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چکیده

بهرهوری همواره به عنوان یكی از آرمانهای اساسی دولتها و شاخصی برای ارزیابی عملكرد آنها
مطرح بوده است .دستیابی به بهرهوری ،بیش از هر چیز در گرو شناخت صحیح مسیرهای بالقوه و عوامل
تأثیرگذار بر آن است .در این مقاله تأثیر شاخصهای سالمت روحی و جسمی (مخارج بهداشتی_سالمتی
دولت ،تعداد پزشكان و امید به زندگی) و کارآفرینی (ثبت شرکتهای جدید) بر بهره وری نیروی کار برای
 8کشور منتخب درحال توسعه (البته با لحاظ ایران) طی دوره زمانی  2004تا  2012مورد مطالعه قرار
گرفته است .برای برآورد اثرات متغیرها ،از تكنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی
پویا ) (DOLSاستفاده شده است .نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که ،تمامی متغیرهای مورد
بررسی دارای تأثیرات مثبت و معنیداری بر بهره وری نیرویکار می باشند.
واژه های کلیدی:

سالمت روحی و جسمی ،کارآفرینی ،بهرهوری نیرویکار ،تكنیک هم انباشتگی پانلی.
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مقدمه
بهره وری مفهومی جامع و کلی است که افزایش آن ،یک ضرورت محسوب می
شود .به طور کلی ،بهره وری به معنای دستیابی به زندگی بهتر در گذراندن زندگی و
ایجاد آسایش در قبال استفاده از کار و نیروی فكر و ابزار می باشد .به عبارت دیگر ،هر
تصمیم مبتنی بر عقل و شعور منجر به تالش و فعالیتی می شود که نتیجه بهتری را
عاید فرد سازد ،بهره وری را به عنوان مفهومی که ارتقای آن معادل بهتر زیستی و
کیفیت باالی زندگی است  ،در ذهن تداعی می کند (امینی و حجازی آزاد.)138 ،1386 ،
ارتقای بهره وری نیروی کار نیز یكی از اهداف بتگاههای اقتصادی است و
شناخت عوامل مؤثر بر آن همواره از سوی اقتصاددانان مورد تأکید بوده است؛ از
مهمتریم ع وامل مؤثر بر ارتقای بهره وری نیروی کار می توان به توسعه کارآفرینی و
سالمت روحی و جسمی اشاره کرد (ولی نیا و همكاران.)62 ،1394 ،
سؤال اساسی این پژوهش این است که ،تأثیر سالمت روحی و جسمی و کارآفرینی
بر بهره وری نیروی کار چگونه است؟ از آنجایی که در اکثر مطالعات انجام گرفته در
زمینه بهره وری نیروی کار ،مطالعه مشخصی در خصوص بررسی تأثیرات همزمان
شاخصهای سالمت روحی و جسمی و کارآفرینی بر بهره وری نیروی کار با شیوه هم
انباشتگی پانلی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه صورت نگرفته است و عمدتا بر
آثار انفرادی دو شاخص مذکور تكیه شده است ،لذا در این مقاله به بررسی تأثیرات
همزمان شاخصهای سالمت روحی و جسمی (مخارج بهداشتی_سالمتی دولت ،تعداد
پزشكان و امید به زندگی) و کارآفرینی (ثبت شرکتهای جدید) بر بهره وری نیروی کار
پرداخته شده و  8کشور منتخب درحال توسعه (البته با لحاظ ایران) طی دوره زمانی
 2004تا  2012به شیوه هم انباشتگی پانلی با رهیافت حداقل مربعات معمولی پویا1
) (DOLSمورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند.
بهره وری به مفهوم استفاده کارا و اثربخش از نهاده یا نهاده های تولید ،از
مهمترین منابع رشد اقتصادی کشورهای موفق دنیاست .بهبود بهره وری پیامد پیشرفت
فنی ،توسعه سرمایه انسانی و اصالحات نهادی است و هر بهبودی در بهره وری ،زمینه
را برای بهبود نیروهای فوق فراهم می کند (ولی نیا و همكاران .)62 ،1394 ،در بین
.Dynamic Ordinary Least Squares
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عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار ،نقش کارآفرینی حائز اهمیت فراوانی می باشد.
کارآفرینی فرآیند شناسایی فرصت های اقتصادی ،ایجاد کسب و کار جدید ،نوآور و
رشدیابنده برای بهره برداری از فرصتهای شناسایی شده دانسته شده است که در نتیجه
آن ،کاالها و خدمات جدیدی به جامعه عرضه می شود .کارآفرینی می تواند ویژگی های
مثبتی مانند بارور شدن خالقیت ها ،ترغیب به نوآوری و توسعه آن ،افزایش اعتماد به
نفس ،ایجاد و توسعه فناورى ،تولید ثروت در جامعه و افزایش رفاه عمومی را همراه خود
داشته باشد (بامول.)1990 ،1
اگرچه تعاریف گوناگونی از کارآفرینی ارائه شده است ،لیكن بیشتر نویسندگان و
صاحب نظران در مجموع کارآفرینی را " فرآیند شناسایی فرصتهای اقتصادی ،ایجاد
کسب و کار و شرکتهای جدید ،نوآور و رشد یابنده برای بهره برداری از فرصتهای
شناسایی شده می دانند که در نتیجه آن کاالها و خدمات جدیدی عرضه می شود (نعمت
اللهی و السادات.)1392 ،
آناستاسوپولوس و پاتسوراتیس )2004( 2و یوزیک و ووکوروکسوا )2007( 3اعتقاد
دارند که توسعه کارآفرینی با برطرف کردن موانع نهادی محقق می شود؛ که تحقق آن
منجر به بسط فعالیت های نوآورانه در سطح اقتصاد می گردد .از این رو ،با توجه به آنكه
فعالیت های نوآورانه نیازمند بهره مندی از نیروی کار کارامد و بهره ور است ،لذا
کارآفرینان تالش می کنند که با استفاده از ارتقای مؤلفه های نظیر سالمت ،مهارت،
آموزش و یادگیری از طریق انجام کار به بهبود بهره وری نیروی کار در سطح کالن
کمک شایانی نمایند (ولی نیا و همكاران.)63 ،1394 ،
ارکن و همكاران )2014( 4و کار و توریک )2010( 5نیز اعتقاد دارند عالوه بر
مؤلفه های مذکور که نقش کلیدی در ارتقای بهره وری دارند ،مؤلفه کارآفرینی نیز به
طور مستقل از طریق توسعه فضای رقابتی و از طریق ارتقای مؤلفه های سرمایه انسانی،
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فناوری و نهادها یا سرمایه اجتماعی می تواند به ارتقای بهره وری کمک کند (همان
منبع).
در واقع ،کارآفرینی به ایجاد و توسعه فناوری کمک می کند و به شناخت ،ایجاد و
گسترش بازارهای جدید منجر می شود که نتیجه آن افزایش کارایی استفاده از منابع
است .همچنین توسعه کارآفرینی به افزایش سرمایه گذاری های مخاطره آمیز و پربازده
برای کل اقتصاد کمک می کند که نتیجه آن تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره وری
در کل اقتصاد است (کاره و توریک.)2010 ،1
تأثیر دیگر کارآفرینی بر ارتقای سرمایه انسانی است .با توجه به اینكه کارآفرینان
مرتباً ساختارهای سنتی تولید و فناوری را تغییر می دهند و با نوآوری ،روشها و فناوری
های ن وین را به کار می گیرند ،لذا نیروی کار نیز می باید قابلیت تطبیق با تغییرات
مذکور را داشته باشد که چنین قابلیتی در نیروی کار متخصص اس .بنابراین ،توسعه
کارآفرینی به ارتقای سرمایه انسانی در کسب و کارها منجر می شود (کلین و همكاران، 2
.)2007
از طرفی نیز ،سرمایه های اجتماعی به عنوان یكی دیگر از شاخصهای کارآفرینی
نقش عناصر فعال را در فعالیت های اقتصادی-اجتماعی ایفا می کنند و موجب ارتقای
بازده سرمایه های انسانی می شوند (بایوم اسچوستر و همكاران)2010 ،3
یكی از عوامل دیگر مؤثر بر بهره وری ،سالمت جسمی و روحی نیروی کار است
که در کنار آموزش ،دو محور اصلی سرمایه انسانی را شكل می دهند .سالمت و سالمتی
مقوله ای است که ارتبان نزدیكی با پیشرفت و توسعه همه جانبه ،از جمله رشد و توسعه
اقتصادی دارد .افراد جامعه سالم از یک سو با نشاط تر و شاداب تر و با انگیزه بیشتری
تالش و فعالیت دارند .سالمت ،از طریق کانال های مختلفی می تواند سطح تولید و
بهره وری یک کشور را تحت تأثیر قرار دهد:
اولین کانال مستقیم این است که در بیشتر موارد افراد سالم بهتر از دیگران کار
می کنند و ذهن خالق و آماده تری دارند .در کنار این اثر مستقیم ،سالمتی ،آثار
1
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غیرمستقیمی نیز بر روی تولید و بهره وری دارد .برای نمونه ،بهبود سالمت در نیروی
انسانی ،انگیزه ادامه تحصیل و کسب مهارت های بهتر را به دنبال خواهد داشت ،زیرا
بهبود وضع بهداشتی ،از یک سو جذابیت سرمایه گذاری در آموزش و فرصت های
آموزشی را افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر ،با افزایش توانایی یادگیری ،افراد را برای ادامه تحصیل و کسب
مهارت های بیش تر و مستعدتر خواهد کرد .هم چنین افزایش بهداشت و شاخص های
بهداشتی در جامعه با کاهش مرگ و میر و افزایش امید به زندگی ،افراد را به پس انداز
بیشتر تشویق خواهد کرد .به دنبال افزایش پس انداز در جامعه ،سرمایه فیزیكی افزایش
یافته و این موضوع نیز به صورت غیر مستقیم بر بهره وری نیروی کار و موثر خواهد بود
(خیری زاد و همكاران.)1394 ،
کتابفروش بدری و همكاران ( ،)1392در مقاله ای نقش مخارج سالمت را بر
بهره وری نیروی کار مورد بررسی قرار دادند .این مطالعه برای  8کشور منتخب آمریكای
التین در طی سالهای  2000تا  2008مورد بررسی قرار گرفت .از تكنیک پانل دیتا با
رهیافت حداقل مربعات معمولی ( )OLSنیز جهت برآورد اثرات متغیرها بهره گرفته شد،
که براساس نتایج رگرسیونی مخارج سالمت اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری نیروی
کار در کشورهای مورد بررسی داشته است.
شائمی بزرگی و محمدی ( ،)1393در مطالعه ای به بررسی نقش رهبری تحول
آفرین بر بهره وری نیروی انسانی با تاکید بر نقش کارآفرینی سازمانی پرداختند .نمونهی
آماری پژوهش حاضر  132نفر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان بودند.
داده ها از طریق پرسشنامه ،جمع آوری و برای تحلیل داده ها از نرم افزار های  SPSSو
 Smart PLSاستفاده گردید .نتایج به دست آمده ،چارچوب نظری پیشنهادی را تأیید
میکند و گویای ارتباط مستقیم میان "رهبری تحول آفرین با کارآفرینی سازمانی" و نیز
"کارآفرینی سازمانی با بهره وری نیروی انسانی" میباشد و اثر غیرمستقیم رهبری
تحول آفرین بر بهره وری نیروی انسانی از طریق کارآفرینی سازمانی بیشتر از اثر
مستقیم آن است.
خیری زاد و همكاران ( ،)1394در پژوهشی به تحلیل و بررسی نقش سالمت در
ارتقای بهره وری نیروی کار در  17کشور منتخب در حال توسعه درطی دوره زمانی

84

مدیریت بهره وری – شماره  –36بهار 1395

 1992 -2012با استفاده از تكنیک پانل دیتا با رویكرد حداقل مربعات معمولی ()OLS
پرداختند .نتایج به دست آمده از برآوردها نشان می دهد که شاخص نرخ مرگ و میر
مردان بالغ تأثیر منفی ،مخارج بهداشت و درمانی به عنوان شاخص های بهداشت و
سالمت تأثیر مثبت بر بهره وری نیروی کار داشته اند.
ولی نیا و همكاران ( ،)1394در مقاله ای به نقش توسعه کارآفرینی در ارتقای بهره
وری نیروی کار پرداختند .این مطالعه در قالب یک مقایسه تطبیقی برای کشورهای
منتخب درحال توسعه و توسعه یافته صورت گرفت و سالهای  2011و  2012مورد
بررسی قرار گرفتند .جهت برآورد آثار متغیرها نیز از تكنیک داده های پانلی با رهیافت
حداقل مربعات تعمیم یافته ( )GLSاستفاده شد و براساس نتایج رگرسیونی ،شاخص کل
کارآفرینی ،نگرش کارآفرینی و فعالیت کارآفرینی بر ارتقای بهره وری نیروی کار
کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تأثیر مثبت و معنی داری دارد.
ارکن و همكاران ،)2009(1در مقاله ای به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری
 20کشور عضو سازمان همكاری اقتصادی و توسعه ( )OECDطی دوره  1971تا 2002
پرداختند .در این مطالعه از معیار نرخ مالكیت کسب و کارها به عنوان شاخص کارآفرینی
بهره گرفته شد .نتایج رگرسیونی حاصل از تكنیک پانل دیتا نشان می دهد که بخش
اعظمی از تغییرات کل عوامل تولید توسط شاخص کارآفرینی قابل توضیح است ،به
طوری که ارتباط مثبت و معنی داری میان این دو متغیر برقرر است.
بجرن اسكوو و فوس ،)2010(2در مطالعه ای به بررسی تأثیر کارآفرینی بر
بهره وری کل عوامل تولید پرداختند .در این پژوهش از نرخ خوداشتغالی به عنوان معیار
کارآفرینی بهره برده شد .نتایج این مطالعه که با روش داده های پانلی در خصوص 25
کشور منتخب طی دوره  1980تا  2005انجام شده است ،نشان می دهد که ارتباط مثبت
و معنا داری میان توسعه کارآفرینی و ارتقا بهره وری وجود دارد.
شهزادالو ،) 2013(3در مقاله ای به بررسی تأثیر سالمت بر بهره وری کل عوامل
تولید پرداخت .این مطالعه در طی دوره زمانی  1990تا  2010برای  37کشور منتخب
.Erken et al
.Bjørnskov & Foss
.ShahzadAlv
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در حال توسعه و توسعه یافته صورت گرفت .از تكنیک داده های پانلی نیز جهت بررسی
این رابطه بهره گرفته شد و براساس نتایج حاصل ،شاخص بخش سالمت (امید به
زندگی) دارای تأثیرات مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید در هر دو گروه
کشورهای مورد بررسی می باشد.
هزمول هوگ و همكاران  ،)2014( 1در پژوهشی به بررسی تأثیر سالمت بر بهره
وری در کشور بنگالدش پرداختند .در این مطالعه با استفاده از تكنیک پرسشنامه ای از
اطالعات آماری پاسخ دهندگان  15تا  65سال بهره گرفته شد .تجزیه و تحلیل نرخ
بازده به سالمت مكان های شهری و روستایی نشان می دهد بهبود شرایط سالمت تاثیر
بیشتری بر بهره وری در کشور بنگالدش دارد.
ابزار و روش
در این مقاله تأثیر شاخصهای سالمت روحی و جسمی و کارآفرینی بر بهره وری
نیروی کار برای  8کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی  2004تا  2012مورد
مطالعه قرار گرفته می گیرند و برای برآورد اثرات متغیرها نیز ،از تكنیک هم انباشتگی
پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) 2استفاده می شود .مدل مورد
بررسی در این مقاله ،با الهام از مبانی نظری و مطالعات صورت گرفته به صورت زیر
معرفی می شود:
()1

LnLPit = α0 + α1LnGHEit + α2LnDNit + α3LnLEit + α4LnEit + εit
که در آن LPبهره وری نیروی کار GHE،مخارج بهداشتی_سالمتی دولت DN ،

بیانگر تعداد پزشكان  LE ،بیانگر امید به زندگی E ،بیانگر شاخص کارآفرینی ،که از
ناحیه ثبت شرکتهای جدید وارد مدل می شودLn ،بیانگر لگاریتم طبیعی و  εبیانگر
جمله ی خطای تصادفی است.

1.Nazmul

Huq et al
.Dynamic Ordinary Least Squares

2

مدیریت بهره وری – شماره  –36بهار 1395

86

داده های مربوط به بهره وری نیروی کار ،مخارج بهداشتی دولت و تعداد پزشكان
از وب سایت بانک جهانی ،1داده های امید به زندگی از وب سایت سازمان ملل 2و
داده های مربوط به شاخص کارآفرینی نیز از گزارش جهانی فضای کسب و کار3
استخراج شده اند.
جهت کسب اطمینان از کاذب نبودن رگرسیون حاصله قبل از برآورد مدل فوق،
ابتدا آزمون ریشه واحد جهت بررسی مانایی داده های پانل و آزمون همجمعی برای
بررسی هم انباشنگی و رابطه بلندمدت بین متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد .در ادامه
با استفاده از آزمون های شناسایی ،روش برآورد مشخص می گردد و در نهایت تخمین
مدل فوق صورت می گیرد.
یافته ها
 -آزمون مانایی

4

جهت بررسی مانایی متغیرها از آزمون لوین ،لین و چو )LLC( 5استفاده شده است.
این آزمون از مهم ترین آزمون های ریشه واحد در دادههای ترکیبی میباشد .در این
آزمون فرضیه صفر مبنی بر وجود یک ریشه واحد می باشد .خالصه نتایج این آزمون در
جدول ( )1ارائه شده است.
جدول ( :)1نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها
آزمون لوین ،لین و چو
در حالت با عرض از مبدأ و روند

در حالت با عرض از مبدأ

(با یکبار تفاضل گیری)

و روند (در سطح)

0/0000
()-6/1375
-

0/0000
()-6/3568
0/1923
()-0/8695
0/0005
()-2/9033

متغیر

لگاریتم بهره وری نیروی کار
لگارتیم مخارج بهداشتی
سالمتی دولت
لگارتیم تعداد پزشكان

1

.World Bank
.United Nations Development Programme
3
.Doing business
4
.Stationarity
5
.Levin, Lin & Chu
2

بررسی تأثیر سالمت روحی و جسمی و کارآفرینی بر بهره وری نیروی کار

0/0007
()-3/4628
0/0001
()-3/9083

-
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لگاریتم امید به زندگی
لگاریتم شاخص کار آفرینی

با توجه به نتایج جدول ( ،)1متغیرهای بهره وری نیروی کار ،تعداد پزشكان ،مخارج
بهداشتی-سالمتی دولت ،امید به زندگی و ثبت شرکتهای جدید در سطح مانا می باشند
(( ،)I)0ولی متغیر مخارج بهداشتی_سالمتی دولت نامانا می باشد و با یكبار تفاضل
گیری مانا می شود (( .)I)1حال با توجه به اینكه عمل تفاضل گیری را انجام داده ایم،
لذا الزم است که هم انباشتگی متغیرها بررسی شود.
 -تحلیل هم

جمعی1

بررسی وجود هم جمعی متغیرها در داده های ترکیبی حائز اهمیت فراوانی
می باشد .برای پرهیز از وقوع رگرسیون کاذب و نیز تعیین رابطه بلندمدت میان متغیرها،
روش هم انباشتگی می تواند مفید واقع شود .جهت بررسی هم جمعی متغیرها از آزمون
کائو 2استفاده شده است.
جدول ( :)2نتایج آزمون هم انباشتگی کائو
Kao Cointegration
سطح معنی
داری
0/0001

 tآماره
-98462

ADF

همان طور که مالحظه می گردد براساس نتایج جدول ( )2هم انباشتگی یا وجود
رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخصهای سالمت روحی و جسمی (مخارج بهداشتی-
سالمتی دولت ،تعداد پزشكان و امید به زندگی) و کارآفرینی (ثبت شرکتهای جدید) با
بهره وری نیروی کار در گروه کشورهای مورد بررسی ،در سطح  %1پذیرفته می شود.
.Cointegration
.Kao

1
2
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بنابراین با توجه به نتایج آزمون کائو ،می توان گفت با وجود اینكه متغیرها در سطح (I)1
مانا هستند ولی در سطح صفر هم انباشته می باشند و رگرسیون مذکور کاذب نیست
(کائو و چیانگ .)1999 ،1
 -برآورد مدل

پس از انجام آزمونهای ریشه واحد و همجمعی الزم است که آزمونهای تشخیصی
مربوط برای تعیین نوع مدل تخمینی انجام شود .برای حصول اطمینان از معنی دار بودن
گروه کشورهای عضو نمونه ،از آزمون معنی دار بودن گروه استفاده می شود .بدین
منظور از آماره 2 Fاستفاده می شود .اگر آماره  Fمحاسبه شده بزرگتر از  Fجدول باشد
فرضیه  Hoمبنی بر برابری عرض از مبدا را نمی توان پذیرفت و باید عرض از مبدأهای
مختلفی را در برآورد مدل لحاظ نمود .در نتیجه می توان از روش پانل جهت برآورد
استفاده کرد .حال برای پاسخ به اینكه آیا تفاوت در عرض از مبدأ واحدهای مقطعی به
طور ث ابت عمل می کند یا اینكه عملكردهای تصادفی می توانند این اختالف بین واحدها
را به طور واضح تری بیان کنند ،از آزمون هاسمن 3استفاده می شود .در آزمون هاسمن،
فرضیه  Hoمبنی بر سازگاری تخمین های اثر تصادفی در مقابل فرضیه  H1مبنی بر
ناسازگاری تخمین های اثر تصادفی مورد آزمون قرار می گیرد .اگر فرضیه  Hoپذیرفته
نشود باید جهت برآورد از تخمین به روش اثرات ثابت استفاده شود .در غیر این صورت
تخمین به روش تأثیرات تصادفی صورت می گیرد .در ادامه مقاله برای هر یک از
تخمین ها ی مذکور ،آزمونهای تشخیصی مربوط به تفضیل توضیح داده خواهد شد.
براساس نتایج جدول ( )3در همه کشورهای فوق ،فرضیه  Hoمبنی بر برابری
عرض از مبدأها را نمی توان پذیرفت و باید عرض از مبدأ های مختلفی را در برآورد
لحاظ نمود .درنتیجه می توان از روش پانل جهت برآورد استفاده کرد.
جدول ( :)3آزمون تأثیرات ثابت
سطح معنی داری
0/0000

درجه آزادی
()7 ,60

آماره آزمون
14/4375

آزمون اثرات
Section F- Cross

1

.Kao & Chiang
.Fixed Effects Test
3
.Huasman Test
2
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0/0000

183/9625

7

89

Cross-section Chi-square

حال برای مشخص نمودن نوع روش تخمین به لحاظ تآثیرات ثابت یا تصادفی
بایستی آزمون هاسمن مورد بررسی قرار گیرد .بر اساس نتایج آزمون هاسمن مطابق
جدول ( ،)4فرضیه  Hoمبنی بر سازگاری تخمین های اثر تصادفی در کل کشورهای را
نمی توان پذیرفت و باید تخمین به روش تأثیرات ثابت صورت گیرد.
جدول ( :)4آزمون هاسمن
سطح معنی داری

درجه آزادی

آماره آزمون

آزمون اثرات

0/0000

3

23/0396

Cross-section random

براساس یافته های تحقیق طبق جدول (:)5
 مخارج بهداشتی-سالمتی دولت دارای تأثیر مثبتی بر بهرهوری نیروی کارمی باشد و در سطح یک درصد معنی دار می باشد .ضریب این متغیر 0/44
می باشد ،به طوری که با یک درصد افزایش در مخارج بهداشتی-سالمتی دولت،
بهره وری نیروی کار  0/44درصد افزایش پیدا می کند.
 تعداد پزشكان تأثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار در سطح معنا داری یک درصددارد .ضریب این متغیر  0/37می باشد ،به طوری که با یک درصد افزایش در تعداد
پزشكان ،بهره وری نیروی کار  0/37درصد افزایش پیدا می کند.
 ا مید به زندگی تأثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار دارد و در سطح یک درصد معنادار می باشد .ضریب این متغیر  0/50می باشد ،به طوری که با یک درصد افزایش
در امید به زندگی ،بهره وری نیروی کار  0/50درصد افزایش پیدا می کند.
 درنهایت ،شاخص کارآفرینی (ثبت شرکتهای جدید) تأثیر مثبت بر بهره وری نیرویکار داشته و در سطح یک درصد معنی دار می باشد .ضریب این متغیر 0/68
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می باشد ،به طوری که با یک درصد افزایش در شاخص کارآفرینی ،بهره وری
نیروی کار  0/68درصد افزایش پیدا می کند.
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جدول ( :)5نتایج تخمین مدل به روش حداقل مربعات معمولی پویا
سطح معنی داری

آماره t

انحراف معیار

ضریب

متغیرها

0/0011

25/6677

0/0586

1/8325

0/0000

14/5123

0/0035

0/4489

0/0003
0/0000
0/0009

8/9865
44/2235
12/6589
0/9998
0/9865
1/9387
72

0/0019
0/0087
0/0036

0/3793
0/5046
0/6893

عرض مبداء
لگاریتم مخارج بهداشتی
سالمتی دولت
لگاریتم تعداد پزشكان
لگاریتم امید به زندگی
لگاریتم شاخص کارآفرینی
R2
تعدیل شده R
آماره دوربین -واتسون
تعداد مشاهدات
2

نتایج و بحث
هدف این مقاله ،بررسی تأثیر شاخصهای سالمت روحی و جسمی (مخارج
بهداشتی-سالمتی دولت ،تعداد پزشكان و امید به زندگی) و کارآفرینی (ثبت شرکتهای
جدید) بر بهره وری نیروی کار بود ،که جهت نیل به این منظور  8کشور منتخب درحال
توسعه (البته با لحاظ ایران) طی دوره زمانی  2004تا  2012به شیوه هم انباشتگی پانلی
با حداقل مربعات معمولی پویا ) (DOLSمورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند .بدین منظور
ابتدا بررسی های مربوط به ریشه واحد با استفاده از آزمون لوین ،لین و چو برای
متغیرهای مدل مورد بررسی انجام گرفت ،که مانایی متغیرها در سطح ( I)1تأیید شد و
سپس با انجام تحلیل های هم انباشتگی به روش کائو ،یک ارتباط قوی بلندمدت بین
شاخصهای سالمت روحی و جسمی (مخارج بهداشتی_سالمتی دولت ،تعداد پزشكان و
امید به زندگی) و کارآفرینی (ثبت شرکتهای جدید) با بهره وری نیروی کار گروه
کشورهای مورد بررسی ،حاصل شد .نتایج حاصل از برآورد صورت گرفته نیز نشان داد
که ،تمامی متغیرهای مورد بررسی دارای تأثیرات مثبت و معنی داری بر بهره وری
نیروی کار در طی دوره های زمانی مورد بررسی می باشند.
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پیشنهادها
با توجه به یافته های تحقیق ،پیشنهادهای نیز به شرح ذیل ارائه می شوند:
 .1با توجه به رابطه مثبت بین شاخصهای سالمت روحی و جسمی و بهرره وری نیرروی
کار ،نگاه برنامره ریرزان اقتصرادی در کشرورهای درحرالتوسرعه بره هزینرههرای
اختصاص یافته بره برنامرههرای سرالمت و رفراه عمرومی ،بایرد بره سروی نروعی
سرمایهگذاری برای تحقق هدف ارتقای بهره وری نیرروی کرار معطروف شرود .در
بیانی دولتها با افزایش اعتبارات بخش سالمت و درمان موجبات بهبود بهرره وری
نیروی کار را فراهم سازند .در زمینه تعداد پزشكان نیز طررح پزشرک خرانواده بره
عنوان یک عامل مؤثر در بهبود سالمت خانوادهها ،میتواند اثر بسزایی در ارتقرای
بهره وری نیروی کار ایفا کند .از طرفی نیز باید زمینه های افزایش هرچره بیشرتر
امید به زندگی را در جوامع مورد بررسی به واسطه بهبرود و گسرترش شاخصرهای
بهداشتی و درمانی فراهم ساخت.
 .2با توجه به رابطه مثبت بین شاخص کارآفرینی و بهره وری نیروی کار ،گسترش ثبت
شرکت های جدید بواسرطه رهبرری کارآفرینانره ،فرهنرگ کارآفرینانره ،مردیریت
استراتژیک و به کارگیری خالقیت و توسعة نوآوری به صرورت جهرت دار توصریه
می گردد .از طرفی نیز ،باید مقیاسی بومی حاوی ابعاد و شاخصرهای متنروع بررای
کارآفرینی استراتژیک مطرح و در کشورهای مزبور به مرحله اجرا شود.
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