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 چکیده

کند و نیروی کاری که از سطح دانش فنی و آموزش بیشتری برخوردار ای را ایفا میفناوری و دانش فنی در تولید کاالهای صنعتی نقش عمده

ش ظرفیت تولید و توان رقابت در بازارهای منطقه و جهان باشد قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک را شکل دهد و موجب زای

وری و در نتیجه رشد صنعتی، در این مقاله شود. با توجه به اهمیت نقش تولیدات صنعتی در رشد اقتصادی و اهمیت آموزش در بهبود بهره

ت پرداخته شود. بدین منظور با استفاده از روش تالش شده است تا به بررسی تأثیر نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر ارزش افزوده بخش صنع

، این فرضیه که نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر باعث رشد ارزش افزوده صنعتی 3131-3131های تابلویی طی دوره زمانی اقتصاد سنجی داده

درصد  12/0و  54/0ر به ترتیب به دهد که یک درصد افزایش در نیروی کار ماهر و غیرماهشود. نتایج حاصل نشان میشود، آزمون میمی

شود. بنابراین سطح مهارت بر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت دارد و ارزش افزوده نسبت افزایش در ارزش افزوده بخش صنعت منجر می

ز صنایع به نیروی انسانی دهد؛ که این نشان دهنده نیابه نیروی شاغل ماهر از خود واکنش بیشتری در مقایسه با سایر عوامل تولید نشان می

 ماهر است.

 

های تابلویی، ایران: ارزش افزوده، صنایع، سرمایه انسانی، دادههاکلیدواژه
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 ( مقدمه1

کنند شرایط مناسبی را برای رسیدن به آن ترین اهداف اقتصادی کشورها است و اکثریت تالش میدستیابی به رشد اقتصادی از جمله مهم

دهد. تقریبا تا شود و از این طریق رفاه را افزایش میث افزایش درآمد و فراوانی کاالهای در اختیار مصرف کننده میفراهم آورند. رشد باع

دویست و پنجاه سال پیش فاصله رشد بین کشورها محسوس نبود تا اینکه با انقالب صنعتی برخی از کشورها سریع پیشرفت کردند و باعث 

ها تأثیر گذاشته و این به یکی از موضوعات مورد بحث در میان اقتصاددانان شد که چه عواملی بر رشد آن ایجاد سؤال در ذهن اقتصاددانان

کند که رشد اقتصادی بر آدام اسمیت پدر علم اقتصاد مسأله رشد را بدین گونه مطرح می های رشد متفاوت شکل گرفت.تبدیل شد و نظریه

داند. های کاراندوز را عامل رشد میشود. مالتوس، انباشت سرمایه، باروری خاک و نوآوریزی میریاساس سه عامل کار، زمین و سرمایه پایه

ها و عوامل جان استوارت میل، دیگر اقتصاددان کالسیک نظریه رشد خود را براساس عواملی چون زمین، نیروی کار، سرمایه و میزان بازدهی آن

کند. اقتصاددانان نئوکالسیک بر این اعتقاد بودند که رشد اصول اقتصاد سیاسی بحث و بررسی میها در کتاب تک آنتأثیرگذار بر توانایی تک

شود(، زا در مدل وارد میچنین تکنولوژی )که به صورت بروناقتصادی از طریق انباشت عامل سرمایه فیزیکی و بکارگیری نیروی کار و هم

ضیح نرخ رشد برخی از کشورها ناکام مانده است. یکی از ایرادات اساسی وارد بر الگوی رشد ها در توشود اما نظریه نئوکالسیکتوضیح داده می

ها این بود که رشد اقتصادی  فقط به میزان سرمایه  و نیروی کار موجود در اقتصاد ربط داده شده است و از متغیرهایی مانند نئوکالسیک

 (.Lucas, 1988ه است )پوشی شدکیفیت سرمایه انسانی و سالمت نیروی کار چشم

های رشد نئوکالسیکی بیشتر بر نقش سرمایه و تغییرات بروز این موارد راه را برای ظهور نظریه جدید رشد هموار کرد. به طور کلی مدل

ناسبی شامل زا اعتقاد بر این است که سازوکارهای درونی اقتصاد که شرایط متکنولوژیک در رشد تأکید داشتند اما در الگوهای رشد درون

آورند در رشد اقتصادی نقش مؤثری دارند. های مناسب اجتماعی را برای رشد تکنولوژی فراهم میآموزش، پژوهش و در بیان کلی زیرساخت

انی ها که سرمایه انسواقعیت این است که تمام نوسانات اقتصادی از ناحیه انباشت سرمایه فیزیکی قابل توضیح نیست و توجه به انواع سرمایه

 هاست، اهمیت خاصی دارد.ترین آنیکی از مهم

(؛ چرا که تجربه کشورهای توسعه 3133ای را در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد )آذربایجانی، کنندهتواند نقش تعیینتوسعه صنعتی می

تواند گویای ی از معیارهایی که میدهد که توسعه اقتصادی مستلزم توسعه صنعتی است. یکیافته و تازه صنعتی شده به خوبی نشان می

دهد که سهم صنعت از ها نشان مییافتگی صنایع باشد، ارزش افزوده صنایع و سهم آن در تولید ناخالص داخلی است. بررسیوضعیت توسعه

ده تر از کشورهای صنعتی و اکثر کشورهای در حال توسعه بوده است )محمدزاتولید ناخالص داخلی ایران همواره پایین

(. برای دستیابی به توسعه صنعتی و تداوم آن باید توسعه تکنولوژی در بخش صنعت مورد توجه قرار گیرد که توسعه 3133و همکاران، 

های تولید، باید شرایط  دسترسی چنین با توجه به افزایش هزینهتواند از سطح مهارت و دانش فنی متأثر شود. همخود می تکنولوژی نیز به نوبه

-های صنعتی فراهم آید. زیرا تنها با توسعه و بهبود فناوری میهای برتر خارجی برای بهبود فرایند تولید بنگاهدانش سرریز جهانی و فناوری به

ها را در داخل و خارج کشور ارتقاء داد و به تولیدات جدید بر اساس نیازهای توان سطح کمی و کیفی محصوالت صنعتی و قابلیت رقابت آن

های جدید را به عنوان عامل توسعه جهان سوم  های شغلی مبادرت کرد. بسیاری از کارشناسان توسعه نیز فناوریعه و گسترش زمینهجام

کنند تا حدودی به حقیقت نزدیک است و باعث توسعه کنند و امتیازاتی برای این استفاده قائل هستند. هرچند امتیازاتی که ذکر میمطرح می

ها است و این ی این فناوریترین آن وابستگی به کشورهای صنعتی تولیدکنندهشود، ولی معایبی هم دارد که مهمسوم میکشورهای جهان 

ی توسعه است. اینجاست که باید به نقش نیروی کند که خود بازدارندههایی را تحمیل میوابستگی در فراز و فرودهای سیاسی محدودیت

 رساند.نعت اشاره کرد که با هضم و جذب فناوری و بومی کردن آن معایب استفاده از فناوری را به حداقل میانسانی ماهر و همکاری آن با ص
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های صنعتی وابستگی زیادی به فناوری و دانش دارند به طوری که صنایع این دهد که فعالیتی صنایع کشورهای توسعه یافته نشان میمطالعه

کنند به همین دلیل صنایع این کشورها به طور مداوم در حال باشت فناوری و ارتقاء دانش صرف میکشورها هر ساله مبالغ زیادی جهت ان

گردد. با نگاهی به کشورهایی نظیر ژاپن و آلمان که منابع اقتصادی خود را طی ها باعث رشد و توسعه اقتصادی میپیشرفت بوده و این پیشرفت

ها را به شکل امروزی یم که باید عامل مهمی غیر از عوامل فیزیکی وجود داشته باشد تا آنیابجنگ جهانی دوم از دست داده بودند درمی

ای )فناوری خارجی( واسطه-ایقدرتمند ساخته باشد. در مقابل، کشورهای درحال توسعه از جمله ایران هر ساله مقادیر زیادی کاالهای سرمایه

که ناشی از رشد  نامناسب دانش بومی است، قادر به استفاده کامل از این منابع نیستند.  های الزم،کنند ولی به دلیل فقدان مهارتوارد می

 (.3124ماندگی این گونه از کشورها است )تقوی و محمدی، های افراد، شرط الزم برای جبران عقببنابراین افزایش سطح دانش و مهارت

 سرمایه انسانی

شود. در قرن گذشته، سهم زیکی از قبیل اموال، تجهیزات و سرمایه مالی سرمایه انسانی گفته میبه زبان ساده به هر چیزی غیر از سرمایه فی

سرمایه فیزیکی از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد کشورهای پیشرفته، با افت شدیدی همراه بوده است؛ در حالی که سهم سرمایه انسانی 

ی از تولید ناخالص داخلی، موجب پیدایش مفهوم اقتصاد دانشی شده است. اشکال مختلف افزایش یافته است. این افزایش در سهم سرمایه انسان

توان همچون یک شوند؛ ولی سرمایه انسانی را نمیای در نظر گرفته شده است که وارد فرایند تولید کاالها و خدمات میسرمایه به عنوان نهاده

(. سرمایه انسانی، به دانش، Menzies, 2003تولید کاال یا ارائه خدمات دارد ) تر در فرایندنهاده ساده در نظر گرفت و نقشی پیچیده

 .(Karthik and Basak, 2006سنجی اشاره دارد )های روانهای کاری و ارزیابیتحصیالت، شایستگی

شود؛ یزیکی و کاالیی را شامل می، اعتقاد داشت که مفهوم سرمایه که تنها سرمایه ف3333برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال  3سیمون کوزنتس

سرمایه انسانی »گوید: مفهومی ناقص و نارسا است. بنابراین، باید سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی هر دو به حساب آیند. او در این ارتباط می

ها بدست آمده و از آزمایشهای آن است که ی دانشیک کشور صنعتی پیشرفته، ابزارها و ادوات صنعتی آن کشور نیست؛ بلکه، اندوخته

گذاری در آموزش منبع مهمی برای تشکیل سرمایه انسانی، او معتقد بود که سرمایه«. هاستکارآموزی افراد آن کشور برای بکار بردن این دانش

ی اقتصادی کشور به هشود و سرمایه انسانی را عامل مهمی در توسعنظیر توانا ساختن نیروی کار و پیشرفت دانش فنی در تولید محسوب می

 (.3133عمران و همکاران، آورد )آلحساب می

کند که سرمایه انسانی، نیروی کاری نیست که داند. همچنین بیان می(، سرمایه انسانی را ارزش ایجاد شده در نیروی کار می1030) 1استیونس

(، نیز بر اهمیت 1002) 1االنیانی و اکماکیند کند.دفش کمک میکند، بلکه نیروی کاری است که به سازمان در رسیدن به هدرسازمان کار می

گذاری در خود شخص همراه است که کنند که سرمایه انسانی با سرمایهها بیان میرابطه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی تأکید دارند. آن

وری و رشد سرمایه انسانی باعث افزایش دستمزد، بهره(، معتقد است که انباشت 1003) 5شود. کوانوری اقتصادی میباعث افزایش بهره

 Cutiene andگذارد )های اقتصاد اثر میکند که تجمع این نوع از سرمایه بر بسیاری از بخششود. بنابراین استدالل میاقتصادی می

Railaite, 2015.) 

 بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و آموزش

                                                           
1 Simon Kuznets 
2 Stevens 
3 Olaniyani and Okemakinde 
4 Kwan 
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های مالی )به صورت مخارج تحصیلی( صورت پذیرفته تا گذاریشود زمانی است که سرمایهصحبت می هنگامی که از تشکیل سرمایه انسانی

ها را قادر باشد، آنتحوالت و تغییراتی در افکار و افعال فرد بوجود آورد. این تغییر و تحوالت که در درون فرد تبلور یافته و غیر قابل انفکاک می

تر مصرف کند. بهتر و بیشتری تولید کند. ثانیاً، درآمدهای باالتری بدست آورد. ثالثاً، درآمدهای خود را عاقالنه تا اوالً، کاال و خدمات  سازدمی

 (.3122رابعاً، از زندگی لذت بیشتری ببرد )صنوبری 

را مطرح و سیر تکامل این پیشرفت   اندهای اساسی اقتصاددانانی که به اهمیت آموزش و سرمایه انسانی پرداختهدر ادامه چند مورد از دیدگاه   

 شود.ارائه می

 ی اهمیت اقتصادی آموزشدیدگاه اقتصاددانان کالسیک درباره 

در  نظر قرار داده است. او معتقد است که آموزش افراد از معتبرترین اقتصاددانان کالسیک است که اهمیت اقتصادی آموزش را مد 3آدام اسمیت

شوند به طوری که اگر فردی با صرف وقت زیاد ها با آموزش به سرمایه تبدیل میها است، به نظر او انسانگذاری در آنواقع نوعی سرمایه

(، و Bowman, 1966قیمت است )تر از یک ماشین گران آموزش دیده، وارد شغل متناسب و سازگار با مهارت و تخصص خود شود، با ارزش

کند، از آنجا که کسب علم و دانش مستلزم مند شود. آدام اسمیت سپس اشاره میرت بهتری بهرهها به صوتواند از توان تولیدی آنجامعه می

های ثابتی تبدیل کنندگان آموزش به هر صورت به سرمایهای )و نه مصرفی( دارند، دریافتها جنبه سرمایههایی است و این هزینهانجام هزینه

ی نیروی کار در های توسعه یافتهد و درآمد جامعه را ارتقاء خواهد بخشید. در تفکر اسمیت مهارتشوند که در فرایند تولید، قدرت تولید فرمی

 شود.وری تولید میای، موجب ارتقاء سطح بهرهحقیقت به مثابه یک ابزار سرمایه

اند. ریکاردو موزش و پرورش اظهارنظر کردهی آآیند که دربارهنیز دو تن از اقتصاددانان کالسیک به شمار می 1و رابرت مالتوس 1دیوید ریکاردو

افزایش سرمایه. مالتوس   -تقلیل جمعیت ب  -پذیر است: الفمعتقد است که توسعه و پیشرفت اقتصادی در یک جامعه تنها از دو طریق امکان

ند که قادر است در عمل از رشد موالید کضمن هم عقیده بودن با ریکاردو در این موارد، آموزش و پرورش را به عنوان ابزار مؤثری قلمداد می

نگری کند که قدرت آیندهسازد. استوارت میل دیگر اقتصاددان کالسیک از اهمیت آموزش بدان علت یاد میبکاهد و رشد جمعیت را محدود 

توان تحولی در ها از یک طرف، میکند. وی تأکید فراوان بر آموزش فرزندان کارگران دارد. از نظر وی با آموزش فرزندان آنفردی را تقویت می

ها افزود و شرایط پیشرفت اجتماعی این نوع از جوانان را فراهم کرد. از آنجا که کارگران بوجود آورد و از طرف دیگر بر قدرت تولید و درآمد آن

کند که جامعه آموزش ، وی توصیه میهای آموزش پرورش فرزندان خود نیستندها قادر به تأمین هزینهبه علت شرایط مالی برخی از خانواده

های ی آن را از طریق اخذ مالیات و کمکابتدایی را برای همه  کودکان و آموزش متوسطه را برای همه جوانان مستعد اجباری کند و بودجه

 المنفعه تأمین کند.های عامسازمان

ی مدرن ضرورت است و برای نیل به رفاه و توسعه در یک جامعه ی آموزش عمومی یکبه هر حال اقتصادانان کالسیک معتقد بودند که ارائه

-شک اساس یک حکومت سالم و آزاد را بنا میدولت بایستی در این راه پیشگام باشد، زیرا در تفکر آنان، داشتن شهروندانی آگاه، دانا و توانا بی

 کند.
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 دیدگاه اقتصاددانان نئوکالسیک درباره ی اهمیت اقتصادی آموزش 

های گوناگون خویش آید، او معتقد است که هر یک از افراد جامعه به لحاظ توانایی و کفایتاز اقتصاددانان نئوکالسیک به شمار می 3یوتنفن ن

ی بیشتری برخوردار است، گوید ملتی که از افراد تحصیل کردهتواند در فرایند تولید به کار افتد، دارای ارزش اقتصادی هستند. وی میکه می

ای و مواد اولیه، نسبت به ملتی که از افراد متخصص کمتری برخوردار است، محصول بیشتری را تواند تا با مقدار معینی از کاالهای سرمایهمی

تولید و به بازار عرضه کند. این دلیلی است بر این مدعی که جوامع باید برای افراد تحصیل کرده، متخصص و متفکر خود ارزش بیشتری قائل 

گذاری آموزشی بیشتری را برای آحاد خود در اختیار های مالی بیشتری برخوردارند، امکان تربیت و سرمایه. از این رو مللی که از تواناییشوند

 توانند به بازدهی باالتر و درآمد بیشتر جامعه منجر شود.دارند که می

-گذاری ملی تلقی میز دیدگاه مارشال آموزش و پرورش نوعی سرمایهبه اهمیت اقتصادی آموزش نیز درخور توجه است. ا 1نگاه آلفرد مارشال

شود. وی معتقد است که آموزش و پرورش قادر است تحوالتی اساسی در مردم ایجاد کند و بدین خاطر تأکید دارد که هم دولت و هم والدین 

که به نظر او عامل اساسی تولید در جامعه است، تأکید  های آموزش و پرورش مشارکت کنند. او بر آموزش نیروی کاربایستی در تأمین هزینه

های عمومی و ها بایستی به کمک آموزشهای عمومی برخوردار باشند. آنفراوان دارد و معتقد است که کارگران باید ضرورتاً از آموزش

های آموزش عمومی را طی جامعه بایستی دوره مند شوند. مارشال بر این باور است که هریک از افراداجتماعی، از بینش و درایت کافی بهره

تر  و برای انجام امور ها مردم را فهمیدهها تأثیر نداشته باشد، چرا که این دورههایی به طور مستقیم در کار آنکنند حتی اگر چنین آموزش

 کند.تر میتر و قابل اطمینانجاری آماده

هیچ گونه کار  3314تر شده است. با این حال تا سال صاد آموزش و سرمایه انسانی دقیقچنان که مشهود است به مرور بحث در مورد اقتهم

را « سرمایه به کار رفته در انسان»(، در چارچوب یک مطالعه تجربی مفهوم 3314)  1تجربی در این مورد صورت نگرفته بود. در این سال والش

گذاری شود یک نوع سرمایههایی که صرف آموزش و پرورش و بهداشت انسان میتجزیه و تحلیل کرد و به این نتیجه رسید که تمام هزینه

 هایی را که اقتصاددانان پیشین مطرح کرده بودند آزمون کند.است. وی سعی کرد بعضی از فرضیه

 ی اهمیت اقتصادی آموزشدیدگاه اقتصاددانان معاصر درباره 

ای تحت ، طی مقاله3343نامیده شده است. وی در سال « تئوری سرمایه انسانی»که پدر  ترین اقتصاددانان معاصر استاز مهم 5تئودور شولتز

گذاری در آن را مطرح و تجزیه و تحلیل کرد بدین های سرمایهمفهوم سرمایه انسانی را توسعه داد و روش« گذاری در انسانسرمایه»عنوان 

خت و افق و شاخه جدیدی تحت عنوان اقتصاد آموزش به علم اقتصاد افزود. وی ترتیب سیستم و چارچوب تحلیلی اقتصاد کالسیک را در هم ری

دانسته است. به نظر وی رشد بیش از حد این  3343تا  3313های در این مقاله سرمایه انسانی را جواب معمای اصلی رشد اقتصادی در سال

نان از آن غافل بودند. وی که به اهمیت و ضرورت توجه به سرمایه گذاری در سرمایه انسانی بوده است که اقتصادداها ناشی از سرمایهسال

ای، توضیح نرخ رشد اقتصادی گذشته و نیز چگونگی های اقتصادی تأکید فراوان دارد، معتقد است بدون کاربرد چنین نظریهانسانی در تحلیل

ی اقتصادی وری و توسعهترین منبع رشد بهرهها، مهمی انسانهای اکتسابتوزیع درآمد شخصی ناقص و نارسا است. به عقیده ی شولتز، توانایی

آیند. اهمیت نظر شولتز در بیان این مطلب آن است که وی بر خالف اقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیک، نیروی های اخیر به حساب میسال
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کند، از که نیروی کار بر اساس آموزشی که دریافت می کند. او معتقد استکار را به هیچ وجه به عنوان یک عامل همگن و متجانس قلمداد نمی

کند. از آنجا که اکنون نیروی کار انواع شود، که او را نسبت به نیروی کار دیگر متمایز میهای متفاوتی برخوردار میکیفیت، مهارت و تخصص

نیروی کار تجسم یافته، شولتز معتقد است که نیروی کار دارد، و از آنجا که سرمایه انسانی قابل توجهی در های تخصصی را دریافت میآموزش

نامد، که دانش و مهارت تبلور دار میشوند. شولتز از آن جهت نیروی کار را سرمایهداران واقعی جامعه محسوب میکنونی ما، در حقیقت سرمایه

، شولتز با 3331(. بنابراین در سال 3133بازی و همکاران، یافته در آنان، خود نوعی سرمایه است و از ارزش واالی اقتصادی برخوردار است )شه

گذاری در سرمایه فیزیکی نسبت داد، به کارکرد اقتصاد آموزش توجه نمود و طی توان رشد اقتصادی را صرفاً به سرمایهعنایت به اینکه نمی

مانده و عامل باقی»(، در مقاله 3331سال دنیسون ) بحث گذشته خود را تکمیل کرد. در همان« آموزش و رشد اقتصادی»ای تحت عنوان مقاله

های تولیدی نیروی انسانی به رشد نشان داد که آموزش از طریق اصالح و توسعه مهارت و ظرفیت« گیری کمک آموزش به رشد اقتصادیاندازه

از طریق افزایش نیروی کار و سرمایه  3330تا  3330کند. وی در تالش برای توصیف رشد اقتصادی ایالت متحده طی دوره اقتصادی کمک می

ها را از طریق الگوهای استاندارد رشد توضیح داد. از آن توان آنوجود دارد که نمی« ماندهعوامل باقی»فیزیکی به این نتیجه رسید که تعدادی 

 تعیین نقش آموزش در آن متمرکز کردند.به بعد توجه محققان به عامل باقی مانده جلب شد و تالش خود را برای تجزیه عامل باقی مانده و 

( انقالبی در 3333بعد از انتشار آثار شولتز نظریه سرمایه انسانی به سرعت فراگیر شد و مورد قبول اکثر اقتصاددانان قرار گرفت؛ و به قول بومن )

وم اجتماعی به خصوص در علم اقتصاد است و تفکر اقتصادی بوجود آمد. امروزه سرمایه انسانی یک مفهوم جا افتاده و استاندارد شده در عل

 کند.کمتر اقتصاددانی بر نقش بنیادی آن در رشد و توسعه ملی شک می

 3(. بن حبیب و اشپیگلGoldin, 2016اند )در طول چند دهه گذشته ادبیات زیادی به بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و رشد پرداخته

یابی به تحصیل نیروی کار بر تولید داگالس به بررسی چگونگی تأثیر سرمایه انسانی یا دست-ابع تولید کابای با استفاده از ت(، در مقاله3335)

دهد که سطوح سرمایه انسانی، هم نوآوری تکنولوژیکی داخلی را به صورت مستقیم تحت تأثیر پردازند. نتایج این پژوهش نشان میو رشد می

ها و صنایع با (، در بررسی عوامل مؤثر در موفقیت بنگاه3333) 1داربی، لیو و زوکر .کندرج را تسهیل میقرار داده و هم پذیرش تکنولوژی از خا

های ها معتقدند بنگاهتر از سرمایه فیزیکی است. آنها بسیار مهمفناوری باال دریافتند که تأثیر سرمایه فکری و نیروی انسانی ماهر در این بنگاه

افزار به بررسی اثر سرمایه انسانی روی صادرات صنعت نرم  (،1003) 1اند. آرورا و بگدهفکری بهترین دانشمندان بنا شده با فناوری باال بر پایه

افزار به عنوان متغیرهای دهد که سرمایه انسانی و اندازه صنعت سختها نشان میاند. نتایج مطالعه آنپرداخته 1001-3330هند طی دوره 

گذاری در سرمایه انسانی های به بررسی تأثیر سرمای(، در مطالعه1303) 5اند. مایتراافزار هند شناخته شدهصادرات صنعت نرممهم و تأثیرگذار بر 

است.  انباشتگی یوهانسن استفاده کردهاست. و بدین منظور از روش همپرداخته  1030-3323بر رشد اقتصاد در سنگاپور، طی دوره زمانی 

ی هستند. این مقاله داری بر رشد اقتصادگذاری در سرمایه انسانی و اشتغال دارای تأثیر مثبت و معنیدهد که سرمایهنتایج تحقیق نشان می

گذاری در سرمایه انسانی و اشتغال با استفاده از روش بردار تصحیح خطا پرداخته است. نتایج نشان همچنین به بررسی تأثیر پویایی سرمایه

ه گذاری در شود در حالی که سرمایساله باعث افزایش دائمی رشد اقتصاد می 5گذاری در سرمایه انسانی با یک تأخیر دهد که سرمایهمی

ای تحت عنوان تعیین عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد، (، در مطالعه1033) 4گذارد. رومانیامدت و موقت روی رشد تأثیر میاشتغال به صورت کوتاه

زمانی  ها طی دورهبرای شناسایی نوع جریان تکنولوژی در اروپا با توجه به نقش سرمایه انسانی، از روش تحلیل ناپارامتریک پوششی داده
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کننده دهد که رشد اقتصادی در حال وقوع عمدتاً به دلیل تکنولوژی ترکیباستفاده کرده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می 1000-1030

 سرمایه، دانش و نیروی کار، به جای استفاده محض از سرمایه انسانی یا ترکیب عوامل زیادی از تولید است.

داگالس به بررسی تأثیر آموزش بر ارزش افزوده -و تابع کاب 3120-3154های سری زمانی گیری از دادهبهره (، با3125عمادزاده و فروزان ) 

دهد که آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت دارد، به طوری که یک درصد اند. نتایج مطالعه نشان میبخش صنعت پرداخته

 33درصد و  13درصد،  15روی کار متخصص( و نیروی کار غیر متخصص به ترتیب منجر به افزایش در سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی )نی

آموختگان ای در رابطه با تأثیر بکارگیری دانش(، در مطالعه3122الماسی و همکاران ) شود.درصد افزایش در ارزش افزوده بخش صنعت می

-زا معرفی کردند که تابعی از سرمایهزا رشد را به عنوان یک متغیر درونرونآموزش عالی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی رشد د

گذاری فیزیکی و ... است. نتایج این مطالعه گویای آن است که در بلندمدت تأثیرپذیری متغیر رشد از متغیر گذاری در نیروی انسانی، سرمایه

گذاری کنند برای دستیابی به یک نرخ رشد اقتصادی باال سرمایهین پیشنهاد میسرمایه انسانی به مراتب بیشتر از سرمایه فیزیکی است. بنابرا

 در نیروی انسانی توسعه یابد.

های صنعتی داگالس، به بررسی میزان و نحوه تأثیر سرمایه انسانی بر تولید کارگاه-(، با استفاده از تابع تولید کاب3122فر و همکاران )سلیمی 

داگالس، -اند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تابع تولید کابپرداخته 3125ان شمالی در مقطع زمانی نفر کارکن استان خراس 30

ن وضعیت تولید استان خراسان شمالی را به خوبی توضیح داده و متغیرهای متناسب با سرمایه انسانی، تأثیر مثبت بر ارزش افزوده صنایع استا

، به بررسی "محورعوامل موثر بر تولید صنایع با فناوری برتر در اقتصاد دانش"ای تحت عنوان (، در مقاله3133شهنازی ) خراسان شمالی دارند.

های تحقیق و توسعه و آموزش بر تولید صنایع با فناوری محور یعنی فناوری اطالعات و ارتباطات، هزینهای اقتصاد دانشتأثیر متغیرهای پایه

های تحقیق و توسعه، دهد که افزایش یک درصد هزینهپرداختند. نتایج تحقیق نشان می  1003-1000 کشور جهان طی دوره 52برتر در 

آقایی و  .شوددرصد افزایش در تولید صنایع با فناوری برتر می 13/0و  32/0، 52/0فناوری اطالعات و ارتباطات و آموزش به ترتیب موجب 

به بررسی رابطه میان سرمایه  "های ایرانسی تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استانبرر"ای تحت عنوان (، در مطالعه3131همکاران )

آموختگان دانشگاهی با تحصیالت عالی )لیسانس به ها سرمایه انسانی را دانشاند. آنپرداخته 3123-3133انسانی و رشد اقتصادی طی دوره 

تابلویی، بیانگر آن است که شاخص سرمایه انسانی نسبت به نیروی کار غیرماهر دارای تأثیر  هایاند. نتایج برآورد مدل دادهباال( در نظر گرفته

 نیافته است.یافته و توسعههای کمتر توسعهیافته نسبت به استانهای توسعهبیشتری بر رشد اقتصادی در استان

 بررسی وضعیت صنایع از نظر به کارگیری سرمایه انسانی

های مورد مطالعه، میزان به کارگیری دهد. طبق نمودار، تقریباً در تمامی سالیرات شاخص های سرمایه انسانی را نشان می( روند تغی3نمودار )

 دهد، مدیران در استخدام نیروی کار، بیشتر به نیروی انسانی با سطح نیروی انسانی ماهر بیشتر از نیروی انسانی غیرماهر بوده که نشان می

 اند.ین و تکنسین( توجه داشتهمهارت باال )مهندس
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 های سرمایه انسانی در کل صنایع . روند تغییرات شاخص1نمودار

یقمنبع: محاسبات تحق
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 ( تصریح مدل4

پیشنهادی ما بر اساس  های مختلفی که در زمینه درج متغیر سرمایه انسانی در توابع تولید انجام شده است، الگویبا در نظر گرفتن پژوهش

داگالس بوده که به دلیل مناسب بودن فرم تابعی و روان بودن روابط درونی متغیرهای آن، بهترین تابع از نظر مطابقت و سازگاری با -تابع کاب

تولید بین عوامل تولید  توان با استفاده از قضیه اولر برای توزیعشرایط اقتصادی تشخیص داده شده  و از سوی دیگر، به دلیل همگن بودن، می

ی آن، عامل نیروی کار را به ماهر و غیر ماهر تفکیک و سهم تفکیکی هر یک را از این تابع به سادگی استفاده کرد و به وسیله فرم تعمیم یافته

 برآورد کرد.

ی در کشور ایران، مدل زیر برای بررسی با توجه به مبانی نظری، شناسایی متغیرها در مطالعات انجام شده قبلی و همچنین، امکان سنجی آمار

 شود:تأثیر سرمایه انسانی بر ارزش افزوده بخش صنعت ارائه می

  (3)     =  itV       ) it, RD it, N it, L it, H it= f(K itV 

 ین معادله باال، مدل رگرسیون خطی زیر را خواهیم داشت:با لگاریتم گیری از طرف

 (1) +Log +   itLog L 3+ α itLog H 2+ αit Log K 1+ α i= Cit Log V 

 شوند:به ترتیب بیانگر گروه صنعتی و سال بوده و متغیرهای مورد استفاده به صورت زیر تعریف می tو  iهای اندیس

itV نفر کارکن و بیشتر به میلیون ریال بر حسب کدهای دورقمی  40: ارزش افزوده صنایع دارایISIC. 

itKنفر کارکن و بیشتر 40گذاری فیزیکی کارگاههای : سرمایه 

itH :)تعداد شاغالن ماهر )مهندسین و تکنسین 

itL :تعداد افراد شاغل غیر ماهر 

 آزمایشگاه: هزینه تحقیقات و
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 شود دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس صفر است.: جزء اخالل مدل، که فرض می

-آمارهای مورد استفاده در این مطالعه، از آمارگیری کارگاههای بزرگ صنعتی کشور که توسط مرکز آمار ایران در قالب سومین ویرایش طبقه

بندی، صنایع مورد صورت گرفته، به دست آمده است. بر اساس این تقسیم ISICصنعتی در سطح کدهای دو رقم  هایالمللی فعالیتبندی بین

 ( است.3131-3131بوده و اطالعات آماری مربوط به دوره زمانی ) 13تا  34زیر بخش از کدهای  11مطالعه شامل 

 ( برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج5

پذیری انجام شده است. در صورت پذیری را دارند یا خیر؟ بنابراین ابتدا آزمون ترکیبها قابلیت ترکیبد که دادهدر مرحله اول باید مشخص شو

های تابلویی برآورد شود. برآورد خواهد شد، در غیر این صورت باید الگو به روش داده  3OLSها، الگو به روش پذیری دادهتأیید امکان ترکیب

و  Fدارای توزیع های تابلویی است. این آزمون ها و فرض مقابل آن، لزوم بررسی الگو به روش دادهپذیری دادهکیبفرض صفر آزمون وجود تر

حاصل از برآورد الگوی ترکیبی به دست آمده  (RSS)است. با استفاده از مجموع مربعات پسماندهای مقید  NT-N-K و N-1درجات آزادی 

توان آماره آزمون مناسب در این زمینه حاصل از برآورد رگرسیون درون گروهی، می (URSS)غیرمقید مانده و مجموع مربعات باقی OLSاز 

 را به صورت زیر نوشت:

  

 

  1, 1 1

/ 1

/ 1 1
T N T N K

RSS URSS N T
F

URSS N T K
    

  


  
              

هدات را نشان تعداد کل مشا NTدوره زمانی مورد بررسی و  Tتعداد مقاطع،  Nتعداد متغیرهای توصیفی لحاظ شده در مدل،  Kکه در آن 

 دهد. می

شود. در مرحله بعد استفاده می F-ANOVAدر این مطالعه برای تعیین اینکه اثرات بدست آمده از نوع فرد، زمان و یا هر دو است از آزمون 

ای این منظور از های تابلویی، روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی، یکی انتخاب شود. بربایستی از بین دو روش موجود برای تخمین داده

شود. فرضیه صفر در این آزمون عدم همبستگی میان اجزاء اخالل غیرقابل مشاهده در مدل و متغیرهای استفاده می 1آماره آزمون هاسمن

وش ترین رشود. بنابراین در صورت رد فرضیه صفر مناسبتوضیحی است. در این آزمون وجود اثرات تصادفی در مقابل اثرات ثابت مقایسه می

چه این فرضیه تأیید شود روش اثرات تصادفی به عنوان روش مناسب تشخیص داده خواهد جهت تخمین مدل روش اثرات ثابت است ولی چنان

 (.2008Baltagi ,است ) Kبا درجه آزادی  شد. آماره این آزمون دارای توزیع 

کاهد. بنابراین الزم است این نوع خودهمبستگی کند و از کارایی نتایج میف میخودهمبستگی سریالی مدل خطاهای استاندارد را دچار انحرا

بررسی شود. فرضیه صفر در آزمون وولدریج عدم وجود خودهمبستگی مرتبه اول در جمالت اخالل مدل رگرسیون است که در صورت رد 

 (.Baltegi, 2005برازش شود ) AR(1)با لحاظ کردن  فرضیه صفر مدل دارای خودهمبستگی بوده و برای رفع آن الزم است مدل رگرسیون

 های عنوان شده، برای مدل مورد نظر محاسبه شده و در جدول زیر قابل مشاهده است:بر این اساس نتایج حاصل از آزمون

 

 

 

                                                           
1 Ordinary Least Squares 
2 Hausman Test 
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 های انجام شده برای انتخاب الگوی مناسب: آزمون1جدول 

 P-value مقدار آماره هاآزمون

 000/0 13/27 پذیریآزمون ترکیب

 33/0 03/1 آزمون خودهمبستگی

 

 F-ANOVAآزمون 

 13/31 000/0 

 42/30 000/0 

 31/15 000/0 

 04/11 000/0 

 13/15 000/0 

 000/0 33/45 آزمون هاسمن

 منبع: محاسبات تحقیق

. ( قابل مشاهده است3حاسبه شده در جدول شماره )م Eviews 9و  Stata 31افزارهای عنوان شده که با نرمبر اساس نتایج حاصل از آزمون

درصد فرضیه صفر آزمون مبنی بر  34جدول بزرگتر است، بنابراین با سطح اطمینان  Fمحاسبه شده از آماره  Fبا توجه به اینکه میزان آماره 

ات معمولی( دارای اعتبار نیست و باید شود و در نتیجه، رگرسیون مقید )روش حداقل مربعاستفاده از روش حداقل مربعات معمولی رد می

برای مدل مورد نظر  F-ANOVAعرض ازمبدأهای مختلفی )روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی( را در مدل لحاظ کرد. با توجه به آزمون 

 دهنده برآورد به روش اثرات ثابت است.شود. آزمون هاسمن نیز نشانالگوی دوجانبه تأیید می

رسد. بعد از انتخاب روش مناسب های عنوان شده، استفاده از روش اثرات ثابت دوجانبه مناسب به نظر مییج حاصل از آزمونلذا با توجه به نتا

پذیرد. نتایج مربوط به این آزمون مربوط به خودهمبستگی بین اجزاء اخالل )آزمون وولدریج( انجام می هاسمن، آزمون با استفاده از آزمون

 ودهمبستگی است.بیانگر عدم وجود خ
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 . نتایج حاصل از برآورد مدل2جدول

 احتمال t  آماره ضریب نام متغیر

LnL  12/0 11/4 000/0 

LnH 54/0 43/3 000/0 

LnK 02/0 33/1 003/0 

LnRD 023/0 11/5 000/0 

 000/0 00/33 15/3 عرض از مبدأ

 335/0 

 330/0 تعدیل شده

 F 31/113آماره 

 محاسبات تحقیق منبع:

تعدیل شده و همچنین، بر اساس  2Rو  2Rشود، بر اساس معیارهای اعتبارسنجی مدل نظیر آماره ( مشاهده می1طور که در جدول )همان

زیه به دست آمده برای کل صنایع برآورد شده ، صحت نتایج به دست آمده از برآورد ارائه شده در این قسمت از تحقیق برای تج Fمیزان آماره 

گذاری فیزیکی، نیروی انسانی دار هستند به این معنی که سرمایهشود. همه ضرایب دارای تأثیر مثبت و معنیو تحلیل و اظهارنظر تأیید می

افزایش در نیروی یک درصد  .داری بر ارزش افزوده بخش صنعت دارندماهر و غیر ماهر و هزینه تحقیقات و آزمایشگاه تأثیر مثبت و معنی

دهد که تأثیر این متغیر بیشتر از تأثیر سایر متغیرهای درصد افزایش می 54/0ارزش افزوده صنایع با فناوری پایین را به میزان نی ماهر انسا

 مستقل بر ارزش افزوده است.

 گیری( نتیجه6

های های تابلویی کارگاهر، از دادههدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر سطح مهارت بر ارزش افزوده تولیدات صنعتی بوده است. بدین منظو

های موجود استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل با نظریه 3131-3131نفر کارکن و بیشتر در ایران طی دوره  40صنعتی 

مچنین نتایج حاصل از این منطبق است و متغیر وابسته ارزش افزوده بخش صنعت دارای روابط مورد انتظار با تمام متغیرهای توضیحی است. ه

(، 3122(، الماسی و همکاران )3131(، آقایی و همکاران )3133(، شهنازی )3122فر و همکاران )پژوهش با مطالعات انجام شده توسط سلیمی

رزش افزوده صنایع ( سازگار است و سرمایه انسانی دارای تأثیر مثبت بر ا1034) 3( و پلینسکو3333(، لیو و زوکر )3335بن حبیب و اشپیگل )

 است.

دهد، نیروی انسانی با سطح مهارت باالتر نسبت به نیروی انسانی غیر ماهر و سایر متغیرهای مستقل، دارای تأثیر همانطوری که نتایج نشان می

هرچه بیشتر ارزش  تر وتوان بیان داشت که برای افزایش سریعگیری بر ارزش افزوده در صنایع مورد بررسی است؛ بنابراین میمثبت چشم

                                                           
1 Pelinescu 
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های تواند به شیوهای مبذول شود. در این راستا دولت میافزوده صنایع مورد بررسی، باید به کمیت و کیفیت نیروی انسانی ماهر توجه ویژه

 نفر کارکن و بیشتر را به استفاده بیشتر از شاغالن با سطح مهارت باالتر تشویق کند. 40مختلف صنایع دارای 

های نوین ناسایی روند رشد و تحول اقتصادی هر کشور منوط به شناسایی رفتار عوامل و بازیگران اصلی آن است. بر اساس نظریهبه طور کلی ش

ها دارای تأثیراتی مبهم ریزی بدون توجه به رفتار خانوادهشوند و هر گونه برنامهها به عنوان بازیگران اصلی اقتصادی تلقی میاقتصادی، خانواده

تأثیر خواهد بود. بنابراین با در نظر داشتن نقش و اهمیت زیاد سرمایه انسانی و نیز اهمیت و نقش خانوارها پیشنهاد مشخص در این یو یا ب

 های فرزندان است. ها و تواناییزمینه کمک به خانوارها جهت بهبود و افزایش قابلیت
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