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چکیده
هـدف ایـن پژوهـش، بررسـی رابطـه ی عّلـی بیـن نیـروی كار تحصیل كـرده و رشـد بهـره وری كل عامل هـای تولیـد در بخـش 
كشـاورزی ایـران اسـت. جامعـه آمـاری، نیـروی كار تحصیل كـرده در بخـش كشـاورزی كشـور ایـران و دوره زمانـی در نظـر گرفته 
شـده 92-1360 می باشـد. بدیـن منظـور بـا اسـتفاده از روش هـم انباشـتگی جوهانسـن- جوسـلیوس، رابطـه ی بیـن نیـروی كار 
تحصیل كـرده و رشـد بهـره وری كل عامل هـای تولیـد در بخـش كشـاورزی ایـران و همچنیـن رابطـه ی عّلـی بیـن ایـن دو متغیر با 
بهره گیـری از آزمـون علیـت گرنجـر، بررسـی شـد. نتایج آزمون هم انباشـتگی جوهانسـن- جوسـلیوس، نشـان داد كه یـک رابطه 
هم انباشـتگی بلندمـدت مثبـت بیـن متغیرهـای یـاد شـده وجـود دارد. همچنیـن بـر پایـه آزمـون علیت گرنجـر، وجـود رابطه ی 
عّلـی بیـن نیـروی كار تحصیل كـرده و رشـد بهـره وری كل عامل هـای تولیـد تأییـد شـد. نتایـج مـدل تصحیـح خطـای بـرداری 
نیـز نشـان داد كـه در كوتـاه  مـدت، نیـروی كار تحصیل كـرده تأثیـر معنـاداری بـر رشـد بهـره وری كل عامل هـای تولیـد در بخـش 
كشـاورزی داشـت. بنابرایـن نیـروی كار تحصیل كـرده بـا افزایـش رشـد بهـره وری سـبب افزایـش تولید و رشـد و پیشـرفت بخش 
كشـاورزی شـده اسـت. بـر ایـن پایـه، سیاسـتگذاری و برنامه ریـزی در زمینـه آمـوزش و هدایـت نیـروی كار و انتقـال اطالعات و 

دانـش آنان بـه كشـاورزان، امـری ضروری اسـت.
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مقدمه
قابلیـت  و  خدمـات  كاالهـا،  بـه  بشـر  نیازهـای  میـان 
دسترسـی بـه منبع هایـی كـه در تولیـد آن هـا بـه كار مـی رود، 
محدودیـت وجـود دارد. از یـك سـو، افزایش جمعیـت موجب 
افزایـش تقاضـا و مصـرف می شـود و از سـوی دیگـر، پیشـرفت 
اسـتانداردهای زندگـی بـر گسـتره نیازهـای مصرفی در سـطح 
موجـود،  منبع هـای  درحالی كـه  می افزایـد؛  گسـترده ای 
بیش تـر كشـورهای  در  دلیـل  بـه همیـن  محـدود می باشـند. 
در حـال توسـعه، اهمیـت ارتقـای بهـره وری به عنـوان یكـی از 
مهم تریـن عامل هـای توسـعه مطرح می شـود. در كشـور ما نیز 
بـا توجـه بـه تركیـب سـنی جمعیـت )جـوان بـودن جمعیـت(، 
وجـود نـرخ بیكاری به نسـبت باال، كـم كاری و بیـكاری پنهان، 
اسـتفاده نشـدن از ظرفیت هـای كامـل واحدهای تولیـد، نبود 
سـاختارهای مناسـب در بیش تـر بخش های اقتصادی و سـایر 
مـوارد، توجـه بـه بهـره وری و ارتقـای آن به عنـوان زمینه سـاز 
)محمدونـد  می شـود  مطـرح  اقتصـادی  پیشـرفت  و  توسـعه 

ناهیـدی و جابـری خسروشـاهی، 1389(. 
مؤثرتریـن  و  بهتریـن  به  عنـوان  بهـره وری  بهبـود  امـروزه 
روش دسـتیابی بـه رشـد اقتصادی، بـا توجه به كمیابـی منابع 
تولیـد، مطـرح اسـت. بهـره وری نقـش مهـم و مؤثری در رشـد 
تولیـد و افزایـش رقابـت پذیـری دارد )امیرتیمـوری، 1385(.
اقتصـاد  بخش هـای  مهم تریـن  از  یكـی  كشـاورزی  بخـش 
بـر پایـه آمـار بانـک مركـزی و مركـز  ایـران به شـمار می آیـد. 
آمـار ایـران، این بخـش طی دو دهـه اخیـر )91-1371( به طور 
میانگیـن یـک پنجـم تولیـد ناخالـص داخلـی كشـور را به خـود 
درصـد   20 بـه  نزدیـک  كننـده ی  تأمیـن  و  داده  اختصـاص 
بـوده  كشـور  داخـل  غذایـی  مـواد  نیـاز  درصـد   80 و  اشـتغال 
اسـت. همچنیـن، 25 درصـد از صـادرات غیرنفتـی ایـران در 
سـال های یادشـده بـه بخـش كشـاورزی تعلـق داشـته اسـت 

ایـران )1371-91((. )بانـک مركـزی و مركـز آمـار 
افـزون بـر ایـن، توسـعه بخـش كشـاورزی، پیـش شـرط و 
نیـاز ضـروری توسـعه اقتصـادی كشـور اسـت و تـا هنگامی كـه 
بازدارنده هـای توسـعه در ایـن بخـش برطـرف نشـوند، دیگـر 
بخش هـا نیـز بـه شـكوفایی، رشـد و توسـعه دسـت نخواهنـد 
یافـت )امیرتیمـوی و خلیلیـان، 1387(. اما، بخش كشـاورزی 
ایـران، بـا چالش ها و محدودیت های بسـیاری نیز روبه روسـت 
كـه به  عنـوان بازدارنده هـای توسـعه این بخش عمـل می كنند. 

بـدون شـك مهم تریـن و جدی تریـن چالـش بخـش كشـاورزی 
ایـران پاییـن بـودن سـطح تولیـد در ایـن بخش اسـت.

در ایـران یكـی از سـبب های اساسـی پاییـن بـودن سـطح 
پاییـن  نواحـی روسـتایی،  اقتصـادی  ماندگـی  و عقـب   تولیـد 
بـودن بهـره وری عامل هـای تولید اسـت. در مناطق  روسـتایی 
كشـور، بهـره وری عامل هـای تولیـد )نیـروی انسـانی، زمیـن، 
آب، سـرمایه و غیـره( بسـیار پاییـن اسـت. بخـش كشـاورزی، 
به دلیل نداشـتن قابلیـت جذب نیروی انسـانی و وجود نیروی 
انسـانی مـازاد و همچنیـن سـاخت سـنتی خـود و در نتیجـه 
تولیـد پاییـن، از نظـر نیـروی كار نیـز دارای بهـره وری پاییـن 
نیـروی كار رشـد بسـیار  اسـت. در 30 سـال اخیـر بهـره وری 
پایینـی داشـته اسـت. ایـن امـر سـبب های مختلفـی دارد كـه 
عبارتنـد از: تمركـز نیـروی كار مازاد در بخش، سـاخت نیروی 
شـاغل در ایـن بخـش كـه دارای بافت سـنتی تولید كشـاورزی 
اسـت. نیـروی كار در بخـش كشـاورزی بـه علـت كهنسـالی و 
بی سـوادی و نداشـتن تخصـص،  بارقـه امیـد را در ایـن بخـش 
ضعیـف كرده اسـت، مگـر این كه تغییـر و تحولـی در این زمینه 
بهـره وری بخـش  ناچیـز  ایـن، رشـد  بـر  افـزون  ایجـاد شـود. 
كشـاورزی بـه علت اسـتفاده نشـدن از وسـایل نویـن و مكانیزه 
مناسـب با سـاختار كشـاورزی، تحولی را طلـب می كند )پاپلی 

یـزدی، 1383(. 
نیـروی كار تحصیل كـرده در بخـش كشـاورزی كـه سـرمایه 
انسـانی نیز به آن گفته می شـود، نقش مهمی در افزایش تولید 
دارد. چـرا كـه انسـان متخصص به علـت برخـورداری از دانش 
علمـی، فنـی و تخصصـی می توانـد از ماشـین ها، تجهیـزات و 
ظرفیت هـای موجـود بهتـر اسـتفاده كنـد و بـه دنبـال ایـن امر 
 .)1385 )امیرتیمـوری،  دهـد  افزایـش  را  بهـره وری  و  تولیـد 
تغییـر در دانـش و مهـارت تولیـد و بومـی سـازی روش هـای 
آمـوزش  و  انتقـال  و  تحصیل كـرده  كار  نیـروی  توسـط  تولیـد 
آن بـه تولیدكننـدگان سـبب بـاال رفتـن بهـره وری و تولیـد در 
بخـش كشـاورزی خواهـد شـد و در نهایـت، افزایـش درآمـد 
كشـاورزان بـه دنبـال خواهـد داشـت. در واقع، توانمندسـازی 
منبع هـای انسـانی )نیـروی كار تحصیل كـرده( و انتشـار دانش 
فنـی میـان تولیـد كننـدگان بخـش كشـاورزی سـبب افزایـش 
كمیـت و كیفیـت تولیـد و باال بـردن بهره وری عامل هـای تولید 

می شـود. 
تعریف هـا و برداشـت های مختلفـی كـه از بهـره وری ارایـه 

نقش نیروی کار تحصیل کرده...
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شـده اسـت چنان كـه، در حـوزه نظـری بهـره وری بـه معنـای 
از  اسـت.  پیوسـته  به طـور  درسـت  كار  دادن  انجـام  درسـت 
نظـر كاربـردی، بهـره وری در هـر دسـتگاه بـه معنـای "نسـبت 
در  می شـود.  تعریـف  كمـی"  هـای  نهـاده  بـه  كمـی  سـتانده 
سـده ی اخیـر، بـه بهـره وری همچـون مفهومـی از كارایـی و 
بـه معنـای بهبـود معیارهـای زندگـی مردم توجه شـده اسـت. 
كـه  اسـت  مهـم  مؤلفـه ی  دارای سـه  بهـره وری  كلـی،  به طـور 
پیوسـته ی  به كارگیـری  و  اثربخشـی  كارایـی،  از:  عبارتنـد 
عامل هـای تولیـد )امیرتیموری و خلیلیـان، 1386(. بهره وری 
شـاخص اسـتفاده سـودمند و كارا از منابع مختلف تولید اسـت 

.)1380 )طاهـری، 
بهـره وری بـه مفهـوم تولیـد كاالی بیشـتر بـا همـان میـزان 
منابـع، یا دسـتیابی بـه محصول بیشـتر از نظر حجـم و كیفیت 
بـا همـان میزان نهاده اسـت. بهره وری مجموعـه ای از روش ها 
بـرای رسـیدن بـه یـک اسـتاندارد بـاالی زندگی اسـت. مفهوم 
بهـره وری در نظام هـای مختلـف اقتصادی و یا سیاسـی تفاوت 
نمی كنـد و بـه گفتـه ی ژان فوراسـتیه، مفهـوم بهـره وری رنـگ 
سیاسـی و وطـن خاصـی نـدارد و ملت هایـی كـه از لحـاظ مرام 
و مسـلک اجتماعـی بسـیار مخالـف یكدیگرنـد آن را بـه یـک 
كل  بهـره وری  گفـت  می تـوان  بنابرایـن،  پذیرفته انـد.  انـدازه 
از نسـبت تولیـد بـه تركیـب وزنـی عامل هـای تولیـد محاسـبه 
می شـود. در نتیجـه رشـد بهـره وری كل، رشـد اضافـی تولیـد 
بـر رشـد تركیب وزنـی عامل هـای تولیـد می باشـد )ابراهیمی، 

.)1382
بهـره  بـه دو دسـته شـاخص های  بهـره وری  شـاخص های 
وری جزیـی و كلـی عامل هـای تولیـد تقسـیم مـی شـوند. در 
شـاخص های بهـره وری جزیـی بـه ارتباط سـتاده با یـک نهاده 
توجـه مـی شـود، در حالی كـه در شـاخص های بهـره وری كلی 
بررسـی  هـا  نهـاده  كل  بـا  سـتاده  ارتبـاط  تولیـد،  عامل هـای 

می شـود.
توسـط  عمـده  روش  دو  بهـره وری،  محاسـبه  بـرای 
اقتصـاد  روش  یكـی،  اسـت:  شـده  پیشـنهاد  اقتصاددانـان 
اقتصـاد  روش  در  پارامتـری.  غیـر  روش  دیگـری،  و  سـنجی 
سـنجی، محاسـبه بهـره وری با بـرآورد یک تابع تولیـد و یا یک 
تابـع هزینـه صـورت می گیـرد. در روش دوم، معیـار بهـره وری 
بـا اسـتفاده از برنامه ریـزی ریاضی و یا محاسـبه عدد شـاخص 

.)1385 )امیرتیمـوری،  می شـود  تعییـن 

و  بهـره وری  رشـد  اندازه گیـری  زمینـه  در  بررسـی هایی 
بررسـی عامل هـای مؤثـر بـر آن انجام شـده اسـت كـه در زیر به 

برخـی از آن هـا اشـاره می شـود.
خلیلیـان و یاری )1379(، وضعیت بهره وری كل عامل های 
تولیـد را بـا اسـتفاده از روش هـای تابـع تولیـد و كندریـك برای 
داده هـای  كرده انـد.  بررسـی  كشـور  اقتصـادی  بخـش  هشـت 
مـورد اسـتفاده مربـوط بـه سـال های 75-1358 بـوده اسـت. 
نتیجـه نشـان داد كـه بهـره وری كل در بخش كشـاورزی به طور 

میانگیـن سـاالنه یـك درصـد رشـد یافته اسـت.
ابراهیمـی )1382(، بهـره وری كل عامل هـای تولید با تأكید 
بـر الگـوی رشـد درون زا را در ایـران بررسـی كـرده و دریافتـه 
اسـت كـه سـرمایه ی انسـانی تأثیـر مثبتـی بـر رشـد بهـره وری 
كل عامل هـای تولیـد دارد. نیـز تأثیـر شـاغالن علمـی، فنـی 
و تخصصـی بـر رشـد بهـره وری كل عامل هـای تولیـد بیـش از 

تأثیـر شـاغل ها بـه تنهایـی می باشـد.
اكبـری و رنجكـش )1382(، در پژوهشـی بـه بررسـی رشـد 
بهـره وری كل عامل هـای تولیـد در بخـش كشـاورزی ایـران در 
ایـن منظـور  بـرای  پرداختنـد.  دوره سـی سـاله ی 1345-75 
آمـار  از  اسـتفاده  بـا  رشـد  محاسـبه  روش  مطلـق  شـیوه  از 
سـری های زمانی اسـتفاده شـده اسـت. به  كارگیری این روش 
نیازمند محاسـبه ی سـهم هـر یك از عامل هـای تولید در بخش 
كشـاورزی اسـت. پـس در آغـاز، تابـع تولیـد بخش كشـاورزی 
بـرآورد شـده اسـت. ایـن بررسـی نشـان داد كـه میـزان رشـد 
دارای  بخـش كشـاورزی  تولیـد در  عامل هـای  بهـره وری كل 
نوسـان زیـادی بوده و سـطح ایـن بهـره وری نیز روند افزایشـی 

است. داشـته 
خالصـی )1384(، رابطـه ی بیـن اقتصـاد نویـن و بهـره وری 
كل عامل هـای تولیـد را مطالعـه كـرده اسـت. بدیـن منظور در 
آغـاز، بهـره وری كل عامل هـای تولیـد را بـا تلفیـق دو رویكـرد 
حسـابداری رشـد و برآورد تابـع تولید بـا به كارگیری روش های 
اقتصادسـنجی، محاسـبه كرده و سـپس رابطه بین مؤلفه های 
اقتصاد نوین مانند تحقیق و توسـعه،  سـرمایه گذاری مسـتقیم 
خارجـی، درجه ی باز بـودن اقتصاد، تـورم و تغییرپذیری های 
از  اسـتفاده  بـا  تولیـد  بهـره وری كل عامل هـای  بـا  سـاختاری 
مـورد  را   1338  -1382 زمانـی  دوره  بـرای  هم جمعـی  روش 
بررسـی قـرار داده اسـت. یافته هـا نشـان دادنـد كـه تحقیـق و 
توسـعه و درجـه ی بـاز بـودن اقتصـاد بر رشـد بهـره وری كل اثر 
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مثبـت داشـته، امـا تـورم و تغییرپذیری هـای سـاختاری اثـر 
منفی داشـته اسـت.

شـهبازی و همـكاران )1392(، بـه بررسـی تأثیـر اعتبارات 
بـر بهـره وری كل عامل هـای تولیـد بخـش كشـاورزی  دولتـی 
ایـران پرداختنـد و نشـان دادنـد كـه در بلندمـدت، اعتبـارات 
بـر بهـره وری كل عامل هـای تولیـد بخـش كشـاورزی  دولتـی 
كشـور تأثیـر مثبـت و معنـی داری دارد، ولـی تأثیـر كوتاه مدت 
بخـش  تولیـد  عامل هـای  وری  بهـره  بـر  دولتـی  اعتبـارات 

كشـاورزی قابـل تأییـد نیسـت.
بـر  مؤثـر  عامل هـای  خـود،  بررسـی  در   ،)2001( اوزان 
و  كـرده  بررسـی  آسـیا  در  را  تولیـد  عامل هـای  كل  بهـره وری 
عامل هـای  كل  بهـره وری  بیـن  عّلـی  رابطـه ی  كـه  داد  نشـان 
تولیـد بـا متغیرهـای درجه بـاز بودن اقتصاد، سـرمایه انسـانی 

دارد.  وجـود  دولـت  هزینه هـای  و 
جهت گیـری  و  بـودن  بـاز  اثـر   ،)2002( پادهیـای  و  میلـر 
در  عامل هـا  كل  بهـره وری  بـر  انسـانی  سـرمایه  و  تجـاری 
كشـورهای توسـعه یافته و در حال توسـعه را بررسـی كرده اند. 
نتایـج این بررسـی نشـان دادند كه سـرمایه انسـانی اثـر مثبت 
بـر بهـره وری كل عامل هـا دارد. چنان چـه در كشـورهای فقیر، 
سـرمایه انسـانی بـا بازبـودن اقتصـاد بـرای دسـتیابی بـه تأثیر 

مثبـت بـر بهـره وری كل، ارتبـاط متقابـل دارد. 
كهلـی )2004(، رابطـه بین بهره وری نیـروی كار و بهره وری 
كل عامل هـای تولیـد را آزمـون كـرده و نشـان داده اسـت كـه 
بـر  تأثیرگـذار  اصلـی  مؤلفـه  تولیـد  عامل هـای  كل  بهـره وری 
بهـره وری نیـروی كار اسـت. او دریافـت كـه بهـره وری نیـروی 
كار از میـزان سـرمایه و در اقتصادهـای بـاز از تجـارت و نـرخ 

واقعـی ارز نیـز تأثیـر می پذیـرد.
كـت و همـكاران )2009(، بهـره وری نیـروی كار و بهره وری 
كل عامل هـای تولیـد را در فرانسـه، ژاپـن، انگلسـتان و ایاالت 
متحده در سـده 21 بررسـی كردند و نشـان دادند كه كشورهای 
نام بـرده، رشـد بهـره وری و رشـد اقتصـادی باالیی داشـته اند. 
همچنیـن بهـره وری كل عامل های تولیـد در افزایش بهره وری 
نیـروی كار نسـبت بـه افزایـش عمقی سـرمایه، نقش بیشـتری 

داشـته است.
تأثیـر  خـود،  بررسـی  در   ،)2014( همـكاران  و  گل  چـرن 
تولیـد  عامل هـای  كل  بهـره وری  رشـد  بـر  را   دانـش  سـرمایه 
صنایـع چیـن بررسـی كردنـد. بدیـن منظـور آمـار و اطالعـات 

مربـوط بـه صنایـع واقـع شـده در 29 منطقه ی چیـن گردآوری 
و از مـدل داده هـای تركیبی اسـتفاده كردند. نتیجه نشـان داد 
كـه یک رابطـه مثبتی بین سـرمایه دانش و رشـد بهره وری كل 

عامل هـای تولیـد در صنایـع چیـن وجـود دارد.
در  بهـره وری  رشـد  تحلیـل  و  تجزیـه  و  اندازه گیـری 
آن  بـر  مؤثـر  عامل هـای  بررسـی  و  ایـران  كشـاورزی  بخـش 
ایـن بخـش باشـد.  می توانـد راه گشـای ارتقـای بهـره وری در 
به همیـن سـبب در ایـن پژوهـش رابطـه ی عّلـی بیـن نیـروی 
كل  بهـره وری  و رشـد  بخـش كشـاورزی  در  كار تحصیل كـرده 

شـد.  بررسـی  و  مطالعـه  بخـش  ایـن  در  تولیـد  عامل هـای 

روش شناسی
هم انباشـتگی  آزمـون  از  اسـتفاده  بـا  پژوهـش  ایـن  در 
بـرداری1  خطـای  تصحیـح  مـدل  و  جوهانسن-جوسـلیوس 
بـه بررسـی رابطـه علـی بیـن نیـروی كار تحصیل كـرده و رشـد 
ایـران  كشـاورزی  بخـش  در  تولیـد  عامل هـای  كل  بهـره وری 

اسـت. شـده  پرداختـه 
رگرسـیون  خـود  روش  هم انباشـگی،  روش هـای  از  یكـی 
بـرداریVAR( 2( می باشـد كـه درآن به منظـور بررسـی وجود 
جوهانسـن-  آزمـون  از  )هم انباشـتگی(  بلندمـدت  رابطـه ی 

.)Gujarati, 1992( می شـود  اسـتفاده  جوسـلیوس 
ــه ی  ــود رابط ــا نب ــا و ی ــودن متغیره ــا نب ــه پای ــه ب ــا توج ب
از روش هم انباشــتگی  مــدل،  بیــن متغیرهــای  بلندمــدت 
دلیــل  اســت.  شــده  اســتفاده  جوســیلیوس  جوهانســن- 
اســتفاده از روش هم انباشــتگی جوهانســن – جوســیلیوس 
ــتگی  ــردار هم انباش ــك ب ــش از ی ــن روش بی ــه ای ــت ك ــن اس ای
بیــن متغیرهــای مــدل را در نظــر گرفتــه و برآوردكننده هــا 
رابطــه  بــرآورد  بــود.  خواهنــد  مجانبــی  كارآیــی  دارای 
بلندمــدت بــا اســتفاده از ایــن روش در چهــار مرحلــه بــه شــرح 

زیــر انجــام می شــود. 
در مرحلـه ی اول ،مرتبـه ی بهینـه ی الگـوی خـود توضیـح 
وقفـه  تعییـن  مالك هـای  از  اسـتفاده  بـا   )VAR( بـرداری 
مشـخص می شـود. در مرحلـه ی دوم بـا اسـتفاده از آماره های 
شـمار  ویـژه،  مقدارهـای  حداكثـر  و  اثـر  ماتریـس  آزمـون 
مـدل  متغیرهـای  بیـن  هم انباشـتگی  بردارهـای  یـا  و  بـردار 
بلندمـدت  رابطـه ی  سـوم،  مرحلـه ی  در  می شـوند.  معیـن 
رابطـه  انتخـاب  در  می شـود.  بـرآورد  مـدل  متغیرهـای  بیـن 

نقش نیروی کار تحصیل کرده...
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ضریب هـا،  نشـانه  بایـد  مـدل  متغیرهـای  بیـن  بلندمـدت 
از  بـوده و  ضریب هـا  اقتصـادی  بـا نظریه های هـای  متناسـب 
لحـاظ آمـاری معنـی دار باشـند.  در مرحلـه چهـارم نیـز بـرای 
بررسـی سـرعت تعدیـل خطـای تعـادل كوتاه مـدت )به سـمت 
رابطـه تعادلـی و بلندمـدت(، مـدل تصحیـح خطـای بـرداری 
آزمـون  از  تحقیـق  ایـن  در  می  گـردد.  اسـتخراج   )VECM(
ریشـه واحـد دیكـی- فولـر تعمیم یافتـه و فیلیپس-پـرون نیـز 

پایایـی متغیرهـا اسـتفاده شـده اسـت. بـرای آزمـون 
دیگـر  بـه  توجـه  بـا  بررسـی  ایـن  در  شـده  اسـتفاده  مـدل 

اسـت: زیـر  رابطـه  به صـورت  بررسـی ها 
 LTFP=α+βLLEDU+γLGDP+ LKL+δLINF+

)1(
در  داخلـی  ناخالـص  تولیـد  لگاریتـم  LGDP؛  آن  در  كـه 
كار  نیـروی  لگاریتـم  LLEDU؛  ایـران،  كشـاورزی  بخـش 
تحصیل كـرده كشـاورزی در ایـران، LKL؛ لگاریتـم موجودی 
سـرمایه سـرانه نیروی كار در بخش كشـاورزی ایـران، LINF؛ 
لگاریتـم تورم، LTFP؛ لگاریتم رشـد بهـره وری كل عامل های 

تولیـد در بخـش كشـاورزی و ؛ جـزء خطـا می باشـد. 
در این بررسـی، بهـره وری كل عامل های تولیـد از راه مدل 
از رشـد  تفاضـل میانگیـن رشـد عامل هـا  كـه  مانـده سـولو3، 
تولیـد مـی باشـد، بـه دسـت آمده اسـت. ایـن موضوع بـه زبان 

ریاضـی به صـورت زیـر قابـل بیان اسـت:    
^^^^ TFPKLv Kt ++= ηη

^^^^ KLvTFP Kt ηη −−=
              )2(  

تحصیل كـرده  كار  نیـروی  تحقیـق،  ایـن  آمـاری  جامعـه 
بخش كشـاورزی كشـور ایران بوده و دوره زمانـی در نظر گرفته 
شـده 92-1360می باشـد. آمـار دوره زمانـی به  كار گرفته شـده 
در ایـن بررسـی، از بانـک مركـزی و مركـز آمار ایـران گرد آوری 
شـد و نیـز بـه منظـور تجزیـه و تحلیـل داده هـا از نرم افزارهای 

Microfit4 و Eviews7 اسـتفاده شـد. 

یافته ها
از  اسـتفاده  بـا  كل  بهـره وری  رشـد  محاسـبه  منظـور  بـه 
بخـش  تولیـد  تابـع  بایسـتی  آغـاز  در  باقی مانـده سـولو  روش 
كشـاورزی بـرآورد می شـد. بـرای این منظـور چهار فـرم تابعی 
معـروف كاب- داگالس، ترانسـندنتال، ترانسـلوگ و درجـه ی 

تولیـد  تابـع  مناسـب  ترین  انتخـاب  بـرای  یافتـه  تعمیـم  دوم 
بـرآورد شـدند. پـس از بـرازش انـواع مختلـف تابع هـای تولید 
و بـا توجـه بـه معیارهـای شـمار پارامترهـای معنـی دار شـده، 
 ،)R2( سـازگاری با نظریه، سـادگی محاسـباتی، خوبی بـرازش
معیارهای آكائیک و شـوارتز و آماره یF  ، سـرانجام تابع تولید 
ترانسـلوگ به عنـوان بهتریـن فرم تابـع تولید بخش كشـاورزی 

انتخـاب و رشـد بهـره وری كل محاسـبه شـد.
نـگاره ی 1 رونـد رشـد بهـره وری كل عامل هـای تولیـد در 
بخـش كشـاورزی ایـران را در بـازه ی زمانـی 92-1360 نشـان 
بهـره وری  رشـد  می شـود،  مالحظـه  همان گونه كـه  می دهـد. 
مـورد  دوره  در  كشـاورزی  بخـش  در  تولیـد  عامل هـای  كل 
 0/15 برابـر  آن  میانگیـن  و  داشـته  زیـادی  نوسـان  بررسـی 
درصـد بـوده اسـت. ایـن یافتـه نشـان دهنـده رشـد نامناسـب 
بهـره وری و عملكـرد نامناسـب بخـش كشـاورزی در اسـتفاده 
اتخـاذ  بـا  بایسـتی  لـذا  تولیـد می باشـد.  از منبع هـای  بهینـه 
چـه  هـر  رشـد  بـرای  را  الزم  زمینـه  مناسـب،  سیاسـت های 

بیشـتر ایـن بخـش و در نتیجـه رشـد كشـور فراهـم آورد.

بـرای آزمون پایایـی متغیرها از آزمون ریشـه واحد دیكی– 
فولر تعمیم یافته و فیلیپس-پرون اسـتفاده شـد. نتیجه نشـان 
داد كـه همـه ی متغیرهـای الگـو بـا یک بـار تفاضل گیـری، پایـا 
می شـوند. بـا توجه بـه ناپایا بـودن متغیرها، برای بررسـی بود 
و یـا نبـود رابطـه ی بلندمـدت بیـن متغیرهـای مـدل، از روش 

هم انباشـتگی جوهانسـن- جوسیلیوس اسـتفاده شد. 
بـرای تعییـن وقفـه بهینـه نیـز از معیـار شـوارتز- بیزیـن كه 
به طـور معمـول وقفـه كمتـری را پیشـنهاد می كنـد، اسـتفاده 
كـه  داد  نشـان  نتیجـه    .)1383 همـكاران،  و  )صمـدی  شـد 
وقفـه 1، بهینـه می باشـد. در مرحلـه ی دوم، شـمار بردارهای 
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 1331-29 ی زماني بازه دركشاورزی ايران را 
شود، رشد  كه مالحظه مي گونه همان دهد. نشان مي

توليد در بخش كشاورزی  های عاملوری كل  بهره
دوره مورد بررسي نوسان زيادی داشته و  در

 يافتهبوده است. اين  درصد 11/1ميانگين آن برابر 
وری و عملكرد  مناسب بهرهنانشان دهنده رشد 

مناسب بخش كشاورزی در استفاده بهينه از نا
با اتخاذ لذا بايستي باشد.  توليد مي های منبع

زمينه الزم را برای رشد هر  ،های مناسب سياست
چه بيشتر اين بخش و در نتيجه رشد كشور فراهم 

 آورد.

 

 
1310-29یزمانیکشوردربازهتولیددربخشکشاورزیهایعاملوریکلروندرشدبهره-1ینگاره

 ريشه آزموناز  متغيرها پايايي آزمون برای

پرون -و فيليپسيافته  تعميم فولر –ديكي واحد
متغيرهای  ی همهنشان داد كه  هشد. نتيج استفاده

 توجه با. ندوش مي پايا ،گيری بار تفاضل الگو با يک

 نبود يا و بود بررسي برای متغيرها، بودن ناپايا به

 هم روش از مدل، متغيرهای بين بلندمدت ی رابطه

  .دش استفاده جوسيليوس -جوهانسن انباشتگي

 -شوارتز معيار از نيز بهينه وقفه تعيين برای
 پيشنهاد را كمتری وقفه طور معمول به كه بيزين

 .(1333)صمدی و همكاران،  شد استفاده كند، مي
در  باشد. مي بهينه ،1 وقفهنشان داد كه   هنتيج

انباشتگي تعيين  ی دوم، شمار بردارهای هم مرحله
 دستاوردهایبيانگر  9 و 1 های جدولشدند و 

ويژه  ارهایهای ماتريس اثر و حداكثر مقد آزمون
 باشند. انباشتگي مي بردارهای هم شمارتعيين  برای

 آزمونتریسپایهتعییندرجههمبستگیوانتخابمدلبر-1جدول
فرضيه 

 صفر
فرضيه 

مقداربحراني در  مقدار آماره آزمون مقابل
 %21احتمال در سطح ارزش %21سطح

        11/111 31/32 11/1 
         11/39 31/71 11/1 
        13/91 12/92 11/1 

 .باشد مي درصد 1انباشتگي در سطح  رد فرضيه صفر و وجود دو بردار هم، دار ستاره ی نشانه
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 وری  رشد بهره
 (درصد)

 سال

نگاره1-  روند رشد بهره وری كل عامل های تولید در بخش 
كشاورزی كشور در بازه ی زمانی 1360-92



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 60

بیانگـر   2 و   1 جدول هـای  و  شـدند  تعییـن  هم انباشـتگی 
دسـتاوردهای آزمون هـای ماتریـس اثـر و حداكثـر مقدارهـای 

ویـژه بـرای تعییـن شـمار بردارهای هم انباشـتگی می باشـند.

جدول1- تعیین درجه همبستگی و انتخاب مدل بر پایه آزمون تریس

فرضیه صفر

r=0
*r≤1
r≤2

فرضیه مقابل

r≥1
r≥2
r≥3

مقدار آماره آزمون

110/55
62/17
25/18

مقداربحرانی در سطح%95

69/81
47/85
29/79

ارزش احتمال در سطح%95

0/00
0/00
0/15

نشانه ی ستاره دار، رد فرضیه صفر و وجود دو بردار هم انباشتگی در سطح 5 درصد می باشد.

جدول2- تعیین درجه همبستگی و انتخاب مدل بر پایه آزمون حداكثر ویژه

فرضیه صفر

r=0
*r≤1
r≤2

فرضیه مقابل

r≥1
r≥2
r≥3

مقدار آماره آزمون

48/38
36/98
15/30

مقداربحرانی در سطح%95

33/87
27/58
21/13

ارزش احتمال در سطح%95

0/00
0/00
0/26

نشانه ی ستاره دار، رد فرضیه صفر و وجود دو بردار هم انباشتگی در سطح 5 درصد می باشد.

بـا توجه بـه جدول های 1 و 2، بر پایه هـر دو آماره ی آزمون 
ماتریـس اثـر و حداكثـر مقدارهـای ویـژه در سـطح اطمینان 5 
درصـد، فرضیـه وجـود دو بـردار هـم انباشـتگی بیـن متغیرهـا 
رد نمی شـود و شـمار بردارهـا در هـر دو آزمـون ماتریـس اثـر و 

حداكثـر مقدارهـای ویـژه برابر 2 می باشـد.
جوهانسـن-  روش  از  بهره گیـری  بـا  سـوم  مرحلـه ی  در 
جوسـلیوس بـه تعییـن رابطـه بلندمدت بیـن متغیرهـای مدل 
بـرآورد شـده، پرداختـه شـد. رابطـه بلندمـدت بـرآورده شـده 

عبـارت اسـت از:
LTFP=21.22+0.14LLEDU+0.04LGDP
    (1.2)    (2.75)     (2.01)
+0.09LKL-0.046LINF
  (3.41)    (-2.26)

هسـتند.   t مقادیـر  بـاال،  معادلـه  در  پرانتـز  درون  اعـداد 
بررسـی،  مـورد  زمانـی  دوره  در  دسـتاوردها،  بـه  توجـه  بـا 
كشـاورزی،  بخـش  در  تحصیل كـرده  كار  نیـروی  متغیرهـای 
نیـروی  سـرانه  سـرمایه  موجـودی  و  داخلـی  ناخالـص  تولیـد 
و  منفـی  تأثیـر  تـورم  متغیـر  و  معنـی دار  و  مثبـت  تأثیـر  كار، 
دارد. تولیـد  عامل هـای  كل  بهـره وری  رشـد  بـر  معنـی داری 
در مرحلـه ی چهارم روش جوهانسن-جوسـلیوس بایسـتی 
رابطـه ی كوتاه مـدت بیـن متغیرهـای مـدل را بـر پایـه الگـوی 

بـرآورد مـدل  بـرآورد كـرد. نتیجـه  بـرداری  تصحیـح خطـای 
كوتاه مـدت در جـدول 3 آورده شـده اسـت.

ایـن الگـو نوسـان های كوتاه مـدت متغیرها را بـه مقدارهای 
تعادلـی بلندمـدت ارتبـاط می دهـد. نتیجه ی به  دسـت آمده، 
جملـه  ضریـب  می كنـد.  تأییـد  را  بلندمـدت  دسـتاوردهای 
تصحیـح خطـا )ECT )-1(( برابـر انتظـار منفـی و قدرمطلـق 
ضریـب  ایـن  اسـت.  آمـده  دسـت  بـه   یـک  از  كوچک تـر  آن 
هم گرایـی  بیانگـر  و  اسـت  تعدیـل  سـرعت  نشـان دهنده ی 
بلندمـدت می باشـد. مقـدار آن 0/76 یـا 76 درصـد اسـت كـه 
وابسـته  متغیـر  انحراف هـای  از  درصـد   76 می دهـد  نشـان 
)رشـد بهـره وری كل عامل هـای تولیـد( از مقدارهـای تعادلـی 

ضریب

0/15
0/24
0/31
0/10
-0/09
-0/14
-0/76
0/23

T

3/34
2/01
2/32
2/87
-4/89
-2/20
-2/2
1/34

جدول3- تعیین رابطه متغیرها در كوتاه مدت 

متغیر مستقل

D(LLED (-1))
D(LLED (-2))
D(LGDP(-1))
D(LKL (-1))
D(LINF(-1))
D(LINF(-2))

ECM
C
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شماره 36، بهار 1395

جدول4- نتایج آزمون علیت گرنجر

متغیر وابسته

LTFP
LLEDU

متغیر اثر گذار

LLEDU
LTFP

H0 فرضیه

αi=0
βi=0

مقدار آماره 

3/64
0/12

نتیجه گیری

نیروی كار تحصیل كرده كشاورزی علت رشد بهره وری كل عامل های تولید می باشد.
رشد بهره وری عامل های تولید علت نیروی كار تحصیل كرده كشاورزی نمی باشد.

در  و  می شـود  تعدیـل  دوره  یـک  گذشـت  از  پـس  بلندمـدت 
نتیجـه سـرعت تعدیـل باالسـت.

عّلـی  رابطـه ی  دادن  نشـان  بـرای  گرنجـر  علیـت  آزمـون 
بیـن دو متغیـر اسـتفاده می شـود. در روش گرنجـر، در آغـاز 
مشـخص می شـود كه چه مقدار از y  جاری توسـط مقدار های 
می شـود  آزمـون  آن گاه  می شـود،  داده  توضیـح    yگذشـته ی
كـه آیـا افـزودن مقدارهـای بـا وقفـه x می توانـد ایـن توضیـح 
را بهبـود بخشـد. اگـر x بـه پیـش بینـی y كمـک كنـد؛ گفتـه 
می شـود كـه x علـت y  اسـت. اگـر چـه آزمـون هم انباشـتگی 

می توانـد بـود یـا نبـود رابطـه بیـن متغیرهـا را معیـن كنـد، اما 
نمی توانـد جهـت رابطـه عّلیـت را مشـخص كنـد. لـذا انـگل و 
گرنجـر عنـوان می كننـد كـه اگـر دو متغیـر هم انباشـته باشـند، 
آزمـون  از  آن هـا  بیـن  عّلیـت  رابطـه  بررسـی  بـرای  می تـوان 
علیـت گرنجـری اسـتفاده كـرد. نتیجـه ی آزمون علیـت گرنجر 
در جـدول 4 آورده شـده اسـت و نشـان می دهـد كه یـک رابطه 
یـک سـویه از نیـروی كار تحصیل كرده هـا در بخـش كشـاورزی 
بـه رشـد بهـره وری كل عامل هـای تولیـد در بخـش كشـاورزی 

ایـران وجـود دارد و عكـس آن درسـت نیسـت. 

بحث و نتیجه گیری
این بررسـی نشـان داد كه تولید ناخالص داخلی و موجودی 
سـرمایه سـرانه نیـروی كار، تأثیر مثبـت و معنی داری بر رشـد 
ایـران  كشـاورزی  بخـش  در  تولیـد  عامل هـای  كل  بهـره وری 
تأثیـر منفـی متغیـر  دارنـد. هم چنیـن نتیجـه نشـان دهنـده 
تـورم بـر رشـد بهـره وری كل عامل هـای تولیـد در ایـن بخـش 
می باشـد. در نتیجـه، در پیـش گرفتـن هـر گونـه سیاسـتی در 
راسـتای افزایش تولید و سـرمایه گذاری در بخش كشـاورزی و 
همچنیـن كنتـرل قیمت هـا و تـورم می تواند بر رشـد بهره وری 

كل عامل هـای تولیـد در ایـن بخـش، تأثیـر مثبـت بگـذارد. 
نیـز تحقیق نشـان داد كه نیـروی كار تحصیل كرده در بخش 
كشـاورزی تأثیر مثبتی بر رشـد بهـره وری كل عامل های تولید 
بازدهـی  بـرای  نتیجـه  در  دارد.  ایـران  كشـاورزی  بخـش  در 
بیشـتر نیـروی كار تحصیل كـرده الزم اسـت تدابیـری به منظور 
ارتقـای كیفـی سـطح آموزش هـا و هماهنـگ كـردن آن هـا بـا 
نیازهـای بـازار اندیشـیده شـود، بنابراین پیشـنهاد می شـود: 
كیفـی  و  كمـی  بهبـود  بـرای  الزم  تسـهیالت  و  شـرایط   -
بـا  كشـاورزی  بخـش  در  تحصیل كـرده  كار  نیـروی  وضعیـت 

تقویـت فعالیت هـای كارآفرینـی، فعالیت هـای خوداشـتغالی، 
عملـی  مهارت هـای  و  آموزش هـا  و  مشـاركتی  فعالیت هـای 

شـود.  فراهـم 
فراهـم  بـا  شـغلی  فرصت هـای  و  سـرمایه گذاری  توسـعه   -
سیاسـت های  گرفتـن  پیـش  در  كارآفرینـی،  شـرایط  كـردن 
حمایت هـای  اعمـال  و  كوچـک  صنایـع  از  حمایـت  مالـی، 
قانونـی از تسـهیالت الزم و ارزان قیمـت برای اشـتغال جوانان 

كشـاورزی.  تحصیل كـرده 
- ترغیـب نیـروی كار تحصیل كـرده بـه عضویـت و همـكاری 
و  فنـی  مشـاوره ای  خدمـات  و  بنیـان  دانـش  شـركت های  بـا 
بـا  كـه  می شـود  یـادآوری  همچنیـن  كشـاورزی.  مهندسـی 
اعمـال تمهیـدات الزم بایسـتی اطالعـات افـراد تحصیل كـرده 

از راه آمـوزش و ترویـج بـه كشـاورزان انتقـال داده شـود.

پی نوشت ها
1- Vector Error Correction Model
2- Vector Auto Regressive
3- Sollow Residual Model
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Abstract
The aim of this study was to investigate the causality relationship between agricultural educated labor 

and total factor productivity growth in Iran’s Agricultural Sector. The statistic of population was the 
educated labors in Iran’s Agricultural Sector during the period of 1981-2013. Using Johansen-Juselius 
co-integration test, the relationship between educated labor and total factor productivity growth in Iran’s 
agricultural sector was examined. Also, to examine causal relationship between educated labor and total 
factor productivity growth, Granger Causality test was applied. The results of Johansen-Juselius co-in-
tegration test showed that there is a positive long run co-integration relationship between the mentioned 
variables. Also, based on the Granger Causality test was confirmed relationship between educated labor 
and total factor productivity growth in the Iran's Agricultural Sector. Vector error correction model re-
sults indicated significant effect of educated labor on total factor productivity growth in short run. So, 
educated labor, by increasing productivity growth, leads to increasing production and development of 
the Agricultural Sector. Therefore, policy and planning in the field of education and labor guidance and 
transfering their information and knowledge to farmers is recommended. 

Index Terms: causality relationship, total factor productivity growth, vector error correction model, 
educated labor
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