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مقدمــه :در ادبیــات اقتصــادی ،چگونگــی
بهکارگیــری عوامــل و منابــع رشــد اقتصــادی
(کار ،ســرمایه و فنــاوری) در فرآینــد رشــد و
توســعه اقتصــادی مهــم اســت و هرچــه اقتصــاد
در ســطح توســعهیافتگی باالتــری قــرار گیــرد
بهتدریــج شــدت بهکارگیــری منابــع فیزیکــی و
انســانی کاهــش خواهــد یافــت و ســعی میشــود
از طریــق تغییرهــای فنــی و کارایــی عوامــل
تولیــد ،ســطح کیفــی ایــن منابــع ارتقــاء یابــد.
بــر همیــن اســاس بهکارگیــری کاراتــر عوامــل
کار و ســرمایه ،در کنــار فنــاوری ،شــرایط بــرای
افزایــش ســطح بهــرهوری کل عوامــل تولیــد در
فعالیتهــای اقتصــادی فراهــم میشــود چــرا کــه
رشــد اقتصــادی مســتمر و باالتــر در کل اقتصــاد
منجــر بــه انتقــال ســریعتر ســاختار تولیــد از
یــک مرحلــه بــه مرحلــه دیگــر توســعه اقتصــادی
شــده و در ایــن تغییرهــای ســاختاری ،ســهم
بــاالی بهــرهوری کل عوامــل تولیــد در رشــد
اقتصــادی منجــر بــه فراهمســازی تولیــد خــوب
بــه جــای تولیــد بــد (بهکارگیــری منابــع فیزیکــی
بــه جــای تغییــر کیفــی تولیــد) میشــود .در
عصــر حاضــر نقــش کیفیــت ســرمایه انســانی در
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Introduction: In economic literature,
using economic growth resources and
parameters (work, capital and technology) are important in the process of
economic growth and development.
When the economy has a higher level
of development, application of physical and human resource intensity will
gradually reduce and we try to improve the quality level of resources
by technical changes and changes in
the efficiency of the factors of production. Therefore, by using capital and
work factors more efficiently as well
as technology, conditions for increasing the total productivity of production
factors in economic activities are provided because continuous and higher
level of economic growth in the whole
economy leads to faster transition of
production s
tructure from one s
tage
to another in economic development.
In these structural changes, the higher
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یــک سیســتم منســجم و هماهنــگ بــرای دســتیابی
بــه اهــداف باالتــر رشــد اقتصــادی حایــز اهمیــت
اســت ،بهگونـهای کــه نیــروی کار بــا دانــش باالتــر
دارای بهــرهوری باالتــری خواهــد بــود و بهــرهوری
بــاالی نیــروی کار بهعنــوان موتــور محرکــه رشــد
اقتصــادی شــناخته میشــود.
روش :ایــن مطالعــه درصــدد بررســی کیفیــت
ســرمایه انســانی نیــروی کار در بخــش صنعــت
و بــه تفکیــک اســتانها ،بــا اســتفاده از شــاخص
ضریــب جینــی ســطح تحصیــات نیــروی کار و
تأثیــر ایــن شــاخص بــر روی بهــرهوری نیــروی کار
در دوره زمانــی  1392-1379و بــا اســتفاده از مــدل
پانــل پویــا اســت .تحقیــق حاضــر از نظــر ماهیــت و
روش توصیفــی و از نظــر هــدف کاربردی اســت .در
ایــن تحقیــق بــرای جمـعآوری مباحــث تئوریــک از
روش کتابخان ـهای (کتــب و مقــاالت) ،اســنادکاوی
و فیشبــرداری اســتفاده شــد .جامعــه آمــاری
تحقیــق شــامل کلیــه اطالعــات و آمــار مربــوط بــه
متغیرهــای تحصیــات نیروی کار (ســرمایة انســانی)
و بهــرهوری نیــروی کار در بخــش صنعــت کشــور
اســت و نمونــه مــورد بررســی نیــز اطالعــات و
آمــار بخــش صنعــت بــه تفکیــک اســتانی میباشــد.
بــرای گــردآوری دادههــای مــورد نیــاز از ســریهای
زمانــی ،نماگرهــای اقتصــادی ،مجلههــا و آمارهــای
منتشرشــده بهوســیله مرکــز آمــار ایــران اســتفاده
شــده اســت.
یافتههــا :نتایــج محاســبه شــاخص ضریــب
جینــی ســطح تحصیــات نیــروی کار نشــان داد
کــه در همــه اســتانها و در طــی دوره مطالعــه
پراکندگــی ســطح تحصیــات نیــروی کار کاهــش
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contribution of productivity of all the
production factors will lead to better
production instead of bad production
(using physical resources rather than
the quality change of production)..
Nowadays, the quality of human capital plays an important role in a coherent
and coordinated system 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 investigate the human capital quality of the
workforce in the industrial sector and
in the provinces by using the dynamic
panel model and workforce education
level of the Ginni coefficient index
and its effect on workforce productivity 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 study included all information and statistics related to the variables of workforce education (human capital) and workforce
productivity in the industrial sector of
the country, and the sample was also
the information and statistics of the in-
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یافتــه اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه بــرآورد مــدل
تحقیــق در مییابیــم کــه همــه متغیرهــای توضیحــی
تحقیــق (ضریــب جینــی ســطح تحصیــات نیــروی
کار ،دســتمزد ســرانه ،ســرمایه فیزیکــی ســرانه و
شــاخص تکنولــوژی) ،دارای تأثیــر معنــاداری بــر
بهــرهوری نیــروی کار میباشــند .وقفــه متغیــر
وابســته (بهــرهوری نیــروی کار) ،تأثیــر مثبتــی بــر
بهــرهوری نیــروی کار دارد و نشــاندهنده ایــن
موضــوع اســت کــه پویاییهــای بهــرهوری نیــروی
کار در جهــت مثبــت عمــل مینمایــد .از بیــن
متغیرهــای مــورد بررســی ،متغیــر دســتمزد ســرانه
نیــروی کار در بخــش صنعــت ،بیشــترین تأثیــر را
بــر متغیــر وابســته تحقیــق یعنــی بهــرهوری نیــروی
کار دارد .اثــر توزیــع آمــوزش و یــا توزیــع ســطح
تحصیــات نیــروی کار بخــش صنعــت ،بــر روی
بهــرهوری نیــروی کار منفــی اســت و در نهایــت
ســرمایه فیزیکــی ســرانه و شــاخص تکنولــوژی نیــز
اثــر مثبتــی بــر بهــرهوری نیــروی کار دارد.
بحــث :اهمیــت نیــروی کار در فرآینــد تولیــد
در ســطح کالن و خــرد روشــن اســت امــا بهرغــم
تأکیــد در سیاســتگذاریها ،عملکــرد بهــرهوری
نیــروی کار در اقتصــاد ایــران طــی دهههــای اخیــر
نشــان میدهــد کــه از تــوان بالقــوه نیــروی کار در
فرآینــد تولیــد اســتفاده نشــده اســت؛ بــا توجــه بــه
نتایــج تحقیــق مبنــی بــر اینکــه بیشــترین تأثیــر را
متغیــر دســتمزد ســرانه بــر بهــرهوری نیــروی کار
میگــذارد و اینکــه ایــن متغیــر بهعنــوان شــاخص
انگیزشــی نیــروی کار در مــدل وارد شــده اســت،
پیشــنهاد میشــود کــه بــه عوامــل انگیزشــی
نیــروی کار بهویــژه ســطح دســتمزد توجــه ویــژهای

dustrial sector by province. Data were
collected using time series, economic
indicators, magazines and published
statistics by the Statistical Center of
Iran.
Findings: The results of the Ginni
coefficient index of the level of education of the workforce showed that in all
provinces during the study period the
dispersion of the level of education of
the workforce has decreased.. Considering the estimation of research model,
all explanatory variables of research
(Gini coefficient of education level of
the workforce, per capita wage, physical capital per capita and technology
indicator) had a significant effect on
workforce productivity. Dependent
)variable lag (workforce productivity
had a positive and significance relationship with workforce productivity
which, shows that workforce productivity dynamics acts positively . Among
s
tudied variables, the variable workforce per capita wage in the industrial
sector had the most effect on dependent
variable, workforce productivity. The
Effect of training distribution or workforce education level distribution in the
industrial sector is negative on workforce productivity. At las
t, physical
capital per capita and technology index
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had positive and significant effect with
workforce productivity.
Discussion: The importance of workforce in the production process at the
macro and micro level is clear, however, despite the emphasis on policies,
the performance of workforce productivity in the Iranian economy in recent
decades has shown that the potential
of the workforce in the production
process has not been used. Considering the results of the research, that the
per capita wage variable has the greatest 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 suggested 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 industrial sector,
the dispersion of workforce education
must be reduced
Keywords: workforce productivity,
education level, Ginni coefficient, Dynamic panel model
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مقدمه
آدام اســمیت بــرای اولیــن بــار در اثــر
،»مشــهور خــود بــا عنــوان «ثــروت ملــل
بــر نقــش ســرمایه انســانی و اهمیتــی کــه
ســرمایهگذاری در ایــن خصــوص بــر رشــد
 در تفکــرات.اقتصــادی دارد تأکیــد کــرد
 مهارتهــای توســعهیافته نیــروی،اســمیت
، بــه منزلــه یــک ابــزار ســرمایهای،کار
موجــب ارتقــای ســطح بهــرهوری تولیــد
) مشــهور1959( 1 از نظــر شــولتز.میشــود

 تواناییهــای اکتســابی انســان مهمتریــن منبــع رشــد،»بــه پــدر «تئــوری ســرمایه انســانی
، هنگامــی کــه در بخــش ســرمایه انســانی ســرمایهگذاری شــود، بــه اعتقــاد او.بــوده اســت
1. Schultz, T.W
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بهــرهوری نیــروی انســانی افزایــش مییابــد و افزایــش بهــرهوری موجــب افزایــش تولیــد
و درآمــد میشــود (مهدیپــور .)1380 ،مینســر )1974( 1آمــوزش را از طریــق دســتمزد
نیــروی کار و بــا رویکــردی متفــاوت از الگــوی رشــد سولو-ســوان )1956( 2و ســرمایه
انســانی را بهعنــوان یــک متغیــر درونزا وارد الگوهــای رشــد کــرد .مینســر ،بــر نقــش
آمــوزش در ارتقــای قابلیــت نــوآوری افــراد و نیــز ســازگاری بــا فنآوریهــای جدیــد
بهمنظــور ســرعت بخشــیدن بــه توســعه تکنولوژیــک تأکیــد کــرد .در مطالعــات اخیــر دو
روش بــرای تعدیــل الگــوی رشــد نئوکالســیکها و گنجانــدن ســرمایه انســانی در آن مطــرح
شــده اســت .روش اول کــه توســط منکیــو 3و همــکاران ( )1992مطــرح گردیــد ،ســرمایه
انســانی (آمــوزش) را بهعنــوان یــک عامــل در ســایر عوامــل تولیــدی در نظــر میگیرنــد.
در روش دوم ،بــا متغیــر دانســتن رشــد بهــرهوری کل ،آن را بــه ســطح یــا نــرخ تغییــر
ســرمایه انســانی وابســته میداننــد .بــر ایــن اســاس ،ســرمایه انســانی از طریــق ارتقــاء
بهــرهوری و فنــاوری ،میتوانــد بــر رشــد اقتصــادی اثرگــذار باشــد (پیلــهور.)1391 ،
الگوهــای شــکل گرفتــه براســاس روش دوم بــه الگوهــای رشــد درونزا مشــهورند.
براســاس نظریههــای رشــد درونزا عوامــل اثرگــذار بــر بهــرهوری ،رشــد اقتصــادی را
بهطــور دائــم تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد .یکــی از ایــن عوامــل اثرگــذار ،ســرمایه انســانی
اســت کــه میتوانــد بــر بهــرهوری اثــر گذاشــته و در نهایــت ،رشــد اقتصــادی را افزایــش
دهــد (بنحبیــب و اشــپیگل .)1994 ،4بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام گرفتــه درخصــوص
رابطــه ســرمایه انســانی و بهــرهوری نیــروی کار ،میتــوان اثــرات آمــوزش را اینگونــه
بیــان نمــود:
 آمــوزش ،ســرمایه انســانی در نیــروی کار را افزایــش میدهــد کــه ایــن امــر خــود2. Solow-Sowan
4. Benhabib, Jess and Spiegel Mark

			1. Mincer, Jacob
		3. Mankiw, Romer and Weil
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منجــر بــه افزایــش بهــرهوری نیــروی کار و ارتقــاء رشــد اقتصــادی (تئــوری نئوکالســیکها)
میشــود.
 آمــوزش میتوانــد قــدرت ابــداع و نــوآوری را در اقتصــاد افزایــش دهــد و بــهایجــاد دانــش و تکنولوژیهــای جدیــد دامــن بزنــد و فرآینــد تولیــد و رشــد را (تئوریهــای
رشــد درونزا) بهبــود بخشــد.
 آمــوزش بــه انتشــار و انتقــال دانــش کــه بــرای آگاهییافتــن از فرآینــد جدیــداطالعــات و بـهکار بــردن موفــق تکنولوژیهــای جدیــد مــورد نیــاز اســت ،کمــک نمایــد و
منجــر بــه رشــد اقتصــادی میشــود (یانــگ 1و همــکاران.)2015 ،
ســهم مثبــت و قابــل توجهــی از ســرمایههای انســانی از طریــق توســعه آمــوزش و
پــرورش اســت و شــاهد همبســتگی مثبتــی بیــن توســعه آمــوزش و پــرورش و بهــرهوری
میباشــیم؛ توجــه نکــردن بــه مســئله آمــوزش و ســرمایه انســانی در نهایــت مانــع رشــد
و توســعه ســریع اقتصــادی میشــود (فلشــر و همــکاران .)2010 ،2آمــوزش اثــرات
چندبعــدی بــر اقتصــاد دارد .از ســویی تأثیــر مثبــت بــر رشــد اقتصــادی دارد و از ســوی
دیگــر باعــث کاهــش فقــر و ایجــاد یــک محیــط اجتماعــی و سیاســی مناســب بــرای جذب
ســرمایه میشــود کــه بــه نوبــه خــود باعــث پــرورش کارگرانــی مولدتــر و بــا فرهنــگ
باالتــر و همچنیــن ایجــاد فضایــی کاراتــر بــرای تأثیرگــذاری بیشــتر سیاســتهای اجتماعــی
و اقتصــادی میشــود و در کل نقــش مثبــت آمــوزش در افزایــش بهــرهوری نیــروی کار
بــه خوبــی شــناخته شــده اســت (فــاگ و همــکاران.)1998 ،3
جنبــه آموزشــی ســرمایه انســانی را اصطالحــ ًا برخــورداری آموزشــی مینامنــد
کــه متداولتریــن شــاخصهایی کــه بــرای ارزیابــی آن ارائــه شــدهاند عبارتنــد از :نــرخ
1. Yang
2. Fleisher
3. Flug
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ثبتنــام ،هزینههــای آموزشــی ،نــرخ باســوادی ،تعــداد متخصصــان و مهندســان و
تکنســینها ،متوســط ســالهای تحصیــل نیــروی کار ،نســبت شــاغالن دارای تحصیــات
عالــی بــه کل شــاغالن و غیــره؛ کــه در ایــن بیــن دو شــاخص اول ،شــاخصهایی از نــوع
نهــاده بــوده و بقیــه شــاخصهای از ســنخ ســتاده میباشــند.
برمبنــای مطالعــات نظــری یادشــده ،مطالعــات تجربــی زیــادی (ازجملــه بنحبیــب و
اشــپیگل1994 ،؛ بــرو و ســاالی مارتیــن1؛  )1995در تأییــد ایــن الگوهــا صــورت گرفتــه
و نشــان داده شــده اســت کــه ســرمایه انســانی دارای اثــر مثبــت بــر رشــد اقتصــادی
اســت .ولــی در همیــن حــال ،بــه مطالعــات تجربــی دیگــری نیــز برخــورد میکنیــم
(پریجــت1996 ،2؛ اســام3؛  )1995کــه چنــدان بــا مباحــث نظــری همســو نبودهانــد و
از بیمعنابــودن اثــر آمــوزش و در بعضــی مــوارد منفــی بــودن آن روی رشــد اقتصــادی،
حکایــت دارنــد .در پاســخ بــه ایــن عــدم همســویی بیــن مباحــث نظــری و تجربــی و
علتیابــی آن ،مطالعــات مختلفــی انجــام شــده اســت .گروهــی عــدم لحــاظ کیفیــت
ســرمایه انســانی در مطالعــات را منشــأ ایــن اختــاف دانســتهاند (بــرو و لــی )1997 ،4و
گروهــی دیگــر مدعــی شــدند کــه کانــال اثرگــذاری تحصیــات روی رشــد اقتصــادی،
کانــال ضعیفــی اســت و در حقیقــت ،رشــد اقتصــادی را عامــل توســعه ســرمایه انســانی
دانســتند (بیلــز و کلنــو .)2000،5ازجملــه کســانی کــه در پاســخگویی بــه ایــن مشــکل
تــاش نمودهانــد ،لوپــز 6و همــکاران ( )1998هســتند .ایــن پژوهشــگران ،در مقالــهای
بیــان کردهانــد کــه نادیدهگرفتــن چگونگــی توزیــع تحصیــات نیــروی کار ،موجــب
بــروز مشــکل ،یعنــی منفیشــدن اثــر ســرمایه انســانی بــر روی رشــد اقتصــادی در بیــن
کشــورهای مختلــف شــده اســت.
3. Islam
6. Lopez and Wang

		2. Pritchett
		5. Bils and Klenow

		1. Barro and Sala-i-Martin
			4. Barro and Lee
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بنابرایــن ایــن مطالعــه درصــدد بررســی کیفیــت ســرمایه انســانی نیــروی کار در بخــش
صنعــت و بــه تفکیــک اســتانها ،بــا اســتفاده از شــاخص ضریــب جینــی ســطح تحصیــات
نیــروی کار و تأثیــر ایــن شــاخص روی بهــرهوری نیــروی کار در دوره زمانــی -1379
 1392میباشــد .بهعبــارت دیگــر ،نخســت شــاخص ضریــب جینــی ســطح تحصیــات
نیــروی کار بخــش صنعــت بــه تفکیــک اســتانها محاســبه میشــود و اســتانها از نظــر
شــکاف آموزشــی و رونــد تغییــر ایــن شــکاف مــورد بررســی قــرار میگیرنــد و ســپس
بــا اســتفاده از مــدل پانــل پویــا ،ضمــن بررســی پویاییهــای بهــرهوری نیــروی کار ،تأثیــر
شــاخص کیفــی ســرمایه انســانی بــر بهــرهوری نیــروی کار مــورد ســنجش قــرار میگیــرد.
پیشینة تجربی
 -1پیشینة تجربی داخلی
بهرامــی ( )1394در مطالعـهای بــا عنــوان ارزیابــی تأثیــر انباشــتگی صنعتــی و کیفیــت
ســرمایه انســانی بــر بهــره وری نیــروی کار (مثــال مــوردی :مــواد غذایــی و آشــامیدنی
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
محاســبه بــه ارزیابــی تأثیــر آن بــر روی بهــرهوری نیــروی کار پرداختــه اســت .نتایــج
حاصلــه حاکــی از ایــن میباشــد کــه ضریــب جینــی آمــوزش رابطــه معنــادار و منفــی
را بــا بهــرهوری نیــروی کار دارد کــه نشــان دهنــده لــزوم بهکارگیــری سیاســت کاهــش
پراکندگــی ســطح تحصیــات نیــروی کار بــرای بهبــود بهــرهوری میباشــد .پیلــهور
( )1391در مطالع ـهای بــا عنــوان «تأثیــر بهداشــت و آمــوزش بــر بهــرهوری نیــروی کار»
در بــازه زمانــی  1387-1344و بــه روش خودتوضیحــی بــا وقفههــای توزیعــی ،1بــه ایــن
1. ARDL
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نتیجــه رســیده اســت کــه اثــر توزیــع ســرمایه انســانی بــر روی بهــرهوری نیــروی کار و
بــه تبــع آن بــر روی رشــد اقتصــادی ،منفــی اســت؛ یعنــی بــرای بهبــود بهــرهوری و رشــد
اقتصــادی ،بایــد پراکندگــی تحصیــات را کاهــش داد .بــه عبــارت دیگــر ،بایــد بــه جــای
تمرکــز روی آمــوزش عالــی ،بــر روی مقاطــع ابتدایــی تــا دبیرســتان تأکیــد کــرد .همچنیــن
ضریــب منفــی متغیــر دســتمزد ســرانه اســمی ،حاکــی از کاهــش قــدرت خرید نیــروی کار
در دوره مــورد بررســی میباشــد .امینــی ( )1387در مطالع ـهای بــه بررســی نقــش ســطح
تحصیــات نیــروی کار بــر بهــرهوری کل عوامــل تولیــد در بخــش کشــاورزی پرداختــه
اســت .نتایــج بیانگــر آن اســت کــه از طریــق باالبــردن ســطح آمــوزش و تحصیــات نیروی
کار میتــوان بــر رشــد بهــرهوری کل عوامــل تولیــد افــزود .متوســط ســالهای تحصیــل
شــاغالن ،درصــد شــاغالن دارای آمــوزش عمومــی و عالــی ،در کوتاهمــدت و بلندمــدت
تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر رشــد بهــرهوری کل عوامــل تولیــد دارنــد .در کل دوره
مــورد بررســی نقــش آمــوزش عمومــی در افزایــش بهــرهوری بیشــتر از آمــوزش عالــی
بــوده اســت ولــی در ســالهای برنامــه ســوم توســعه نقــش آمــوزش عالــی بیشــتر شــده
اســت و شــاخص میــزان بهرهبــرداری از ظرفیــت در قابلیــت نســبت بــه تولیــد بالفعــل
بــه بالقــوه و بهــرهوری ســرمایه ،تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر رشــد بهــرهوری دارد .نیلــی
و نفیســی ( )1382در مطالعــه خــود ،چگونگــی تأثیــر ســرمایه انســانی بــر رشــد اقتصــادی
را بهصــورت ســری زمانــی و بــا در نظــر گرفتــن توزیــع آمــوزش ،بــه معنــی میــزان
پراکندگــی ســالهای تحصیــل در بیــن شــاغالن بــرای ایــران مــورد بررســی قــرار داده و
نشــان دادهانــد کــه بــا افزایــش پراکندگــی ســالهای تحصیــل شــاغالن ،رشــد اقتصــادی
کاهــش پیــدا کــرده اســت .از ایــن رو ،تمرکــز بــر ارتقــاء ســطح تحصیلــی شــاغالن در
ســطوح ابتدایــی تــا دبیرســتان بــه جــای آمــوزش عالــی ،افزایــش رشــد اقتصــادی را از
کانــال رشــد بهــرهوری نیــروی کار در پــی خواهــد داشــت.
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 -2پیشینة تجربی خارجی
یانــگ 1و همــکاران ( ،)2015در تحقیقــی بــا عنــوان «تجزیــه و تحلیــل نابرابــری
آمــوزش و پــرورش در چیــن» ،بــا اســتفاده از شــاخص ضریــب جینــی ســطح تحصیــات
جمعیــت ،بــه تجزیــه و تحلیــل ایــن شــاخص در ســطح اســتانهای چیــن پرداختهانــد.
نتایــج ایــن تحقیــق نشــاندهنده کاهــش شــکاف آموزشــی در بیــن اســتانها بــوده و
همچنیــن شهرنشــینی و توســعه روســتاها نیــز از عوامــل مؤثــر بــر کاهــش ایــن شــکاف
معرفــی شــده اســت .آگــراوال )2014( 2در تحقیقــی مشــابه بــا عنــوان «نابرابریهــای
آموزشــی در شــهرها و روســتاهای هنــد» ،بــا محاســبه شــاخص ضریــب جینــی ســطح
تحصیــات جمعیــت در بیــن شــهرها و روســتاهای هنــد بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت
کــه در دوره مطالعــه ،نابرابــری آموزشــی در شــهرها و روســتاها کاهــش یافتــه اســت امــا
هنــوز شــکاف بســیار بزرگــی بیــن جمعیــت روســتاها و شــهرها از نظــر آموزشــی وجــود
دارد .گلــوو و همــکاران )2014( 3در یــک مطالعــه بــا عنــوان «ســهم آمــوزش و پــرورش در
رشــد اقتصــادی :مــروری بــر شــواهد» ،بــا توجــه ویــژه بــر یــک برنامــه بــرای کشــورهای
جنــوب صحــرای آفریقــا ،نشــان دادنــد کــه کیفیــت آمــوزش و پــرورش در کشــورهای
جنــوب صحــرای آفریقــا بســیار پایینتــر از دیگــر کشــورهای در حــال توســعه میباشــد.
همچنیــن ،نتایــج نشــان داد کــه تأثیــر آمــوزش بــر رشــد اقتصــادی در کشــورهای جنــوب
صحــرای آفریقــا بــه دلیــل کیفیــت پاییــن مــدارس ،کمتــر از کشــورهای دیگــر اســت.
بلــوم 4و همــکاران ( )2004بــا اســتفاده از تکنیــک  SLS2دریافتنــد کــه امیــد بــه زندگــی
و آمــوزش دارای اثــر مثبــت روی بهــرهوری نیــروی کار اســت .بهبــود در بهداشــت،
1. Yang
2. Agrawal
3. Glewwe
4. Bloom
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تولیــد را نــه تنهــا از طریــق بهــرهوری نیــروی کار بلکــه همچنیــن از طریــق انباشــت
ســرمایه ،افزایــش میدهــد .ایــن مطالعــه همچنیــن نشــان داد کــه بهبــود در یــک ســال
امیــد بــه زندگــی جمعیــت منجــر بــه  %۴افزایــش در تولیــد میشــود .مــک دونالــد و
رابرتــز )2001( 1در یــک مطالعــه تجربــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آمــوزش بهعنــوان
ســرمایه انســانی ،نقــش مهمــی در رشــد بهــرهوری و رشــد اقتصــادی کشــورها دارد .امــا
در کشــورهای در حــال توســعه نقــش بهداشــت در رشــد بهــرهوری و رشــد اقتصــادی
نســبت بــه آمــوزش بیشــتر اســت .نالــس و اوون )1995( 2طــی یــک بررســی تجربــی کــه
بــا دادههــای مقطعــی  77کشــور بــا ســطوح گوناگــون توســعهیافتگی صــورت گرفتــه،
رابطــه بیــن ســرمایه انســانی و رشــد اقتصــادی را مــورد ارزیابــی قــرار داده و دریافتنــد
کــه همبســتگی قــوی بیــن بهداشــت و رشــد اقتصــادی برقــرار میباشــد ،ولــی همبســتگی
بیــن آمــوزش و رشــد اقتصــادی ضعیــف اســت.
روش
براســاس روش مطــرح شــده توســط نالــس و اوون ( ،)1995بــا واردکــردن ســرمایه
انســانی در الگــوی رشــد ســولو ،میتــوان بــه بررســی رابطــه آمــوزش و رشــد بهــرهوری
نیــروی کار پرداخــت .فــرض بــر ایــن اســت کــه ،تابــع تولیــد کاپ-داگالس بــا بازدهــی
ثابــت نســبت بــه مقیــاس اســت.
()1

Yt = Kta Etβ (At Lt)1-a-β-γ, 0˂ α, β, γ ˃1 α + β + γ ˂ 1

در فرمــول بــاال  Yتولیــد K ،ســرمایه فیزیکــی E ،ســرمایه انســانی آمــوزشL ،
نیــروی کار و Aســطح تکنولــوژی میباشــد
1. McDonald
2. Knowles and Owen
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e ̅= E/AL, k ̅= K/AL

بــه ترتیــب موجــودی ســرمایه فیزیکــی و آمــوزش ســرانه نیــروی کار مؤثــر میباشــند.
بهطــور مشــابه y ̅ = Y/AL ،تولیــد ســرانه نیــروی کار مؤثــر اســت .بنابرایــن ،تابــع
تولیــد ســرانه را بــه صــورت زیــر میتــوان نشــان داد:

()2

̅ yt̅ = k ̅ e ̅ h

γ
t

α β
t t

لوپــز و همــکاران معتقدنــد کــه متغیــر آمــوزش بــه تنهایــی بــرای تبییــن رشــد
اقتصــادی کشــورها مناســب نیســت و بــه همیــن دلیــل ،توزیــع آمــوزش را نیــز وارد الگــو
میکننــد .اگــر بخواهیــم در معادلــه تابــع تولیــد ،شــاخص توزیــع تحصیــات را نیــز
دخالــت دهیــم ،بدیــن منظــور بایــد در تابــع تولیــد هــر فــرد ،افــزون بــر ســرمایه فیزیکــی
و ســرمایه انســانی (آمــوزش) ،شــاخص دیگــری کــه نشــاندهنده تواناییهــای هــر فــرد
باشــد را نیــز وارد کنیــم .در بیــان ریاضــی ایــن مطلــب ،لوپــز و همــکاران بدیــن صــورت
عمــل نمودنــد:
تابع تولید زیر را برای فرد در نظر میگیریم:

()3

Yi=AK αi h

α
i

β
i

کــه در آن  Yiارزش افــزوده ایجــاد شــده از ســوی فــرد  iام (بهــرهوری نیــروی کار)A ،

ضریــب بهــرهوری کل Ki ،ســهم ســرمایه فیزیکــی و  αiپارامتــری انعــکاس دهنــده ســطح
توانایــی فــرد  iام و  hiســطح آمــوزش فــرد  iام اســت..
 Kبیانگــر کلیــه عوامــل قابــل مبادل ـهای اســت کــه دارای تولیــد حاشــیهای برابــری
بــرای فــرد باشــند .بــه همیــن دلیــل میتوانیــم فــرض کنیــم کــه در محاســبه مقــدار کالن
 Kنیــاز بــه لحــاظ کــردن توزیــع آن نیســت.
مقدار متوسط یا سرانه ارزش افزوده عبارت است از:
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()4
کــه در آن  y0ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی یــا همــان بهــرهوری نیــروی کار،

N

تعــداد افــراد در اقتصــاد k0 ،متوســط و یــا ســرانه ذخیــره داراییهــای قابــل مبادلــه ،عبــارت
داخــل کروشــه بیانگــر مجمــوع ســرانه ســطح آمــوزش و  αMو  hMهــم حداکثــر ســطح
توانایــی و آمــوزش بــرای جمعیــت اســت .واضــح اســت کــه درآمــد ســرانه در معادلــه
( )4مســتقل از توزیــع  hدر بیــن جمعیــت نیســت .متغیــر  Hرا بــه صــورت زیــر تعریــف
میکنیــم:

()5
ایــن تابــع را بــا بســط تیلــور درجــه دوم ،حــول نقاط متوســط آمــوزش ( )h0و متوســط
توانایــی ( )α0تقریــب میزنیــم و از نتیجــه بهدســت آمــده لگاریتمگیــری میکنیــم تــا بــه
معادله ( )6برســیم:
)(6

میتــوان نشــان داد کــه اگــر آمــوزش بهطــور بهینــه تخصیــص داده شــود (اگــر
تولیــد حاشــیهای آمــوزش در ســطح تمــام افــراد یکســان شــود) ،در آن صــورت =
1و

ρ

خواهــد بــود .بــرای آنکــه مســئله را در حالــت کلــی مــورد بررســی

قــرار دهیــم ،فــرض میکنیــم کــه

کــه در آن  θمیتوانــد مقادیــر یــک،

کمتــر از یــک و یــا بزرگتــر از یــک را بپذیــرد .ایــن بــدان معنــی اســت کــه همبســتگی
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کامــل بیــن آمــوزش و توانایــی وجــود داشــته و انحــراف از اســتاندارد آمــوزش دقیقــا
منعکسکننــده انحــراف از اســتاندارد توانایــی خواهــد بــود .بــرای نشــان دادن ایــن مطلــب،
یــک بیشینهســازی دومرحلـهای نیــاز اســت کــه بیــان جزئیــات آن از حوصلــه ایــن تحقیــق
خــارج اســت .امــا در نهایــت پــس از بیشینهســازی بــه معادلــه ( )7خواهیــم رســید کــه
رابطــه ســمت چــپ معادلــه ،همــان عبــارت داخــل لگاریتــم جملــه آخــر رابطــه ( )6اســت
و  Mمعــرف عالمــت ایــن عبــارت اســت.
و یا:
)(7

حال براساس معادله ( ،)7در صورتی که  1 =θباشد (حالت توزیع بهینه آموزش) ،یعنی

ایــن ،بــدان معنــا اســت کــه جملــه آخــر معادلــه ( ،)6روی درآمــد ســرانه بــدون تأثیــر
ا ست .
اگــر  θ > 1باشــد یعنــی

و بــا توجــه بــه اینکــه میدانیــم  α > 1و

خواهیم داشــت:

لذا ،جمله آخر معادله ( )6دارای اثر منفی بر روی درآمد سرانه خواهد بود.
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اگر  1 < θباشد یعنی،

خواهیم داشت:

یعنی اثر جمله آخر رابطه ( )6روی درآمد سرانه مثبت خواهد بود.
بــا توجــه بــه مبحــث فــوق و بــر طبــق نظریــه لوپــز ،تومــاس و ونــگ ( ،)1998بــرای
هــر منطقـهای ،یــک توزیــع بهینــه فرضــی آمــوزش وجــود دارد کــه آن را * σhمینامیــم.
اگــر  σh* =σhباشــد ،اثــر توزیــع آمــوزش روی بهــررهوری نیــروی کار بهطــور کامــل
از بیــن مـیرود.
اگــر  σh* > σhباشــد ،اثــر توزیــع آمــوزش روی بهــرهوری نیــروی کار مثبــت بــوده و
ایــن بــدان معنــی اســت کــه میتــوان بــا افزایــش پراکندگــی آمــوزش ،بهــرهوری نیــروی
کار را افزایــش داد.
اگــر  σh*< σhباشــد ،اثــر توزیــع آمــوزش روی بهــرهوری نیــروی کار منفــی شــده و
ایــن بــدان معنــا اســت کــه میتــوان بــا کاهــش پراکندگــی آمــوزش ،بهــرهوری نیــروی
کار را افزایــش داد.
روش
روش انجــام ایــن تحقیــق براســاس رهیافــت دادههــای پنــل پویــا میباشــد .بنابرایــن
بــه منظــور ارزیابــی نقــش توزیــع ســرمایه انســانی بــر روی رشــد بهــرهوری نیــروی کار،
مــدل اقتصادســنجی زیــر را مــورد ارزیابــی قــرار میدهیــم:

در رابطــه ( ،PRO ،)24بهــرهوری نیــروی کار ،GINI ،ضریــب جینــی ســطح تحصیالت
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نیــروی کار بخــش صنعــت بهعنــوان شــاخص کیفــی ســرمایه انســانی ،K/L ،ســرمایه
ســرانه فیزیکــی ،W/l ،دســتمزد ســرانه پرداختــی بــه نیــروی کار ،TECH ،شــاخص
تکنولــوژی و  u،جــزء اخــال می¬باشــد.
در ایــن مطالعــه ،بهــرهوری نیــروی کار بــا اســتفاده از نســبت ارزش افــزوده ناخالــص
بخــش صنعــت بــه تعــداد افــراد شــاغل بخــش صنعــت در اســتانهای کشــور محاســبه
شــده اســت.
شــاخص توزیــع ســرمایه انســانی کــه همــان ضریــب جینــی آمــوزش اســت بــا
اســتفاده از رابطــه ( ،)1-3محاســبه میشــود:
)(9

 ،GINIضریــب جینــی تحصیــات ،ED ،متوســط ســالهای تحصیــل نیــروی کار Pj ،و، Pi
نســبت جمعیتــی کــه یک ســطح مشــخص از تحصیــات را طــی کردهانــد y_i ،و  ،y_jســالهای
تحصیــات در ســطح آموزشــی مختلــف و  ،nتعــداد گروههــای تحصیلــی در اطالعــات مــورد
اســتفاده شــده میباشــد .بــرای محاســبه ضریــب جینــی آمــوزش ،از هفــت گــروه تحصیلــی
انتخــاب شــده شــامل :بیســواد ،زیــر دیپلــم ،دیپلم ،فــوق دیپلم ،کارشناســی ،کارشناســی ارشــد
و دکتــری اســتفاده شــده اســت .بــرای محاســبه ایــن شــاخص ،مــا نیازمنــد محاســبه متوســط
ســالهای تحصیــل نیــروی کارهســتیم .متغیــر متوســط ســالهای تحصیــل نیــروی کار با اســتفاده
از دادههــا و اطالعــات آمــاری اخــذ شــده از مرکــز آمــار ایــران در هفــت ســطح تحصیلــی
(بیســواد ،زیــر دیپلــم ،دیپلــم ،فــوق دیپلم ،کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکتــری) و در دوره
 ،1379-1392بهصــورت زیــر محاســبه شــده اســت:
()10
کــه در آن  ،yiتعــداد ســالهای تحصیلــی گذرانــده شــده تــا ســطح تحصیلــی i؛ ،li
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تعــداد نیــروی کار در ســطح تحصیلــی  iو  ،Lتعــداد کل نیــروی کار در بخــش صنعــت
میباشــد.
عــاوه بــر شــاخص ضریــب جینــی تحصیــات ،متغیرهــای کنترلــی نیــز بــرای واقعــی
شــدن بــرآورد مــدل ،در نظــر گرفتــه شــدهاند کــه بهطــور خالصــه بــه معرفــی و نحــوه
محاســبه آنهــا در ایــن بخــش میپردازیــم.
 .1متغیــر دســتمزد حقیقــی ســرانه ،از تقســیم جمــع مــزد و حقــوق پرداختــی بابــت
جبــران خدمــات نیــروی کار و ســایر پرداختهــا (پــول ،کاال و  )...بــر شــاخص بهــا کاالهــا
و خدمــات مصرفــی و تقســیم آن بــر کل نیــروی شــاغل بخــش صنعــت مــورد مطالعــه
محاســبه میشــود.
 .2متغیــر ســرمایه فیزیکــی ســرانه کــه از تقســیم کل موجــودی ســرمایه ثابــت فیزیکــی
بــر کل نیــروی شــاغل بخــش صنعــت بهدســت میآیــد.
 .3شــاخص تکنولــوژی :تکنولــوژی دانــش نظــری و یــا فــن بهکارگیــری تجربــی
علــم در جهــت هدفهــای اقتصــادی اســت و در مفهــوم عــام دانــش فنــی افزایــش تولیــد
اســت؛ کــه در ماشــین متبلــور میشــود (ابونــوری .)1383 ،تکنولــوژی شــامل تکنولــوژی
داخلــی کــه از طریــق فعالیتهــای تحقیــق و توســعه ایجــاد میشــود و تحقیــق و توســعه
( ،)D&Rکار خالقــی اســت کــه بــه منظــور افزایــش انبــاره دانــش انجــام میگیــرد.
تکنولــوژی خارجــی کــه از طریــق واردات کاالهــای واســطهای و ســرمایهای تأمیــن
میشــود ،لــذا بــه مجمــوع واردات کاالهــای ســرمایهای (ارزش امــوال ســرمایهای اســت
کــه بهصــورت نــو یــا مســتعمل از خارجیــان خریــداری میشــود) و واســطهای (مــواد
خــام یــا کاالهــای نیمهســاختهای کــه بــه منظــور بهکارگیــری در عملیــات تولیــد کاال
(تکمیــل ،تغییــر شــکل و مونتــاژ) ،از خــارج وارد میشــوند  ،واردات تکنولــوژی اطــاق
میشــود( .مرکــز آمــار ایــران) .در ایــن تحقیــق بــرای جم ـعآوری مباحــث تئوریــک از
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روش کتابخانـهای (کتــب و مقــاالت) ،اســنادکاوی و فیشبــرداری اســتفاده شــده اســت و
بــرای گــردآوری دادههــای مــورد نیــاز از اطالعــات مرکــز آمــار ایــران در بخــش صنعــت
و بــه تفکیــک اســتانی اســتفاده شــده اســت .همچنیــن دوره مطالعــه ایــن تحقیــق نیــز دوره
 1392-1379میباشــد.
یافتهها
در ایــن بخــش قبــل از بررســی نتایــخ تخمیــن معادلــه ( ،)8ابتــدا آمــار توصیفــی
شــاخصهای آموزشــی مــورد بررســی قــرار میگیــرد و ســپس مانایــی متغیرهــای تحقیــق
را آزمــون کــرده و در صــورت نیــاز از آزمــون همجمعــی بــرای اثبــات وجــود روابــط
بلندمــدت بیــن متغیرهــای تحقیــق اســتفاده میشــود .ســپس آزمونهــای تشــخیص اعــم
از آزمــون همخطــی و آزمــون ناهمســانی واریانــس مــورد بررســی قــرار میگیــرد و در
نهایــت مــدل تحقیــق بــا اســتفاده از روش پانــل پویــا بــرآورد میشــود.
 -1ارزیابی شاخصهای آموزشی
قبــل از بررســی نتایــج تحقیــق برمبنــای مــدل تحقیــق ،الزم اســت تــا آمــار توصیفــی
شــاخصهای آموزشــی مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق بــه تفکیــک اســتانی مــورد بررســی
قــرار گیــرد .بنابرایــن در ایــن بخــش از نتایــج تحقیــق بــه بررســی رونــد متوســط رشــد و
رتبهبنــدی اســتانها از نظــر شــاخصهای متوســط ســالهای تحصیــل نیــروی کار و ضریــب
جینــی تحصیــات نیــروی کار در بخــش صنعــت در دوره  1392-1379میپردازیــم.
در مــورد تغییــرات شــاخصهای آموزشــی بــا توجــه بــه جــدول ( ،)1میتــوان گفــت
کــه از نظــر متوســط نــرخ رشــد شــاخص متوســط ســالهای تحصیــل نیــروی کار در
بخــش صنعــت طــی دوره مــورد نظــر ،اســتانهای قــم ،گیــان ،خوزســتان و همــدان دارای
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بیشــترین رشــد و اســتانهای ســمنان ،هرمــزگان و چهارمحــال بختیــاری دارای کمتریــن
رشــد بودهانــد .در رتبهبنــدی اســتانها از نظــر شــاخص متوســط ســالهای تحصیــل در
ســال  ،1392نیــز اســتانهای بوشــهر ،خوزســتان و کهکیلویــه و بویراحمــد رتبههــای اول
تــا ســوم و اســتانهای گلســتان ،قــم ،آذربایجــان غربــی و سیســتان و بلوچســتان رتبههــای
 25تــا  28را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .همچنیــن از نظــر شــاخص ضریــب جینــی
تحصیــات نیــروی کار در بخــش صنعــت ،اســتانهای گلســتان ،همــدان و کرمانشــاه ،بــه
ترتیــب بیشــترین رشــد منفــی و بــه تبــع آن باالتریــن میــزان بهبــود شــکاف آموزشــی از
نظــر ســطح تحصیــات را کســب نمودهانــد و اســتانهای ســمنان ،هرمــزگان و چهارمحــال
بختیــاری نیــز بــه ترتیــب کمتریــن رشــد منفــی و بــه تبــع آن کمتریــن بهبــود را در
شــکاف آموزشــی از نظــر ســطح تحصیــات را دارا میباشــند.
جدول ( )1نرخ رشد شاخص تحصیالت و رتبهبندی استانها از نظر این شاخصها
استان

متوسط رشد
ED

متوسط رشد

رتبه برحسب

آذربایجان شرقی

2/72

-4/49

13

9

آذربایجان غربی

2/37

-3/69

27

26

اردبیل

2/59

-4/62

20

19

اصفهان

3/08

-3/99

14

18

ایالم

3/6

-4/16

11

11

بوشهر

3/5

-3/98

1

1

تهران

3/12

-4/73

6

2

چهارمحال بختیاری

1/67

-3/01

12

5

خراسان

2/83

-3/86

18

7

خوزستان

3/61

-5/51

2

4

GINI

(سال )1392

ED

رتبه برحسب

(سال GINI )1392
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استان

متوسط رشد
ED

متوسط رشد

رتبه برحسب

زنجان

3/46

-4/63

5

6

سمنان

1/25

-1/39

23

20

سیستان و بلوچستان

3/22

-5/31

28

27

فارس

2/4

-3/52

16

14

قزوین

3/41

-4/65

17

17

قم

3/63

-3/13

26

24

کردستان

3/44

-4/67

21

18

کرمان

2/52

-4/06

4

10

کرمانشاه

3/4

-6/24

15

7

کهگیلویه و بویراحمد

3/08

-5/14

3

3

گلستان

3/6

-6/62

25

19

گیالن

3/62

-5/47

8

12

لرستان

2/53

-3/3

19

23

مازندران

3/48

-2/5

9

14

مرکزی

2/35

-2/65

7

12

هرمزگان

1/51

-1/68

10

8

همدان

3/61

-6/37

24

25

یزد

2/76

-3/88

22

21

GINI

(سال )1392

ED

رتبه برحسب

(سال GINI )1392

در رابطــه بــا رتبهبنــدی اســتانهای کشــور نیــز ،اســتانهای بوشــهر ،تهــران ،کهکیلویــه
و بویراحمــد و خوزســتان بــه ترتیــب رتبههــای اول تــا پنجــم را از نظــر کمتریــن شــکاف
آموزشــی و اســتانهای قــم ،همــدان ،آذربایجــان غربــی و سیســتان و بلوچســتان نیــز بــه
ترتیــب رتبههــای  25تــا  28را از نظــر بدتریــن وضعیــت شــکاف آموزشــی را طــی
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دوره مــورد بررســی تجربــه نمودهانــد .همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،اســتانهای دارای
تخصــص در صنایــع نفــت ،گاز ،معــدن و محصــوالت شــیمیایی ،از نظــر شــاخصهای
آموزشــی در بیــن نیــروی کار خــود وضعیــت بهتــری را دارا میباشــند کــه ایــن خــود
میتوانــد ناشــی از جذابیــت ایــن صنایــع بــرای قشــر تحصیلکــرده هــم از نظــر موقعیــت
شــغلی و هــم از نظــر درآمــدی باشــد.
 -2نتایج آزمون پایایی متغیرها
قبــل از بــرآورد تأثیــر توزیــع تحصیــات نیــروی کار بخــش صنعــت بــر بهــرهوری
نیــروی کار ،الزم اســت مانایــی متغیرهــای مــورد اســتفاده در مــدل بررســی شــود .نتایــج
حاصــل شــده بــه شــرح جــدول ( )2میباشــد کــه طبــق آن ،مقــدار آمارههــای محاســبه
شــده در تمامــی حالتهــا بــه جــز متغیــر بهــرهوری نیــروی کار ،بزرگتــر از مقــدار مربــوط بــه
ســطح اطمینــان رایــج اســت کــه فرضیــة صفــر مبنــی بــر نامانایــی متغیرهــا در ســطح احتمال
 05/0%و بــه تبــع آن ســطح اطمینــان  ،95%رد میشــود .بــه عبــارت دیگــر ،کلیــة متغیرهــا (به
جــز متغیــر بهــرهوری نیــرروی کار) ،بــا توجــه بــه آزمونهــای انجــام گرفتــه ،مانــا میباشــند.
جدول ( )2نتایج کلی آزمونهای ریشه واحد
متغیر

لوین ،لین و چو

ایم ،پسران و شین

فیشر

بهرهوری نیروی کار

)I (1

)I (1

)I (1

ضریب جینی سطح تحصیالت

)I (0

)I (0

)I (0

سرمایه فیزیکی سرانه

)I (0

)I (0

)I (0

دستمزد سرانه

)I (0

)I (0

)I (0

شاخص تکنولوژی

)I (0

)I (0

)I (0
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از آنجاکــه در بیــن متغیرهــای تحقیــق ،متغیــر بهــرهوری نیــروی کار دارای درجــه
انباشــتگی یــک هســتند (مقــدار احتمــال بــاالی  ،)0/05لــذا جهــت حصــول اطمینــان
از وج��ود رابط��ه بی��ن متغی��ر وابس��ته بـ�ا متغیرهـ�ای توضیحـ�ی و بررسـ�ی همجمعــی در
دادههــای تابلویــی ،از آزمــون پدرونــی 1اســتفاده شــد کــه نتایــج در جــدول شــماره ()3
گــزارش شــده اســت.
جدول ( )3نتایج آزمون پدرونی جهت بررسی همجمعی در مدل تحقیق
آزمون

مقدار احتمال

آماره آزمون

0/997

-2/83

آماره

0/999

3/63

ρ

>0/001

-5/84

>0/001

-5/28

1/000

6/35

>0/001

-5/91

آماره  tناپارامتریک گروهی ( )PPیا

>0/001

-4/28

آماره  tپارامتریک گروهی ( )ADFیا

آماره

Zv

تابلویی

تابلویی (

Zρ

)

Z pp

آماره  tناپارامتریک تابلویی یا

آماره  tپارامتریک تابلویی ( )ADFیا
آماره

ρ

گروهی (

~
Zρ

Zt

)

~
Z pp

~
Zt

1. Pedroni Panel co-integration test
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پدرونــی هفــت آمــاره همجمعــی تابلویــی را ارائــه نمــوده اســت .چهــار نــوع از ایــن
آمارههــا همجمعــی تابلویــی و ســه نــوع دیگــر آمارههــای همجمعــی تابلویــی میانگیــن
گروهــی هســتند .برطبــق نتایــج جــدول ( ،)3از بیــن  7آمــاره ،حداقــل  4آمــاره معنــادار
بــوده و فرضیــه صفــر (عــدم وجــود بــردار همانباشــتگی) در آنهــا رد شــده اســت .ایــن
نتایــج وجــود رابطــه بلندمــدت بیــن متغیرهــای وابســته و متغیرهــای توضیحــی را تأییــد
میکنــد.
 -3آزمونهای تشخیص
قبــل از بــرآورد نهایــی مــدل تحقیــق ،بــه بررســی آزموهــای تشــخیص میپردازیــم،
زیــرا امــکان دارد مــدل تعریفشــده دارای همخطــی و یــا ناهمســانی واریانــس بــوده
کــه بــا تعدیــل ایــن مشــکالت و اصــاح آنهــا ،نتایــج مطلوبتــری را بــه دســت آوریــم
(بالتاجــی.)2005 ،1
 -1-3آزمون همخطی
بــرای تشــخیص همخطــی بیــن متغیرهــا از آزمــون کشــف عوامــل افزایشدهنــدة
واریانــس ( )VIFاســتفاده شــد .بــرای انجــام ایــن آزمــون ابتــدا مــدل رگرســیون را
بــرآورد کــرده و ســپس آزمــون انجــام شــد.

1 Baltagi, Badi H
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جدول ( )4نتایج آزمون هم خطی
متغیرها

VIF

1/VIF

دستمزد سرانه

1/39

0/71

شاخص تکنولوژی

1/39

0/72

سرمایه فیزیکی سرانه

1/23

0/81

ضریب جینی سطح تحصیالت

1/16

0/85

Mean VIF

1/29

-

نتایــج حاصــل از آزمــون همخطــی در جــدول ( )4نمایــش داده شــده اســت کــه
طبــق آن ،میتــوان بیــان کــرد مقــدار هــر یــک از رگرســورها کمتــر از  10بــوده و بنابرایــن
همخطــی بیــن متغیرهــای توضیحــی برقــرار نمیباشــد.
 -2-3آزمون ناهمسانی واریانس
ماهیــت دادههــای تابلویــی ایجــاب میکنــد کــه در بســیاری از مطالعــات مبتنــی
بــر اینگونــه دادههــا ،مشــکل ناهمســانی واریانــس بــروز میکنــد .جــدول ( )5نتایــج
آزمونهــای ناهمســانی آزمونهــای آزمــون نســبت درســتنمایی و والــد تصحیحشــده را
نشــان میدهنــد .نتایــج حاصــل از ایــن آزمونهــا نشــان میدهــد کــه فرضیــه صفــر مبنــی
بــر همســانی واریانــس جمــات اخــال پذیرفتــه نمیشــود و مــدل دارای ناهمســانی
واریانــس میباشــد .بــرای رفــع ناهمســانی واریانــس در روش دادههــای تابلویــی پویــا ،از
روش  GMMدومرحلــهای اســتفاده شــده اســت (وادریــچ.)2010 ،1

1. Wooldridge, J. M
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جدول ( )5نتایج آزمون نسبت راستنمایی و والد تعدیلیافته
نتایج آزمون نسبت راستنمایی

p

df

>0/001

27

X2
123/02

نتایج آزمون والد تعدیلیافته
>0/001

28

2072/75

 -4نتایج برآورد نهایی مدل
یکــی از روشــهای تخمیــن مــدل دادههــای تابلویــی پویــا ،اســتفاده از روش آرالنــو و
بانــد )1991( 1اســت .ایــن روش بــرای اســتفاده از دادههــای بــا دوره زمانــی اندک مناســب
اســت .در اســتفاده از ایــن روش ،متغیــر وابســته بــا وقفههــای مشــخص بــه منظــور در
نظــر گرفتــن اثــرات پویــا وارد مــدل میشــود ،عــاوه بــر ایــن ممکــن اســت متغیرهــای
توضیحــی بــا جمــات اخــال همبســتگی داشــته باشــند ،کــه بــرای ایــن منظــور آرالنــو و
بانــد دو روش را پیشــنهاد میکننــد :یکــی از ایــن روشــها ،اســتفاده از تفاضــل مرتبــة اول
متغیرهــا بــوده و روش دیگــر اســتفاده از رویکــرد انحرافــات متعامــد میباشــد .در روش
آرالنــو و بانــد روش تفاضلگیــری مرتبــة اول بــرای از بیــن بــردن اثــرات ثابــت مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه و از مقادیــر وقف ـهدار متغیــر وابســته بهعنــوان متغیرهــای ابــزاری
اســتفاده میشــود و از ماتریــس متغیرهــای ابــزاری بــرای ایجــاد تخمینزنندههــای
ســازگار اســتفاده شــده و آمــارة آزمــون ســارجان بــرای تعییــن مشــخص بــودن معادلــه
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .در ایــن آزمــون اگــر فــرض صفــر پذیرفتــه شــود ،بیانگــر
ایــن اســت کــه معادلــه بیــش از حــد مشــخص بــوده و مــدل بــه متغیرهــای ابــزاری
نیازمنــد اســت ،بنابرایــن بایــد از مقادیــر وقفــهدار متغیــر وابســته بهعنــوان متغیرهــای
1. Arellano, M. Bond

123

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

ابــزاری بــرای رفــع همبســتگی بیــن متغیرهــای توضیحــی و جمــات اخــال اســتفاده
نمــود .همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن کــه در اســتفاده از روش تفاضلگیــری مرتبــة اول،
جمــات اخــال از فرآینــد خودرگرســیونی مرتبــة اول پیــروی میکننــد ،لــذا بــرای اینکــه
روش آرالنــو و بانــد منجــر بــه تخمینزنندههــای ســازگار مــدل شــود الزم اســت مرتبــة
خودرگرســیونی جمــات اخــال مــورد آزمــون قــرار گیــرد (آرالنــو و بانــد .)1991 ،الزم
بــه ذکــر اســت کــه روش آرالنــو و بانــد در صورتــی بــه تخمینزنندههــای ســازگار
میانجامــد کــه مرتبــة خودرگرســیونی جملــة اخــال از مرتبــة  2نباشــد ،زیــرا بــر اســاس
روش تفاضــل مرتبــة اول ،جمــات اخــال از فرآینــد مرتبــة اول تبعیــت میکننــد .در ایــن
قســمت بــه بــرآورد مــدل بــا اســتفاده از روش آرالنــو و بانــد پرداختــه میشــود .در ایــن
روش بــه منظــور حــذف اثــرات ثابــت از تفاضلگیــری مرتبــة اول اســتفاده میشــود.
نتایــج بــرآورد تحقیــق بــه روش آرالنــو و بانــد را در جــدول ( )6مشــاهده میشــود.
جدول ( )6نتایج نهایی تخمین مدل بعد از رفع ناهمسانی
ضریب

خطای معیار

Z

p

(بهرهوری نیروی کار)

1/058

0/0038

274

>0/001

( GINIضریب جینی تحصیالت)

-0/125

0/0059

-21/01

>0/001

( K/Lسرمایه فیزیکی سرانه)

0/0087

0/0023

78/3

>0/001

( W/Lدستمزد سرانه)

0/161

0/0122

13/22

>0/001

( TECHشاخص تکنولوژی)

0/0138

0/00227

6/09

>0/001

عرض از مبدأ

-0/262

0/488

-5/38

>0/001

متغیر
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بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل شــده از بــرآورد مــدل نهایــی مشــاهده میشــود کــه
تمامــی ضرایــب متغیرهــای توضیحــی مــورد اســتفاده در ســطوح اطمینــان  %95و
 %99معنادارنــد .وقفــه متغیــر وابســته (بهــرهوری نیــروی کار) ،دارای تأثیــر معنــادار و
مثبتــی بــر بهــرهوری نیــروی کار دارد و بــه ازای یــک درصــد افزایــش در بهــرهوری
نیــروی کار در ســال قبــل ،میــزان بهــرهوری نیــروی کار در ســال  %1/058 ،tافزایــش
مییابــد .از بیــن متغیرهــای مــورد بررســی ،متغیــر دســتمزد ســرانه نیــروی کار در بخــش
صنعــت ،بیشــترین تأثیــر را بــر متغیــر وابســته تحقیــق یعنــی بهــرهوری نیــروی کار دارد.
بهطوریکــه یــک درصــد افزایــش در دســتمزد ســرانه نیــروی کار ،باعــث افزایــش 0/16
درصــدی در بهــرهوری نیــروی کار میشــود .دومیــن متغیــری کــه بیشــترین تأثیــر را
بــر متغیــر وابســته دارد ،شــاخص ضریــب جینــی ســطح تحصیــات یــا همــان شــاخص
کیفــی آمــوزش میباشــد کــه رابطــه منفــی و معنــاداری بــر بهــرهوری نیــروی کار دارد
بهگون ـهای کــه بــا کاهــش یــک درصــدی در پراکندکــی ســطح تحصیــات نیــروی کار،
بهــرهوری نیــروی کار حــدود  %0/12بهبــود مییابــد .متغیــر ســرمایه ســرانه فیزیکــی ،نیــز
از دیگــر شــاخصهای تأثیرگــذار بــر بهــرهوری نیــروی کار میباشــد .طبــق نتایــج ایــن
مطالعــه ،هــر یــک درصــد افزایــش ســرمایه ســرانه فیزیکــی باعــث  %0/008افزایــش
در بهــرهوری نیــروی کار میشــود .همچنیــن ،ب ـهازای یــک درصــد افزایــش در واردات
کاالهــای سرمایهای-واســطهای و هزینههــای تحقیــق و توســعه ،بهــرهوری نیــروی کار
 %0/0138افزایــش مییابــد .در نهایــت وجــود عــرض از مبــدأ کوچکتــر ،نشــاندهنده
قــدرت توضیحدهندگــی متغیرهــای توضیحــی نســبت بــه تغییــرات متغیــر وابســته تحقیــق
میباشــد.
بعــد از بررســی نتایــج بــرآورد مــدل تحقیــق ،بــرای بررســی اعتبــار متغیرهــای ابــزاری
تعریــف شــده در مــدل ،از آزمــون ســارجان اســتفاده شــد کــه نتایــج طبــق جــدول ()7
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نشــان داد فرضیــه صفــر مبنــی بــر مشــخص بــودن معادلــه رد نمیشــود و اســتفاده از
متغیرهــای ابــزاری بــرای کنتــرل همبســتگی بیــن متغیرهــای توضیحــی و جمــات اخــال
در مــدل ضــروری میباشــد .منظــور از معتبــر بــودن متغیرهــای ابــزاری ایــن اســت کــه
متغیرهــای ابــزاری تعریــف شــده بایــد دارای همبســتگی باالیــی بــا متغیــر وقفـهدار مرتبــة
اول متغیــر وابســته بــوده ،ولــی دارای همبســتگی بــا جمــات اخــال نباشــد .همچنــن
بعــد از آزمــون معتبــر بــودن متغیرهــای ابــزاری تعریــف شــده در مــدل ،الزم اســت
آمــاره آزمــون آرالنــو و بانــد بــرای تشــخیص مرتبــة خودهمبســتگی بیــن جمــات اخــال
تفاضلگیــری شــده ،محاســبه گــردد کــه نتایــج آن بهصــورت جــدول ( )7میباشــد.
جدول ( )7نتایج بررسی آزمونهای سارجان و مرتبه خودهمبستگی جمالت اخالل
آزمون سارجان

df

23

p

X2

0/218

27/91

آزمون تعیین مرتبه خودهمبستگی
مرتبه

p

Z

1

0/0022

-3/064

2

0/927

0/0787

نتایــج جــدول فــوق بیانگــر ایــن اســت کــه مرتبــة خودهمبســتگی از مرتبــة یــک بــوده و
از مرتبــه دو نیســت .بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه در روش آرالنــو و بانــد از تفاضــل مرتبــة
اول بــرای ازبینبــردن اثــرات ثابــت اســتفاده میشــود ،لــذا در صورتیکــه خــود رگرســیونی
از مرتبــه بیــش از دو باشــد ،در آن صــورت تخمیــن زنندههــای مربوطــه دارای خاصیــت
ســازگاری نخواهنــد بــود .بــا توجــه بــه ایــن مطلــب ،در ایــن تحقیــق وجــود خودرگرســیونی
مرتبــة اول تأییــد شــده و تخمینزنندههــا دارای ویژگــی ســازگاری میباشــند.
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بحث
نتایــج حاصلــه از محاســبه شــاخص کیفیــت آمــوزش (ضریــب جینــی تحصیــات)
نشــان داد کــه از نظــر شــاخص کیفیــت آموزشــی نیــز ،وجــود صنایــع بــا تکنولــوژی باالتر
و بــا ارزش افــزوده باالتــر ،باعــث جــذب نیــروی کار دارای تحصیــات عالیــه و در کل
باعــث کاهــش شــکاف آموزشــی نیــروی کار از نظــر ســطح تحصیــات میشــود .در
ادامــه ایــن مطالعــه ،بــه بــرآورد مــدل اقتصادســنجی ،بــه روش آرالنــو و بانــد پرداختــه
شــد کــه نتایــج نشــان داد همــه شــاخصهای مــورد بررســی اثــر معنــاداری بــر بهــرهوری
نیــروی کار بخــش صنعــت دارنــد .از ایــن رو بیشــترین تأثیــر را متغیــر دســتمزد ســرانه
بــر بهــرهوری نیــروی کار میگــذارد و بــا افزایــش آن بهــرهوری نیــروی کار نیــز افزایــش
مییابــد .ایــن متغیــر بهعنــوان شــاخص انگیزشــی نیــروی کار در مــدل وارد شــده اســت
و نشــاندهنده تمایــل نیــروی کار بــه افزایــش عرضــه کار خــود بــا توجــه بــه باالرفتــن
ســطح دســتمزدش میباشــد؛ بنابرایــن ایــن نتیجهگیــری بــه صاحبــان بنگاههــای صنعتــی
القــا میکنــد کــه هزینــه افزایــش ســطح دســتمزد نیــروی کار میتوانــد بــا منافــع افزایــش
ســطح بهــرهوری نیــروی کار پوشــش داده شــود و حتــی باعــث ســودآوری بنگاههــا
گــردد .متغیــر توزیــع تحصیــات نیــروی کار رابطــه منفــی بــا متغیــر بهــرهوری نیــروی
کار داشــت ،بهطوریکــه بــا کاهــش پراکندگــی ســطح تحصیــات نیــروی کار در بخــش
صنعــت اســتانها ،بهــرهوری نیــروی کار افزایــش مییابــد .منفــی بــودن ایــن رابطــه بــدان
معنــی اســت کــه پراکندگــی ســطح تحصیــات نیــروی کار ،بیــش از مقــدار بهینــه اســت
(  .) σh* < σhیعنــی بــرای بهبــود بهــرهوری نیــروی کار بخــش صنعــت ،بایــد پراکندگــی
تحصیــات را کاهــش داد .بــه عبــارت دیگــر ،بخــش صنعــت میتوانــد بــا جــذب هرچــه
بیشــتر قشــر تحصیلکــرده و همچنیــن باالبــردن ســطح دانــش و آمــوزش نیــروی کار
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فعلــی خــود ،پراکندگــی ســطح تحصیــات نیــروی کار خــود را کاهــش داده و گام بســیار
بلنــدی را در جهــت بهبــود بهــرهوری نیــروی کار بخــش صنعــت بــردارد .در نهایــت،
اســتانهایی کــه دارای پراکندگــی بــاالی ســطح تحصیــات نیــروی کار در بخــش صنعــت
هســتند ،ناگزیــر بایــد توجــه بســیار جــدی بــه همگرایــی بــه ســمت بــاالی ســطح دانــش
و تحصیــات نیــروی کار خــود جهــت باالبــردن بهــرهوری نیــروی کار بخــش صنعــت
داشــته باشــند .کاهــش ســطح پراکندگــی تحصیــات نیــروی کار میتوانــد درک متقابــل و
کار تیمــی را در آنــان تقویــت نمــوده و در باالبــردن بهــرهوری نیــروی کار از کانــال بهبــود
شــاخصهای کیفــی آموزشــی ،نقــش بســیار مهمــی را ایفــا نمایــد .متغیــر ســرمایه ســرانه
فیزیکــی ( )k/lنیــز دارای تأثیــر مثبــت بــر بهــرهوری نیــروی کار بــود .همچنیــن بــر پایــه
نتایــج بهدســت آمــده در بــاب نحــوه تأثیرگــذاری شــاخصهای ســرمایه فیزیکــی و انســانی
بــر بهــرهوری نیــروی کار ،نتیجــه میگیریــم کــه ســرمایه انســانی از نــوع کیفیــت آمــوزش
در مقایســه بــا ســرمایه فیزیکــی ســرانه ،اثــر بیشــتری بــر بهــرهوری نیــروی کار دارد کــه
ســرمایهگذاری در زمینــه کاهــش پراکندگــی آمــوزش و بــاال بــردن ســطح تحصیــات
و دانــش کاربــردی نیــروی کار بخــش صنعــت را توجیــه میکنــد .نتایــج بهدســت
آمــده در ایــن تحقیــق بــا نتایــج حاصــل از تحقیقــات انجــام شــده در خــارج از کشــور
مشــابه میباشــد و اکثــر مطالعــات انجــام شــده را تأییــد میکنــد .امــا طبــق بررس ـیهای
بهعمــل آمــده در داخــل کشــور ،ایــن تحقیــق بــرای اولیــن بــار انجــام گرفتــه اســت .بــا
ایــن همــه ،مطالعاتــی در حــوزه محاســبه شــاخص کیفــی آموزشــی (ضریــب جینــی ســطح
تحصیــات) بهصــورت اســتانی تحقیــق مشــابهای در داخــل یافــت نشــد.
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