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 یسالمت بر رشد اقتصاد ریتأث یریگاندازه
 

 

 
 1مرتضی حسن شاهی 

 چکیده
 

دانند می و... وری نیروی کاردر ادبیات اقتصادی، رشد اقتصادی را تابعی از نیروی کار، سرمایه، سطح سواد، بهره مقدمه:

هدف این مقاله تخمین تأثیر  ؛ بنابراین،نیز بر رشد مؤثر هستند روانی و فیزیکی، هوش هیجانی و...  که سطح سالمتدرحالی

 سالمت بر رشد اقتصادی با استفاده از روش تابع تولید است.

که در این ؛ و خیلی باالستشامل همه کشورهای با توسعه انسانی باال ، معلولی و جامعه-روش تحقیق، علیروش کار: 

کشور با توسعه  15کشور با توسعه انسانی خیلی باال و  14برای  2014تا  1975های مربوط به دوره زمانی تحقیق از داده

برای  EVIEWSافزار آوری و از نرمجمع (Penn World Tableانسانی باال که از نشریات ملل متحد و جداول جهانی پن )

شده است. با توجه به اینکه، افزایش امید به عنوان نماینده سالمت جامعه استفادهمتغیر، امید به زندگی به از ها وتحلیل داده

 اند.متغیرهای تجربه و مربع تجربه وارد مدل شده ؛ بنابراین،گرددزندگی باعث افزایش تجربه نیروی کار می

که یک سال افزایش در امید به زندگی باعث طوریبه ،ادی استبیانگر وجود رابطه مثبت بین سالمت و رشد اقتص ها:یافته

 گردد.درصد افزایش در رشد اقتصادی می چهار

را در پی دارد که این خود در دوره بعد  یها(، افزایش رشد اقتصادسطح سالمت جامعه )کاهش بیماری یارتقا گیری:نتیجه

دوباره سطح سالمت جامعه خواهد شد که ی ای بهداشتی و ارتقاهباعث افزایش ظرفیت مالی کشور و امکان افزایش هزینه

به  یدبا ،های رشدریزیدر برنامه ،یعنی جامعه سالم، ثروتمند هم خواهد شد؛ بنابراین ،این دور تسلسل ادامه خواهد یافت

 بهداشت و سالمت جامعه نیز توجه نمود.

 ای غیرخطیحداقل مربعات دومرحلهروش رشد اقتصادی، روش تابع تولید، سالمت،  : کلیدی هایواژه

 
  :27/02/96: یینها رشیپذ 29/10/95: ییاصالح نها 07/02/95وصول مقاله 

  

                                                 
 (hasanshahi@iaua.ac.irیسنده مسئول )؛ نوایران ،ارسنجان ،ارسنجان واحد اسالمی دانشگاه آزاد ،کشاورزیاقتصاد دانشکده اقتصاد، گروه استادیار. 1

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE0PaVvZzSAhXFwxQKHU2cCKsQFggcMAE&url=http%3A%2F%2Fcid.econ.ucdavis.edu%2Fpwt.html&usg=AFQjCNE4crruY8iJUJCQxWbsJoblnP9MVA&sig2=niHtQZ4HzFqU0yH1hdiMFA
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صادی      شد اقت شتاد اکثر مطالعات، ر از  یرا تابع تا قبل از دهه ه

هرچند کردند. معرفی می نیروی کار، سرررمایه، تیصرریالت و...

ترین عوامل تولید در مطالعات رشرررد که عوامل مذکور از مهم

های اخیر، سررالم ، سرررمایه   ؛ ولی در دهههسررتند  یاقتصرراد 

اند های رشد شده  اجتماعی و هنجارهای اجتماعی نیز وارد مدل

شرررده با نوع بیماری شرررناخته 150بسررریاری از  ،)طبق تیقیقات

ون اسرررتدبل بر این عوامل اجتماعی و مییطی رابطه دارند(، چ

و بیشرررتر از کارگر بیمار تولید  بهتر ،اسررر  که کارگر سرررالم 

سرررالم  و رشرررد اقتصرررادی  ینعالوه بر این، ب .[4-1] کندمی

ارتباط متقابل وجود دارد، بدین معنی که ارتقای سررالم  افراد 

و رشررد اقتصررادی نیز به   بردیرشررد اقتصررادی را باب م  ،جامعه

شو      سالم  ک سطح  شود )به همین عل  در  ر منجر میارتقای 

علی  دورانی و »رابطه رشررد اقتصررادی و سررالم ، از جریان   

شررود(. سررالم  روانی و جسررمانی برده می نام« تراکم میر دال

جامعه نیز به عواملی چون فقر، شرررکسررر  تیصررریلی، میی       

امنی  در جامعه و حوادث منفی زندگی  نبودنامناسب زندگی،  

 [.6و  5لدین، بستگی دارد ]ازجمله جدایی از وا

ومیر و های سرررالم  در جامعه با کاهر مر بهبود شررراخ 

ندگی، موجب افزایر پس      به ز ید  جه  افزایر ام نداز و درنتی  ا

 یورنوبه خود بهرهو این به شررودیدر جامعه م گذاریسرررمایه

[. شررواهد 7کار و رشررد اقتصررادی را متخور خواهد کرد ] یروین

سررطح بهداشرر  و سررالم     یبا ارتقاحاکی از آن اسرر  که 

عه، در دوره   نابع کمتری برای مخارج درمانی       یها جام عد، م ب

ها در سررایر بخر ،مازاد منابع ینو اسررتفاده از ا موردنیاز اسرر 

 [.8باعث رشد اقتصادی بابتر خواهد شد ]

سالم  به مدل  شد کالسیکی به       ورود  صادی و ر شد اقت های ر

البته این مطالعات در توضررریح  گردد،برمی 1965قبل از سرررال  

های جدی روبرو بوده رشررد اقتصررادی بلندمدت با میدودی   

که  یدهزا گردهای رشد درون که همین مسئله باعث ظهور مدل 

شد، به   ها این مدل سالم  و ر طور در مطالعات مربوط به رابطه 

 وسیعی در حال استفاده هستند.

سالم    در  یزو مهارت ندر مطالعات اخیر، متغیرهای آموزش، 

صادی موردتوجه قرارگرفته    شد اقت سترده  مدل ر ای و حجم گ

عنوان شرراخصرری از توسررعه    از مطالعات روی اور سررالم  )به 

[ ولی اغلب این 9اند ]انسررانی( بر رشررد اقتصررادی، متمرکزشررده

سالم      سانی را با  سرمایه ان اند یکسان در نظر گرفته  ،مطالعات 

تن وضرررعی  سرررالم  کارگران     که این کار باعث نادیده گرف      

س  درحال    ش  نیروی کار، به    کهیشده ا طور سالم  و بهدا

ستقیم بر بهره    ستقیم و غیرم صادی    م شد اقت وری نیروی کار و ر

های روحی و  وری تابعی از ویژگی [)بهره7] یرگذار اسررر   تخو 

نایی، قابلی       :جسرررمی فرد شرررامل   های  سرررالم ، انگیزه، توا

 اس (. و ... ادراکی، زمان و شرای  کار

عنوان نماینده سرررالم  در برخی مطالعات نیز امید به زندگی به

تای  حاکی از اور مثب             جامعه، وارد مدل شرررده اسررر  که ن

 .سالم  بر رشد اقتصادی اس 

آموزش و سرررالم  افراد   1990اوایل دهه    ،در برخی مطالعات  

سررررمایه   »عنوان  با رشرررد اقتصرررادی   های کننده یینعنوان تعبه 

[ و در برخی موارد 11و  10شدند ]  رشد  یهاوارد مدل« نیانسا 

 [.7و  5صورت مجزا در مدل رشد وارد شدند ]به

وری و رشرررد اقتصرررادی نیز در  اورات متقابل سرررالم ، بهره    

در یکه [ بطور12و  11] بررسی شده اس     ایتیقیقات گسترده 

شد       ش  تغذیه روی ر سی اور تغذیه و بهدا تیقیقی باهدف برر

نتیجه حاصرررل شرررد که بخر مهمی از رشرررد  نیی، ااقتصررراد

قرن اخیر توسرر  بهبود در تغذیه و  دواقتصررادی انگلسررتان در  

 [.5شود ]رعای  اصول بهداشتی در تغذیه توضیح داده می

شد       مدل» عنوان با یقیتیق سالم  بر ر ش  و  سازی تخویر بهدا

صادی روش داده  شاخ     «های ترکیبیاقت سی آوار  های به برر

سرررابن( بر رشرررد اقتصرررادی در  بهداشرررتی )نرق بقای بزر   

شورهای درحال  سعه پرداخته ک س  ]   تو سی  3شده ا  92[. با برر

درصد   یک شده که نتیجه حاصل  نیا یقیکشور جهان در تیق 

 (05/0)افزایر در شاخ  سالم  افراد جامعه، رشد اقتصادی 

بد ]   افزایر میدرصررررد  به بررسررری اور    [. در 9یا که  تیقیقی 

شررده، این سررالم  بر رشررد اقتصررادی با روش تابع تولید انجام 

رابطه مثب  با رشد اقتصادی دارد    سالم   که شده نتیجه حاصل 

 مقدمه
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تا 4] طه سرررالم  و رشررررد    ی گرید قیتیق  ی[. ن در مورد راب

رابطه مثب  بین سرررالمتی کود  و مادر با       انگری اقتصرررادی، ب

تیقیقی که    ی[. نتا 13اسررر  ] رشرررد اقتصرررادی در بلندمدت   

باهدف بررسرری اورات متقابل بین سرررمایه اجتماعی و سرررمایه  

س   سالم  انجام  شان م  ،شده ا سرمایه اجتماعی بر   دهدین که 

ومیر و های قلبی چاقی و دیاب ، نرق خودکشی و مر بیماری

ماری  یل       بی که ام مانی  های روحی و روانی مؤوراسرررر  )از ز

ودکشررری و یکچررارچگی اجتمرراعی را         دورکیم رابطرره بین خ      

سرمایه اجتماعی      شان دادند که  شخی  داد، تیقیقات بعدی ن ت

و رواب   کردهبابتر به بهبود شررررای  بهداشررر  جامعه کمک 

داده و از تواند عواقب اسررترر را کاهر اجتماعی مناسررب می

 [.14( ]ی کمک نمایدوربهرهاین طریق به بهبود 

شور چین، ا  س    در تیقیقی برای ک صل گردیده ا  ین نتیجه حا

صادی اور مثب  دارند ]      که شد اقت  ،[15سالم  و آموزش بر ر

حال  گذار بودن سرررالم  بر رشررررد    دیگر تیقیقی  که یدر اور

شورهای     صادی در ک سعه    اقت صادی سازمان همکاری و تو  اقت

(OECD)،  حاصل از بررسی     ی[. نتا16اس  ] نکرده تائید را

سررالم  بر رشررد بلندمدت اقتصررادی با    یگذارهیسرررما ریتخو

رومر و تابع مطلوبی  گروسرررمن    -اسرررتفاده از تابع تولید آرو    

نشرران داد که میزان اور سررالم  بر رشررد اقتصررادی بسررتگی به   

 ی [. نتا17چگونگی تخویر آن بر انباشر  سررمایه فیزیکی دارد ]  

شان م  پژوهشی  سرمایه اجتماعی بر   تنها سالم  نه که دهدین و 

[ 18تخویر متقابل دارند. ]نیز اقتصررادی مؤورند، بلکه بر هم رشررد 

تا  به         ی ن ندگی ) به ز ید  تخویر ام نده    بررسررری  مای عنوان متغیر ن

بهداشررر (، تعداد دانر آموزان دوره راهنمایی و متوسرررطه،       

رابطه مبادله، شاخ  دموکراسی و نرق تورم بر رشد اقتصادی، 

ش  بر رشد اقتصادی      یانگرب سازمان  19اس  ] اور مثب  بهدا  .]

ای برای کشررورهای آمریکای مطالعه بهداشرر  قاره آمریکا در

که یک    ؛بتین و حوزه دریای کارائیب، به این نتیجه رسرررید        

را به   یسرررال افزایر در امید به زندگی، تولید ناخال  داخل        

طورکلی نتای  بررسررری دهد. بهدرصرررد افزایر می یک میزان

صادی مبین رابطه         شد اقت شتی بر ر سالم  و مخارج بهدا تخویر 

در برخی از  ی[ ول1مثب  سررالم  و رشررد اقتصررادی اسرر  ]   

شده        صادی تائید ن شد اقت شتی بر ر تیقیقات، تخویر مخارج بهدا

اسرر  که  ینالذکر ا[. ضررعم مشررتر  مطالعات فو 8اسرر  ]

سیون  شان نمی رگر شد    های مربوطه ن سالم  بر ر دهند که آیا 

مؤور اسررر  یا متغیر امید به زندگی، نماینده متغیرهای نادیده            

شرررده در مدل اسررر ، ولی در این مقاله عالوه بر امید به  گرفته

شکل فو  مرتفع     شده تا م زندگی، تجربه کارگر نیز وارد مدل 

خال  سرررالمتی بر بهره   گردد و کار و  وری نیربتوان اور  وی 

 رشد اقتصادی را تخمین زد.

تنها فقدان بیماری و ناخوشررری، بلکه رفاه نه ،سرررالم منظور از 

و از ابعاد فیزیکی،   اسررر  یکامل جسرررمانی، روانی و اجتماع     

جاد رواب  منطقی بین        نای ای به مع ماعی و معنوی،  روانی، اجت

سرررو و ایجاد زیسررر  آنها از یکاجتماع، خانواده، فرد و میی 

های مختلم و ترکیب فیزیکی و   ها و دسرررتگاه  تعادل بین اندام  

سوی    میی  ساختار شیمیایی داخلی بدن و تعادل در   س  از  زی

به دو گروه   های  دیگر اسرررر  )شرررراخ  مل: سرررالمتی   شررررا

شوند  تقسیم می ، های نهاده سالم  و موجودی سالم   شاخ  

های نهاده سالم  شامل مخارج بهداشتی، در دسترر     )شاخ  

های موجودی سالم  شامل،   بودن تسهیالت بهداشتی، شاخ    

سابن میر نوزادان، نرق بقای بزر  و امید به زندگی، نرق مر 

س (.  سالم  نیروی کار با امید  ر این تیقیق د و نرق باروری ا

هایی که عداد سررالدهنده تشررده و نشرران یریگبه زندگی اندازه

شررررط آنکه  شرررده زنده بماند به     نوزاد تازه متولد   رودانتظار می 

ومیر رای  در زمان تولد وی در طول زندگی او به     الگوی مر 

صورت باقی بماند  صورت تعداد  به نیز شاخ  آموزش  .همان 

شده ساله و بابتر تعریمکل جمعی  شرتقسیم بر سواد افراد با

های  تجربه کاری  برابر با متوس  سن منهای متوس  سال     اس . 

متغیر تیصیل در مدرسه منهای سن شروع مدرسه)شر سال(.          

ستگی        ستقل موردنظر همب س  که با متغیر م ساختاری متغیری ا

 یخطهای مسررتقل دیگر در مدل همشرردید داشررته ولی با متغیر 

ارزش کل کابها و  انگرینداشررته باشررد.تولید ناخال  داخلی ب 

یا 2Rدر یک کشررور در یک سررال اسرر .  دشرردهیخدمات تول

درصررد تغییرات متغیر وابسررته به عل  تغییر  ،ضررریب تعیین مدل

رابطه دهد.هم خطی به معنای متغیرهای مسررتقل را نشرران می  در

هایی های سری زمانی دادهاس .داده بین دو یا چند متغیر مستقل
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صرررورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سرررابنه ارائه        هسرررتند که به   

 شوند.می

 

 
 

معلولی بوده کرره برره بررسررری رابطرره -این تیقیق از نوع علی

اس . نوآوری این تیقیق در   سالم  و رشد اقتصادی پرداخته   

آن از متغیرهای جدید مانند تجربه و درصرررد نواحی  ،اسرررتفاده

اسرر . جامعه آماری شررامل کشررورهای با توسررعه   ،گرمسرریری

انسرررانی خیلی باب و توسرررعه انسرررانی باب اسررر  که از بین این 

کشررور با توسررعه انسررانی  14کشررور شررامل  29کشررورها تعداد 

عنوان نمونه  توسرررعه انسرررانی باب به    کشرررور با   15خیلی باب و  

متغیر مجازی برای  توان با اضرررافه کردن   میاند ) شررردهانتخاب 

های جداگانه برای مدل خیلی باب، کشررورهای با توسررعه باب و 

 (.هر گروه از کشورهای مذکور برآورد کرد

تیلیل اور سررالم  بر رشررد  به منظورتابع تولید مورداسررتفاده،  

[ که در این تیقیق  6لوم اسررر  ] به  وماقتصرررادی، تابع موسررر  

یل تبد یک،صررورت رابطه   به و متغیرهای جدید به آن اضررافه 

 :اس  شده

 

𝑌𝑡 = 𝐴𝐾𝑡
𝛼𝐿𝑡

𝛽
𝑒(𝜃1𝐻𝑀𝑖𝑡+𝜃2𝐻𝐹𝑖𝑡+𝜃3𝑆1+𝜃4𝑆2+𝜃5𝐹𝑃𝑅𝐼+𝜃6𝐹𝑆𝐸𝐶+𝜃7𝐸𝑋𝑃𝑖𝑡+𝜃8𝐸𝑋𝑃𝑖𝑡

2 +𝜃9𝐺𝑂𝑉𝐸𝑅𝑖𝑡+𝜃10𝑇𝑅𝑂𝑃𝐼𝐶𝑖𝑡)  
(1       ) 
 

: ضریب تکنولوژی Aتولید ناخال  داخلی،  Yکه در آن:

: نیروی کار و L ،: سرمایه فیزیکیK ،کل عوامل( یور)بهره

: امید به HF: امید به زندگی مردان،HM ،سرمایه انسانی

: تیصیالت  : تیصیالت ابتدائی مردان، زندگی زنان،

 FSEC: تیصیالت ابتدائی زنان:FPRIمتوسطه مردان، 

توان  2EXP تجربه نیروی کار، EXP:متوسطه زنان یالتتیص

درصد نواحی گرمسیری مساح   𝑇𝑅𝑂𝑃𝐼𝐶  ،دو تجربه

:کشور و  𝐺𝑂𝑉𝐸𝑅در )اس  بیانگر کار آیی دول  و قوانین

متوس  تیصیالت  سالم  و، این مقاله برای هدف موردنظر

اند ولی به نیوه توزیع این دو متغیر توجهی نشده وارد مدل شده

های مختلم اور گروه ها واس ، هرچند که سالم  بر بخر

 متفاوت دارد(.

که حاصل  شدهلگاریتم گرفته یک،سادگی از رابطه  منظور به

 :اس  دوآن رابطه 

 

yit = ait + αkit + βlit + θ1HMit +
θ2HFit + θ3S1it + θ4S2it + θ5FPRIit +

θ6FSECit+θ7EXPit + θ8EXPit
2 +

θ9∆GOVERit + θ10∆TROPICit (2)  

 

را نشان  هالگاریتم متغیر𝑦 و𝑘 و𝑙 حروف کوچک دو،در رابطه 

𝑙دهند ]یم = 𝐿𝑜𝑔(𝐿)،𝑘 = 𝐿𝑜𝑔(𝐾)،𝑦 =

𝐿𝑜𝑔(𝑌)]) .بین متغیرهای  یدشد یخطبه خاطر وجود هم

 یرتخو زندگی مرد وزن و عدمه وزن و امید ب یالت مردسطح تیص

متغیرهای تیصیالت  ؛ بنابراین،2Rبرخی متغیرها بر  داریمعن

برای  mSعنوان تیصیالت ) باابتدایی و متوسطه به یک متغیر 

با  اند.شده برای تیصیالن زنان( تبدیل wSتیصیالت مردان و 

 استفاده شده فرم ریاضی مدل  ،یک مدل درتعدیالت ذکرشده  

 :اس  یافته تغییرسه،  رت مدلصوبه 
 

𝑌𝑡 = 𝐴𝐾𝑡
𝛼𝐿𝑡

𝛽
𝑒(𝜃1𝐻𝑀𝑖𝑡+𝜃2𝐻𝐹𝑖𝑡+𝜃3𝑆𝑚𝑖𝑡+𝜃4𝑆𝑤𝑖𝑡+𝜃5𝐸𝑋𝑃𝑖𝑡+𝜃6𝐸𝑋𝑃𝑖𝑡

2 +𝜃7𝐺𝑂𝑉𝐸𝑅𝑖𝑡+𝜃8𝑇𝑅𝑂𝑃𝐼𝐶𝑖𝑡)         (3)  
 

 :زیر اس  صورتبهسه  معادله یتمیفرم لگار

𝑦𝑖𝑡 = 𝜑𝑖𝑡 + 𝛼𝑘𝑖𝑡 + 𝛽𝑙𝑖𝑡 + 𝜃1𝐻𝑀𝑖𝑡 +
𝜃2𝐻𝐹𝑖𝑡 + 𝜃3𝑆𝑚𝑖𝑡 + 𝜃4𝑆𝑤𝑖𝑡 + 𝜃5𝐸𝑋𝑃𝑖𝑡 +

𝜃6𝐸𝑋𝑃𝑖𝑡
2 + 𝜃7𝐺𝑂𝑉𝐸𝑅𝑖𝑡 + 𝜃8𝑇𝑅𝑂𝑃𝐼𝐶𝑖𝑡 (4)  

 

 در iوری کل عوامل تولید در کشوربهره)سطح 𝜑𝑖𝑡در عمل

مسئله باعث بروز خطا در  نیاهده نیس  و هممش ( قابلtزمان 

صورت زیر نوشته به  𝜑𝑖𝑡براین، ا؛ بنگرددتخمین معادله می

 :شودیم

𝜑𝑖𝑡 = 𝜑𝑖
∗ + 𝜑𝑡

∗ + 𝑣𝑖𝑡 

𝑣𝑖𝑡 = 𝜌𝑣𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡, (5)                                    

1>0>ρ  ،  

 .بخر خطا اس  :که در آن
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 یدتولی کل عوامل وربهرهاز  واب  یهر کشور دارای سطی

(𝜑𝑖𝑡 ) تابعی از وضعی  آن کشور و تکنولوژی ه ک اس

𝜑𝑡)جهانی
از سطح   𝑣𝑖𝑡هانداز به تواندمیو  شودمربوط می(∗

سرع  ) ولی باگذش  زمان با سرع ، خود منیرف شودواب  

که  فرض شده شود.سطح پویا همگرا می اشاعه تکنولوژی( به

𝜑𝑖جزء
درصد نواحی مانند تابعی از وضعی  جغرافیایی  ∗

 در  یمز نبود صورتبهی ریگرمسی نواح)گرمسیری کشور

 ازی تکنولوژ اشاعه و شودیم مطرحیی غذا مواد دیتول و رشد

و نهادهای سیاسی (اس  مشکل مناطق نیا به معتدل مناطق

، معادله رشد )رابطه چهار(گیری از تابع تولید با دیفرانسیل اس .

تولید ناخال  ملی  انگریبYچون )آیدبه دس  می ریز صورتبه

رشد اقتصادی یا درصد تغییر  ،اس  ولی متغیر وابسته در مدل

تبدیل مقدار  ؛ بنابراین، به منظور در تولید ناخال  ملی اس 

اس (: شدهاستفاده Yرشد از لگاریتم  به Yمطلق 
 

∆𝑦𝑖𝑡 = 𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖𝑡−1 
∆𝑦𝑖𝑡 = ∆𝜑𝑖𝑡 + 𝛼∆𝑘𝑖𝑡 + 𝛽∆𝑙𝑖𝑡 + 𝜃1∆𝐻𝑀𝑖𝑡+𝜃2∆𝐻𝐹𝑖𝑡 + 𝜃3∆𝑆𝑚𝑖𝑡+𝜃4∆𝑆𝑤𝑖𝑡 + 𝜃5∆𝐸𝑋𝑃𝑖𝑡 

+𝜃6∆𝐸𝑋𝑃𝑖𝑡
2+𝜃7∆𝐺𝑂𝑉𝐸𝑅𝑖𝑡+𝜃8∆𝑇𝑅𝑂𝑃𝐼𝐶𝑖𝑡+∆𝑣𝑖𝑡 (6)  

 

و توجه به  در معادله شر (𝑣𝑖𝑡∆جانشین کردن بخر خطا ) با

نگر تفاوت میصول واقعی و میصول بیا 𝑣𝑖𝑡−1 اینکه جزء

در  (𝜑𝑖𝑡−1)جهانیوری کل عوامل تولیدبهرهمتوس  در سطح 

 :داش اهیم خو ؛ بنابراین،اس   t-1زمان 
 

∆𝑦𝑖𝑡 = ∆𝜑𝑖𝑡 + 𝛼∆𝑘𝑖𝑡 + 𝛽∆𝑘𝑖𝑡 + 𝜃1∆𝐻𝑀𝑖𝑡+𝜃2∆𝐻𝐹𝑖𝑡 + 𝜃3∆𝑆𝑚𝑖𝑡+𝜃4∆𝑆𝑤𝑖𝑡 + 

𝜃5∆𝐸𝑋𝑃𝑖𝑡+𝜃6∆𝐸𝑋𝑃𝑖𝑡
2+𝜃7∆𝐺𝑂𝑉𝐸𝑅𝑖𝑡+𝜃8∆𝑇𝑅𝑂𝑃𝐼𝐶𝑖𝑡+(1 − 𝑝)(𝜑𝑖𝑡−1 + 𝛼𝑘𝑖𝑡−1 + 𝛽𝑙𝑖𝑡−1.

 
+𝜃1𝐻𝑀𝑖𝑡−1+𝜃2𝐻𝐹𝑖𝑡−1 + 𝜃3𝑆𝑚𝑖𝑡−1+𝜃4𝑆𝑤𝑖𝑡−1 + 𝜃5𝐸𝑋𝑃𝑖𝑡−1+𝜃6𝐸𝑋𝑃𝑖𝑡−1

2 + 𝜃7𝐺𝑂𝑉𝐸𝑅𝑖𝑡−1 

+𝜃8𝑇𝑅𝑂𝑃𝐼𝐶𝑖𝑡−1 − 𝑦𝑖𝑡) + 𝜀𝑖𝑡                                                                             (7)  

 

رشد  رشد میصول به چهار عامل شامل: هف ،طبق معادله 

با  واب به سطح 𝜑𝑖𝑡 ی ها، همگرایرشد داده ،جهانی یوربهره

1) نرق  )  اندازه بهو وارد شدن شو (𝜀𝑖𝑡 ) بستگی دارد. 

وجود رابطه دوطرفه بین رشد اقتصادی و رشد چون احتمال 

غلبه بر  برای ؛ بنابراین،ها )نیروی کار و سرمایه( وجود داردداده

ساختاری  ریصورت متغاین مشکل، مقادیر تخخیری متغیرها به

البته اعتبار متغیرهای ساختاری به عدم  اند،وارد مدل شده

عدم )در این تیقیق  بستگی دارد همبستگی آنها با بخر اخالل

همچنین با  .(شده اس  دیتائبین متغیرهای ساختاری همبستگی 

که در کشورهای با امید به زندگی بابتر، توجه به اینکه 

امید به زندگی ؛ بنابراین، تر هستندو باتجربه ترکارگران مسن

رفع این مشکل، در  یبیانگر دو متغیر )سالم  و تجربه(اس  برا

 یرمتغ عنوان دواین مقاله تجربه و مربع تجربه کارگر نیز به

 .بر رشد اقتصادی وارد مدل شده اس  یرگذارتخو

صورت سری زمانی برای ها بهمعلولی و داده-نوع تیقیق علی

مربوط به تولید  یهاداده، بطوریکه اس  2014-1975دوره 

های نیروی کار داده ی پن وجهان ناخال  داخلی از جداول

 المللین)جمعی  فعال اقتصادی( از اطالعات اداره کار ب

ا به تفکیک اند )این اداره اطالعات نیروی کار رشده استخراج

 دهد(.گروه ارائه می جنس و سن در پن 

 15های مدرسه رفتن جمعی  سطح تیصیالت با متوس  سال

های مربوطه از نشریات شده و داده گیریاندازه سال و بابتر

 اس . استخراج شدهسازمان ملل، 

 آمدهدس آمارهای امید به زندگی از نشریات ملل متید به

سنجد ومیر را می  بیشتر نرق مر اس  )هرچند که این شاخ

توان گف  که امید به زندگی بابتر یمولی ها را، تا بیماری

 معموبً با سالم  بابتر و بیماری کمتر توأم اس (.

 22با میاسبه ترکیب   ،هر کشور یآمارهای مربوط به تجربه کار

 ،سال 65و بابی  64-60. و.. 24-20و  19-15گروه سنی شامل: 

هدف از چهار شاخ  شامل جمعی  ین ا یبراگردیده که  حساب

 .شده اس  سال، استفاده 25و بابی  24-15مرد وزن بین 

برابر با متوس  وزنی  رامتوس  تجربه نیروی کار کل کشور 

ها برابر با سهم هر گروه در کل جمعی  شاخ  هر گروه و وزن

 اس . شده قرار داده فعال اقتصادی



 

 

 ... اندازه گیری تأثیر سالمت بر رشد
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و صندو   جهانی پن استخراجی از جداولموجودی سرمایه )

تولید به  گذارییهرمابا متوس  نسب  س یالملل پول( مساوبین

د تولی، ضربدر یبررس سال مورد در اولین پن ناخال  داخلی 

 صدم )نرق فرضی هف  بریم سال اول تقسناخال  داخلی، 

س . استهال (. این همان موجودی اولیه سرمایه در سال اول ا

ای بعدی برابر اس  با سرمایه جاری منه یهادوره یهسرما

 گذاری جاری.استهال  سرمایه بعالوه سطح سرمایه

متغیر معرف حکوم  براسار متوس  چهار شاخ  کیفی  

گسترش فساد ، بروکراسی یفی ک ،شاملی نهادهای عموم

ید  توجه و اجرای قانون و خطر خلع یزانم ،اداری

گیری شده اس . این چهار اندازهگذاری خصوصی، سرمایه

مدل عنوان شاخ  حکوم  وارد  باو باهم جمع  شاخ 

های متغیر اس ( که از شاخ  دهاند )مقدار آن از صفرتا شده

 شده اس .( استخراجWGIجهانی حکمرانی )

بر  یوری از تقسیم تولید ناخال  داخلآمارهای مربوط به بهره

ها هز روش تیلیل پوششی دادتعداد افراد شاغل و با استفاده ا

 واب ی هام یقاطالعات پولی، براسار  هیکل ،اندشدهمیاسبه

 اند.شدهتعدیل 1997سال 

(، WBIهای موردنیاز از بخر نشریات بانک جهانی )سایر داده

های سازمان بهداش  جهانی بانک مرکزی ایران و بولتن

 افزارتخمین ضرایب مدل نیز از نرم برایاند. شدهاستخراج

Eviews شده اس . استفاده 

 :کشررور با توسررعه انسررانی خیلی باب شررامل     14در این تیقیق 

، اسرررترالیا، بلژیک، کانادا، دانمار ، فنالند، فرانسررره، ینآرژانت

سچانیا، هلند و   آلمان، ژاپن، سانی      15پرتغال، ا سعه ان شور با تو ک

، یشامل کلمبیا، مصر، ایران، تایلند، برزیل، فیلیچین، اندونز   :باب

مراکر، بلغارسرررتان، چین، هندوسرررتان، ترکیه، پرو، آفریقای         

 .بررسی شدندجنوبی و تونس 

 
 
 

میاسبه  ی شامل:وضعی  فرض طی سه هاداده وتیلیلتجزیه

هف  با تخمین ضرایب مدل ، ضرایب همبستگی بین متغیرها

 برای کشورها و« وری کل عواملبهره»فرض کردن  یکسان

وری بهره»با متفاوت فرض کردن  هف تخمین ضرایب مدل 

برآورد  ی شده اس . نتاانجام برای کشورها« کل عوامل

 شده اس .ارائه یک،ضریب همبستگی بین متغیرها طی جدول 

 

متغیرهاضرایب همبستگی بین . 1 جدول  

درصد 

نواحی 

 گرمسیری

متوسط 

مربع 

 تجربه

متوسط 

 تجربه

متوسط 

های سال

تحصیل 

 زنان

متوسط 

های سال

تحصیل 

 مردان

امید به 

زندگی 

 زنان

امید به 

زندگی 

 مردان

تولید 

متوسط 

 *سرمایه

تولید 

متوسط 

 *کارگر

یر
تغ

م
 

 تولید متوس  سرمایه 96/0 1       

 زندگی مردانامید به  90/0 88/0 1      

 امید به زندگی زنان 58/0 43/0 94/0 1     

 های تیصیل مردانمتوس  سال 87/0 86/0 812/0 38/0 1    

 های تیصیل زنانمتوس  سال 62/0 64/0 43/0 83/0 91/0 1   

 متوس  تجربه -22/0 -21/0 -23/0 -18/0 -51/0 -48/0 1  

 متوس  مربع تجربه -39/0 -40/0 -46/0 -31/0 -63/0 -50/0 97/0 1 

 درصد نواحی گرمسیری -58/0 -61/0 -46/0 -21/0 -65/0 -64/0 11/0 211/0 1

 حکوم  71/0 74/0 -48/0 -27/0 69/0 71/0 -16/0 -28/0 -61/0

 Eviewsافزار اس . منبع: میاسبات میقق، نرم 05/0 یداریاند. سطح معنتبدیل به لگاریتم شده-*

 

 یافته ها
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نماینده سالم   پیداس  متغیرهای یکطور که از جدول همان

کار  )شامل امید به زندگی مردان وزنان( با تولید متوس  نیروی

 رابطه مثب  دارند.

وری با یکسان فرض کردن بهره هف  تخمین ضرایب مدل برای

را با این  هف  معادلهورها، ابتدا ی کشبرا ( 𝜑𝑖𝑡)کل عوامل

همه کشورها یکسان  در( 𝜑𝑖𝑡)معادله پن  واب  فرض که بخر 

زمانی )ای برآورد شدهبا روش حداقل مربعات دومرحله، اس 

 ای2SLSمتغیرهای ساختاری در مدل باشد، باید از روش  که

ارائه اس  دو،طی جدول نتای   کهی مشابه استفاده کرد(هاروش

عنوان متغیر به یریتخخ صورت نرق رشد و به فرمبه)همه متغیرها 

 اند.ساختاری( وارد مدل شده

 

 **«متغیر وابسته =نرخ رشد اقتصادی» بلندمدت مشترک کشورها TFP -تابع تولید در فرم رشد. 2 جدول

 مستقل یرهایمتغ (1مدل ) (2مدل ) (3مدل ) (4مدل )

 سرمایه 47/0(*07/0) 43/0(*07/0) 37/0(*11/0) 35/0(*10/0)

 نیروی کار 58/0(*08/0) 65/0(*11/0) 72/0(*14/0) 68/0(*11/0)

 تیصیالت مردان 91/0(*038/0) 086/0( 047/0) 09/0(05/0) 082/0(*038/0)

 تیصیالت زنان 32/0( 022/0) 032/0( 019/0) 031/0(02/0) 018/0(012/0)

 تجربه - 23/0(17/0) 24/0( 17/0) 31/0(*12/0)

 مربع تجربه - -/006( 004/0) -006/0( 01/0) -

 امید به زندگی مردان - - 0014/0( 02/0) 0015/0( 001/0)

 امید به زندگی زنان - - 001/0( 01/0) 0011/0( 01/0)

 تکنولوژیضریب  21/0(*04/0) 19/0(*037/0) 23/0(*05/0) 221/0(*04/0)

73/0 73/0 72/0 72/0 R2  تعدیل شده 

 صورت به متغیرها تساوی آزمون 11/5(*4) 43/2(5) 05/1(6) 1/1(6)

 مطلق صورتبه یا رشد

 تخمین نرق بازده تیصیالت آزمون 187/0(*058/0) 14/0(*04/0) 12/0( 069/0) 13/0( 05/0)

 با ،تیصیالت بازده نرق برابر بودن 66/1(1) 44/0(1) 21/0( 1) 24/0(1)

 درصد 1/9

 آزمون صفر ضرایب تجربه - 1/5(2) 8/4(2) 91/4(2)

 مقیار بهواب   بازده آزمون 66/1(1) 97/0(1) 03/1(1) 1/1(1)

  اس . ی پن  درصدداریاعداد داخل پرانتز بیانگر انیراف از معیار مجانبی هستند. سطح معن -*

امید به زندگی  با حذف متغیرهای هف نشانگر رابطه  دوبا حذف متغیرهای تجربه، مربع تجربه، امید به زندگی مردان و زنان اس ، مدل  هف نشانگر رابطه  یکمدل -**

 .Eviewsافزاربا حذف متغیر مربع تجربه اس  منبع: میاسبات میقق، نرم هف نشانگر رابطه  چهاراس ، مدل  هف نشانگر رابطه  سهمردان و زنان اس ، مدل 
 
 

شرررامل سررررمایه فیزیکی، نیروی کار و        دوجدول   یک سرررتون 

  بیضررا  ،جدول پیداسر  این طور که از تیصریالت اسر . همان  

اسرر  )طبق نتای   درصررد  58و  47سرررمایه و نیروی کار به ترتیب

فو  به ترتیب  ضرایب انجام اقتصاد خرد   یهابا مدلکه تیقیقات 

جمع این ضرایب به یک نزدیک اس     (،( اس  ا )برابر ب

به  واب وجود بازده »هی)مبنی بر اینکه آیا فرض Fو نتیجه آزمون 

برقرار اس  یا خیر؟( نیز بیانگر عدم رد فرضیه  «مقیار در تولید

 .دو(اس  )ردیم آخر جدول « اریبه مق واب بازده »

صد   1/9ضریب تیصیالت مردان     س  به این معنا  در و مثب  ا

ضریب        صادی اور مثب  دارد.  شد اقت که تیصیالت مردان بر ر

دار نیس . نرق بازدهی تیصیالت زنان هرچند مثب ، ولی معنی

تر اس . )این مقدار بزر  187/0متوس  تیصیالت نیز برابر با 

 ،آمده اس  دس  که در مطالعات اقتصاد خرد به درصد   1/9از 

ته نمی  مذکور    بزر » هی توان فرضرررالب بازدهی  تر بودن نرق 

 (.را تخیید کرد« درصد9 /1( از 187/0)
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و  یوری کل عوامل واقعبهره ،نشررانگر میزان همگرایی 21/0ضررریب 

به همدیگر اسرر ، به این معنا که در طول   ،وری کل عوامل واب بهره

حدود  (φ𝑖𝑡کشورها ) در  وری کل عوامل تولیدبهرهسطح  سال،   ده

 (.درصد1/2به مقدار واقعی نزدیک شده اس  )هرسالدرصد  21

م  به  دو،جدول   ،در مدل دو  ، متغیرهای  یک دل جز متغیرهای 

ند؛ که اولین اور آن، عدم    واردشرررده زیتجربه و مربع تجربه ن   ا

داری ضررررایب تیصررریالت مردان و زنان، تجربه و مربع     معنی

داری ضرایب تیصیالت و تجربه   تجربه اس ، عل  عدم معنی 

شدید و واریانس کم داده  های این دو و مربع تجربه، هم خطی 

 29 تا 17متغیر اس  )متوس  تجربه، در نمونه موردبررسی بین    

 ( همچنین ضریب همبستگی بین تجربه و مربع تجربهسال اس . 

ه بامید  ریمتغ ،جدول دو ،سه اس . در مدل  درصد   97در نمونه 

زندگی )نماینده سررالم ( نیز واردشررده اسرر . هرچند که این  

 دار نیسررر  ولی عالم  آن مورد انتظار و مثب   ضرررریب معنی

 

آن در  سررمایه و نیروی کار در این مدل به مقدار   بیاسر . ضررا   

تیقیقات اقتصرراد خرد نزدیک شررده اسرر . در مدل چهار جدول   

با متغیر تجربه(         )مربع تجربه   ریمتغ دو، به دلیل هم خطی شررردید 

ضریب تعیین مدل   شده )حذف این متغیر تخویر معنی  حذف دار بر 

(𝑅2    نداشرررته اسررر ))    دارشررردن متغیرهای دیگر   که باعث معنی

امکان   دو،درهر چهار رگرسیون جدول   .اس   شده ازجمله تجربه 

تسرراوی ضرررایب    »وفرضرریه « به مقیار  واب بازده »رد فرضرریه 

 وجود ندارد. «صورت رشدطور مطلق و بهمتغیرها به

شد با فرض   سه  در جدول  وری کل عوامل بهرهسطح   ضرایب تابع ر

تخمین  در مدل شده اس .   ارائه( φ𝑖𝑡هر کشور )  یبرامتفاوت  تولید

وری کل عوامل برای با متفاوت فرض کردن بهره هف ضرایب مدل  

متغیرهای ( فق  به دلیل هم خطی شرردید با متغیر تجربهنیز ) کشررورها

متوسرر  امید به ، صررورتتیصرریالت وامید به زندگی مردان وزنان به

اند.زندگی و متوس  تیصیالت وارد مدل شده

 «**متغیر وابسته =نرخ رشد اقتصادی»بلندمدت هر کشور  TFP-تابع تولید در فرم رشد. 3 جدول

 متغیرهای سمت راست تابع (1مدل ) (2مدل ) (3مدل )

 سرمایه 48/0(*06/0) 481/0(*07/0) 21/0(16/0)

 نیروی کار 61/0(*084/0) 60/0(*09/0) 81/0(*14/0)

 تیصیالت 017/0(029/0) -031/0(046/0) -026/0(039/0)

 تجربه - -067/0(*034/0) -061/0(037/0)

 امید به زندگی - - 040/0(*018/0)

 ضریب تکنولوژی 197/0(*03/0) 211/0(*041/0) 287/0(*041/0)

 درصد مساح  نواحی گرمسیری -412/0(*21/0) -317/0(21/0) -34/0(*17/0)

 کار آیی دول  11/0(*051/0) - 161/0(*051/0)

692/0 69/0 69/0 2Rشدهتعدیل 

 مطلق صورتبه یا رشد صورتبه متغیرها تساوی آزمون 1/2(3) 1/1(4) 1/3(5)

 تخمین نرق بازده تیصیالت /027(058/0) -031/0(08/0) -028/0(047/0)

 درصد 1/9 با تیصیالت بازده نرق برابر بودن 825/0(1) 1/3(1) 61/5(*1)

 مقیار بهواب   بازده آزمون 03/1(1) 71/1(1) -11/0(1)

 گرمسیری نواحی و درصد دول  کارایی توأم ریتخو آزمون 21/9(*2) 6/7(*2) 1/13(*2)

با حذف متغیرهای تجربه، مربع  هف نشانگر رابطه  یکمدل -** اس . 05/0 یداریاعداد داخل پرانتز بیانگر انیراف از معیار مجانبی هستند. سطح معن -*

با حذف متغیر  هف امید به زندگی و کارایی دول  اس ، مدل سه نشانگر رابطه  با حذف متغیرهای هف تجربه، امید به زندگی اس ، مدل دو نشانگر رابطه 

 .Eviewsافزار مربع تجربه اس . منبع: میاسبات میقق. نرم

 

تیصیالت   بیضر  سه، شده در جدول  خمین ارائهطبق نتای  ت

نرق بازدهی تیصیالت برابر »این فرض که  یول س ین داریمعن

شررود. ضرررایب متغیر تجربه در  رد نمی« اسرر درصررد  1/9با 

دهد که برخالف و نشرران می اسرر  یمنف سرره،و  دوهای سررتون



 

 

 مرتضی حسن شاهی
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به، رشررررد اقتصرررراد    ظار افزایر تجر کاهر می  یانت هد.  را  د

مثب  و  سه، جدول  سه، ضریب، متغیر امید به زندگی در مدل  

در امید به  ریدهد که هرسررال افزادار اسرر  و نشرران می معنی

صد   زندگی صول را افزایر می چهار در ضریب  می دهد )این 

س (.       بزر  شین ا شابه در اکثر مطالعات پی ضرایب م بر  تر از 

 واب    باعث افزایر مقدار    انتظار بهبود کیفی  دول      اسرررار

وری کل  بهرهسرررطح ، شرررده و دیگر اینکه ( φ𝑖𝑡)معادله پن    

ی ریکشررورهای واقع در مناطق گرمسرر ( در φ𝑖𝑡) عوامل تولید

نتای  آزمون تخویر توأم متغیرهای دول  و مناطق       .اسررر کمتر 

 واب  بخر  تساوی »بیانگر رد فرضیه  سه،  گرمسیری در جدول  

اسرر )به این معنا که با کنترل  « ر کشررورها د(φ𝑖𝑡معادله پن  )

ناطق گرمسررریری و کیفی  دول  این نتیجه        کردن اور متغیر م

وری کل عوامل در کشررورها بهرهواب  حاصررل شررد که بخر 

 به مقدار متوس  خود ( φ𝑖𝑡) سرع  همگرایی  یکسان نیس (.  

صد   5/2 تا 01/2 س . این    در سال ا شابه در  در  نتای  با نتای  م

 مطالعات اقتصاد خرد همسو اس .

 

 
ستفاده از داده  کشور به کشم رابطه     29 هایدر این تیقیق با ا

وری نیروی کار احتمالی بین سررالم  و رشررد اقتصررادی و بهره

شرررده و در این راسرررتا متغیرهای عمده مؤور بر رشرررد     پرداخته 

اند تا بتوان تخویر خال  امید به زندگی وارد مدل شده  یاقتصاد 

همچنین  )نماینده متغیر سالم ( بر رشد اقتصادی را تخمین زد.

با عنای  به اینکه، افزایر امید به زندگی باعث افزایر تجربه             

برای تفکیک اور سرررالم  و  ؛ بنابراین،گرددنیروی کار نیز می

یرهای تجربه و مربع تجربه    تجربه در متغیر امید به زندگی، متغ    

حال  شامل تخمین سه در  قیمراحل تیق اند.نیز وارد مدل شده

تابع تولید با فرض یکسان و   بیضرا  ضریب همبستگی، تخمین  

شرررده اسررر .  وری کل عوامل تولید، انجام    متفاوت بودن بهره 

حال  بیانگر وجود رابطه مثب  بین سررالم  و سرره نتای  در هر 

س .      صادی ا شد اقت سال افزایر در امید به  طوریبه ر که یک 

در رشرررد اقتصرررادی منجر   یزندگی به افزایر چهاردرصرررد   

کاهر ب     می که  نا  به این مع قا  ها یمار یگردد.  سرررطح  یو ارت

افزایر  در نتیجهو سالم  جامعه باعث افزایر رشد اقتصادی    

سرانه  سرانه و ملی در    می درآمد ملی و  شود و افزایر درآمد 

ع      با عد  مالی کشرررور برای افزایر    دوره ب ی   ث افزایر ظرف

دوباره سرررطح سرررالم  جامعه    یهای بهداشرررتی و ارتقا  هزینه 

 طور ادامه خواهد یاف .خواهد شد که این دور تسلسل همین

بزم به ذکر   ،در مقایسررره نتای  این تیقیق با تیقیقات مشرررابه      

از  اس ،  04/0که برابر با مقدار ضریب متغیر سالم     اس  که 

آن اسررتفاده از  ی از دبیلمطالعات مشررابه بیشررتر اسرر  که یک 

به و درصررررد نواحی گرمسررریری       به، مربع تجر های تجر متغیر

-3و1تیقیقات مشابه همسو بوده ]  اکثر با   یکشورها اس . نتا  

به عل  اسرررتفاده از متغیرهای جدید، درصرررد نواحی         یول ،[9

زلیاظ  ا ،گرمسررریری، تجربه متغیرهای سررراختاری و تخخیری      

 کاربردی مورد اعتماد تر اس  )سطح اطمینان بابتر اس (.

عات اقتصرررراد خرد، در مورد          طال تای  م با ن تای  این تیقیق  ن

سالم      ش  و  س ،        براورگذاری بهدا سو ا صادی هم شد اقت ر

فاده از          با اسرررت تای  تیقیقات اقتصررراد خرد که معموًب  چون ن

شود حاکی از این اس  که کارگران های مقطعی انجام میداده

سررالم  و بهداشرر   برسررالم و کارگرانی که مخارج بیشررتری 

سب  به  دهند از تولید و بهرهخود انجام می  سایر وری بابتری ن

 [.11رند ]کارگران برخوردا

وری بهرهسطح  یافته دیگر این تیقیق، وجود شکاف بزر  در

کاهر آن با ضریب سابنه  کشورها و  (φ𝑖𝑡) کل عوامل تولید

های تواند تفاوتاس ؛ که طبق بررسی، عل  آن میدرصد 1/2

باشرررد به همین دلیل     یجغرافیایی و نهادهای سررریاسررری وادار     

کیفی  نهادهای  متغیرهای درصررد نواحی گرمسرریری کشررور و

شده اس     داریمعننیز وارد مدل شده و ضرایب مربوطه    یادار

وجود رابطه مثب  بین سررالم  و رشررد اقتصررادی   در نهای و 

 .شدتخیید 

شتی   ی تیقیق هاافتهمطابق با ی باید با افزایر بودجه سررانه بهدا

رابطه سالم    تردقیق تعیین یبه رشد اقتصادی کمک کرد. برا  

سررعی شررود تخویر انواع   ،در مطالعات بعدی یادو رشررد اقتصرر 

های مختلم طور جداگانه بر گروهگذاری سررالم  به سرررمایه 

جمعی  سررنجیده شررود. هدف این مقاله تنها توضرریح تغییرات  

رشررد اقتصررادی به دلیل سررالم  جامعه بود، ولی در مطالعات  

اندازهای چرخه تر باید به تخمین اور سالم  بر میزان پس وسیع 

 بحث   نتیجه گیری
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تخویر این پس   ندگی و  بازدهی        ز یه و  ما ها بر تراکم سرررر نداز ا

آن بر  یینها ریدر آموزش و تخو یگذارهیسررررما ریسررررمایه، تخو

[. بهبود سالم  که رشد اقتصادی    15رشد اقتصادی پرداخ  ]  

وری نیروی کار،  به دلیل افزایر بهره   تنها  نه  دهد یرا افزایر م

یه     که از طریق تراکم سررررما یه    افزایر) بل در  (گذاری سررررما

 ی ،گردد در مطالعات بعدی، بنابراین پیشنهاد می اس   آموزش

تخویر  تنها سرررتفاده گردد تا نها مدل رشرررد اقتصرررادی چندبعدی

ها و تکنولوژی بر رشرررد اقتصرررادی را نشررران دهد، بلکه      داده

. لیاظ نمایدوری را نیز تخویرات متقابل رشررد اقتصررادی و بهره 

 تیقیقات بعدی به اورات غیرمسررتقیم شررود که درمی شررنهادیپ

 سالم  و تیصیالت بر هم نیز توجه شود. 

 :وجود دارد میدودی دو  (اقتصرراد کالنمشررابه )در مطالعات 

به عل  طول کم داده       ها( و  یک مورد کاهر درجه آزادی )

های تجمعی احتمال وقوع هم خطی بین تر اینکه دادهمسئله مهم

های سرمایه،  مثال دادهعنوانکند. بهمتغیرهای مستقل را زیاد می 

ند.        باهم دار یاد  تیصررریالت و سرررالمتی معموبً هم خطی ز

های تجمعی در مطالعات اقتصاد کالن، فق  اورات مستقیم   داده

ای یا جانبی دهد و به اورات حاشررریهمتغیرها بر هم را نشررران می

 گردد که در این مواردکنند به همین عل  پیشنهاد می نگاه نمی

رد، از تخمین بازدهی فردی، حاصل از نتای  مطالعات اقتصاد خ

 استفاده گردد.

 

 

میققانی که از مقابتشررران در این      از ،دانمیمواجب   بر خود

 عمل آورم. را بهتیقیق استفاده شده کمال تشکر 
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Hasanshahi M1 

 Abstract 

 
Introduction: Economic growth in the literature is considered as a function of labor, capital, 

education level, and labor productivity. However, it can be affected by mental, physical, and 

emotional health. Accordingly, this paper aimed to estimate the impact of health on economic growth 

by using the production function method. 

Method: the research population, in this cause-effect study, consisted of all countries with the high 

and very high human development index. The data for the period 1975 to 2014 from14 countries 

with very high human development index and 15 countries with high human development index 

were collected from the United Nations publications and Penn World Tables. EVIEWS software is 

used to analyze the collected data. In addition, life expectancy was used as the proxy for community 

health. Given that increased life expectancy increases workers’ experience, experience and its square 

were included into the research model. 

Results: The results indicated a positive relationship between health and economic growth. This 

finding suggests that one year of increase in life expectancy caused a 4% increase in economic 

growth. 

Conclusion: Promoting the community health leads to increased economic growth which can 

improve financial capacity and health expenditures as well as improving community health. This 

finding indicates that a healthy society will be rich. Therefore community health should be 

considered when planning for growth. 

Keywords: Economic growth, production function, health, two-stage least squares nonlinear 
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