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اقتصــادی، چگونگــی  ادبیــات  مقدمــه: در 
به كارگیــری عوامــل و منابــع رشــد اقتصــادی 
)كار، ســرمایه و فنــاوری( در فرآینــد رشــد و 
توســعه اقتصــادی مهــم اســت و هرچــه اقتصــاد 
ــرد  ــرار گی ــری ق ــعه یافتگی باالت ــطح توس در س
ــی و  ــع فیزیك ــری مناب ــدت به كارگی ــج ش به تدری
انســانی كاهــش خواهــد یافــت و ســعی می شــود 
از طریــق تغییرهــای فنــی و كارایــی عوامــل 
ــد.  ــاء یاب ــع ارتق ــن مناب ــی ای ــطح كیف ــد، س تولی
ــل  ــر عوام ــری كارات ــاس به كارگی ــن اس ــر همی ب
ــرای  ــاوری، شــرایط ب ــار فن كار و ســرمایه، در كن
ــد در  ــل تولی ــره وری كل عوام ــش ســطح به افزای
ــه  ــرا ك ــود چ ــم می ش ــادی فراه ــای اقتص فعالیته
ــر در كل اقتصــاد  رشــد اقتصــادی مســتمر و باالت
ــد از  ــاختار تولی ــریع تر س ــال س ــه انتق ــر ب منج
یــك مرحلــه بــه مرحلــه دیگــر توســعه اقتصــادی 
شــده و در ایــن تغییرهــای ســاختاری، ســهم 
بــاالی بهــره وری كل عوامــل تولیــد در رشــد 
ــد خــوب  ــه فراهم ســازی تولی اقتصــادی منجــر ب
بــه جــای تولیــد بــد )به كارگیــری منابــع فیزیكــی 
بــه جــای تغییــر كیفــی تولیــد( می شــود. در 
عصــر حاضــر نقــش كیفیــت ســرمایه انســانی در 
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Introduction: In economic literature, 
using economic growth resources and 
parameters (work, capital and technol-
ogy) are important in the process of 
economic growth and development. 
When the economy has a higher level 
of development, application of physi-
cal and human resource intensity will 
gradually reduce and we try to im-
prove the quality level of resources 
by technical changes and changes in 
theefficiencyofthefactorsofproduc-
tion. Therefore, by using capital and 
work factors more efficiently as well
as technology, conditions for increas-
ing the total productivity of production 
factors in economic activities are pro-
vided because continuous and higher 
level of economic growth in the whole 
economy leads to fas ter transition of 
production s tructure from one s tage 
to another in economic development. 
In these s tructural changes, the higher 

1. S tudent M.A Department of Economics, 
Islamic Azad University, Urmia, Iran 
2. Ph.D. in Economics, Department of 
Economics, Islamic Azad University, 
Salmas Branch, Salmas, Iran, 
<mohammadnaghibi85@yahoo.com<



      100

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هفدهم، بهار 96، شماره 64

contribution of productivity of all the 
production factors will lead to better 
production ins tead of bad production 
(using physical resources rather than 
the quality change of production).. 
Nowadays, the quality of human capi-
tal plays an important role in a coherent 
and coordinated sys tem to achieve the 
higher economic growth goals ; so that 
workforce with higher knowledge will 
have higher productivity and higher 
productivity of the workforce is known 
as driving force of economic growth. 
Method: This research seeks to inves-
 tigate the human capital quality of the 
workforce in the indus trial sector and 
in the provinces by using the dynamic 
panel model and workforce education 
level of the Ginni coefficient index
anditseffectonworkforceproductiv-
ity during 1379-1392 years. This was 
a descriptive and an applied research. 
Theoretical discussions were collected 
through library research (books and 
article), mining documents and taking 
notes. The population of the s tudy in-
cluded all information and s tatis tics re-
lated to the variables of workforce edu-
cation (human capital) and workforce 
productivity in the indus trial sector of 
the country, and the sample was also 
the information and s tatis tics of the in-

یــك سیســتم منســجم و هماهنــگ بــرای دســتیابی 
ــز اهمیــت  ــر رشــد اقتصــادی حای ــه اهــداف باالت ب
اســت، به گونــه ای كــه نیــروی كار بــا دانــش باالتــر 
دارای بهــره وری باالتــری خواهــد بــود و بهــره وری 
ــور محركــه رشــد  ــوان موت ــروی كار به عن ــاالی نی ب

اقتصــادی شــناخته می شــود.
ــت  ــی كیفی ــدد بررس ــه درص ــن مطالع روش: ای
ــت  ــش صنع ــروی كار در بخ ــانی نی ــرمایه انس س
ــاخص  ــتفاده از ش ــا اس ــتانها، ب ــك اس ــه تفكی و ب
ــروی كار و  ــات نی ــطح تحصی ــی س ــب جین ضری
تأثیــر ایــن شــاخص بــر روی بهــره وری نیــروی كار 
در دوره زمانــی 1379-1392 و بــا اســتفاده از مــدل 
پانــل پویــا اســت. تحقیــق حاضــر از نظــر ماهیــت و 
روش توصیفــی و از نظــر هــدف كاربردی اســت. در 
ایــن تحقیــق بــرای جمــع آوری مباحــث تئوریــك از 
ــاالت(، اســنادكاوی  ــب و مق ــه ای )كت روش كتابخان
آمــاری  اســتفاده شــد. جامعــه  و فیش بــرداری 
تحقیــق شــامل كلیــه اطاعــات و آمــار مربــوط بــه 
متغیرهــای تحصیــات نیروی كار )ســرمایة انســانی( 
و بهــره وری نیــروی كار در بخــش صنعــت كشــور 
ــات و  ــز اطاع ــی نی ــورد بررس ــه م ــت و نمون اس
آمــار بخــش صنعــت بــه تفكیــك اســتانی می باشــد. 
بــرای گــردآوری داده هــای مــورد نیــاز از ســریهای 
زمانــی، نماگرهــای اقتصــادی، مجله هــا و آمارهــای 
ــتفاده  ــران اس ــار ای ــز آم ــیله مرك ــده به وس منتشرش

شــده اســت.
یافته هــا: نتایــج محاســبه شــاخص ضریــب 
ــان داد  ــروی كار نش ــات نی ــطح تحصی ــی س جین
كــه در همــه اســتانها و در طــی دوره مطالعــه 
ــروی كار كاهــش  ــات نی ــی ســطح تحصی پراكندگ
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dus trial sector by province. Data were 
collected using time series, economic 
indicators, magazines and published 
s tatis tics by the S tatis tical Center of 
Iran.
 Findings: The results of the Ginni 
coefficientindexofthelevelofeduca-
tion of the workforce showed that in all 
provinces during the s tudy period the 
dispersion of the level of education of 
the workforce has decreased.. Consid-
ering the es timation of research model, 
all explanatory variables of research 
(Ginicoefficientofeducation levelof
the workforce, per capita wage, physi-
cal capital per capita and technology 
indicator) had a significant effect on
workforce productivity. Dependent 
variable lag (workforce productivity) 
had a positive and significance rela-
tionship with workforce productivity 
which, shows that workforce produc-
tivity dynamics acts positively . Among 
s tudied variables, the variable work-
force per capita wage in the indus trial 
sectorhadthemosteffectondependent
variable, workforce productivity. The 
Effectoftrainingdistributionorwork-
force education level dis tribution in the 
indus trial sector is negative on work-
force productivity. At las t, physical 
capital per capita and technology index 

یافتــه اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه بــرآورد مــدل 
تحقیــق در می یابیــم كــه همــه متغیرهــای توضیحــی 
تحقیــق )ضریــب جینــی ســطح تحصیــات نیــروی 
ــرانه و  ــی س ــرمایه فیزیك ــرانه، س ــتمزد س كار، دس
ــر  ــاداری ب ــر معن ــوژی(، دارای تأثی ــاخص تكنول ش
بهــره وری نیــروی كار می باشــند. وقفــه متغیــر 
ــر  ــی ب ــر مثبت ــروی كار(، تأثی ــره وری نی وابســته )به
بهــره وری نیــروی كار دارد و نشــان دهنده ایــن 
ــروی  ــره وری نی ــای به ــه پویاییه موضــوع اســت ك
كار در جهــت مثبــت عمــل می نمایــد. از بیــن 
ــر دســتمزد ســرانه  ــورد بررســی، متغی متغیرهــای م
ــر را  ــت، بیشــترین تأثی ــروی كار در بخــش صنع نی
بــر متغیــر وابســته تحقیــق یعنــی بهــره وری نیــروی 
ــا توزیــع ســطح  ــع آمــوزش و ی ــر توزی كار دارد. اث
ــر روی  ــت، ب ــش صنع ــروی كار بخ ــات نی تحصی
ــت  ــت و در نهای ــی اس ــروی كار منف ــره وری نی به
ســرمایه فیزیكــی ســرانه و شــاخص تكنولــوژی نیــز 

ــروی كار دارد. ــره وری نی ــر به ــی ب ــر مثبت اث
ــد  ــد تولی ــروی كار در فرآین ــت نی ــث: اهمی بح
در ســطح كان و خــرد روشــن اســت امــا به رغــم 
بهــره وری  عملكــرد  سیاســتگذاریها،  در  تأكیــد 
نیــروی كار در اقتصــاد ایــران طــی دهه هــای اخیــر 
ــوان بالقــوه نیــروی كار در  نشــان می دهــد كــه از ت
فرآینــد تولیــد اســتفاده نشــده اســت؛ بــا توجــه بــه 
ــر را  ــر اینكــه بیشــترین تأثی ــی ب ــق مبن ــج تحقی نتای
ــروی كار  ــره وری نی ــر به ــرانه ب ــتمزد س ــر دس متغی
ــوان شــاخص  ــر به عن ــن متغی می گــذارد و اینكــه ای
ــت،  ــده اس ــدل وارد ش ــروی كار در م ــی نی انگیزش
انگیزشــی  عوامــل  بــه  كــه  می شــود  پیشــنهاد 
نیــروی كار به ویــژه ســطح دســتمزد توجــه ویــژه ای 
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 مقدمه
ــر  ــار در اث ــن ب ــرای اولی ــمیت ب آدام اس
ــل«،  ــروت مل ــوان »ث ــا عن ــود ب ــهور خ مش
ــه  ــی ك ــانی و اهمیت ــرمایه انس ــش س ــر نق ب
ــر رشــد  ــن خصــوص ب ســرمایه گذاری در ای
اقتصــادی دارد تأكیــد كــرد. در تفكــرات 
نیــروی  توســعه یافته  مهارتهــای  اســمیت، 
ســرمایه ای،  ابــزار  یــك  منزلــه  بــه  كار، 
موجــب ارتقــای ســطح بهــره وری تولیــد 
ــهور  ــولتز1 )1959( مش ــر ش ــود. از نظ می ش

ــع رشــد  ــن منب ــوری ســرمایه انســانی«، تواناییهــای اكتســابی انســان مهم تری ــدر »تئ ــه پ ب
بــوده اســت. بــه اعتقــاد او، هنگامــی كــه در بخــش ســرمایه انســانی ســرمایه گذاری شــود، 

1. Schultz

ــروی  ــره وری نی ــود به ــرای بهب ــن ب ــود. همچنی ش
ــات  ــی تحصی ــد پراكندگ ــت، بای كار بخــش صنع

ــش داد. ــروی كار را كاه نی
ــب  ــروی كار، ضری ــره وری نی ــا: به کلیدواژه ه

جینــی ســطح تحصیــات، مــدل پانــل پویــا
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hadpositiveandsignificanteffectwith
workforce productivity.
Discussion: The importance of work-
force in the production process at the 
macro and micro level is clear, how-
ever, despite the emphasis on policies, 
the performance of workforce produc-
tivity in the Iranian economy in recent 
decades has shown that the potential 
of the workforce in the production 
process has not been used. Consider-
ing the results of the research, that the 
per capita wage variable has the great-
es t impact on labor productivity and 
that this variable has been introduced 
as an indicator of the motivation of 
the workforce in the model, it is sug-
ges ted to pay particular attention to the 
motivational factors of the workforce, 
especially the wage level. Moreover, 
in order to improve the productivity of 
the workforce in the indus trial sector, 
the dispersion of workforce education 
mus t be reduced
Keywords: workforce productivity, 
educationlevel,Ginnicoefficient,Dy-
namic panel model
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بهــره وری نیــروی انســانی افزایــش می یابــد و افزایــش بهــره وری موجــب افزایــش تولیــد 
ــتمزد  ــق دس ــوزش را از طری ــر1 )1974( آم ــور، 1380(. مینس ــود )مهدی پ ــد می ش و درآم
ــا رویكــردی متفــاوت از الگــوی رشــد سولو-ســوان2 )1956( و ســرمایه  ــروی كار و ب نی
ــش  ــر نق ــر، ب ــرد. مینس ــد ك ــای رش ــر درون زا وارد الگوه ــك متغی ــوان ی ــانی را به عن انس
ــد  ــای جدی ــا فن آوریه ــازگاری ب ــز س ــراد و نی ــوآوری اف ــت ن ــای قابلی ــوزش در ارتق آم
به منظــور ســرعت بخشــیدن بــه توســعه تكنولوژیــك تأكیــد كــرد. در مطالعــات اخیــر دو 
روش بــرای تعدیــل الگــوی رشــد نئوكاســیكها و گنجانــدن ســرمایه انســانی در آن مطــرح 
شــده اســت. روش اول كــه توســط منكیــو3 و همــكاران )1992( مطــرح گردیــد، ســرمایه 
انســانی )آمــوزش( را به عنــوان یــك عامــل در ســایر عوامــل تولیــدی در نظــر می گیرنــد. 
ــر  ــرخ تغیی ــا ن ــه ســطح ی ــره وری كل، آن را ب ــر دانســتن رشــد به ــا متغی در روش دوم، ب
ــاء  ــق ارتق ــرمایه انســانی از طری ــن اســاس، س ــر ای ــد. ب ــرمایه انســانی وابســته می دانن س
ــه ور، 1391(.  ــد )پیل ــذار باش ــادی اثرگ ــد اقتص ــر رش ــد ب ــاوری، می توان ــره وری و فن به
ــهورند.  ــد درون زا مش ــای رش ــه الگوه ــاس روش دوم ب ــه براس ــكل گرفت ــای ش الگوه
ــادی را  ــد اقتص ــره وری، رش ــر به ــذار ب ــل اثرگ ــد درون زا عوام ــای رش ــاس نظریه ه براس
به طــور دائــم تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد. یكــی از ایــن عوامــل اثرگــذار، ســرمایه انســانی 
اســت كــه می توانــد بــر بهــره وری اثــر گذاشــته و در نهایــت، رشــد اقتصــادی را افزایــش 
دهــد )بن حبیــب و اشــپیگل4، 1994(. بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام گرفتــه درخصــوص 
ــه  ــوزش را اینگون ــرات آم ــوان اث ــروی كار، می ت ــره وری نی ــانی و به ــرمایه انس ــه س رابط

ــان نمــود: بی
- آمــوزش، ســرمایه انســانی در نیــروی كار را افزایــش می دهــد كــه ایــن امــر خــود 

1. Mincer   2. Solow-Sowan
3. Mankiw  4. Benhabib and Spiegel
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منجــر بــه افزایــش بهــره وری نیــروی كار و ارتقــاء رشــد اقتصــادی )تئــوری نئوكاســیكها( 
می شــود.

ــه  ــد و ب ــش ده ــاد افزای ــوآوری را در اقتص ــداع و ن ــدرت اب ــد ق ــوزش می توان - آم

ایجــاد دانــش و تكنولوژیهــای جدیــد دامــن بزنــد و فرآینــد تولیــد و رشــد را )تئوریهــای 
رشــد درون زا( بهبــود بخشــد.

ــد  ــد جدی ــن از فرآین ــرای آگاهی یافت ــه ب ــش ك ــال دان ــار و انتق ــه انتش ــوزش ب - آم
اطاعــات و بــه كار بــردن موفــق تكنولوژیهــای جدیــد مــورد نیــاز اســت، كمــك نمایــد و 

ــكاران، 2015(. ــگ1 و هم ــود )یان ــد اقتصــادی می ش ــه رش منجــر ب
ــوزش و  ــق توســعه آم ــی از ســرمایه های انســانی از طری ــل توجه ــت و قاب ســهم مثب
پــرورش اســت و شــاهد همبســتگی مثبتــی بیــن توســعه آمــوزش و پــرورش و بهــره وری 
می باشــیم؛ توجــه نكــردن بــه مســئله آمــوزش و ســرمایه انســانی در نهایــت مانــع رشــد 
ــرات  ــوزش اث ــكاران2، 2010(. آم ــر و هم ــود )فلش ــادی می ش ــریع اقتص ــعه س و توس
چندبعــدی بــر اقتصــاد دارد. از ســویی تأثیــر مثبــت بــر رشــد اقتصــادی دارد و از ســوی 
دیگــر باعــث كاهــش فقــر و ایجــاد یــك محیــط اجتماعــی و سیاســی مناســب بــرای جذب 
ــا فرهنــگ  ــر و ب ــی مولدت ــه خــود باعــث پــرورش كارگران ــه نوب ســرمایه می شــود كــه ب
باالتــر و همچنیــن ایجــاد فضایــی كاراتــر بــرای تأثیرگــذاری بیشــتر سیاســتهای اجتماعــی 
ــروی كار  ــش بهــره وری نی ــوزش در افزای ــت آم و اقتصــادی می شــود و در كل نقــش مثب

بــه خوبــی شــناخته شــده اســت )فــاگ و همــكاران3، 1998(.
جنبــه آموزشــی ســرمایه انســانی را اصطاحــًا برخــورداری آموزشــی می نامنــد 
ــرخ  ــد از: ن ــده اند عبارتن ــه ش ــی آن ارائ ــرای ارزیاب ــه ب ــاخصهایی ك ــن ش ــه متداول تری ك

1. Yang
2. Fleisher
3. Flug
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ثبت نــام، هزینه هــای آموزشــی، نــرخ باســوادی، تعــداد متخصصــان و مهندســان و 
ــات  ــاغان دارای تحصی ــبت ش ــروی كار، نس ــل نی ــالهای تحصی ــط س ــینها، متوس تكنس
عالــی بــه كل شــاغان و غیــره؛ كــه در ایــن بیــن دو شــاخص اول، شــاخصهایی از نــوع 

ــند. ــتاده می باش ــنخ س ــاخصهای از س ــه ش ــوده و بقی ــاده ب نه
برمبنــای مطالعــات نظــری یادشــده، مطالعــات تجربــی زیــادی )ازجملــه بن حبیــب و 
اشــپیگل، 1994؛ بــرو و ســاالی مارتیــن1؛ 1995( در تأییــد ایــن الگوهــا صــورت گرفتــه 
ــادی  ــد اقتص ــر رش ــت ب ــر مثب ــانی دارای اث ــرمایه انس ــه س ــت ك ــده اس ــان داده ش و نش
ــم  ــورد می كنی ــز برخ ــری نی ــی دیگ ــات تجرب ــه مطالع ــال، ب ــن ح ــی در همی ــت. ول اس
ــد و  ــو نبوده ان ــری هم س ــث نظ ــا مباح ــدان ب ــه چن ــام3؛ 1995( ك ــت2، 1996؛ اس )پریج
ــر آمــوزش و در بعضــی مــوارد منفــی بــودن آن روی رشــد اقتصــادی،  از بی معنابــودن اث
ــی و  ــن مباحــث نظــری و تجرب ــدم هم ســویی بی ــن ع ــه ای ــد. در پاســخ ب ــت دارن حكای
ــت  ــاظ كیفی ــدم لح ــی ع ــت. گروه ــده اس ــام ش ــی انج ــات مختلف ــی آن، مطالع علت یاب
ــی4، 1997( و  ــرو و ل ســرمایه انســانی در مطالعــات را منشــأ ایــن اختــاف دانســته اند )ب
ــال اثرگــذاری تحصیــات روی رشــد اقتصــادی،  گروهــی دیگــر مدعــی شــدند كــه كان
كانــال ضعیفــی اســت و در حقیقــت، رشــد اقتصــادی را عامــل توســعه ســرمایه انســانی 
ــن مشــكل  ــه ای ــخ گویی ب ــه در پاس ــانی ك ــه كس ــو2000،5(. ازجمل ــز و كلن ــتند )بیل دانس
ــه ای  ــگران، در مقال ــن پژوهش ــتند. ای ــكاران )1998( هس ــز6 و هم ــد، لوپ ــاش نموده ان ت
ــب  ــروی كار، موج ــات نی ــع تحصی ــی توزی ــن چگونگ ــه نادیده گرفت ــد ك ــان كرده ان بی
بــروز مشــكل، یعنــی منفی شــدن اثــر ســرمایه انســانی بــر روی رشــد اقتصــادی در بیــن 

كشــورهای مختلــف شــده اســت.

1. Barro and Sala-i-Martin  2. Pritchett  3. Islam
4. Barro and Lee   5. Bils and Klenow  6. Lopez
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بنابرایــن ایــن مطالعــه درصــدد بررســی كیفیــت ســرمایه انســانی نیــروی كار در بخــش 
صنعــت و بــه تفكیــك اســتانها، بــا اســتفاده از شــاخص ضریــب جینــی ســطح تحصیــات 
ــی 1379- ــروی كار در دوره زمان ــره وری نی ــاخص روی به ــن ش ــر ای ــروی كار و تأثی نی

ــی ســطح تحصیــات  ــب جین ــارت دیگــر، نخســت شــاخص ضری 1392 می باشــد. به عب
ــر  ــتانها از نظ ــود و اس ــبه می ش ــتانها محاس ــك اس ــه تفكی ــت ب ــش صنع ــروی كار بخ نی
شــكاف آموزشــی و رونــد تغییــر ایــن شــكاف مــورد بررســی قــرار می گیرنــد و ســپس 
بــا اســتفاده از مــدل پانــل پویــا، ضمــن بررســی پویاییهــای بهــره وری نیــروی كار، تأثیــر 
شــاخص كیفــی ســرمایه انســانی بــر بهــره وری نیــروی كار مــورد ســنجش قــرار می گیــرد.

پیشینة تجربی

1- پیشینة تجربی داخلی
بهرامــی )1394( در مطالعــه ای بــا عنــوان ارزیابــی تأثیــر انباشــتگی صنعتــی و كیفیــت 
ــی و آشــامیدنی  ــواد غذای ــوردی: م ــال م ــروی كار )مث ــره وری نی ــر به ســرمایه انســانی ب
ایــران(، بــه محاســبه شــاخص ضریــب جینــی آمــوزش در بیــن زیربخشــهای صنعــت مواد 
غذایــی و آشــامیدنی ایــران پرداختــه اســت. محقــق بــدون تجزیــه و تحلیــل نتایــج ایــن 

ــج  ــت. نتای ــه اس ــروی كار پرداخت ــره وری نی ــر روی به ــر آن ب ــی تأثی ــه ارزیاب ــبه ب محاس
ــی  ــادار و منف ــوزش رابطــه معن ــی آم ــب جین ــه ضری ــن می باشــد ك ــی از ای ــه حاك حاصل
ــری سیاســت كاهــش  ــزوم به كارگی ــده ل ــروی كار دارد كــه نشــان دهن ــا بهــره وری نی را ب
ــه ور  ــد. پیل ــره وری می باش ــود به ــرای بهب ــروی كار ب ــات نی ــطح تحصی ــی س پراكندگ
)1391( در مطالعــه ای بــا عنــوان »تأثیــر بهداشــت و آمــوزش بــر بهــره وری نیــروی كار« 
در بــازه زمانــی 1344-1387 و بــه روش خودتوضیحــی بــا وقفه هــای توزیعــی1، بــه ایــن 
1. ARDL
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نتیجــه رســیده اســت كــه اثــر توزیــع ســرمایه انســانی بــر روی بهــره وری نیــروی كار و 
بــه تبــع آن بــر روی رشــد اقتصــادی، منفــی اســت؛ یعنــی بــرای بهبــود بهــره وری و رشــد 
اقتصــادی، بایــد پراكندگــی تحصیــات را كاهــش داد. بــه عبــارت دیگــر، بایــد بــه جــای 

تمركــز روی آمــوزش عالــی، بــر روی مقاطــع ابتدایــی تــا دبیرســتان تأكیــد كــرد. همچنیــن 
ضریــب منفــی متغیــر دســتمزد ســرانه اســمی، حاكــی از كاهــش قــدرت خرید نیــروی كار 
در دوره مــورد بررســی می باشــد. امینــی )1387( در مطالعــه ای بــه بررســی نقــش ســطح 
ــر بهــره وری كل عوامــل تولیــد در بخــش كشــاورزی پرداختــه  تحصیــات نیــروی كار ب
اســت. نتایــج بیانگــر آن اســت كــه از طریــق باالبــردن ســطح آمــوزش و تحصیــات نیروی 
ــل  ــزود. متوســط ســالهای تحصی ــد اف ــل تولی ــره وری كل عوام ــر رشــد به ــوان ب كار می ت
شــاغان، درصــد شــاغان دارای آمــوزش عمومــی و عالــی، در كوتاه مــدت و بلندمــدت 
ــد. در كل دوره  ــد دارن ــل تولی ــره وری كل عوام ــد به ــر رش ــاداری ب ــت و معن ــر مثب تأثی
ــی  مــورد بررســی نقــش آمــوزش عمومــی در افزایــش بهــره وری بیشــتر از آمــوزش عال
ــی بیشــتر شــده  ــی در ســالهای برنامــه ســوم توســعه نقــش آمــوزش عال ــوده اســت ول ب
ــد بالفعــل  ــه تولی ــت نســبت ب ــت در قابلی ــرداری از ظرفی ــزان بهره ب اســت و شــاخص می
بــه بالقــوه و بهــره وری ســرمایه، تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر رشــد بهــره وری دارد. نیلــی 
و نفیســی )1382( در مطالعــه خــود، چگونگــی تأثیــر ســرمایه انســانی بــر رشــد اقتصــادی 
ــزان  ــی می ــه معن ــوزش، ب ــع آم ــن توزی ــر گرفت ــا در نظ ــی و ب ــری زمان ــورت س را به ص
ــرار داده و  ــران مــورد بررســی ق ــرای ای ــن شــاغان ب ــل در بی پراكندگــی ســالهای تحصی
ــل شــاغان، رشــد اقتصــادی  ــا افزایــش پراكندگــی ســالهای تحصی ــد كــه ب نشــان داده ان
ــر ارتقــاء ســطح تحصیلــی شــاغان در  ــدا كــرده اســت. از ایــن رو، تمركــز ب كاهــش پی
ــی، افزایــش رشــد اقتصــادی را از  ــه جــای آمــوزش عال ــا دبیرســتان ب ســطوح ابتدایــی ت

كانــال رشــد بهــره وری نیــروی كار در پــی خواهــد داشــت.



      108

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هفدهم، بهار 96، شماره 64

      108

2- پیشینة تجربی خارجی
ــری  ــل نابراب ــه و تحلی ــوان »تجزی ــا عن ــی ب ــكاران )2015(، در تحقیق ــگ1 و هم یان
آمــوزش و پــرورش در چیــن«، بــا اســتفاده از شــاخص ضریــب جینــی ســطح تحصیــات 
ــد.  ــن پرداخته ان ــتانهای چی ــطح اس ــاخص در س ــن ش ــل ای ــه و تحلی ــه تجزی ــت، ب جمعی
ــوده و  ــتانها ب ــن اس ــی در بی ــكاف آموزش ــش ش ــان دهنده كاه ــق نش ــن تحقی ــج ای نتای
همچنیــن شهرنشــینی و توســعه روســتاها نیــز از عوامــل مؤثــر بــر كاهــش ایــن شــكاف 
ــای  ــوان »نابرابریه ــا عن ــابه ب ــی مش ــراوال2 )2014( در تحقیق ــت. آگ ــده اس ــی ش معرف
ــی ســطح  ــب جین ــا محاســبه شــاخص ضری ــد«، ب آموزشــی در شــهرها و روســتاهای هن
تحصیــات جمعیــت در بیــن شــهرها و روســتاهای هنــد بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت 
كــه در دوره مطالعــه، نابرابــری آموزشــی در شــهرها و روســتاها كاهــش یافتــه اســت امــا 
هنــوز شــكاف بســیار بزرگــی بیــن جمعیــت روســتاها و شــهرها از نظــر آموزشــی وجــود 
دارد. گلــوو3 و همــكاران)2014( در یــك مطالعــه بــا عنــوان »ســهم آمــوزش و پــرورش در 
رشــد اقتصــادی: مــروری بــر شــواهد«، بــا توجــه ویــژه بــر یــك برنامــه بــرای كشــورهای 
ــد كــه كیفیــت آمــوزش و پــرورش در كشــورهای  جنــوب صحــرای آفریقــا، نشــان دادن
جنــوب صحــرای آفریقــا بســیار پایین تــر از دیگــر كشــورهای در حــال توســعه می باشــد. 
همچنیــن، نتایــج نشــان داد كــه تأثیــر آمــوزش بــر رشــد اقتصــادی در كشــورهای جنــوب 
ــر از كشــورهای دیگــر اســت.  ــدارس، كمت ــن م ــت پایی ــل كیفی ــه دلی ــا ب صحــرای آفریق
بلــوم4 و همــكاران )2004( بــا اســتفاده از تكنیــك SLS2 دریافتنــد كــه امیــد بــه زندگــی 
ــت،  ــود در بهداش ــت. بهب ــروی كار اس ــره وری نی ــت روی به ــر مثب ــوزش دارای اث و آم
ــت  ــق انباش ــن از طری ــه همچنی ــروی كار بلك ــره وری نی ــق به ــا از طری ــه تنه ــد را ن تولی

1. Yang   2. Agrawal
3. Glewwe  4. Bloom
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ــك ســال  ــود در ی ــه بهب ــن نشــان داد ك ــن مطالعــه همچنی ــش می دهــد. ای ســرمایه، افزای
ــد و  ــك دونال ــود. م ــد می ش ــش در تولی ــه 4% افزای ــت منجــر ب ــی جمعی ــه زندگ ــد ب امی
رابرتــز1 )2001( در یــك مطالعــه تجربــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه آمــوزش به عنــوان 

ســرمایه انســانی، نقــش مهمــی در رشــد بهــره وری و رشــد اقتصــادی كشــورها دارد. امــا 
در كشــورهای در حــال توســعه نقــش بهداشــت در رشــد بهــره وری و رشــد اقتصــادی 
نســبت بــه آمــوزش بیشــتر اســت. نالــس و اوون2 )1995( طــی یــك بررســی تجربــی كــه 
ــه،  ــون توســعه یافتگی صــورت گرفت ــا ســطوح گوناگ ــی 77 كشــور ب ــای مقطع ــا داده ه ب
ــد  ــرار داده و دریافتن ــی ق رابطــه بیــن ســرمایه انســانی و رشــد اقتصــادی را مــورد ارزیاب
كــه همبســتگی قــوی بیــن بهداشــت و رشــد اقتصــادی برقــرار می باشــد، ولــی همبســتگی 

بیــن آمــوزش و رشــد اقتصــادی ضعیــف اســت.

روش
ــا واردكــردن ســرمایه  ــس و اوون )1995(، ب براســاس روش مطــرح شــده توســط نال
انســانی در الگــوی رشــد ســولو، می تــوان بــه بررســی رابطــه آمــوزش و رشــد بهــره وری 
نیــروی كار پرداخــت. فــرض بــر ایــن اســت كــه، تابــع تولیــد كاپ-داگاس بــا بازدهــی 

ثابــت نســبت بــه مقیــاس اســت.
Yt = Kt

a Et
β (At Lt)

1-a-β-γ,0˂α,β,γ˃1α+β+γ˂1                                     )1(

 L ،ــوزش ــانی آم ــرمایه انس ــی، E س ــرمایه فیزیك ــد، K س ــاال Y تولی ــول ب در فرم
نیــروی كار وA ســطح تكنولــوژی می باشــد

e̅=E/AL,k̅=K/AL

1. McDonald
2. Knowles and Owen
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بــه ترتیــب موجــودی ســرمایه فیزیكــی و آمــوزش ســرانه نیــروی كار مؤثــر می باشــند. 
ــع  ــن، تاب ــت. بنابرای ــر اس ــروی كار مؤث ــرانه نی ــد س ــابه، y̅=Y/AL تولی ــور مش به ط

ــوان نشــان داد: ــر می ت ــه صــورت زی ــد ســرانه را ب تولی
  y̅ t = kt̅

αe̅t
β h̅t

γ                                                                          )2( 

ــد  ــن رش ــرای تبیی ــی ب ــه تنهای ــوزش ب ــر آم ــه متغی ــد ك ــكاران معتقدن ــز و هم لوپ
اقتصــادی كشــورها مناســب نیســت و بــه همیــن دلیــل، توزیــع آمــوزش را نیــز وارد الگــو 
ــز  ــات را نی ــع تحصی ــاخص توزی ــد، ش ــع تولی ــه تاب ــم در معادل ــر بخواهی ــد. اگ می كنن
دخالــت دهیــم، بدیــن منظــور بایــد در تابــع تولیــد هــر فــرد، افــزون بــر ســرمایه فیزیكــی 
ــرد  ــر ف ــای ه ــه نشــان دهنده تواناییه ــوزش(، شــاخص دیگــری ك و ســرمایه انســانی )آم
باشــد را نیــز وارد كنیــم. در بیــان ریاضــی ایــن مطلــب، لوپــز و همــكاران بدیــن صــورت 

عمــل نمودنــد:
تابع تولید زیر را برای فرد در نظر می گیریم:

      Yi=AKi
βαi hi

α                                                                  )3( 

 A ،)ام )بهــره وری نیــروی كار i ارزش افــزوده ایجــاد شــده از ســوی فــرد Yi كــه در آن
ضریــب بهــره وری كل، Ki ســهم ســرمایه فیزیكــی و αi پارامتــری انعــكاس دهنــده ســطح 

توانایــی فــرد i ام و hi ســطح آمــوزش فــرد i ام اســت..
ــری  ــد حاشــیه ای براب ــه دارای تولی ــه ای اســت ك ــل مبادل ــل قاب ــه عوام K بیانگــر كلی
بــرای فــرد باشــند. بــه همیــن دلیــل می توانیــم فــرض كنیــم كــه در محاســبه مقــدار كان 

K نیــاز بــه لحــاظ كــردن توزیــع آن نیســت.



111      

بررسینابرابریهایآموزشیوتأثیرآنبرپویاییهایبهرهوری...

مقدار متوسط یا سرانه ارزش افزوده عبارت است از:

                                      )4(

 N ،ــروی كار ــره وری نی ــان به ــا هم ــی ی ــص داخل ــد ناخال ــرانه تولی ــه در آن y0 س ك
تعــداد افــراد در اقتصــاد، k0 متوســط و یــا ســرانه ذخیــره داراییهــای قابــل مبادلــه، عبــارت 
داخــل كروشــه بیانگــر مجمــوع ســرانه ســطح آمــوزش و αM و hM هــم حداكثــر ســطح 
ــه  ــرای جمعیــت اســت. واضــح اســت كــه درآمــد ســرانه در معادل توانایــی و آمــوزش ب
)4( مســتقل از توزیــع h در بیــن جمعیــت نیســت. متغیــر H را بــه صــورت زیــر تعریــف 

می كنیــم:

                                                    )5(

ایــن تابــع را بــا بســط تیلــور درجــه دوم، حــول نقاط متوســط آمــوزش )h0( و متوســط 
توانایــی )α0( تقریــب می زنیــم و از نتیجــه بهدســت آمــده لگاریتم گیــری می كنیــم تــا بــه 

ــیم: معادله )6( برس
)6(

ــر  ــود )اگ ــص داده ش ــه تخصی ــور بهین ــوزش به ط ــر آم ــه اگ ــان داد ك ــوان نش می ت
 ρ = ــورت ــود(، در آن ص ــان ش ــراد یكس ــام اف ــطح تم ــوزش در س ــیه ای آم ــد حاش تولی
ــورد بررســی  ــی م ــت كل ــه مســئله را در حال ــرای آنك ــود. ب ــد ب خواه 1 و 
ــك،  ــر ی ــد مقادی ــه در آن θ می توان ــه ك ــم ك ــرض می كنی ــم، ف ــرار دهی ق
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ــدان معنــی اســت كــه همبســتگی  ــن ب ــرد. ای ــر از یــك را بپذی ــا بزرگت ــر از یــك و ی كمت
ــا  ــوزش دقیق ــتاندارد آم ــراف از اس ــته و انح ــود داش ــی وج ــوزش و توانای ــن آم ــل بی كام
منعكس كننــده انحــراف از اســتاندارد توانایــی خواهــد بــود. بــرای نشــان دادن ایــن مطلــب، 

یــك بیشینه ســازی دومرحلــه ای نیــاز اســت كــه بیــان جزئیــات آن از حوصلــه ایــن تحقیــق 
ــم رســید كــه  ــه )7( خواهی ــه معادل ــا در نهایــت پــس از بیشینه ســازی ب خــارج اســت. ام
رابطــه ســمت چــپ معادلــه، همــان عبــارت داخــل لگاریتــم جملــه آخــر رابطــه )6( اســت 

و M معــرف عامــت ایــن عبــارت اســت.

و یا:
                                                (7)

حال براساس معادله )7(، در صورتی كه θ= 1 باشد )حالت توزیع بهینه آموزش(، یعنی 

ایــن، بــدان معنــا اســت كــه جملــه آخــر معادلــه )6(، روی درآمــد ســرانه بــدون تأثیــر 
. ست ا

و بــا توجــه بــه اینكــه می دانیــم α < 1 و  اگــر θ < 1 باشــد یعنــی
ــت: خواهیم داش
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لذا، جمله آخر معادله )6( دارای اثر منفی بر روی درآمد سرانه خواهد بود.
اگر θ > 1 باشد یعنی،  خواهیم داشت:

یعنی اثر جمله آخر رابطه )6( روی درآمد سرانه مثبت خواهد بود.
بــا توجــه بــه مبحــث فــوق و بــر طبــق نظریــه لوپــز، تومــاس و ونــگ )1998(، بــرای 

σh می نامیــم.
هــر منطقــه ای، یــك توزیــع بهینــه فرضــی آمــوزش وجــود دارد كــه آن را *

σh باشــد، اثــر توزیــع آمــوزش روی بهــرره وری نیــروی كار به طــور كامــل 
* =σh اگــر

از بیــن مــی رود.
σh باشــد، اثــر توزیــع آمــوزش روی بهــره وری نیــروی كار مثبــت بــوده و 

* > σh اگــر
ایــن بــدان معنــی اســت كــه می تــوان بــا افزایــش پراكندگــی آمــوزش، بهــره وری نیــروی 

كار را افزایــش داد.
ــر توزیــع آمــوزش روی بهــره وری نیــروی كار منفــی شــده و  σh باشــد، اث

*< σh اگــر
ــا كاهــش پراكندگــی آمــوزش، بهــره وری نیــروی  ــا اســت كــه می تــوان ب ــدان معن ایــن ب

ــش داد. كار را افزای

روش 
روش انجــام ایــن تحقیــق براســاس رهیافــت داده هــای پنــل پویــا می باشــد. بنابرایــن 
بــه منظــور ارزیابــی نقــش توزیــع ســرمایه انســانی بــر روی رشــد بهــره وری نیــروی كار، 

مــدل اقتصادســنجی زیــر را مــورد ارزیابــی قــرار می دهیــم:
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در رابطــه )PRO ،)24، بهــره وری نیــروی كار، GINI، ضریــب جینــی ســطح تحصیات 
ــرمایه  ــانی، K/L، س ــرمایه انس ــی س ــاخص كیف ــوان ش ــت به عن ــش صنع ــروی كار بخ نی
ــاخص  ــروی كار، TECH، ش ــه نی ــی ب ــرانه پرداخت ــتمزد س ــی، W/l، دس ــرانه فیزیك س

تكنولــوژی و ،u جــزء اخــال می¬باشــد.
در ایــن مطالعــه، بهــره وری نیــروی كار بــا اســتفاده از نســبت ارزش افــزوده ناخالــص 
ــراد شــاغل بخــش صنعــت در اســتانهای كشــور محاســبه  ــداد اف ــه تع بخــش صنعــت ب

شــده اســت.
ــا  ــت ب ــوزش اس ــی آم ــب جین ــان ضری ــه هم ــانی ك ــرمایه انس ــع س ــاخص توزی ش

اســتفاده از رابطــه )3-1(، محاســبه می شــود:
                                                             )9(

 ، Piو Pj ،متوســط ســالهای تحصیــل نیــروی كار ،ED ،ضریــب جینــی تحصیــات ،GINI

نســبت جمعیتــی كــه یك ســطح مشــخص از تحصیــات را طــی كرده انــد، y_i و y_j، ســالهای 
تحصیــات در ســطح آموزشــی مختلــف و n، تعــداد گروههــای تحصیلــی در اطاعــات مــورد 
اســتفاده شــده می باشــد. بــرای محاســبه ضریــب جینــی آمــوزش، از هفــت گــروه تحصیلــی 
انتخــاب شــده شــامل: بی ســواد، زیــر دیپلــم، دیپلم، فــوق دیپلم، كارشناســی، كارشناســی ارشــد 
و دكتــری اســتفاده شــده اســت. بــرای محاســبه ایــن شــاخص، مــا نیازمنــد محاســبه متوســط 
ســالهای تحصیــل نیــروی كارهســتیم. متغیــر متوســط ســالهای تحصیــل نیــروی كار با اســتفاده 
ــی  ــران در هفــت ســطح تحصیل ــار ای ــز آم ــاری اخــذ شــده از مرك ــات آم ــا و اطاع از داده ه
)بی ســواد، زیــر دیپلــم، دیپلــم، فــوق دیپلم، كارشناســی، كارشناســی ارشــد و دكتــری( و در دوره 

1392-1379، بهصــورت زیــر محاســبه شــده اســت:

                                                                            )10( 
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كــه در آن yi، تعــداد ســالهای تحصیلــی گذرانــده شــده تــا ســطح تحصیلــی i؛ li، تعــداد 
نیــروی كار در ســطح تحصیلــی i و L، تعــداد كل نیــروی كار در بخــش صنعــت می باشــد.

عــاوه بــر شــاخص ضریــب جینــی تحصیــات، متغیرهــای كنترلــی نیــز بــرای واقعــی 

شــدن بــرآورد مــدل، در نظــر گرفتــه شــده اند كــه به طــور خاصــه بــه معرفــی و نحــوه 
محاســبه آنهــا در ایــن بخــش می پردازیــم.

1. متغیــر دســتمزد حقیقــی ســرانه، از تقســیم جمــع مــزد و حقــوق پرداختــی بابــت 
جبــران خدمــات نیــروی كار و ســایر پرداختهــا )پــول، كاال و ...( بــر شــاخص بهــا كاالهــا 
ــر كل نیــروی شــاغل بخــش صنعــت مــورد مطالعــه  و خدمــات مصرفــی و تقســیم آن ب

ــود. ــبه می ش محاس
2. متغیــر ســرمایه فیزیكــی ســرانه كــه از تقســیم كل موجــودی ســرمایه ثابــت فیزیكــی 

بــر كل نیــروی شــاغل بخــش صنعــت به دســت می آیــد.
ــی  ــری تجرب ــن به كارگی ــا ف ــری و ی ــش نظ ــوژی دان ــوژی: تكنول ــاخص تكنول 3. ش
علــم در جهــت هدفهــای اقتصــادی اســت و در مفهــوم عــام دانــش فنــی افزایــش تولیــد 
اســت؛ كــه در ماشــین متبلــور می شــود )ابونــوری، 1383(. تكنولــوژی شــامل تكنولــوژی 
داخلــی كــه از طریــق فعالیتهــای تحقیــق و توســعه ایجــاد می شــود و تحقیــق و توســعه 
ــرد.  ــام می گی ــش انج ــاره دان ــش انب ــور افزای ــه منظ ــه ب ــت ك ــی اس )D&R(، كار خاق
ــن  ــرمایه ای تأمی ــطه ای و س ــای واس ــق واردات كااله ــه از طری ــی ك ــوژی خارج تكنول
می شــود، لــذا بــه مجمــوع واردات كاالهــای ســرمایه ای )ارزش امــوال ســرمایه ای اســت 
ــواد  ــداری می شــود( و واســطه ای )م ــان خری ــا مســتعمل از خارجی ــو ی ــه به صــورت ن ك
ــد كاال  ــات تولی ــری در عملی ــور به كارگی ــه منظ ــه ب ــاخته ای ك ــای نیمه س ــا كااله ــام ی خ
)تكمیــل، تغییــر شــكل و مونتــاژ(، از خــارج وارد می شــوند ، واردات تكنولــوژی اطــاق 
ــك از  ــرای جمــع آوری مباحــث تئوری ــق ب ــن تحقی ــران(. در ای ــار ای ــز آم می شــود. )مرك
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روش كتابخانــه ای )كتــب و مقــاالت(، اســنادكاوی و فیش بــرداری اســتفاده شــده اســت و 
بــرای گــردآوری داده هــای مــورد نیــاز از اطاعــات مركــز آمــار ایــران در بخــش صنعــت 
و بــه تفكیــك اســتانی اســتفاده شــده اســت. همچنیــن دوره مطالعــه ایــن تحقیــق نیــز دوره 

می باشــد.  1392-1379

یافته ها
ــی  ــار توصیف ــدا آم ــه )8(، ابت ــن معادل ــخ تخمی ــی نتای ــل از بررس ــش قب ــن بخ در ای
شــاخصهای آموزشــی مــورد بررســی قــرار می گیــرد و ســپس مانایــی متغیرهــای تحقیــق 
ــط  ــات وجــود رواب ــرای اثب ــی ب ــون هم جمع ــاز از آزم ــرده و در صــورت نی ــون ك را آزم
ــق اســتفاده می شــود. ســپس آزمونهــای تشــخیص اعــم  ــن متغیرهــای تحقی بلندمــدت بی
ــرد و در  ــرار می گی ــورد بررســی ق ــس م ــون ناهمســانی واریان ــون هم خطــی و آزم از آزم

ــرآورد می شــود. ــا ب ــل پوی ــا اســتفاده از روش پان ــق ب ــدل تحقی ــت م نهای

1- ارزیابی شاخصهای آموزشی
قبــل از بررســی نتایــج تحقیــق برمبنــای مــدل تحقیــق، الزم اســت تــا آمــار توصیفــی 
شــاخصهای آموزشــی مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق بــه تفكیــك اســتانی مــورد بررســی 
قــرار گیــرد. بنابرایــن در ایــن بخــش از نتایــج تحقیــق بــه بررســی رونــد متوســط رشــد و 
رتبه بنــدی اســتانها از نظــر شــاخصهای متوســط ســالهای تحصیــل نیــروی كار و ضریــب 
ــم.  ــت در دوره 1379-1392 می پردازی ــش صنع ــروی كار در بخ ــات نی ــی تحصی جین
ــت  ــوان گف ــدول )1(، می ت ــه ج ــه ب ــا توج ــی ب ــاخصهای آموزش ــرات ش ــورد تغیی در م
ــروی كار در  ــل نی ــالهای تحصی ــط س ــاخص متوس ــد ش ــرخ رش ــط ن ــر متوس ــه از نظ ك
بخــش صنعــت طــی دوره مــورد نظــر، اســتانهای قــم، گیــان، خوزســتان و همــدان دارای 
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ــن  ــاری دارای كمتری ــزگان و چهارمحــال بختی بیشــترین رشــد و اســتانهای ســمنان، هرم
ــل در  ــالهای تحصی ــط س ــاخص متوس ــر ش ــتانها از نظ ــدی اس ــد. در رتبه بن ــد بوده ان رش
ســال 1392، نیــز اســتانهای بوشــهر، خوزســتان و كهكیلویــه و بویراحمــد رتبه هــای اول 

تــا ســوم و اســتانهای گلســتان، قــم، آذربایجــان غربــی و سیســتان و بلوچســتان رتبه هــای 
ــی  ــب جین ــن از نظــر شــاخص ضری ــد. همچنی ــه خــود اختصــاص داده ان ــا 28 را ب 25 ت
تحصیــات نیــروی كار در بخــش صنعــت، اســتانهای گلســتان، همــدان و كرمانشــاه، بــه 
ترتیــب بیشــترین رشــد منفــی و بــه تبــع آن باالتریــن میــزان بهبــود شــكاف آموزشــی از 
نظــر ســطح تحصیــات را كســب نموده انــد و اســتانهای ســمنان، هرمــزگان و چهارمحــال 
ــود را در  ــن بهب ــع آن كمتری ــه تب ــی و ب ــد منف ــن رش ــب كم تری ــه ترتی ــز ب ــاری نی بختی

ــند. ــات را دارا می باش ــر ســطح تحصی ــی از نظ ــكاف آموزش ش
جدول )1( نرخ رشد شاخص تحصیالت و رتبه بندی استانها از نظر این شاخصها

رتبه برحسب
GINI )1392 سال(

رتبه برحسب 
ED )1392 سال(

متوسط رشد 
GINI

متوسط رشد 
ED

استان

9 13 -4/49 2/72 آذربایجان شرقی

26 27 -3/69 2/37 آذربایجان غربی

19 20 -4/62 2/59 اردبیل

18 14 -3/99 3/08 اصفهان

11 11 -4/16 3/6 ایام

1 1 -3/98 3/5 بوشهر

2 6 -4/73 3/12 تهران

5 12 -3/01 1/67 چهارمحال بختیاری

7 18 -3/86 2/83 خراسان

4 2 -5/51 3/61 خوزستان
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رتبه برحسب
GINI )1392 سال(

رتبه برحسب 
ED )1392 سال(

متوسط رشد 
GINI

متوسط رشد 
ED

استان

6 5 -4/63 3/46 زنجان

20 23 -1/39 1/25 سمنان

27 28 -5/31 3/22 سیستان و بلوچستان

14 16 -3/52 2/4 فارس

17 17 -4/65 3/41 قزوین

24 26 -3/13 3/63 قم

18 21 -4/67 3/44 كردستان

10 4 -4/06 2/52 كرمان

7 15 -6/24 3/4 كرمانشاه

3 3 -5/14 3/08 كهگیلویه و بویراحمد

19 25 -6/62 3/6 گلستان

12 8 -5/47 3/62 گیان

23 19 -3/3 2/53 لرستان

14 9 -2/5 3/48 مازندران

12 7 -2/65 2/35 مركزی

8 10 -1/68 1/51 هرمزگان

25 24 -6/37 3/61 همدان

21 22 -3/88 2/76 یزد

در رابطــه بــا رتبه بنــدی اســتانهای كشــور نیــز، اســتانهای بوشــهر، تهــران، كهكیلویــه 
و بویراحمــد و خوزســتان بــه ترتیــب رتبه هــای اول تــا پنجــم را از نظــر كمتریــن شــكاف 
ــه  ــز ب ــی و سیســتان و بلوچســتان نی آموزشــی و اســتانهای قــم، همــدان، آذربایجــان غرب
ــی  ــی را ط ــكاف آموزش ــت ش ــن وضعی ــر بدتری ــا 28 را از نظ ــای 25 ت ــب رتبه ه ترتی
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دوره مــورد بررســی تجربــه نموده انــد. همانگونــه كــه مشــاهده می شــود، اســتانهای دارای 
ــاخصهای  ــر ش ــیمیایی، از نظ ــوالت ش ــدن و محص ــت، گاز، مع ــع نف ــص در صنای تخص
ــن خــود  ــه ای ــری را دارا می باشــند ك ــت بهت ــروی كار خــود وضعی ــن نی آموزشــی در بی
می توانــد ناشــی از جذابیــت ایــن صنایــع بــرای قشــر تحصیلكــرده هــم از نظــر موقعیــت 

شــغلی و هــم از نظــر درآمــدی باشــد.

2- نتایج آزمون پایایی متغیرها
ــره وری  ــر به ــت ب ــروی كار بخــش صنع ــات نی ــع تحصی ــر توزی ــرآورد تأثی ــل از ب قب
ــج  ــدل بررســی شــود. نتای ــورد اســتفاده در م ــی متغیرهــای م ــروی كار، الزم اســت مانای نی
ــبه  ــای محاس ــدار آماره ه ــق آن، مق ــه طب ــد ك ــرح جــدول )2( می باش ــه ش ــده ب حاصــل ش
شــده در تمامــی حالتهــا بــه جــز متغیــر بهــره وری نیــروی كار، بزرگتــر از مقــدار مربــوط بــه 
ســطح اطمینــان رایــج اســت كــه فرضیــة صفــر مبنــی بــر نامانایــی متغیرهــا در ســطح احتمال 
%05/0 و بــه تبــع آن ســطح اطمینــان %95، رد می شــود. بــه عبــارت دیگــر، كلیــة متغیرهــا )به 
جــز متغیــر بهــره وری نیــرروی كار(، بــا توجــه بــه آزمونهــای انجــام گرفتــه، مانــا می باشــند.

جدول )2( نتایج کلی آزمونهای ریشه واحد

فیشرایم، پسران و شینلوین، لین و چومتغیر

)I )1(I )1(I )1بهره وری نیروی كار

)I )0(I )0(I )0ضریب جینی سطح تحصیات

)I )0(I )0(I )0سرمایه فیزیكی سرانه

)I )0(I )0(I )0دستمزد سرانه

)I )0(I )0(I )0شاخص تكنولوژی
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ــه  ــروی كار دارای درج ــره وری نی ــر به ــق، متغی ــای تحقی ــن متغیره ــه در بی از آنجاك
ــان  ــول اطمین ــت حص ــذا جه ــاالی 0/05(، ل ــال ب ــدار احتم ــتند )مق ــك هس ــتگی ی انباش
ــا متغیرهــای توضیحــی و بررســی هم جمعــی در  ــر وابســته ب ــن متغی از وجــود رابطــه بی

داده هــای تابلویــی، از آزمــون پدرونــی1 اســتفاده شــد كــه نتایــج در جــدول شــماره )3( 
گــزارش شــده اســت.

جدول )3( نتایج آزمون پدرونی جهت بررسی همجمعی در مدل تحقیق

آزمونآماره آزمونمقدار احتمال

vZ تابلویی0/997-2/83 آماره 

0/9993/63) ρZ ρ تابلویی ) آماره 

<0/001-5/84ppZ t ناپارامتریك تابلویی یا  آماره 

<0/001-5/28tZ t پارامتریك تابلویی )ADF( یا  آماره 

1/0006/35) ρZ~ ρ گروهی ) آماره 

<0/001-5/91
ppZ~ t ناپارامتریك گروهی )PP( یا  آماره 

<0/001-4/28
tZ~ t پارامتریك گروهی )ADF( یا  آماره 

1. Pedroni Panel co-integration test
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پدرونــی هفــت آمــاره هم جمعــی تابلویــی را ارائــه نمــوده اســت. چهــار نــوع از ایــن 
آماره هــا هم جمعــی تابلویــی و ســه نــوع دیگــر آماره هــای هم جمعــی تابلویــی میانگیــن 
گروهــی هســتند. برطبــق نتایــج جــدول )3(، از بیــن 7 آمــاره، حداقــل 4 آمــاره معنــادار 
بــوده و فرضیــه صفــر )عــدم وجــود بــردار هم انباشــتگی( در آنهــا رد شــده اســت. ایــن 
نتایــج وجــود رابطــه بلندمــدت بیــن متغیرهــای وابســته و متغیرهــای توضیحــی را تأییــد 

می كنــد.

3- آزمونهای تشخیص
قبــل از بــرآورد نهایــی مــدل تحقیــق، بــه بررســی آزموهــای تشــخیص می پردازیــم، 
ــوده  ــس ب ــانی واریان ــا ناهمس ــی و ی ــده دارای هم خط ــدل تعریف ش ــكان دارد م ــرا ام زی
كــه بــا تعدیــل ایــن مشــكات و اصــاح آنهــا، نتایــج مطلوب تــری را بــه دســت آوریــم 

)بالتاجــی1، 2005(.

3-1- آزمون هم خطی
ــدة  ــل افزایش دهن ــف عوام ــون كش ــا از آزم ــن متغیره ــی بی ــخیص هم خط ــرای تش ب
ــیون را  ــدل رگرس ــدا م ــون ابت ــن آزم ــام ای ــرای انج ــد. ب ــتفاده ش ــس )VIF( اس واریان

ــون انجــام شــد. ــرده و ســپس آزم ــرآورد ك ب

1. Baltagi
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جدول )4( نتایج آزمون هم خطی

VIF1/VIFمتغیرها

1/390/71دستمزد سرانه

1/390/72شاخص تكنولوژی

1/230/81سرمایه فیزیكی سرانه

1/160/85ضریب جینی سطح تحصیات
Mean VIF1/29-

ــه  ــت ك ــده اس ــش داده ش ــدول )4( نمای ــی در ج ــون هم خط ــل از آزم ــج حاص نتای
طبــق آن، می تــوان بیــان كــرد مقــدار هــر یــك از رگرســورها كمتــر از 10 بــوده و بنابرایــن 

ــد. ــرار نمی باش ــی برق ــای توضیح ــن متغیره ــی بی هم خط

3-2- آزمون ناهمسانی واریانس
ــی  ــات مبتن ــیاری از مطالع ــه در بس ــد ك ــاب می كن ــی ایج ــای تابلوی ــت داده ه ماهی
ــج  ــدول )5( نتای ــد. ج ــروز می كن ــس ب ــانی واریان ــكل ناهمس ــا، مش ــه داده ه ــر این گون ب
ــده را  ــد تصحیح ش ــت نمایی و وال ــبت درس ــون نس ــای آزم ــانی آزمونه ــای ناهمس آزمونه
نشــان می دهنــد. نتایــج حاصــل از ایــن آزمونهــا نشــان می دهــد كــه فرضیــه صفــر مبنــی 
ــانی  ــدل دارای ناهمس ــود و م ــه نمی ش ــال پذیرفت ــات اخ ــس جم ــانی واریان ــر همس ب
واریانــس می باشــد. بــرای رفــع ناهمســانی واریانــس در روش داده هــای تابلویــی پویــا، از 

ــچ1، 2010(. ــه ای اســتفاده شــده اســت )وادری روش GMM دومرحل

1. Wooldridge
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جدول )5( نتایج آزمون نسبت راست نمایی و والد تعدیل یافته

نتایج آزمون نسبت راست نمایی
pdfX2

<0/00127123/02

نتایج آزمون والد تعدیل یافته

<0/001282072/75

4- نتایج برآورد نهایی مدل
یكــی از روشــهای تخمیــن مــدل داده هــای تابلویــی پویــا، اســتفاده از روش آرالنــو و 
بانــد1 )1991( اســت. ایــن روش بــرای اســتفاده از داده هــای بــا دوره زمانــی اندك مناســب 
ــه منظــور در  ــا وقفه هــای مشــخص ب ــر وابســته ب ــن روش، متغی اســت. در اســتفاده از ای
نظــر گرفتــن اثــرات پویــا وارد مــدل می شــود، عــاوه بــر ایــن ممكــن اســت متغیرهــای 
توضیحــی بــا جمــات اخــال همبســتگی داشــته باشــند، كــه بــرای ایــن منظــور آرالنــو و 
بانــد دو روش را پیشــنهاد می كننــد: یكــی از ایــن روشــها، اســتفاده از تفاضــل مرتبــة اول 
متغیرهــا بــوده و روش دیگــر اســتفاده از رویكــرد انحرافــات متعامــد می باشــد. در روش 
ــت مــورد  ــرات ثاب ــردن اث ــن ب ــرای از بی ــة اول ب ــری مرتب ــد روش تفاضل گی ــو و بان آرالن
ــزاری  ــای اب ــوان متغیره ــر وابســته به عن ــه دار متغی ــر وقف ــه و از مقادی ــرار گرفت اســتفاده ق
اســتفاده می شــود و از ماتریــس متغیرهــای ابــزاری بــرای ایجــاد تخمین زننده هــای 
ــه  ســازگار اســتفاده شــده و آمــارة آزمــون ســارجان بــرای تعییــن مشــخص بــودن معادل
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. در ایــن آزمــون اگــر فــرض صفــر پذیرفتــه شــود، بیانگــر 
ــزاری  ــای اب ــه متغیره ــدل ب ــوده و م ــخص ب ــد مش ــش از ح ــه بی ــه معادل ــت ك ــن اس ای
ــای  ــوان متغیره ــته به عن ــر وابس ــه دار متغی ــر وقف ــد از مقادی ــن بای ــت، بنابرای ــد اس نیازمن

1. Arellano and Bond
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ــای توضیحــی و جمــات اخــال اســتفاده  ــن متغیره ــع همبســتگی بی ــرای رف ــزاری ب اب
ــة اول،  ــری مرتب ــتفاده از روش تفاضل گی ــه در اس ــن ك ــه ای ــا توجــه ب ــن ب نمــود. همچنی
جمــات اخــال از فرآینــد خودرگرســیونی مرتبــة اول پیــروی می كننــد، لــذا بــرای اینكــه 
روش آرالنــو و بانــد منجــر بــه تخمین زننده هــای ســازگار مــدل شــود الزم اســت مرتبــة 
خودرگرســیونی جمــات اخــال مــورد آزمــون قــرار گیــرد )آرالنــو و بانــد، 1991(. الزم 
ــازگار  ــای س ــه تخمین زننده ه ــی ب ــد در صورت ــو و بان ــه روش آرالن ــت ك ــر اس ــه ذك ب
می انجامــد كــه مرتبــة خودرگرســیونی جملــة اخــال از مرتبــة 2 نباشــد، زیــرا بــر اســاس 
روش تفاضــل مرتبــة اول، جمــات اخــال از فرآینــد مرتبــة اول تبعیــت می كننــد. در ایــن 
قســمت بــه بــرآورد مــدل بــا اســتفاده از روش آرالنــو و بانــد پرداختــه می شــود. در ایــن 
ــود.  ــتفاده می ش ــة اول اس ــری مرتب ــت از تفاضل گی ــرات ثاب ــذف اث ــور ح ــه منظ روش ب

ــد را در جــدول )6( مشــاهده می شــود. ــو و بان ــه روش آرالن ــق ب ــرآورد تحقی ــج ب نتای
جدول )6( نتایج نهایی تخمین مدل بعد از رفع ناهمسانی

Zpخطای معیارضریبمتغیر

0/001>1/0580/0038274 )بهره وری نیروی كار(

GINI-0/1250/0059-21/01<0/001 )ضریب جینی تحصیات(

K/L0/00870/002378/3<0/001 )سرمایه فیزیكی سرانه(

W/L0/1610/012213/22<0/001 )دستمزد سرانه(

TECH0/01380/002276/09<0/001 )شاخص تكنولوژی(

0/001>5/38-0/2620/488-عرض از مبدأ
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ــه  ــود ك ــی مشــاهده می ش ــدل نهای ــرآورد م ــده از ب ــج حاصــل ش ــه نتای ــه ب ــا توج ب
تمامــی ضرایــب متغیرهــای توضیحــی مــورد اســتفاده در ســطوح اطمینــان 95% و 
ــادار و  ــر معن ــروی كار(، دارای تأثی ــره وری نی ــته )به ــر وابس ــه متغی ــد. وقف 99%معنادارن
ــره وری  ــش در به ــد افزای ــك درص ــه ازای ی ــروی كار دارد و ب ــره وری نی ــر به ــی ب مثبت
ــش  ــال t، 1/058% افزای ــروی كار در س ــره وری نی ــزان به ــل، می ــال قب ــروی كار در س نی
می یابــد. از بیــن متغیرهــای مــورد بررســی، متغیــر دســتمزد ســرانه نیــروی كار در بخــش 
صنعــت، بیشــترین تأثیــر را بــر متغیــر وابســته تحقیــق یعنــی بهــره وری نیــروی كار دارد. 
به طوری كــه یــك درصــد افزایــش در دســتمزد ســرانه نیــروی كار، باعــث افزایــش 0/16 
ــر را  ــترین تأثی ــه بیش ــری ك ــن متغی ــود. دومی ــروی كار می ش ــره وری نی ــدی در به درص
بــر متغیــر وابســته دارد، شــاخص ضریــب جینــی ســطح تحصیــات یــا همــان شــاخص 
ــروی كار دارد  ــره وری نی ــر به ــاداری ب ــی و معن ــه رابطــه منف ــوزش می باشــد ك ــی آم كیف
ــا كاهــش یــك درصــدی در پراكندكــی ســطح تحصیــات نیــروی كار،  ــه ای كــه ب به گون
بهــره وری نیــروی كار حــدود 0/12% بهبــود می یابــد. متغیــر ســرمایه ســرانه فیزیكــی، نیــز 
ــن  ــج ای ــق نتای ــد. طب ــروی كار می باش ــره وری نی ــر به ــذار ب ــاخصهای تأثیرگ ــر ش از دیگ
ــش  ــث 0/008% افزای ــی باع ــرانه فیزیك ــرمایه س ــش س ــد افزای ــك درص ــر ی ــه، ه مطالع
ــش در واردات  ــك درصــد افزای ــه ازای ی ــن، ب ــروی كار می شــود. همچنی ــره وری نی در به
ــروی كار  ــره وری نی ــعه، به ــق و توس ــای تحقی ــطه ای و هزینه ه ــای سرمایه ای-واس كااله
ــر، نشــان دهنده  ــدأ كوچك ت ــت وجــود عــرض از مب ــد. در نهای ــش می یاب 0/0138% افزای
قــدرت توضیح دهندگــی متغیرهــای توضیحــی نســبت بــه تغییــرات متغیــر وابســته تحقیــق 

می باشــد.
بعــد از بررســی نتایــج بــرآورد مــدل تحقیــق، بــرای بررســی اعتبــار متغیرهــای ابــزاری 
تعریــف شــده در مــدل، از آزمــون ســارجان اســتفاده شــد كــه نتایــج طبــق جــدول )7( 
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ــتفاده از  ــود و اس ــه رد نمی ش ــودن معادل ــخص ب ــر مش ــی ب ــر مبن ــه صف ــان داد فرضی نش
متغیرهــای ابــزاری بــرای كنتــرل همبســتگی بیــن متغیرهــای توضیحــی و جمــات اخــال 
در مــدل ضــروری می باشــد. منظــور از معتبــر بــودن متغیرهــای ابــزاری ایــن اســت كــه 

متغیرهــای ابــزاری تعریــف شــده بایــد دارای همبســتگی باالیــی بــا متغیــر وقفــه دار مرتبــة 
ــن  ــا جمــات اخــال نباشــد. همچن ــی دارای همبســتگی ب ــوده، ول ــر وابســته ب اول متغی
ــت  ــدل، الزم اس ــده در م ــف ش ــزاری تعری ــای اب ــودن متغیره ــر ب ــون معتب ــد از آزم بع
آمــاره آزمــون آرالنــو و بانــد بــرای تشــخیص مرتبــة خودهمبســتگی بیــن جمــات اخــال 

ــد. ــدول )7( می باش ــورت ج ــج آن به ص ــه نتای ــردد ك ــبه گ ــده، محاس ــری ش تفاضل گی
جدول )7( نتایج بررسی آزمونهای سارجان و مرتبه خودهمبستگی جمالت اخالل

آزمون سارجان
dfpX2

230/21827/91

آزمون تعیین مرتبه خودهمبستگی

pZمرتبه

10/0022-3/064

20/9270/0787

نتایــج جــدول فــوق بیانگــر ایــن اســت كــه مرتبــة خودهمبســتگی از مرتبــة یــك بــوده و 
از مرتبــه دو نیســت. بنابرایــن بــا توجــه بــه اینكــه در روش آرالنــو و بانــد از تفاضــل مرتبــة 
اول بــرای ازبین بــردن اثــرات ثابــت اســتفاده می شــود، لــذا در صورتی كــه خــود رگرســیونی 
ــت  ــه دارای خاصی ــای مربوط ــن زننده ه ــورت تخمی ــد، در آن ص ــش از دو باش ــه بی از مرتب
ســازگاری نخواهنــد بــود. بــا توجــه بــه ایــن مطلــب، در ایــن تحقیــق وجــود خودرگرســیونی 

ــند. ــازگاری می باش ــی س ــا دارای ویژگ ــده و تخمین زننده ه ــد ش ــة اول تأیی مرتب
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بحث 
ــی تحصیــات(  ــه از محاســبه شــاخص كیفیــت آمــوزش )ضریــب جین ــج حاصل نتای
نشــان داد كــه از نظــر شــاخص كیفیــت آموزشــی نیــز، وجــود صنایــع بــا تكنولــوژی باالتر 

ــا ارزش افــزوده باالتــر، باعــث جــذب نیــروی كار دارای تحصیــات عالیــه و در كل  و ب
ــود. در  ــات می ش ــطح تحصی ــر س ــروی كار از نظ ــی نی ــكاف آموزش ــش ش ــث كاه باع
ــه  ــد پرداخت ــو و بان ــه روش آرالن ــرآورد مــدل اقتصادســنجی، ب ــه ب ادامــه ایــن مطالعــه، ب
شــد كــه نتایــج نشــان داد همــه شــاخصهای مــورد بررســی اثــر معنــاداری بــر بهــره وری 
ــد. از ایــن رو بیشــترین تأثیــر را متغیــر دســتمزد ســرانه  نیــروی كار بخــش صنعــت دارن
بــر بهــره وری نیــروی كار می گــذارد و بــا افزایــش آن بهــره وری نیــروی كار نیــز افزایــش 
می یابــد. ایــن متغیــر به عنــوان شــاخص انگیزشــی نیــروی كار در مــدل وارد شــده اســت 
ــه باالرفتــن  ــا توجــه ب ــه افزایــش عرضــه كار خــود ب و نشــان دهنده تمایــل نیــروی كار ب
ســطح دســتمزدش می باشــد؛ بنابرایــن ایــن نتیجه گیــری بــه صاحبــان بنگاههــای صنعتــی 
القــا می كنــد كــه هزینــه افزایــش ســطح دســتمزد نیــروی كار می توانــد بــا منافــع افزایــش 
ــا  ــودآوری بنگاهه ــث س ــی باع ــود و حت ــش داده ش ــروی كار پوش ــره وری نی ــطح به س
ــا متغیــر بهــره وری نیــروی  گــردد. متغیــر توزیــع تحصیــات نیــروی كار رابطــه منفــی ب
كار داشــت، به طوری كــه بــا كاهــش پراكندگــی ســطح تحصیــات نیــروی كار در بخــش 
صنعــت اســتانها، بهــره وری نیــروی كار افزایــش می یابــد. منفــی بــودن ایــن رابطــه بــدان 
معنــی اســت كــه پراكندگــی ســطح تحصیــات نیــروی كار، بیــش از مقــدار بهینــه اســت 
σh (. یعنــی بــرای بهبــود بهــره وری نیــروی كار بخــش صنعــت، بایــد پراكندگــی 

*<σh (
تحصیــات را كاهــش داد. بــه عبــارت دیگــر، بخــش صنعــت می توانــد بــا جــذب هرچــه 
ــروی كار  ــوزش نی ــش و آم ــطح دان ــردن س ــن باالب ــرده و همچنی ــر تحصیل ك ــتر قش بیش
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فعلــی خــود، پراكندگــی ســطح تحصیــات نیــروی كار خــود را كاهــش داده و گام بســیار 
ــت،  ــردارد. در نهای ــت ب ــش صنع ــروی كار بخ ــره وری نی ــود به ــت بهب ــدی را در جه بلن
اســتانهایی كــه دارای پراكندگــی بــاالی ســطح تحصیــات نیــروی كار در بخــش صنعــت 

هســتند، ناگزیــر بایــد توجــه بســیار جــدی بــه همگرایــی بــه ســمت بــاالی ســطح دانــش 
ــروی كار بخــش صنعــت  ــردن بهــره وری نی ــروی كار خــود جهــت باالب و تحصیــات نی
داشــته باشــند. كاهــش ســطح پراكندگــی تحصیــات نیــروی كار می توانــد درك متقابــل و 
كار تیمــی را در آنــان تقویــت نمــوده و در باالبــردن بهــره وری نیــروی كار از كانــال بهبــود 
شــاخصهای كیفــی آموزشــی، نقــش بســیار مهمــی را ایفــا نمایــد. متغیــر ســرمایه ســرانه 
فیزیكــی )k/l( نیــز دارای تأثیــر مثبــت بــر بهــره وری نیــروی كار بــود. همچنیــن بــر پایــه 
نتایــج به دســت آمــده در بــاب نحــوه تأثیرگــذاری شــاخصهای ســرمایه فیزیكــی و انســانی 
بــر بهــره وری نیــروی كار، نتیجــه می گیریــم كــه ســرمایه انســانی از نــوع كیفیــت آمــوزش 
در مقایســه بــا ســرمایه فیزیكــی ســرانه، اثــر بیشــتری بــر بهــره وری نیــروی كار دارد كــه 
ــات  ــطح تحصی ــردن س ــاال ب ــوزش و ب ــی آم ــش پراكندگ ــه كاه ــرمایه گذاری در زمین س
ــت  ــج به دس ــد. نتای ــه می كن ــت را توجی ــش صنع ــروی كار بخ ــردی نی ــش كارب و دان
ــا نتایــج حاصــل از تحقیقــات انجــام شــده در خــارج از كشــور  آمــده در ایــن تحقیــق ب
مشــابه می باشــد و اكثــر مطالعــات انجــام شــده را تأییــد می كنــد. امــا طبــق بررســی های 
به عمــل آمــده در داخــل كشــور، ایــن تحقیــق بــرای اولیــن بــار انجــام گرفتــه اســت. بــا 
ایــن همــه، مطالعاتــی در حــوزه محاســبه شــاخص كیفــی آموزشــی )ضریــب جینــی ســطح 

تحصیــات( به صــورت اســتانی تحقیــق مشــابه ای در داخــل یافــت نشــد.
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