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بررسی رابطهی دوسویه بین بهداشت و بهرهوری نیروی کار در ایران

چکیده

رویا آلعمران /9سیدعلی آلعمران2

مقدمه :افزایش کیفیت نیروی کار ،یکی از مهمترین عوامل موثر در بهبود بهرهوری نیروی کار است و ارتقای کیفیت نیروی کار
نیز میتواند از طر یق باالبردن سطح سالمت و بهداشت نیروی کار حاصل گردد .هدف از این مطالعه ،بررسی رابطهی دوسویه بین
بهداشت و بهرهوری نیروی کار در ایران است.
روش پژوهش :روش بهکار برده شده در پژوهش حاضر ،از نوع علی  -تحلیلی بوده و هدف پژوهش کاربردی میباشد .آمار و
اطالعات مربوط به متغیرهای به کاربرده شده در پژوهش نیز از بانک اطالعات سریهای زمانی اقتصادی بانک مرکزی و لوح
فشردهی شاخصهای توسعهی جهان استخراج شده است .ابزار اقتصادسنجی مورد استفاده در پژوهش ،نرمافزار Eviews
نسخهی  6و روش اقتصادسنجی به کار برده شده در پژوهش ،روش علیت تودا و یاماموتو و همچنین روش همانباشتگی
جوهانسن -جوسیلیوس بوده و دامنهی زمانی پژوهش فاصله زمانی فصل اول سال  5731تا فصل چهارم سال  5731و قلمرو
مکانی پژوهش نیز کشور ایران است .همچنین سطح معنیداری نیز 1 ،درصد میباشد.
یافتهها :رابطهی دوسویه بین بهداشت و بهرهوری نیروی کار وجود داشته و همچنین یک درصد افزایش در مخارج بهداشتی
خصوصی باعث افزایش  0/63درصد در بهرهوری نیروی کار و یک درصد افزایش در بهرهوری نیروی کار باعث افزایش 5/84
درصد در مخارج بهداشتی خصوصی میشود.
نتیجهگیری :با توجه به تاثیر مثبت بهداشت بر بهرهوری نیروی کار و همچنین تاثیر مثبت بهرهوری نیروی کار بر بهداشت،
پیشنهاد میشود که سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ سیاستهایی در جهت افزایش بهداشت ،موجبات بهبود بهرهوری نیروی کار را
فراهم ساخته و همچنین با بهکارگیری برنامههایی در جهت بهبود بهرهوری نیروی کار ،گامی موثر در جهت افزایش سالمتی
نیروی کار بردارند.
کلیدواژهها :بهداشت ،مخارج بهداشتی ،بهرهوری ،نیروی کار.

 -5دانشیار ،گروه اقتصاد ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیکAleemran@iaut.ac.ir. :
 -2دکتری اقتصاد ،گروه توسعه اقتصادی و برنامهریزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
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مقدمه
یکی از پیش فرضهای اصلی توسعهی اقتصادی پایدار
هر بخش اقتصاد ملی ،استفاده کارآ و بهینه از عوامل
تولید اصلی از قبیل نیروی کار ،زمین و سرمایه
میباشد .طبق تئوریهای اقتصادی نقش نیروی کار در
فرایند تولید تغییرات قابل توجهی را در طول گذشته
داشته است .این تغییرات شامل مفاهیم نیروی کار بوده
که از یک طرف تواناییهای فیزیکی و از طرف دیگر
بهرهوری ناشی از انباشت دانش مهارتها و تجارب
نیروی کار را ارزیابی میکند] .[5منابع انسانی بهعنوان
یکی از عوامل و نهادههای بنیادی هر سازمان نقش
بسزایی در کیفیت و کمیت ستادههای آن سازمان دارد.
رشد و توسعهی نیروی انسانی و افزایش مهارت،
نوآفرینی و دانش نیروی کار در تمام سطوح سازمان
برای مدیران از دههی  30میالدی اولویت راهبردی
بشمار میآید .اهمیت این موضوع ،باعث شده که به
بهرهوری منابع انسانی و تعیین جایگاه و سهم آن در
تولید کاال و خدمات بیش از پیش توجه شود .زیرا یکی
از راهبردهای بهرهوری ،توجه به نقش نیروی انسانی
است] .[2عالوه براین موضوع بهرهوری نیروی کار در
اقتصاد اهمیت فزایندهای در پایداری موثر اقتصاد کالن
دارد .این امر دلیلی برای کشورهای مختلف شده است
که تواناییها و قابلیتهای اقتصادشان را در راستای
ارتقای بهرهوری نیروی کار بکار گیرند .از اینرو
مطالعات مختلفی اثرات عوامل مختلف از قبیل
سرمایهی انسانی ،انباشت سرمایه ،بهداشت ،آموزش و
غیره بر بهرهوری نیروی کار را مورد آزمون قرار
دادهاند] .[5بهرهوری نیروی انسانی یکی از عوامل
اساسی دستیابی کشورها به پیشرفتهای علمی و
صنعتی و در نهایت توسعهی اقتصادی است .از آنجا که
پایهی اصلی ،توسعهی انسان است ،بهبود کیفیت منابع
انسانی در امر توسعه بسیار ضروری بوده و هرگونه
برنامهریزی به منظور توسعهی منابع انسانی ،نقش
اساسی و تعیینکنندهای دارد .بنابراین بدون اولویت
دادن به توسعهی منابع انسانی که جز در فرایند
برنامهریزی علمی بلندمدت و جامع بر پایهی اطالعات
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دقیق از گذشته ،حال و مسیر روشن آینده تحقق
نخواهد یافت ،توسعهی اقتصادی بدست نخواهد
آمد] .[7بهرهوری نیروی کار در کنار باالبردن کیفیت
زندگی و برابری در توزیع درآمدها از جمله اهداف اصلی
نظامهای اقتصادی و برنامههای توسعه است .در تمامی
پژوهشهای اقتصادی انجام گرفته بهطور مستقیم یا
غیرمستقیم اثرگذاری بر بهرهوری مورد توجه بوده و
راهکارهای متعددی برای دستیابی به این هدف مطرح
شده است .بهرهوری همواره بهعنوان یکی از آرمآنهای
اساسی دولتها و شاخصی برای ارزیابی عملکرد آنها
مطرح بوده است .دستیابی به بهرهوری ،بیش از هر چیز
در گرو شناخت صحیح مسیرهای بالقوه و عوامل
تأثیرگذار بر آن است] .[8افزایش کیفیت نیروی
انسانی ،یکی از مهمترین عوامل موثر در بهبود
بهرهوری نیروی کار است .افزایش مداوم تولید و
پایداری آن ،در گرو ارتقای بهرهوری نیروی کار و
تحول تکنولوژیک است و یکی از راههای رسیدن به
این هدف ،باالبردن کیفیت نیروی کار میباشد .در
حقیقت ،خصوصیات کیفی انسان ،نوعی سرمایه
محسوب میشود ،زیرا این خصوصیات میتواند موجب
بهرهوری و تولید بیشتر و ایجاد درآمد و رفاه بیشتر
گردد .ارتقای کیفیت نیروی کار میتواند از طریق
باالبردن سطح سالمت و بهداشت نیروی کار حاصل
گردد .بهداشت مناسب موجب تندرستی مردم و افزایش
توان بالقوه و بالفعل نیروی کار میشود و نیروی کار
سالمتر نیز سهم بیشتری در افزایش تولید و رشد
اقتصادی خواهد داشت .اهمیت بهداشت ،بهعنوان یک
حق اساسی برای زندگی بر کسی پوشیده نیست.
بهداشت در واقع نوعی توانمندی است که به زندگی
انسان ارزش میبخشد .به عبارتی ،سالمتی ثروت
است] .[1بهطور کلی ،تاثیر سالمت و بهداشت بر رشد
و بهرهوری از چند کانال قابل بررسی است .اوال،
کارگران سالم به لحاظ جسمی و روحی پرانرژیتر و
قویتر هستند .بنابراین آنها بهرهوری باالتری دارند و
دستمزدهای بیشتری را بهدست میآورند؛ ضمن اینکه
کمتر از محل کار بهدلیل بیماری خود و یا خانوادهشان

رویا آلعمران و همکار

غیبت میکنند .ثانیا ،با افزایش طول عمر افراد در اثر
ارتقای سالمتی ،میزان پس انداز ( برای دوران
بازنشستگی) افزایش و در نتیجه روند سرمایهگذاری
تسهیل خواهد شد .ثالثا ،افراد با امید به زندگی باالتر،
انگیزهی 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 نیروی کار ،سرمایهگذاری
در نیروی انسانی ،پسانداز و غیره ،میتواند رشد درآمد
را تحت تأثیر قرار دهد] .[6همچنین در رابطه با تاثیر
بهرهوری نیروی کار بر بهداشت نیز میتوان بیان داشت
که با افزایش بهرهوری نیروی کار ،درآمد آنها افزایش
یافته و از اینرو سهمی از مخارجی که نیروی کار به
تامین بهداشت و سالمت خود اختصاص میدهد
افزایش یافته و پیامد آن افزایش بهداشت و سالمت
افراد خواهد بود.
از اینرو با توجه به وجود نظرات متفاوت مبنی بر وجود
علیت از بهداشت به بهرهوری نیروی کار و یا وجود
علیت از بهرهوری نیروی کار به بهداشت و همچنین
علیت دوطرفه بین بهرهوری نیروی کار و بهداشت،
پژوهش حاضر به بررسی رابطهی علیت (یکطرفه یا
دوطرفه) بین دو متغیر بهداشت و بهرهوری نیروی کار
در ایران با استفاده از روش آزمون علیت تودا و یاماموتو
پرداخته و پس از تشخیص جهت علیت بین دو متغیر،
به تعیین نوع تاثیر متغیرها بر یکدیگر با استفاده از
آزمون همانباشتگی جوهانسن -جوسیلیوس میپردازد.
نازمول هوک و همکاران] [3در پژوهشی با استفاده از
روش پرسشنامهای به بررسی تاثیر بهداشت بر
بهرهوری در کشور بنگالدش پرداختهاند .نتایج پژوهش
حاکی از آن بوده است که بهبود شرایط بهداشت تاثیر
معنیدار بر بهرهوری دارد.
ساها] [4در مطالعهای به بررسی تاثیر بهداشت بر رشد
بهرهوری در هند پرداخته است .نتایج حاصل از آزمون
علیت گرنجر نشانگر وجود رابطهی علیت یکطرفه از
سالمتی بر بهرهوری نیروی کار بوده و همچنین نتایج
حاصل از معادلهی رگرسیونی برآورد شده نیز حکایت از
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آن داشته است که بهداشت تاثیر مثبت و معنیدار بر
بهرهوری کل عوامل دارد.
الوی] [3در پژوهشی با استفاده از روش پنلدیتا به
بررسی تاثیر بهداشت بر بهرهوری کل عوامل تولید در
 73کشور منتخب در حال توسعه و توسعهیافته و در
فاصلهی زمانی  5330تا  2050پرداخته است .نتایج
مطالعه نشان داده است که بهداشت تاثیر مثبت و
معنیدار بر بهرهوری کل عوامل تولید دارد.
بلوم و همکاران] [50در مطالعهای به بررسی تاثیر
بهداشت بر بهرهوری پرداختهاند .نتایج پژوهش نشان
داده است که یک سال افزایش امید به زندگی جامعه
باعث چهار درصد افزایش در تولید ملی شده و افزایش
هزینهها برای بهبود سالمتی و بهداشت ،به واسطهی
اثری که بر بهرهوری نیروی کار دارد ،قابل توجیه است.
پناهی و آلعمران] [55در پژوهشی با استفاده از روش
علیت تودا و یاماموتو و همچنین روش همانباشتگی
جوهانسن  -جوسیلیوس به بررسی رابطهی علیت بین
بیکاری و سالمت در ایران و در فاصلهی زمانی فصل
اول سال  5738تا فصل چهارم سال  5732پرداختهاند.
نتایج مطالعه نشان داده است که رابطهی علیت
دوطرفه بین بیکاری و سالمت وجود دارد.
جرجرزاده و همکاران] [8در مطالعهای با استفاده از
روش پنلدیتا به بررسی تاثیر شاخص میزان مرگومیر
مردان بالغ و مخارج بهداشتی و درمانی بهعنوان
شاخصهای بهداشت و سالمت بر بهرهوری نیروی کار
در  53کشور در حال توسعه و در فاصلهی زمانی 5332
تا  2052پرداختهاند .نتایج نشان داده است که نرخ
مرگومیر مردان بالغ تاثیر منفی و مخارج بهداشتی
تاثیر مثبت بر بهرهوری نیروی کار داشته است.
حجازی و همکاران] [52در پژوهشی با استفاده از
روش حداقل مربعات معمولی پویا به بررسی تاثیر
شاخصهای سالمت روحی و جسمی (مخارج
بهداشتی -سالمتی دولت ،تعداد پزشکان و امید به
زندگی) و کارآفرینی (ثبت شرکتهای جدید) بر
بهرهوری نیروی کار در هشت کشور منتخب در حال
توسعه (البته با لحاظ ایران) و در فاصلهی زمانی 2008
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تا  2052پرداختهاند .نتایج رگرسیونی حاکی از آن است
که تمامی متغیرهای مورد بررسی دارای تاثیر مثبت و
معنیداری بر بهرهوری نیروی کار میباشند.
پژویان و رئیسپور] [57در مطالعهای با استفاده از
روش پنلدیتا و در فاصلهی زمانی  5733تا  5743برای
 24استان کشور به این نتیجه رسیدهاند که مخارج
هزینهای دولت در حوزهی سالمت دارای آثار پایدار
مثبت بر بهرهوری نیروی کار میباشد ،این در حالی
است که سرمایهگذاریهای دولت در زیرساختهای
سالمت تاثیری بر بهرهوری عوامل نداشته است.
امینی و حجازی آزاد] [1در پژوهشی با استفاده از روش
خود توضیح با وقفههای گسترده به بررسی تاثیر
بهداشت و سالمت بر بهرهوری نیروی کار در فاصلهی
زمانی  5786تا  5747پرداختهاند .نتایج پژوهش نشان
داده است که برای دستیابی به بهرهوری باالتر نیروی
کار ،عالوه بر ارتقاء سطح بهداشت و سالمت ،میتوان
از طریق افزایش سطح سرمایهی فیزیکی سرانه و
کاهش ظرفیتهای بیکار ،به این هدف دست یافت.
بر اساس سازماندهی مباحث مقاله ،بعد از مقدمه در
بخش دوم؛ روش پژوهش و در بخش سوم یافتههای
پژوهش آورده شده و بحث و نتیجهگیری نیز بخش
پایانی پژوهش را به خود اختصاص میدهند.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ روش ،علی  -تحلیلی و از نظر
هدف کاربردی بوده و روش جمعآوری اطالعات نیز از
نوع کتابخانهای و آمار و اطالعات مربوط به متغیرهای
به کاربرده شده در پژوهش نیز از بانک اطالعات
سریهای زمانی اقتصادی بانک مرکزی و لوح
فشردهی شاخصهای توسعهی جهان استخراج شده
است .هم چنین ابزار اقتصادسنجی مورد استفاده در
پژوهش ،نرمافزار  Eviewsنسخهی  6بوده و قلمرو
زمانی پژوهش فاصلهی زمانی فصل اول سال  5731تا
فصل چهارم سال  5731بوده و قلمرو مکانی پژوهش
نیز کشور ایران است .همچنین سطح معنیداری نیز1 ،
درصد میباشد .در این پژوهش ابتدا به بررسی رابطهی
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علیت بین دو متغیر بهداشت و بهرهوری نیروی کار با
استفاده از آزمون علیت تودا و یاماموتو پرداخته شده و
مدلهای بهکار رفته در پژوهش نیز به صورت روابط 5
و  .2بوده که در آنها  :Pبهرهوری نیروی کار:H ،
مخارج بهداشتی خصوصی U1 ،و  :U2جمالت پسماند
مدلها و  :Lعالمت لگاریتم می باشد .در ادامه ،ابتدا به
بررسی پایایی متغیرها پرداخته و پس از انتخاب وقفهی
بهینهی مدل خود توضیح برداری ( Vector
 ،)Autoregressive Modelبه آزمون علیت تودا
و یاماموتو بین متغیرهای پژوهش پرداخته شده و در
نهایت به منظور بررسی نوع تاثیر متغیرها از آزمون
همانباشتگی جوهانسن  -جوسیلیوس استفاده شده
است.
LP  1   2 LH  U 1
)(1
LH  1   2 LP  U 2
)(2
تودا و یاماموتو در سال  5331یک روش ساده به
صورت تخمین یک مدل  VARتعدیلیافته برای
بررسی رابطهی علّیت گرنجری پیشنهاد دادند .آنها
استدالل کردند که این روش حتی در شرایط وجود یک
رابطهی همجمعی بین متغیرها نیز معتبر است .در این
روش ابتدا باید تعداد وقفهها ( ) Kی بهینهی مدل
 VARو سپس درجهی پایایی ماکزیمم (  ) d maxرا
تعیین کرد و یک مدل  VARبا تعداد وقفههای
(  ) K  d maxتشکیل داد .البته فرایند انتخاب وقفه
زمانی معتبر خواهد بود که  K  d maxباشد .پس اگر
مدل دو متغیرهی زیر را در نظر بگیریم و فرض کنیم
که  K  d max  2باشد ،رابطهی  7را خواهیم
داشت:
)(1) (1
)( 2) ( 2
 x1t  10  11 12   x1,t 1  11 12   x1,t  2  e1t 
 x       (1) (1)   x    ( 2) (2)   x   e 
 2t   20   21  22   2,t 1   21  22   2,t  2   2t 

()7
e 

که در آن  1t  ،بردار جمالت اخالل و از نوع
e 2 t 
اغتشاش سفید ( )White noiseاست.
بهعنوان مثال ،برای آزمون این فرضیه که  X 2علت
گرنجر  X 1نیست ،محدودیت  12(1)  12( 2)  0را

رویا آلعمران و همکار

آزمون میکنیم .آمارهی آزمون مورد استفاده ،آمارهی
والد است که توزیع   2مجانبی با درجهی آزادی برابر
با تعداد محدودیتهای صفر دارد .آمارهی آزمون مورد
استفاده جدای از این که متغیرهای  x1tو  x 2tهمگرا
از هر درجهای ،غیر همجمع یا همجمع از هر درجهای
باشند ،معتبر خواهد بود .زاپاتا و رامبالدی بیان میکنند
که مزیت این روش این است که ما را از لزوم اطالع
داشتن از ویژگیهای همجمعی سیستم بینیاز میکند و
فقط اطالع از رتبهی مدل خود توضیحبرداری و درجهی
پایایی ماکزیمم متغیرها برای انجام این آزمون کفایت
میکند].[58
یافتهها
با توجه به بهکارگیری دادههای سری زمانی ،ویژگی
مهمی که میبایست در مدلسازی اینگونه دادهها
رعایت شود مقولهی پایایی متغیرها و محدودیت ناشی
از آن است .از اینرو برای بررسی پایایی و ناپایایی و
وجود ریشهی واحد از آزمون دیکی – فولر تعمیمیافته
استفاده شده است .اگر قدرمطلق آمارهی آزمون از
قدرمطلق کمیت بحرانی ارایه شده بزرگتر باشد،
فرضیهی  H0و به عبارتی وجود ریشهی واحد ،رد
میشود .جدول  5آزمون پایایی متغیرها را بر اساس
آزمون دیکی  -فولر تعمیمیافته نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود ،در آزمون پایایی مربوط
به سطح متغیرهای بکار رفته در مدلها ،قدرمطلق
آمارهی دیکی  -فولر تعمیمیافته از قدرمطلق مقادیر
بحرانی مککینون در سطح خطای  1درصد کوچکتر
بوده بنابراین فرضیهی  H0مبنی بر وجود ریشهی واحد
مورد تایید قرار گرفته و متغیرها ،ناپایا در سطح
میباشند .در آزمون پایایی مربوط به تفاضل مرتبهی
اول متغیرها ،قدرمطلق آمارهی دیکی  -فولر تعمیمیافته
از قدرمطلق مقادیر بحرانی مککینون در سطح خطای
 1درصد بزرگتر بوده بنابراین فرضیهی  H0مبنی بر
وجود ریشهی واحد رد شده و متغیرها ،پایا در تفاضل
مرتبهی اول و یا به عبارتی دیگر ) I(1میباشند.
(جدول )5
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با توجه به مبانی نظری مربوط به روش علیت تودا و
یاماموتو ،در این روش به اطالعاتی در مورد درجهی
پایایی متغیرها و وقفهی بهینه نیازمندیم .بر اساس
نتایج مربوط به پایایی متغیرها در جدول  5هر دو متغیر
لگاریتم بهرهوری نیروی کار و لگاریتم مخارج بهداشتی
خصوصی پایا در تفاضل مرتبهی اول میباشند .از اینرو
بزرگترین درجهی پایایی مربوط به متغیرهای مزکور،
درجهی یک میباشد .همچنین با توجه به کمتر بودن
حجم مشاهدات از صد ،به منظور تعیین مقدار وقفهی
بهینه ،از معیار تعیین وقفهی شوارتز استفاده شده است
که بر اساس این معیار ،وقفهی چهار بهعنوان وقفهی
بهینه انتخاب شده است .همچنین نمودار  5معکوس
ریشههای مدل  VARتخمینزده شده در وقفهی
چهار را نشان میدهد .همانطور در نمودار مذکور
مشاهده میشود؛ معکوس ریشههای مشخصهی
چندجملهایهای  ARدر داخل دایرهی واحد قرار
گرفته و داللت بر پایایی مدل  VARتخمین زدهشده
و انتخاب مناسب وقفهی چهار بهعنوان وقفهی بهینه
دارد( .نمودار )5
در ادامه به منظور بررسی رابطهی علیت گرنجری بین
دو متغیر لگاریتم بهرهوری نیروی کار و لگاریتم مخارج
بهداشتی خصوصی ،از یک مدل خودتوضیح برداری با
تعداد پنج وقفه مطابق روابط  8و  1استفاده میشود.
تعداد پنج وقفه از جمع درجهی پایایی ماکزیمم و
وقفهی بهینهی مدل خود توضیح برداری به دست آمده
است.
)(4

)(5

5

5

i 1

i 1

LPt  C1  1i LPt i   1i LH t i   1t
5

5

i 1

i 1

LH t  C2   2i LPt i    2i LH t i   2t

جدول  .2نتایج مربوط به آزمون والد در مورد معنیداری
ضرایب با وقفهی متغیرهای به کاررفته در روابط  8و 1
را نشان میدهد .همانطور که در جدول مشاهده
میشود ،یک رابطهی علیت گرنجری دوطرفه بین
بهرهوری نیروی کار و مخارج بهداشتی خصوصی وجود
دارد( .جدول )2

بررسی رابطهی دوسویه بین بهداشت و بهرهوری

باتوجه به این که متغیرهای مدل ،انباشته از مرتبهی
یک میباشند؛ میتوان از آزمون همجمعی جوهانسن -
جوسیلیوس جهت تعیین بردارهای همگرایی استفاده
نمود .بر اساس انتخاب مقدار وقفهی بهینهی چهار؛
بهعنوان وقفهی بهینهی مدل خودتوضیح برداری ،با
استفاده از آزمونهای ماتریس اثر و حداکثر مقادیر ویژه،
به تعیین تعداد بردارهای همانباشتگی پرداخته شده
است .جدول  7نتایج مربوط به تعیین تعداد بردارهای
همگرایی توسط این دو آزمون را نشان میدهند.
همانطور که در جدول مالحظه میشود ،بر اساس
نتایج هردو آمارهی آزمون ماتریس اثر و حداکثر مقادیر
ویژه؛ وجود یک بردار همانباشتگی بین متغیرهای مدل
تاییدشده و از اینرو میتوان بیان نمود که یک بردار
همانباشتگی بین متغیرهای مدل وجود دارد( .جدول )7
در ادامه ،مطابق روابط  .6و  3به برآورد روابط بلندمدت
بین متغیرها پرداخته و بردار نرمال شده نسبت به متغیر
درونزای اول (متغیر وابسته) در هر دو مدل انتخاب
شده است .این بردارها بایستی از نظر عالمت ضرایب
متناسب با تئوریهای اقتصادی بوده و همچنین ضرایب
متغیرهای توضیحی به لحاظ آماری معنیدار باشند.
همانطور که در بردارهای بهینهی انتخاب شده
مالحظه میشود؛ عالمت ضرایب متغیرها در هردو
مدل ،بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر
آماری نیز معنیدار میباشند و یک ارتباط دوطرفهی
مثبت بین متغیرهای مخارج بهداشتی خصوصی و
بهرهوری نیروی کار وجود دارد .بهطوریکه یک درصد
افزایش در مخارج بهداشتی خصوصی باعث افزایش
 0/63درصد در بهرهوری نیروی کار و یک درصد
افزایش در بهرهوری نیروی کار باعث افزایش 5/84
درصد در مخارج بهداشتی خصوصی میشود.
)(6
) (7

LP  3.40  0.67 LH
t 7.32

LH  5.07  1.48 LP
t 7.03

در مرحلهی بعد ،الگوی تصحیح خطای برداری
( )Vector Error Correction Modelبرای
هریک از روابط  6و  3برآورد شده و نتایج مربوط به
آنها در جدول  8نشان داده شده است .با توجه به جدول
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مالحظه میشود که ضریب جملهی تصحیح خطا
{)}ECM(-1؛ برای هردو رابطهی  6و  3معنیدار
بوده و بین اعداد صفر و منفی یک بوده و به ترتیب
برابر رقم  -0/73و  -0/83به دست آمده است .این
اعدد بیانگر این مطلب است که در رابطهی  6در هر
دوره  0/73از عدم تعادل کوتاهمدت برای رسیدن به
تعادل بلندمدت تعدیل شده و در رابطهی  3در هر دوره
 0/83از عدم تعادل کوتاهمدت برای رسیدن به تعادل
بلندمدت تعدیل میشود( .جدول )8
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطهی دوسویه بین
بهداشت و بهرهوری نیروی کار در ایران است .بر این
اساس با استفاده از روش تودا و یاماموتو به بررسی
علیت بین دو متغیر بهرهوری نیروی کار و بهداشت
پرداخته شد و پس از تعیین جهت علیت ،به منظور
بررسی نوع تاثیر متغیرها از آزمون جوهانسن -
جوسیلیوس استفاده شد .نتایج پژوهش حاکی از وجود
رابطهی علیت دوطرفه بین مخارج بهداشتی خصوصی
و بهرهوری نیروی کار بوده و همچنین یافتههای دیگر
پژوهش نیز حکایت از تاثیر مثبت و معنیدار مخارج
بهداشتی خصوصی بر بهرهوری نیروی کار و تاثیر مثبت
و معنیدار بهرهوری نیروی کار بر مخارج بهداشتی
خصوصی دارند .در ارتباط با تاثیر مثبت بهداشت بر
بهرهوری نیروی کار چندین کانال وجود دارند که
عبارتند از :الف) با افزایش مخارج بهداشتی ،سالمت و
تندرستی نیروی کار افزایش یافته و آن نیز باعث
افزایش توان بالقوه و بالفعل نیروی کار و همچنین پر
انرژیتر و قویتر شدن نیروی کار از لحاظ جسمی و
روحی شده و باعث میشود که سهم نیروی کار در
افزایش تولید بیشتر شده و بهرهوری آن افزایش یابد.
ب) افزایش مخارج بهداشتی و افزایش سالمت نیروی
کار باعث میشود که نیروی کار کمتر از محل کار به
دلیل بیماری خود و خانوادهشان غیبت کرده و از اینرو
بهرهوری آن افزایش مییابد .ج) افزایش مخارج
بهداشتی و افزایش سالمت نیروی کار باعث افزایش

رویا آلعمران و همکار

افزایش کارایی هزینههای دولت در زمینهی بهداشت و
درمان و اتخاذ سیاستهایی برای افزایش امید به
زندگی و ارتقای سالمت نیروی کار؛ موجبات بهبود
بهرهوری نیروی کار را فراهم ساخته و همچنین در
راستای تاثیر مثبت بهرهوری نیروی کار بر بهداشت نیز
پیشنهاد میشود که سیاستگذاران اقتصادی با استفاده
از برنامههایی برای افزایش بهرهوری نیروی کار از
قبیل الزام بخشهای دولتی و خصوصی اقتصاد به
برپایی برنامههای آموزش حین کار ،برگزاری دورههای
آموزشی کوتاهمدت بهبود بهرهوری و ارایهی جوایز
ساالنهی بهرهوری به واحدهای با بهرهوری باالی
نیروی کار ،موجبات افزایش سالمت نیروی کار را
فراهم سازند.

امید به زندگی آنها و در نتیجه باعث افزایش انگیزهی
آنها برای سرمایهگذاری در تحصیالت و کسب
مهارتهای بهتر شده و در نتیجه باعث افزایش
بهرهوری آنها میشود .د) افزایش مخارج بهداشتی و
افزایش سالمت نیروی کار باعث میشود که منابع
کمتری در آینده صرف مخارج درمانی شده و برخی از
این منابع که میتوانستند صرف مخارج درمانی شوند،
صرف افزایش سرمایهی انسانی و افزایش بهرهوری
شود .این نتیجه در مطالعات نازمول هوک و
همکاران] ،[3ساها] ،[4الوی] ،[3بلوم و همکاران]،[50
جرجرزاده و همکاران] ،[8حجازی و همکاران]،[52
پژویان و رئیسپور] [57و امینی و حجازی آزاد] [1نیز
به تایید رسیده است .در ارتباط با تاثیر مثبت بهرهوری
نیروی کار بر بهداشت نیز میتوان گفت که با افزایش
بهرهوری نیروی کار ،درآمد آنها افزایش یافته و از
اینرو سهمی از مخارجی که نیروی کار به تامین
بهداشت و سالمت خود اختصاص میدهد افزایش یافته
و پیامد آن افزایش بهداشت و سالمت افراد خواهد بود.
از اینرو در راستای تاثیر مثبت بهداشت بر بهرهوری
نیروی کار پیشنهاد میشود که سیاستگذاران اقتصادی
با افزایش سهم مخارج بهداشتی از تولید ناخالص
داخلی ،افزایش اعتبارات بخش سالمت و درمان،

تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از همکاری صمیمانهی کلیهی
همکاران در مرکز آمار و اطالعات که با ارائه اطالعات
و نکات علمی مفید خود محققان را در تکمیل مقاله و
تدوین نهایی آن مساعدت نمودند ،تشکر و قدردانی
مینمایند.

جدول  - 9بررسی پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی  -فولر تعمیمیافته
-2/88
-5/38

تفاضل مرتبهی اول
آمارهی دیکی  -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1

-0/73
-5/38

-2/16
-5/38

آمارهی دیکی -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1

-2/51
-2/30

نتیجه گیری

LH  LP
LP  LH

/ 33

سطح
آمارهی دیکی  -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1
آمارهی دیکی  -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1

جدول  - 2نتایج مربوط به آزمون والد در مورد معنیداری ضرایب
متغیر تاثیرگذار
فرضیهی H0
ارزش احتمال
آمارهی آزمون والد ()2
0/004
0/000
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51/73
76/65

)1i = 0 & (i=1,…,5
)α2i = 0 & (i=1,…,5

LH
LP

نام متغیر
LP

LH

متغیر وابسته
LP
LH

بررسی رابطهی دوسویه بین بهداشت و بهرهوری

جدول  - 3نتایج آزمون ماتریس اثر ( )traceو آزمون حداکثر مقادیر ویژه ()max
فرضیهی صفر
*r=0
r1

فرضیهی مقابل
r1
r2

نتایج آزمون ماتریس اثر ()trace
مقدار بحرانی در سطح %31
مقدار آمارهی آزمون
51/83
53/32
7/48
5/32

ارزش احتمال در سطح %31
0/050
0/561

فرضیهی صفر
*r=0
r1

فرضیهی مقابل
r=1
r=2

نتایج آزمون حداکثر مقادیر ویژه ()max
مقدار بحرانی در سطح %31
مقدار آمارهی آزمون
58/26
53/40
7/48
5/32

ارزش احتمال در سطح %31
0/057
0/561

نام متغیر
)(LP
)ECM(-1
نام متغیر
)(LH
)ECM(-1

جدول  - 4الگوی تصحیح خطای برداری
الگوی تصحیح خطای برداری برای رابطهی 6
انحراف معیار
ضریب
0/55513
-0/732260
الگوی تصحیح خطای برداری برای رابطهی 3
انحراف معیار
ضریب
0/50067
-0/830738

نمودار  - 9معکوس ریشههای مشخصه چندجملهایهای AR
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مقدار آمارهی t
-7/77683
مقدار آمارهی t
-8/63815
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Study of the two-way Relationship between Health and Labor Productivity
in Iran

Abstract

Aleemran R 1, Aleemran SA 2

Introduction: Increasing the quality of labor is one of the most important factors in
improving labor productivity. Also, improving the quality of labor can be achieved
through improving the labor health. Accordingly, this study examines the two-way
relationship between health and labor productivity in Iran.
Methods: This research is doing a causal-analysis by using Toda - Yamamoto and
Johansen-Juselius methods over the period of first quarter of 1996 to fourth quarter of
2016 for the country of Iran. Also, the level of significant is 5 percent.
Results: There is a two-way relationship between health and labor productivity. Also,
one percent increase in privet health expenditure, increases the labor productivity by
0.67 percent. Accordingly one percent increase in the labor productivity lead to 1.48
percent increase in privet health expenditure.
Conclusion: Given the significant cross positive impact of health on labor productivity
and vice versa, it is recommended that policy makers with increase health, improve
labor productivity and also, with increase labor productivity, improve laber health.
Keywords: Health, Health Expenditure, Productivity, Labor.
.
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