheed, 2014
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رابطه بی سرمایه انسانی و بازار کار در پاکساتان طای دوره زماانی  2330تاا  1521ضاعیف اسات در
حالی که تمثیر مخارج آمیزشی بر تیلید ناخالص داخ ی ای کشیر از طریق ازیایش بهرهوری مثبات
در ایران نیی برخی از مطالعات به بررسی تمثیر مخارج تح ی ات تیسعه و سرمایه انسانی بار رشاد
اقتصادی و بهرهوری پرداختند .نظاری و مباارک ( )2932در مطالعاهای باه بررسای تامثیر هییناههاای
تح یق و تیسعه بر بهرهوری در صانایع ایاران پرداختناد .آنهاا تامثیر هییناههاای تح یاق و تیساعه بار
بهاارهوری در سااطح کاادهای دو رقماای صاانایع مخت ااف ایااران طاای سااا هااای  2992تااا  29۲9را
میردبررسی قرار دادند .نتایج حاصل از ای مطالعه حاکی از ای است که در طی دوره میردبررسای
تمثیر سرمایه انسانی متخصص ،نسبت سرمایه به تیلید ،سیدآوری ،سهم میاد مصارزی خاارجی ،نارر
ارز با دو وقفه و هیینههای تح یق و تیسعه باا ساه وقفاه بار بهارهوری کال عیامال تیلیاد در صانایع
مخت ف تمثیر مثبت داشتهاند .بیشتری تمثیر هیینههای تح یق و تیسعه در بهرهوری مربای باه صانایع
محصیالت شیمیایی ،نفت ،الستیکی ،پالستیکی ،ماشی آالت و تجهییات بیده است.
باقرزاده و کمیجانی ( ،)2935در مطالعهای به بررسی تمثیر هیینههای تح یاق و تیساعه داخ ای و
خاارجی باار بهاارهوری کال عیاماال تیلیااد در بخاش کشاااورزی ایااران باا اسااتفاده از رهیازاات وقفااه
چندجم های آلمین طی یک دوره زمانی  95ساله از سا  290۲تا  29۲9پرداختناد .بار اسااس نتاایج
بهدستآمده از ای تح یق تمثیر مخارج تح یق و تیسعه داخ ای و خاارجی در بهارهوری کشااورزی
مثبت و معنیدار است.
با تیجه به اینکه مطالعات داخ ی در زمینه تمثیر سارمایه انساانی و آمایزش بار رشاد اقتصاادی و
بهرهوری در ایران انجام شده است ولی بررسی تمثیر سرمایه انسانی بر بهرهوری در استانهای کشایر
انجام نشده است ،بنابرای در ای مطالعه کیشش میشید تا ای خا میجاید در مطالعاات اقتصاادی
کشیر برطرا گردد.
 .1تصریح مدل تحقیق و بررسی متغیرها
به طیر ک ی ،اثر سرمایه انسانی بر بهرهوری و رشد اقتصادی عمدتا در قالب مد سرمایه انسانی
لیکاس ( )23۲۲مطر میشید .در مد لیکاس با زر

اینکه همه نهاادههاای تیلیاد قابال انباشات

هستند ،بازدهی نسبت به م یاس حاصل از نهادههای قابل انباشت ،ثابت است .لیکاس در تابع تیلید
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به جای نیروی کار زیییکی ،سرمایه انسانی را معرزی کارد .از دیاد وی ،عیامال اقتصاادی از طریاق
مطالعه و تحصیل ،سرمایه انسانی انباشت میکنند .ای مد اساسا با زر

بازدهی نسبت باه م یااس

زیییکی و انسانی میشید .در واقع لیکاس زر

میکند که در تابع تیلید سارمایه انساانی ،باازدهی

نسبت به م یاس سرمایه انسانی ثابت است .ازای رو تیلید نهایی سرمایه انسانی که انگییه ازراد بارای
تحصیل ،آمیزش و مطالعه را تعیی میکند ،ثابت است.
با در نظر گرزت پژوهشهای مخت فی که در زمینه تمثیر عیامل ماؤثر بار بهارهوری انجاام شاده
است ،الگیی میرد استفاده در ای تح یق نیی بر اساس تابع کاب -داگالس بیده که به ع ت مناسب
بیدن زرم تابعی آن و روان بیدن روابط درونی متغیرهای آن بهتری تابع از نظر مطاب ت و سازگاری
با شرایط اقتصادی تشخیص داده شده و از سیی دیگر ،به دلیل همگ بیدن ،میتیان با اساتفاده از
قضیه اولر برای تیزیع تیلید بی عیامل تیلید از ای تابع به ساادگی اساتفاده کارد .باه همای منظایر
جهت مد سازی تمثیر سرمایه انسانی بر بهرهوری میتیان از مد های رشد تعمیمیازته با تیجه به تابع
تیلید کاب-داگالس اساتفاده کارد .تاابع تیلیاد کااب– داگاالس اولای باار در ساا  231۲معرزای
گردید .تابع تیلید اص ی ز ط دو نهاده سرمایه و کار را شامل میشد .تابع میبیر همگ از درجه یک
نسبت به سرمایه و کار ،یا بازده ثابت نسبت به م یاس زر

شده بید .سپس ای تابع تعمایم داده شاد

که اولی تعمیم تابع تیلید کاب– داگالس ای بید که جماع پارامترهاای نهاادههاا ،عاددی غیار از 2
باشد؛ که ای تیابع ،به عنیان تیابع تیلید تعمیمیازته کاب– داگالس نامیده میشیند.


()2

X22

1
1

Y  AX

که در آن  Yمعرا م دار ستانده و  Xiم دار نهاده بکاار رزتاه در تیلیاد و Aپاارامتر زا آوری
میباشد .با تیجه به مطالعات انجام شده قب ی و مبانی نظری تح یاق باه منظایر بررسای تامثیر سارمایه
انسانی بر بهرهوری نیروی انسانی در استانهای میردبررسی در ای تح یق از تابع تیلیاد زیار اساتفاده
میکنیم:
()1

)f (L, K , H



Y

1 Rebelo Endogenous Growth Model, 1991
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که در تابع باال Y ،نشاندهناده تیلیاد ناخاالص داخ ای K ،سارمایه زیییکای و  Hبیاانگر سارمایه
میآید:
Y / L 

)f (K / L, H/ L

()9

با جایگذاری حروا کیچک به جای م ادیر سرانه متغیرها خیاهیم داشت:
)y  f (k , h

()2

در تابع باال ،تیلید سرانه تابعی از سرمایه سرانه و سرمایه انسانی سرانه است ،در قالب شکل تاابع
تیلید کاب-داگالس خیاهیم داشت:






Yt  At K t H t U t

et

()0
شکل لگاریتمی ای تابع خطی به صیرت زیر خیاهد بید:

Logy t   LogAt   Logk t   Loght  et

()0
با بسط رابطه باال خیاهیم داشت:

LogYt  LogLt   LogAt   ( LogK t  LogL t )   ( LogH t  LogL t )  e t
) y t  lt   1   ( k t  lt )   (h t  lt

()9
در رابطه باال

y t  lt

لگاریتم نسبت تیلید به نیروی کار اسات کاه تیلیاد متیساط یاا بهارهوری

نیروی کار را نشان مایدهاد.
) (h t  lt

) ( k t  lt

لگااریتم نسابت سارمایهگاذاری زیییکای باه نیاروی کاار و

لگاریتم نسبت سرمایه انسانی به نیروی کار را نشان میدهد .حا با تیجه به مبانی نظاری و

مطالعات انجام شده قب ی و به منظیر بررسی تمثیر سارمایه انساانی بار بهارهوری ،ماد اصا ی تح یاق
جهت تخمی و برآورد به صیرت زیر ارائه میشید:
()۲

Lny it  c   1 Lnk it   2 Lnhit   3 Lnict it  U it

متغیر وابسته ای ماد عباارت اسات از بهارهوری نیاروی کاار کاه برابار اسات باا ارزشازایوده
استانهای میردبررسی ت سیم بر تعداد نیروی کاار آنهاا .آماار مربای باه ایا متغیار از ساالنامههاای
آماری مرکی آمار ایران طی سا های مخت ف گردآوری شده است .میجیدی سارمایه سارانه نیاروی
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کار ( )kیکی از متغیرهای تیضیحی میرد استفاده در ای تح یق میباشد .با تیجه به عدم دسترسی به
آمار میجیدی سرمایه زیییکی از متغیر تشکیل سرمایه ناخالص داخ ی سرانه به عنیان جانشینی بارای
است.
سرمایه انسانی سرانه ( )hدیگر متغیر تیضیحی میرد استفاده در ای تح یق میباشد .در مطالعاات
مخت ف اقتصادی شاخصهای مخت فی برای اندازهگیری میایان سارمایه انساانی انتخااب شاده اسات.
دنیسین 2سرمایه انسانی را بهبید کیفیت کار انسان دانست و برای اندازهگیری آن تفاوت درآمادهای
نیروی کار با سطح تحصیالت مخت ف را مالک قرار داد .مک مااهین 1از سارمایهگاذاری در م طاع
ابتادایی و متیساطه باه صایرت درصادی از  GDPو سارمایهگاذاری در آمایزش عاالی باه صایرت
درصدی از به عنیان شاخص سرمایه انسانی یاد میکناد .گری یچای ،9از مخاارج آمیزشای باه عنایان
شاخص سرمایه انسانی در تح یق خید استفاده کرد .در ای تح یق از ارزشازیوده آمیزش که برابار
است با مییان ارزشازیوده آمیزش ابتادایی ،متیساطه عمایمی و زنای و حرزاهای ،آمایزش عاالی و
آمیزش بیرگساالن به عنیان سرمایه انسانی استفاده شده است.
 ،ictشاخص زناوری اطالعات و ارتباطات سرانه میباشد که در ایا تح یاق نشااندهناده تعاداد
مشترکی ت ف ثابت مشغی به کار و تعداد مشترکی ت ف هماراه در هار اساتان باه کال نیاروی کاار
میباشد.
 .0-1تخمین و برآورد مدل
در تخمی مد هایی که بهصیرت سری زمانی هستند قبل از انجام تخمای و بارآورد نیااز اسات
تا مانایی متغیرهای استفاده شده در مد بررسی و بعد از اطمینان از مانا بیدن متغیرهاا ،تخمای انجاام
میشید؛ اما در مد هایی که بهصیرت پانل هستند اغ ب ای مشکل (نامانایی متغیرها) وجاید نادارد.
اما با تیجه به اینکه دوره زمانی استفاده شده در ای تح یق نسبتا زیااد مایباشاد و جهات اطمیناان از
صحت نتایج بهدستآمده آزمینهای پایاایی مربای باه متغیرهاا انجاام شاد .جهات بررسای ماناایی

1 Denison
2 Macmahon,1987
3 Grillchez,1964

Downloaded from ejip.ir at 9:44 +0330 on Tuesday January 9th 2018

ای متغیر استفاده گردید .آمار مربی به ای متغیر از منابع اطالعاتی بانک مرکایی گاردآوری شاده

61

مجله اقتصادی سال هفدهم شمارههای  0و 2

متغیرها در ای تح یق از آزمینهای ریشه واحد پانل 2استفاده گردید که بر اساس آمارههای لایی و
همکاران ،ایم ،پسران و شی  ،پسران و زیشر و زیشر تمام متغیرهای مایرد اساتفاده در ایا تح یاق در

جدول  - 0بررسی ایستایی متغیرهای تحقیق
نیع رگرسیین

آزمین لیی
Levin, Lin & Chu
آزمین پسران و شی
Im, Pesaran and Shin
آزمین زیشر
ADF - Fisher
آزمین زیشر
PP - Fisher

ارزشازیوده

میجیدی سرمایه

شاخص زناوری اطالعات

سرمایه انسانی

آماره

احتما

آماره

احتما

آماره

احتما

آماره

احتما

-29/22۲۲

5/5555

-0/9900

5/5555

-29/0000

5/5555

-29/935۲

5/5555

-25/5535

5/5555

12/023

5/5555

-25/12۲3

5/5555

-۲/9000

5/5555

20/113

5/5555

22/922

5/5532

102/0۲0

5/5555

19/392

5/5555

۲۲/109

5/5555

25/331

5/5293

132/205

5/5555

12/392

5/5555

منبع :محاسبات تح یق

در ادامه به منظیر بررسی رابطه بی متغیرهای میردبررسای در تح یاق ،مااتریس همبساتگی بای
متغیرها ارائه میشید .ای ماتریس همبستگی در جدو  1نشان داده شده است.
جدول  -2ماتریس همبستگی متغیرهای استفادهشده در مدل
فناوریاطالعاتوارتباطات

1

موجودیسرمایه

سرمایهانسانی

ارزشافزودهسرانه

1

ارزشافزودهسرانه


1

7/087

سرمایهانسانی

1

7/984

7/07

موجودیسرمایه

7/34

7/73

7/87

فناوریاطالعاتوارتباطات

منبع :محاسبات تح یق

جدو باال نشاندهنده ضرایب همبستگی متغیرهای استفاده شده در تح یق میباشاد .هماانطایر
که در جدو باال مشاهده میشید سرمایه انسانی ،زناوری اطالعات و ارتباطات و میجیدی سرمایه با
ارزشازیوده سرانه (بهرهوری نیروی کار) همبستگی مثبت و باالیی دارند.

1 Panel Unit Root test
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 .1-2برآورد مدل
پس از ارائه مد و با گردآوری آمار و اطالعات الزم جهت تخمای ماد  ،الزم اسات تاا نایع
F

جداگانه برای هر یک از م اطع (استانها) از آماره

لیمر استفاده شد .نتیجه ای آزمین دا بار رد

زرضیه صفر (یعنی حداقل مربعات معمیلی) بید .سپس ،برای آزمین اینکه مد با بهرهگیری از روش
اثرات ثابت ی ا اثرات تصادزی برآورد گردد ،از آزمین هاسم استفاده شد .با تیجه به نتایج به دست
آمده از ای آزمین ،روش اثرات ثابت برای تخمی مد تائید گردید .نتایج حاصل از بارآورد تامثیر
سرمایه انسانی بر بهرهوری نیروی کار در استانهای کشیر بر اساس روش اثرات ثابت در جدو ()9
ارائه شده است.
جدو  -9تمثیر سرمایه انسانی بر بهرهوری نیروی کار در استانهای مخت ف کشیر
متغیر وابسته :بهرهوری نیروی کار
تخمی مد به روش اثرات ثابت

تخمی مد به روش اثرات تصادزی
احتما

آماره t

ضرایب

احتما

آماره t

ضرایب

متغیرهایتیضیحی

5/0029

-5/201113

-2/092092

5/13۲0

-2/192229

-1/09۲092

c

5/53۲9

2/009523

5/۲5553

5/5590

1/0۲952۲

5/110232

)Ln(k

5/5000

2/32209۲

5/220233

5/5559

9/0۲0215

5/209991

)Ln(h

5/2109

2/091212

5/519105

5/55۲3

1/0399۲۲

5/5252۲3

)Ln(ict

9/325992

5/5529۲0

5/555555

25۲/5599

F-statistic
2

5/20925

5/319029

R

5/99992

5/320532

Adjusted
R2

منبع :محاسبات تح یق

در جدو باال نتایج تخمی مد با استفاده از روش اثرات ثابت و تصادزی ارائاه شاده اسات اماا
همانطیر که بیان شد ،بر اساس آزمین هاسم روش اثرات ثابت تائید گردیاد لاذا نتاایج حاصال از
ای روش تفسایر مایگردناد و نتاایج روش اثارات تصاادزی ز اط جهات م ایساه ارائاه شاده اسات.
همانطیر که در جدو ( )9مشاهده میشید ،نتایج ک ی تخمای حکایات از ایا دارد کاه (2حادود
 5/31درصد تغییرات متغیر وابساته ماد (بهارهوری نیاروی کاار) باه وسای ه متغیرهاای مسات ل ماد
(سرمایه انساانی و میجایدی سارمایه) تیضایح داده مایشاید )1 .بار اسااس آمااره  Fباهدساتآماده
( )25۲/5599برای ماد کاه نشااندهناده معنایدار بایدن کال رگرسایین مایباشاد ،کال متغیرهاای
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برآوردی در ای مد از لحاظ آماری در سطح بسیار باالیی معنیدار هساتند بناابرای بادون تارس از
کاذب بیدن نتایج بهدستآمده میتیان به تفسیر نتایج تح یق پرداخت.
سرانه ( )kبر حسب نیروی کار برابر با  5/11و از لحاظ آماری نیی در سطح اطمیناان بااالیی معنایدار
است .ای نتیجه نشاندهنده ای است که ازیایش سرمایه در استانهای مخت اف کشایر بار بهارهوری
نیروی کار طی دوره میردبررسی مثبت داشته و باعث ازیایش آن گردیده است.
ضریب متغیر شاخص زناوری اطالعات و ارتباطات برابر با  5/52و از لحاظ آماری نیی در ساطح
بسیار باالیی معنیدار است .نتیجه بهدستآمده حاکی از ای است که رشد و تیسعه شاخصههای ع م
و زناوری اطالعات و ارتباطات میتیاند به عنیان عام ی مهم در بهرهوری نیروی کار باشد.
ضریب متغیر سرمایه انسانی ( ،)hبرابر با  5/20و از لحااظ آمااری نیای در ساطح اطمیناان بااالیی
معنیدار است .ای نتیجه بهدستآمده بیانگر ای است که با ازیایش هر چه بیشتر سرمایه انساانی (در
ای تح یق نیروی کار ماهر) میتیان بهرهوری نیروی انسانی را ازیایش داد .بر اساس ای نتیجاه تامثیر
مثبت سرمایه انسانی بر بهرهوری نیروی کار در استانهای مخت ف کشیر طی دوره میردبررسی تائید
میشید.
با تیجه به ضریب باهدساتآماده بارای دو متغیار سارمایه انساانی و میجایدی سارمایه ،مشااهده
میشید که تمثیر میجیدی سرمایه بار بهارهوری نیاروی کاار طای دوره میردبررسای در اساتانهاای
مخت اف از متغیاار سارمایه انسااانی بیشااتر اسات و ایا نشاااندهناده عاادم تیجااه باه ساارمایه انسااانی و
بهکارگیری آن در تیلید کاال و خدمات در کشیر دارد زیرا به جای تکیه بر سرمایههای انسانی عمال
تمام بنگاههای تیلیدی و خدماتی کشیر به سرمایههای زیییکی متکی هستند.
 .6صالصه و نتیجهگیری
بررسی بهرهوری و ارتبا آن با سرمایه انسانی از جم ه میضیعات مهمی است که در مطالعات
اقتصادی میرد تیجه طیف وسایعی از اقتصااددانان و صااحبنظاران اقتصاادی مایباشاد .بهارهوری
میضیعی است که از ابعاد مخت ف به آن نگریسته شده و هر روز کااربرد و اهمیات آن در کشایرها
بیش از پیش آشکار میشید .با تیجه به اهمیت بهرهوری ،از آن به عنیان یک معیار جهات ارزیاابی
عم کرد نظامهای اقتصادی استفاده میشید .م یله بهرهوری پدیده نیینی نیسات و عماری باه قادمت
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تاریخ بشری دارد .بهرهوری در قرن حاضر نیی اهمیت بسیار زیاادی دارد و باه عنایان معیاار سانجش
عم کرد زعالیتهای اقتصادی ،مدنظر اکثر کشیرهای دنیا و مؤسسات بی الم ی نظیر بانک جهانی و
دستیابی به رشد اقتصادی با تیجه به کمیابی منابع تیلید مطر است .اگر همراه با ازایایش اساتفاده
از نهادهها ،بهرهوری نیی ازیایش یابد ،رشد تیلید بیشاتر خیاهاد باید .رشاد اقتصاادی عمیماا مسات یم
استفاده از دو رویکرد مخت ف میباشد .یکی ازیایش نهادهها 2که با ازیایش نیاروی کاار و سارمایه و
اجرای طر های تیسعه میسر میشید و دیگری بهبید بهرهوری 1است که در آن بادون تغییار م ادار
داده ،ستانده بیشتر و یا محصیلی با کیفیت بهتر تیلید میشید .استفاده از ای رویکرد میجب میشید
تا تیان رقابتی کشیرها در صدور محصیالت به بازارهای جهانی ازیایش یابد؛ بنابرای میتیان گفت
برای ازیایش رشد و رزاه اقتصاادی در جامعاه الزم اسات باه بهارهوری باه عنایان منباع اصا ی رشاد
اقتصادی تیجه کازی شید .با تیجه به محدودیت مناابع و نامحادود بایدن نیازهاای انساانی ،ازایایش
جمعیت و رقابت شدید در اقتصاد جهاانی ،بهباید بهارهوری ناه یاک انتخااب ب کاه یاک ضارورت
میباشد .بیگمان رشد و تیسعه اقتصادی امروزه جیامع مخت ف در نرر رشاد بهارهوری آنهاا نهفتاه
است .با تیجه به وجید مشکالت عدیده اقتصادی و اجتماعی ،نظیر نرر رشد باالی جمعیت ،اقتصااد
تک محصیلی ،ساختار نامتناسب نظام اقتصادی و اداری ،ازایایش نارر بیکااری ،پاائی بایدن میایان
سرمایهگذاری و  ...که اغ ب کشیرهای در حا تیسعه از جم ه اقتصاد ایران در آساتانه هایاره سایم
میالدی با آن روبرو هستند ،اهمیت تیجه به بهارهوری و اشااعه زرهناگ بهارهوری را بایش از پایش
روش میکند .بهرهوری نیروی کار مانند بهرهوری سایر عیامال تیلیاد نظیار انارژی و سارمایه ن اش
قابلتیجهی در رشد و تیسعه اقتصادی کشیرها مخصیصا در سا های اخیر داشاته اسات .باه همای
منظیر بررسی عیامل مؤثر بر بهرهوری نیروی کار و شناسایی ن ا ضعف و قیت آنهاا در جیاماع و
رشد و تیسعه آنها بسیار حاائی اهمیات اسات و در ایا تح یاق باه بررسای تامثیر سارمایه انساانی بار
بهرهوری نیروی کار در اساتانهاای مخت اف کشایر طای دوره زماانی  29۲5تاا  2932باا اساتفاده از
دادههای پانل و تخمی زن اثرات ثابت پرداخته شد .خالصه نتایج حاصل از ای تح یق عبارتند از:

1 Input-driven
2 Productivity-driven
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 تمثیر شاخص سرمایه انسانی بر بهرهوری نیاروی کاار در اساتانهاای مخت اف کشایر طایدوره میردبررسی مثبت و معنیدار است.
طی دوره میردبررسی مثبت و معنیدار است.
 تمثیر متغیر میجیدی سرمایه بر بهرهوری نیروی کار مثبت و معنیدار اسات و نشااندهنادهای است که با ازیایش سرمایه در استانهاای کشایر ،بهارهوری نیاروی کاار نیای ازایایش
مییابد.
بر اساس آمار منتشره از سازمان م ل مییان تیجه کشیرها مخصیصا کشیرهای در حا تیسعه به
م یله سرمایه انسانی در سطح بسیار پائینی است و با تیجه به تمثیر مثبت سرمایه انساانی بار بهارهوری
نیروی کار در استانهای کشیر ،سیاستگذاران اقتصادی باید تیجه و اهتمام بیشتری به ای میضایع
داشته باشند و با اتخاذ سیاستهای مناسب تیان جذب نیروی انسانی ماهر و متخصص در بخشهای
مخت ف اقتصادی کشیر از جم ه صنعت کشیر را زراهم سازند ،در غیر ای صیرت با تیجه به رشد
سرمایه انسانی و عدم رشد تیلید ،شکاا بی نیروی کار متخصص و آمیزشدیده و اشتغا از بعاد
جذب زرصتهای شغ ی ،به صیرت بیکاری نیروی کار تحصیلکرده نمایان خیاهد شد؛ که خاید
عام ی منفی در بهرهوری نیروی کار عیامل ت ی میشید.
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