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چکیده
يکي از مباحث اساسي در زمينه توسعه ،ميزان بهره گيري درست و منطقي از توانايي ها و
استعدادهاي نيروي انساني هر جامعه است .افزايش بهره وري تنها راه توسعه اقتصادي کشورها و موجب
ارتقاي سطح رفاه زندگي يك ملت مي باشد .تحوالت معجزه آساي رشد و توسعه اقتصادي در کوتاه
مدت در بسياري از کشورها نتيجه افزايش بهره وري و استفاده بهينه ،کارا و اثر بخش آنها از منابع
فيزيکي و انساني آنها بوده است .به همين منظور مطالعه حاضر در تالش است تاآثار توسعه انساني بر
بهره وري نيروي کار را در  32کشور منتخب  OECDبا استفاده از مدل پانل ديتا در بازة زماني -2009
 2002مورد بررسي قرار دهد .نتايج بدست آمده نشان مي دهد که شاخص توسعه انساني اثر مثبت و
معني داري بر بهره وري نيروي کار در کشورهاي مورد مطالعه داشته است .همچنين درجه باز بودن
اقتصاد ،ارزش افزوده توليدي ،مخارج سالمت و بهداشت و سرماية فيزيکي اثر مثبت و معني داري بر
بهره وري نيروي کار داشته است.
واژههای کلیدی :توسعه انساني ،بهره وري نيروي کار ،پانل ديتا.
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مقدمه
توسعه فراهم شدن زمينه هاي الزم براي بروز و ظهور قابليت هاي عناصر مختلف
در اجتماع و ميدان يافتن آن ها براي دستيابي به پيشرفت و افزايش توانايي هاي کمي و
کيفي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي در بطن جامعه و حکومت است .همان گونه که از
اين تعريف بر مي آيد ،توسعه نه منحصر به توسعه اقتصادي يا توسعه سياسي است و نه
صرفاً در برگيرنده شاخص هاي کمي رشد مي باشد .در واقع ،توسعه گذشته از آنچه به
تعبير هابرماس1؛ عقالنيت ابزاري ناميده مي شود و شامل رشد اقتصادي و گسترش
توانايي هاي ابزاري و افزايش توليد و ارتقاء سطح رفاه مادي است ،عقالنيت فرهنگي يا
عقالنيت ارتباطي را نيز در بر مي گيرد که معناي گسترش زمينه هاي عقل و منطق
گرايي ،ايجاد ارتباط و افزايش ظرفيت هاي گفتماني مي باشد .توسعه در ابتدا به معناي
رشد اقتصادي بود و هدف تئوري هاي توسعه نيز تسريع رشد اقتصادي در کشورهاي
توسعه نيافته بود .در چنين شرايطي دولت تنها نماينده ي اجراي برنامه هاي توسعه و
نظارت بر آن ها محسوب مي شد .اما به تدريج و با معلوم شدن نقاط ضعف برنامه هاي
گذشته ،مفهوم توسعه و عوامل اجرا کنندة آن دستخوش تحول شد .به ويژه آنکه
مشخص شد ،نبود ساختارهاي کارآمد اجتماعي در جهان سوم ،رشد اقتصادي آنها را
تحت تأثير قرار داده است .به اين ترتيب ابعاد اجتماعي توسعه مورد توجه قرار گرفت و
رفع نيازهاي مادي ،فرهنگي و اجتماعي انسان در استراتژي هاي توسعه گنجانده شد.
فرايند توسعه اقتصادي عبارت است از رشد همراه با افزايش ظرفيتهاي توليدي ،اعم از
ظرفيتهاي فيزيکي ،انساني و اجتماعي .اين فرايند را مي توان گسترش فعاليتهاي افراد
دانست .تا پيش از دهه  70ميالدي درآمد سرانه ،به عنوان مبناي سنجش توسعه يافتگي
کشورها در نظر گرفته مي شد .اگر چه رشد درآمد سرانه براي ارتقاي سطح رفاه الزم
است ،اما نمي تواند بسياري از جنبه هاي مهم زندگي را منعکس کند .براي اين منظور از
شاخص توسعه انساني به عنوان مقياس اندازه گيري توسعه استفاده مي شود که ابعاد
اجتماعي و فرهنگي را در کنار بعد اقتصادي توسعه مد نظر قرار مي دهد.
در بحث توسعه انساني ،انسان مبد ا توسعه معرفي مي شود و نظريه هاي نوين رشد
و توسعه عمدتاً متکي بر انسان است .به اين معنا که سرمايه گذاري روي ابعاد جسماني و
فکري انسان ها را معتبرترين شرط حرکت به سمت توسعه اقتصادي مي دانند .هدف
.Habermas
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اصلي توسعه انساني ،خدمت به انسان و بشريت است .پرورش قابليت ها و توانايي ها،
شکوفايي استعدادها ،گسترش فرصت هاي اشتغال ،افزايش درآمد و بهبود کيفيت زندگي
انسان ها از اهداف نهايي توسعه انساني است(شريف.)46 ،1387 ،
در نظريات اقتصاددانان نئوکالسيك ،انسان به عنوان يکي از نهادهاي توليد در
چرخه توليد کاال و خدمات مورد توجه بوده و سرمايه فيزيکي را عامل تشکيل دهندة
ثروت کشور مي دانستند .اما ،منتقدين نظريات نئوکالسيك ،انسان را مبدأ توسعه معرفي
مي کنند؛ نظريه هاي تازه رشد متکي بر انسان است .به اين معنا که سرمايه گذاري بر
روي انسان را معتبرترين شرط حرکت به سمت توسعه بهينه اقتصادي مي دانند و تاکيد
مي کنند که توسعه يافتگي بدون کاهش نابرابريها و محروميتها ،به دست نخواهد آمد؛
سولو ،جونز و شومپيتر از جمله اين منتقدين بودند.
تا قبل از دهه  1970ميالدي ،درآمد سرانه هر کشور به عنوان شاخص پيشرفت
اجتماعي و توسعه سطح زندگي در نظر گرفته مي شد .هر چند که درآمد سرانه و رشد
توليد ناخالص داخلي براي دستيابي به سطح باالتري از رفاه الزم بود ،اما ،نمي توانست
بسياري از جوانب مهم زندگي را در بر گيرد .بنابراين ،برنامه توسعه سازمان ملل متحد،
درآمد سرانه را به عنوان مقياس ناکافي براي ارزيابي آثار آن بر کيفيت زندگي افراد
عنوان و تاکيد کرد که تنها رشد اقتصادي مهم نيست ،بلکه کيفيت توزيع و پايداري اين
رشد هم حائز اهميت است .بايد ديد که دولتها منافع حاصل از رشد اقتصادي و درآمد
سرانه باالتر را صرف بهبود رفاه مردم مي کنند يا آن را صرف هزينه هاي نظامي و
تسهيالت جنگي مي کنند که در اين صورت ممکن است ميانگين درآمد و مصرف جامعه
ارتقا يابد ،اما سهم گروههاي فقير افزايش پيدا نکند .بنابراين ،شاخصي به عنوان شاخص
توسعه انساني به عنوان مقياس اندازه گيري توسعه معرفي شد که دامنه بيشتري از ابعاد
اجتماعي و فرهنگي را در کنار بعد اقتصادي در بر مي گيرد.
مفهوم توسعه انساني ،به مراتب گسترده تر از مفاهيم قراردادي توسعه اقتصادي
است ،زيرا الگوهاي رشد اقتصادي عموما با گسترش توليد ناخالص ملي اندازه گيري
مي شود ،تا بهبود کيفيت و سطح زندگي انسان .توسعه انساني ،سه بعد زندگي طوالني و
سالم ،دانش و سطح استاندارد زندگي را دربر دارد .مفهوم توسعه انساني ،اولين بار توسط
آمارتياسن1و محبوب الحق در سال  1990مطرح شده است .از نظر آمارتياسن ،اجراي
.AmartyaSen
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سياست توسعه انساني دو اثر مستقيم و غيرمستقيم دارد .اثر مستقيم آن ،از طريق
افزايش سواد و بهداشت و اميد به زندگي بر کيفيت زندگي مردم اثر مي گذارد ،حتي ،اگر
به توسعه اقتصادي و گسترش صنعت در کشور منجر نشود .اثر دوم آن به شکلي غير از
طريق افزايش امکانات آموزشي و بهداشتي ،توسعه اقتصادي و رشد صنعتي را تسهيل
مي کند ،کارايي را بهبود مي بخشد و تمامي اين عوامل به نوبه خود در ارتقاي کيفيت
زندگي موثر است(فرجادي .)1386،اين مفهوم بعدها با همکاري رانيس 1توسعه و
گسترش يافت و از همان زمان توسط برنامه توسعه سازمان ملل 2مورد استفاده قرار
گرفت.
برخي اقتصاددانان امروزي ،برخالف نظر پيشگامان مسائل توسعه اقتصادي ،در
تبيين و توضيح مفهوم توسعه اقتصادي ،صرفا به مالکها و شاخصهاي اقتصادي اکتفا
نکرده اند بلکه از معيارهاي اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي و بطور کلي انساني سخن به
ميان آورده اند .شاخص توسعه انساني 3يك شاخص ترکيبي است که بعد اساسي زندگي،
يعني دسترسي به امکانات الزم براي کسب دانش ،برخورداري از يك عمر طوالني و
زندگي سالم و رسيدن به سطح استاندارد زندگي را اندازه گيري مي کند .اين شاخص،
همه ساله از سوي برنامه توسعه سازمان ملل متحد منتشر شده ،به مرور زمان مورد جرح
و تعديل قرار گرفته است و اينك به عنوان يك شاخص مقبول بين المللي براي سنجش
توسعه يافتگي جوامع مورد استفاده است(کميجاني و نظري.)5 ،1388،
شاخص توسعه انساني از جمله شاخص هاي مهم توسعه اقتصادي يك کشور است
و امروزه کاربردهاي بسياري در سطح ملي و بين المللي يافته است(شريف.)48 ،1387 ،
شاخص توسعه انساني ،با نشان دادن دامنه قدرت انتخاب و گسترش قابليت هاي انسان،
معيار مناسبي در تعيين سطح زندگي انساني است و جايگاه کشورها را در دستيابي به
توسعه انساني نشان مي دهد .از جمله ويژگيهاي شاخص مذکور اين است که همه ساله
از سوي جوامع بينالمللي منتشر ميشود و همچنين طي ساليان متمادي است که به
مرور زمان مورد جرح و تعديل و اصالح قرار گرفته است ،هر چند که انتقاداتي نيز بر آن
وارد است .توسعه انساني از جديدترين دغدغههاي انديشمندان و متفکران در مورد ابعاد
.Ranis
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انساني توسعه است و اين عقيده که توسط واحد برنامه توسعه سازمان مللتدوين و
گسترش يافته ،نمادي جديد در مقوله توسعه است .در سال  1990اولين بحث مربوط به
توسعه انساني مطرح شد و اولين گزارش مربوط به آن تدوين گرديد .در آن زمان درآمد
سرانه به عنوان معيار رفاه و توانمندي انسانها درجوامع مختلف و شاخص توسعه در
مقايسههاي بين کشوري در نظر گرفته شد(دادگر .)204 ،1384،درآمد سرانه ،ميزان توليد
ناخالص داخلي هرکشور در مقابل هر فرد از جمعيت آن کشور است که از تقسيم توليد
ناخالص داخلي به جمعيت به دست ميآيد .از دهه  1990به بعد تحوالتي قابل توجه در
اينباره به وقوع پيوسته است .اولين جرقه اين تحول بازشناسي نقش درآمد سرانه در
توسعه انساني بود .درقالب آن ،اين واقعيت مطرح شد که پيشرفت همه جانبه در
عرصههاي انساني و اجتماعي را نميتوان تنها با ابزار درآمد سرانه سنجيد و اصوال
زندگي ابعادي گوناگون و بسيار فراگيرتر از درآمد سرانه دارد .يك بحث جدي اين بود که
بهبود در زندگي ،عمدتا محصول توسعه استعدادها و ظرفيتهاي انساني است تا باال
رفتن درآمد و مصرف .همچنين ظرفيت هماهنﮓ کسب دانش ،دسترسي به امکانات
مادي مورد نياز براي زندگي بهتر ،و برخورداري از طول عمر همراه با سالمت مطرح شد
و تالشهايي به عمل آمد تا شاخصهايي براي آنها طراحيگردد(دادگر.)438 ،1386،
همراه با تکامل تئوريك بحث توسعه انساني ،درسال  2000سران کشورها در
سازمان ملل جمع شدند و براي پايان دادن به فقر و نابرابري متعهد شدند که حداکثر تا
سال  2015تالش همه جانبه اي را انجام دهند .در اين خصوص در آغاز مقرر شد که
دبيرکل سازمان ملل با تشکيل يك گروهکاري متشکل از  300کارشناس در علوم
مختلف ،طراحي و اجراي برنامه ميان مدتي را تا سال  2005به انجام رساند .در مقدمه
گزارش سازمان ملل که در سال  2003منتشر گرديد اشاره شده که در قرن  ،21زمينه
نوعي همبستگي بيسابقه در سطح بينالمللي براي رهايي از فقر فراهم گرديده است .در
اولين گردهمايي سران کشورها و در قالب بيانيه هزاره جديد ،براي ريشهکني فقر ،ارتقاي
شأن انساني ،برابري و عدالت ،تالش براي دسترسي به صلح ،دموکراسي و حفﻆ محيط
زيست ،تصميماتي اتخاذ گرديد .گروهي از رهبران کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه
به هماهنﮓ سازي منابع خود با اهداف مربوط به اعالميه هزاره پرداختند .تعريف دقيق و
جامع شاخصهاي توسعه ميتواند اهداف هر نظامي را مشخصکرده و نزديکي يا دوري
از آن ،ميزان فاصله از اهداف را معين نمايد .اگر هدف اقتصاد را تأمين رفاه يا افزايش
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توليد ناخالص داخلي يا مقاصدي از اين قبيل دانسته و يا هدفي ورأي از آن را مدنظر
داشته باشيم ،تعريف ما از توسعه و شاخصهاي آن متفاوت ميگردد(کميجاني و نظري،
 .)6 ،1388شاخص توسعه انساني يك شاخص ترکيبي است که متوسط برخورداري يك
کشور را در سه زمينه اصلي مدت و سالمت زندگي(که با شاخص اميد به زندگي در بدو
تولد اندازه گيري مي شود)؛ دانش(که با شاخص هاي نرخ با سوادي بزرگساالن و نرخ
ثبت نام در مقاطع تحصيلي ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه سنجيده مي شود) و سطح
استاندارد زندگي(که با شاخص توليد ناخالص داخلي بر حسب قدرت خريد به دالر آمريکا
اندازه گيري مي شود) از توسعه انساني را اندازه گيري مي کند .پس به طور کلي شاخص
توسعه انساني از ترکيب وزني سه شاخص اميد به زندگي در بدو تولد (سال) ،شاخص
آموزش(درصد) و شاخص توليد ناخلص داخلي سرانه با شاخص برابري قدرت خريد
(دالر) محاسبه مي شود (ديزجي و کتابفروش.)1391،4،
از جمله مطالعات خارجي انجام يافته مي توان به موارد زير اشاره نمود:
عيرفان و همکاران )2012(1در مطالعه اي ارتباط سرمايه انساني و توسعه اقتصادي
را در پاکستان با استفاده از روش خود توضيح برداري با وقفه هاي گسترده )LARD(2در
بازه ي زماني 1972-2009مورد پژوهش قرار داده اند .نتايج تخمين ها بيانگر اين موضوع
است که يك رابطه ي دوسويه بين سرمايه انساني و توسعه اقتصادي در پاکستان در بازه
ي زماني مورد مطالعه وجود داشته است.
اواليمي )2012(3در پژوهشي به بررسي رابطه ميان سرمايه گذاري در سرمايه
انساني و بهره وري کل در نيجريه در بازه زماني  1978-2008با استفاده از روش گرنجر
پردا خته است .نتايج نشان مي دهد که مخارج دولت بر آموزش اثر مثبت و معني داري بر
بهره وري داشته است ولي رشد سرمايه فيزيکي اثر منفي بر بهره وري داشته است.
سو و حشمتي )2011(4در يك بررسي رابطه ي بين بهره وري نيروي کار و توسعه
منابع را در  31استان چين در بازه زماني  2000-2009با استفاده از روش 5 LSDV
مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند .نتايج اين تحقيق حاکي از آن است سرمايه گذاري در
1

.Irfan et.al
. Auto regressive
3
.Olayemi
4
.Su and Heshmati
5
.Least Square Dummies Variables
2
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دارايي هاي ثابت ،بازده صنعت و متوسط سطح دستمزد نيروي کار اثر مثبت و معني داري
بر بهره وري نيروي کار و رشد آن دارد.
آگري وهمکاران )2010(1در پژوهشي به بررسي رابطه بين سرمايه انساني و بهره
وري نيروي کار در صنايع توليدي شرق آفريقا با استفاده از روش  2GLSدر بازه ي
زماني  2002-2005پرداخته اند .نتايج آن نشان مي دهد که نسبت نيروي کار ماهر و
آموزش ديده اثر مثبت و معني داري بر بهره وري نيروي کار در کشورهاي اوگاندا ،کنيا و
تانزانيا داشته است.
3
افروز و همکاران ( )2010در يك مطالعه نقش سرمايه انساني را بر بهره وري
نيروي کار در صنايع غذايي ايران با استفاده از تابع کاب داگالس براي بازه ي زماني
 2006-1995با بهره گيري از روش OLSمورد بررسي قرار داده اند .نتايج گوياي اين
است که نيروي کار ماهر و آموزش ديده اثر مثبت و معني داري بر بهره وري نيروي کار
دارد.
فيشر و همکاران )2009(4اثرات سرمايه انساني بر بهره وري نيروي کار را در اروپا
طي بازه زماني  1995-2004با استفاده از روش حداقل مربعات مورد بررسي قرار
داده اند .نتايج حاصل نشان مي دهد که يك ارتباط مثبت و معني داري بين سرمايه
انساني و رشد بهره وري نيروي کار وجود دارد.
از جمله مطالعات داخلي نيز مي توان به مواردي از قبيل زير اشاره نمود:
چاخرلوي و طاحوني( )1390به شناسايي و الويت بندي عوامل مؤثر بر بهره وري
منابع انساني با استفاده از روش  TOPSISپرداخته اند .نتايج اولويت بندي عوامل در اين
پژوهش نشان مي دهد که به ترتيب وجود استراتژي دقيق سازماني ،سطح باالي مهارت
شغلي ،به کارگيري سيستم مشارکتي ،آموزش هاي ضمن خدمت ،کيفيت باالي زندگي
کاري ،ايجاد و گسترش فرهنﮓ مناسب سازماني ،تشويق به خالقيت و نوآوري و عوامل
محيطي در اولويت قرار دارند.

1

.Aggrey and et.al
.Generalized Least Squares

2

.Afroozand et.al

3

.Fischer and et.al

4
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اثني عشري و همکاران( ،)1389به بررسي رابطه بهره وري عامل هاي توليد و
تجارت خارجي در بخش کشاورزي ايران پرداختهاند .به همين منظور با استفاده از دادههاي
سال هاي  1358-1387و استفاده از مدل  ARDLنشان دادند که تجارت خارجي در
کوتاه مدت و بلند مدت بر بهره وري عامل هاي توليد در بخش کشاورزي تاثير مثبت
دارد.
ازوجي و اميني( ،)1387به بررسي رابطه ي بين دستمزد و بهره وري نيروي کار در
بخش صنعتي ايران پرداخته اند .براي اين منظور از الگوي اقتصاد سنجي به روش خود
همبسته با وقفه هاي توزيعي و الگوي تصحيح خطا استفاده کرده اند و نتايج برآورد
نشان داده که بهره وري نيروي کار ،نقش موثري بر دستمزد واقعي بخش صنعتي داشته
است.
اميني و حجازي آزاد( ،)1387عوامل موثر بر بهره وري کل عوامل در اقتصاد ايران
را مورد بررسي قرار داده اند .نتايج برآورد الگو با استفاده از داده هاي سري زماني سال
هاي  1347-1383به روش خود توضيح برداري با وقفه هاي گسترده نشان داد که در
بلندمدت سرمايه تحقيق و توسعه دولتي اثرات معنادار و مثبتي بر بهره وري داشته است.
شاه آبادي( )1382در مطالعه اي به ارزيابي عوامل موثر بر بهره وري نيروي کار در
بازه زماني  1338-1380با استفاده از مدل  OLSپرداخته است .نتايج اين مطالعه نشان
ميدهد ،انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي ،انباشت سرمايه تحقيق و توسعه خارجي،
سرمايه انساني ،نسبت موجودي سرمايه فيزيکي به نيروي کار ،شاخصهاي باز بودن،
رابطه مبادله ،ذخاير بين المللي ،نرخ تورم و نرخ ارز مؤثر واقعي بر روي بهرهوري کل
عوامل تأثير دارند .همچنين نتايج برآورد پيشنهاد ميکند که اثر انباشت سرمايه تحقيق
و توسعه داخلي ،انباشت تحقيق و توسعه خارجي ،سرمايه انساني و نسبت موجودي
سرمايه فيزيکي به نيروي کار اثر قويتري نسبت به ديگر متغيرها بر بهرهوري کل
عوامل دارند و در ضمن ضريب برآوردي متغير نرخ تورم و نرخ ارز بر روي بهرهوري کل
عوامل منفي است.
بنابراين شاخص توسعه انساني از جمله شاخص هاي مهم توسعه اقتصادي يك
کشور است و با بهبود و پيشرفت توسعه انساني مي توان شاهد افزايش بهره وري نيروي
کار شد .به همين منظور مطالعه حاضر در تالش است تا به بررسي تأثيرات شاخص
توسعه انساني بر رشد بهره وري نيروي کار در  32کشور منتخب  OECDبپردازد .در
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اين راستا استفاده از تجربيات کشورهاي مختلف مي تواند بسيار راه گشا باشد .کشورهاي
توسعه يافته به دليل اينکه داراي يك روند صعودي در شاخص هاي توسعه اقتصادي و
انساني هستند مي توانند الگوي مناسبي براي ساير کشورها باشند .لذا مطالعه در32
کشور منتخب  OECDانجام مي گيرد .در ادامه به برخي از مطالعات انجام يافته درباره
عوامل مؤثر بر بهره وري منابع انساني در کشورهاي مختلف پرداخته مي شود.
ابزار و روش
جامعه آماري مورد بررسي اين تحقيق شامل 32کشور منتخب  OECDاستراليا،
اتريش ،بلژيك ،کانادا ،شيلي ،جمهوري چك ،دانمارك ،استوني ،فنالند ،فرانسه ،آلمان،
يونان ،مجارستان،ايسلند ،ايرلند ،ايتاليا ،ژاپن ،کره جنوبي ،لوکزامبورگ ،مکزيك ،هلند،
نيوزيلند ،نروژ ،لهستان ،پرتغال ،اسلواکي ،اسلووني ،اسپانيا ،سوئد ،سوئيس ،انگلستان و
اياالت متحده آمريکا مي باشد .بازه زماني استفاده شده  2002-2009است .اطالعات
سري زماني اين کشورها از ( WDI)2012و سايت آماري  OECDجمع آوري شده
است .کشورهاي توسعه يافته به دليل اينکه داراي يك روند صعودي در شاخص هاي
توسعه اقتصادي و انساني هستند مي توانند الگوي مناسبي براي ساير کشورها باشند،
همچنين اطالعات مربوط به تمام متغيرهاي مدل از جمله شاخص توسعه انساني در دوره
مورد مطالعه در کشورهاي مورد بررسي موجود بوده است .مدل معرفي شده در اين
پژوهش ،با الهام از مقاله بهات )2010(1به صورت زير مي باشد:
=

L

()14
=لگاريتم بهره وري نيروي کار کشورi
 =Lلگاريتم شاخص توسعه انساني کشور i
= لگاريتم درجه باز بودن اقتصاد(نسبت حاصل جمع صادرات و واردات به
توليد ناخالص داخلي) به صورت درصدي از GDPبراي کشورi
= لگارتيم ارزش افزوده ي توليدي کشور  iبر حسب دالر

.Bhat

1
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= لگارتيم مخارج بهداشت و سالمت سرانه کشور  iبر حسب دالر
=لگاريتم موجودي سرمايه ي فيزيکي کشور  iبه صورت درصدي از GDP
شاخص توسعه انساني( )HDIيك شاخص ترکيبي است که متوسط برخورداري
يك کشور را در سه زمينه اصلي مدت و سالمت زندگي(که با شاخص اميد به زندگي در
بدو تولد اندازه گيري مي شود)؛ دانش(که با شاخص هاي نرخ با سوادي بزرگساالن و
نرخ ثبت نام در مقاطع تحصيلي ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه سنجيده مي شود) و سطح
استاندارد زندگي(که با شاخص توليد ناخالص داخلي بر حسب قدرت خريد به دالر آمريکا
اندازه گيري مي شود) از توسعه انساني را اندازه گيري مي کند.
پس به طور کلي شاخص توسعه انساني از ترکيب وزني سه شاخص اميد به زندگي
در بدو تولد (سال) ،شاخص آموزش(درصد) و شاخص توليد ناخلص داخلي سرانه با
شاخص برابري قدرت خريد(دالر) محاسبه مي شوداحتمال دارد که اثر اين متغير بر روي
بهره وري نيروي کار مثبت باشد .درجه باز بودن اقتصاد از نسبت مجموع صادرات و
واردا ت بر توليد ناخالص داخلي به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي بدست مي
آيد .اين متغير نيز مي تواند عاملي براي افزايش ميزان بهره وري نيروي کار باشد .ارزش
افزوده توليدي به ارزشي که در فرآيند توليد به ارزش کاالهاي واسطهاي افزوده
ميشود ،گفته ميشود .در اين مطالعه ارزش افزوده توليدي ،ميزان ارزش افزوده
بخش هاي توليدي بر حسب دالر مي باشد .افزايش ميزان ارزش افزوده توليدي هر
کشور مي تواند تاثيرات مثبتي بر بهره وري نيروي کار داشته باشد .مخارج بهداشت و
سالمت سرانه در اين مطالعه بر حسب دالر استفاده شده است .مي توان گفت هر چه
مخارج بهداشت و سالمت افزايش يابد ميزان بهره وري نيروي کار نيز باالتر خواهد بود،
چراکه بهره وري نيروي کار وقتي حاصل مي شود که نيروي کار از لحاظ جسماني و
رواني داراي سالمت کامل باشد .موجودي سرمايه فيزيکي هم به صورت درصدي از
 GDPمورد استفاده قرار گرفته است.
مدل اقتصاد سنجي به کار گرفته شده در اين پژوهش ،بر اساس داده هاي پانلي
است .در مدل پانل ديتا ،داده ها به صورت سري زماني و مقطعي مي باشند ،يعني داده ها
در طول زمان در بين مقاطع مورد اندازه گيري قرار مي گيرد .با توجه به اصول و مباني
اقتصادسنجي مدل مذکور با روش حداقل مربعات معمولي ) (OLSتخمين زده مي شود
و ضرايب  βها به دست مي آيد.
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براساس ادبيات اقتصادسنجي دادههاي تابلويي ،به منظور بررسي همگني داده ها و
در نتيجه استفاده ازروش تخمين داده هاي تابلويي ،آماره Fليمر مورد آزمون قرار
مي گيرد .به عبارت ديگر براي تشخيص متغِير يا ثابت بودن عرض از مبدا ،آزمون Fليمر
انجام مي پذيرد .اگر ارزش احتمال آزمون  Fليمر کمتر از  5درصد باشد ،فرضيه برابري
عرض از مبداها رد شده و بايد عرض از مبدا هاي مختلف براي برآورد لحاظ نمود.
مطابق جدول ( )1نتايج آماره آزمون  Fداللت بر معنيدار بودن استفاده از روش
داده هاي پانلي به جاي روش حداقل مربعات تجميع شده دارد و مقدار احتمال آماره
آزمون Fنشان مي دهد که استفاده از روش اثرات ثابت مناسب تر خواهد بود.
براي تشخيص اينکه در برآورد مدل به روش پانل کدام روش (اثرات ثابت و اثرات
تصادفي) مناسب مي باشد ،از آزمون هاسمن استفاده مي شود .به عبارت ديگر بر اساس
آزمون  Fمشخص شد که مقاطع عرض از مبداهاي مختلفي دارند ،حال براي بررسي اين
که آيا اختالف در عرض از مبداها به صورت ثابت يا تصادفي عمل مي کنند از آزمون
هاسمن 1استفاده مي شود .در رگرسيون جزء خطا يك فرض بسيار مهم اين است که
 E(Uit/Xit) = 0باشد به عبارت ديگر جمله خطا که در بر گيرنده آثار فردي است از
متغيرهاي توضيحي مستقل است .در مدل اثر تصادفي µiها از  Xitمستقل است .چون
 µiها در جمله خطا قرار دارند ،بنابراين مي توان در مدل اثر تصادفي فرض کرد که
 E(Uit/Xit) = 0است ،اما در مدل اثر ثابت اين فرض ديگر برقرار نيست؛ زيرا  µiها با
 Xitها همبسته هستند .از آنجايي که به طور قاطع در مورد انتخاب مدل اثر تصادفي يا
اثر ثابت قضاوت کرد .هاسمن آزموني را براي تشخيص و شناسايي درست مدل که
اثرات ثابت باشد يا تصادفي ارائه کرده است.
اگر مدل اثر تصادفي نباشد در اين صورت ) E(Uit/Xitمخالف صفر خواهد بود.
بنابراين اگر فرض  H0مورد آزمون قرار گيرد و مقدار آماره  2χمورد بررسي قرار گيرد و
مقدار احتمال آن از سطح معني داري  αکوچکتر باشد فرض  H0رد شده و فرض مقابل
 H1که همان اثر ثابت را بيان مي دارد پذيرفته مي گردد در غير اين صورت مدل با اثر
ثابت پذيرفته مي گردد(اشرف زاده و مهرگان .)135 ،1389 ،همچنين بر اساس نتايج
بدست آمده مطابق جدول ( )1آماره ي آزمون هاسمن نشانگر مناسب بودن استفاده از
روش اثرات تصادفي جهت تخمين مدل مي باشد.
.Hausman Test

1

136

مدیریت بهره وری – شماره  –31زمستان 1393

بررسی آثار توسعه انسانی بر بهره وری نیروی کار در...

137

جدول :1نتایج آزمون های  Fو هاسمن جهت تخمین مدل
آزمون هاسمن
آزمون F
آزمون
2/3998
45/7919
آماره
0/7915
0/0000
احتمال
ماخذ :يافته هاي تحقيق

یافته ها
بر اين اساس ،نتايج تخمين مدل معرفي شده براي تعيين ميزان تاثير شاخص
توسعه انساني بر بهره وري نيروي کار با استفاده از روش اثرات تصادفي پانل در جدول
شماره ( )2ارائه مي گردد .الزم به ذکر است به دليل لگاريتمي بودن متغيرهاي مدل
مورد بررسي ،ضرايب متغيرها بيانگر کشش مي باشند.
جدول :2نتایج تخمین اثر شاخص توسعه انسانی بر بهره وری نیروی کار
احتمال
آماره t
ضريب
متغيرهاي مستقل
LHDI
0/0000
20/4446
0/0607
LOPEN
0/0000
7/9582
0/0471
LVA
0/0000
5/2013
0/0536
LHEALTH
0/0167
2/4317
0/0386
LGFC
0/0007
3/4997
0/0292
D-W
=2 /42
0/8431
0/8237
ماخذ :يافته هاي تحقيق

نتايج مربوط به روش آثار تصادفي نشان مي دهد که همه ي ضرايب متغيرهاي
مدل از لحاظ آماري معني دار بوده و از عالمت مورد انتظار تئوريك نيز برخوردارند.
همان طور که مالحظه مي شود با يك درصد افزايش در شاخص توسعه انساني ،بهره
وري نيروي کاربه ميزان  0/06درصد افزايش مي يابد.کشش بهره وري نيروي کار
نسبت به درجه باز بودن تجارت نيز برابر  0/04است .اين امر نشان مي دهد که افزايش
 1درصدي در درجه باز بودن تجارت ،بهره وري نيروي کار را در حدود  0/04درصد
افزايش مي دهد .افزايش تجارت باعث افزايش صادرات مي شود که اين مسأله موجب
افزايش درآمد و بهبود رفاه اجتماعي مي گردد که اين امر موجبات افزايش بهره وري
نيروي کار را فراهم مي کند .رشد شاخص تجارت ،رقابت بيشتر را در بخش هاي
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توليدي افزايش مي دهد که اين امر نيز تأثيرات مثبتي را بر سطح بهره وري نيروي کار
و اشتغال مي گذارد و باعث بهبود کيفيت و تنوع محصول مي شود که اين خود توليد را
افزايش مي دهد .چرا که هر اندازه توليد و مصرف کاالي داخلي و صادرات آن در يك
کشور افزايش يابد ،به همان ميزان بهره وري نيروي کار و اشتغال نيز باال مي رود.
همچنين کشش بهره وري نيروي کار نسبت به ارزش افزوده  0/05است و بيانگر اين
است که با  1درصد افزايش در ارزش افزوده مي توان شاهد افزايش  0/05درصدي بهره
وري نيروي کار بود .افزايش توليد موجب افزايش بهره وري و افزايش کارايي بخش
توليد ي مي شود .با افزايش توليد ،درآمد نيز افزايش مي يابد و اين امر منجر به ايجاد
ارزش افزوده بيشتر در بخش توليدي مي شود که اين مسأله منجر به بهبود وضعيت
بهره وري نيروي کار مي شود .کشش بهره وري نيروي کار نسبت به متغير سالمت و
بهداشت نيز برابر  0/03است که نشان مي دهد با يك درصد افزايش در مخارج سالمت
و بهداشت ،بهره وري نيروي کار به ميزان  0/03درصد افزايش مي يابد .افزايش سالمت
و بهداشت در جامعه موجب افزايش اميد به زندگي در جامعه مي شود و اين امر موجب
افزايش بهره وري نيروي کار مي شود .در نهايت کشش بهره وري نيروي کار نسبت به
متغير سرماية فيزيکي برابر  0/02است به طوري که مي توان انتظار داشت با افزايش 1
درصد در سرمايه فيزيکي ،بهره وري نيروي کار 0/02درصد افزايش مي يابدR2 .
تخمين زده شده توسط مدل هم برابر  0/84است .اين امر بيان گر قدرت توضيح
دهندگي متغير هاي مستقل است و نشان دهندة درصد باالي اطمينان نتايج به دست
آمده است .در مدل برآورد شده خود همبستگي نيز ديده نمي شود و دوربين واتسون
 2/42مويد اين مسأله است.
نتیجه گیری
توسعه اقتصادي فرآيندي چند بعدي است که در اثر تحوالت و تغييرات بنيادي در
ساختارهاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي جامعه به وقوع مي پيوند .توسعه
اقتصادي پديده اي است که هم جنبه عيني و مادي و هم جنبه ذهني زندگي افراد را در
بر مي گيرد و از طريق ترکيب فرايندهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي امکان زندگي
بهتر را براي افراد جامعه ايجاد مي کند .کشورهاي در حال توسعه ،از جمله ايران ،به
دنبال رسيدن به اهداف مشترکي ،از قبيل تامين امکانات اقتصادي ،باال بردن سطح
زندگي ،کاهش فقر ،کاهش بيکاري و نابرابري ،تامين امکانات بهداشتي -آموزشي و
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بهبود کيفيت زندگي افراد جامعه و نهايتا توسعه انساني باالتر هستند .به طورکلي از جمله
مهمترين دغدغههاي ذهني اقتصاددانان و صاحب نظران يافتن و بررسي و تجزيه و
تحليل عوامل تسريع فرآيند توسعه و شناخت موانع آن است که البته استفاده از
شاخصها و مالكهاي نوين توسعه در اين راه بديهي و ضروري به نظر ميرسد .در
راستاي اين مسأله ،ابتدا به سراغ شاخصهاي توسعه که در دنياي امروز مالك سنجش
و ارزيابي ميزان توسعهيافتگي کشورها هستند رفته و پس از بررسي آنها شاخص توسعه
انساني بهعنوان يك دستآورد نوين بشري در سنجش ميزان توسعهيافتگي جوامع
انتخاب شده است .فلذا مطالعه حاضر به بررسي آثار شاخص توسعه انساني بر بهره وري
نيروي کار با استفاده از داده هاي  32کشور منتخب  OECDدر بازه زماني -2009
 2002پرداخته است .نتايج به دست آمده نشان داد که همه ي متغيرها از لحاظ اقتصادي
و آماري مورد پذيرش قرار گرفتند .به طوري که مي توان انتظار داشت که با افزايش
شاخص توسعه انساني سطح بهره وري نيروي کار افزايش يابد .درجه ي باز بودن اقتصاد
هم تاثير مثبتي بر بهره وري نيروي کار داشته است .همچنين ميزان ارزش افزوده
توليدي ،مخارج بهداشت و سالمت و موجودي سرمايه ي فيزيکي نيز اثرات مثبتي بر
سطح بهره وري نيروي کار داشتند به طوري که مي توان گفت با اعمال سياست هاي
مناسب و بهره گيري صحيح از امکانات مي توان شاهد افزايش سطح بهره وري نيروي
کار بود که اين خود تاثيرات بسيار چشمگيري را بر سطح توليد و پيشرفت جوامع مختلف
خواهد داشت.
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