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چکیده :آموزش از مهمترین عوامل تعیینکننده رفاه اجتماعی و بهعنوان یکی از اهداف مهم تمام کشورها شناخته شده است.
تامین سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیتهای آموزشی است .سرمایهگذاری آموزشی از یکسو قابلیتهای نیروی انسانی را
ارتقاء میدهد و از سوی دیگر ،نیروی کار را برای استفاده بهتر از فناوریهای جدید تولید مهیا میسازد و بهاینترتیب راه رفاه
اجتماعی را برای کشورها هموار میکند .از اینرو هدف مطالعه حاضر بررسی نقش آموزش نیروی انسانی در رفاه اجتماعی
کشورهای عضو اوپک برای دوره زمانی  2007 -2018با استفاده از روش پانل پویا مبتنی بر روش تعمیمیافته گشتاورها است.
نتایج نشان میدهد رابطه مثبت و معناداری میان رفاه اجتماعی و آموزش نیروی انسانی وجود دارد؛ به این معنا که با افزایش
آموزش نیروی انسانی ،رفاه اجتماعی نیز افزایش مییابد .همچنین نتایج آزمون سارگان و خودهمبستگی آرالنو  -بوند به ترتیب
نشان میدهد ابزارها با عامل اخالل فاقد همبستگی هستند و مدل در تفاضل مرتبه اول خطا فاقد خودهمبستگی است .نتایج
آزمون علیت تودا و یاماماتو نشان میدهد یک رابطه یکطرفه از شاخص آموزش نیروی انسانی به رفاه اجتماعی وجود دارد.
واژگان کلیدی :آموزش نیروی انسانی ،رفاه اجتماعی ،علیت تودا و یاماموتو ،پانل پویا ،کشورهای عضو اوپک

مقدمه

میشود ،دیگر برای آموزشو پرورش جایی در خور توجه وجود

در گذشته ،عامل عقبماندگی کشورهای درحا لتوسعه،

ندارد .این اندیشه اکنون روایی ندارد و آموزش و پرورش با زیستن

کمبود سرمایههای مالی و فیزیکی تصور میشد .با توجه به چنین

انسان همراه شده است .مردم باید پیوسته به آموختن بپردازند و

دیدگاهی ،این کشورها از را ههای گوناگون به کسب سرمایه

از تازههای دانش بشری ،خود را بهروز سازند و با نیرو و آگاهی

میپرداختند .امروزه مشخص شده است ورود مقادیر زیادی از

بیشتر زندگی سودمند را دنبال کنند (هزارجریبی و صفری شالی،

سرمایههای فیزیکی و مالی لزوما منجر به رشد و توسعه کشورها

 .)1390رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در

نمیشود (اصغری یالقوز آغاجی و محسنی زنوزی)1393 ،؛

انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد .اجرای آموزش

زیرا کشورهایی که از سازمانها و نهادهای سازمانی کارآمد و

و بهسازی نیروی انسانی سبب میشود تا افراد بتوانند متناسب

در عین حال از سرمایههای انسانی کارا و متخصص برخوردارند

با تغییرات سازمانی و محیط ،بهطور موثر فعالیتهای خود را

میتوانند سرمایه فیزیکی و مالی خود را بهگونه بهتریجذب و در

ادامه داده و کارایی را افزایش دهند؛ بنابراین برای بهبود سطوح

تسریع روند رشد و توسعه بهکار گیرند .در گذشته چنین تصور

شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی ،آموزش و بهسازی،

میشد که دوره آموزش و فراگیری با کار و زندگی از هم جدا

کوشش مداوم و برنامهریزیشده بهوسیله مدیریت الزم است

هستند و بنابراین آموزش پیش از آغاز کار به افراد مورد توجه بود.

(جلیلوند.)1388 ،

بر اساس این تفکر ،انسان در دورهای میآموزد و سپس به زندگی

تحول یعنی تغییر در شکل و ساختار یا ماهیت یک چیز و هدف

و کار مولد و سودمند میپردازد و هنگامیکه کار و زندگی آغاز

از تحول اداری عبارت است از تقویت توانمندیهای نظام اداری
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در جهت ایفای کارآمد وظایف و نقش فعلی سازمان؛ به عبارتی

گرفته تا ایجاد شاخصهاى مناسب براى شرایط مختلف،

انطباق نقشها ،توانمندیها و قابلیتهای نظام اداری است که

مشکالت حوزههاى گوناگون مانند بهداشت خانواده ،آموزش،

برای توسعه ضروری میباشد .تحول اداری فرآیندهایی مانند

سیاستگذارى ،سازما نهاى غیردولتى ،تصمیمگیرىهاى

مشارکت عمومی کارکنان ،اصالح ساختارهای اداری مناسب،

جمعى ،تامین اجتماعى و نیز طیف وسیعى از شرایط تجربى

وظایف ،اختیارات ،توانمندسازی کارکنان و مدیران ،پاسخگویی

که مىتوان به مطالعه سرمایه اجتماعى در آن پرداخت؛ یعنى

در مقابل شهروندان ،نظارت بر نظام اداری و توسعه شیوههای

شهر و روستا و کشورهاى مختلف را در بر مىگیرد (سلیمانی،

اطالعاتی را دنبال میکند .بنابراین تحول اداری بهعنوان یک عامل

 .)1387در اینکه سرمایه انسانی در موفقیت یک سازمان و یک

مهم میتواند در جهت داشتن نیروی انسانی توانمند بسیار اثرگذار

ملت اهمیتى استراتژیک دارد تردیدى نیست؛ ولى این سرمایه

باشد (بارانی و همکاران.)1396 ،

زمانى از اولویت باالترى برخوردار است که منسجم و یکپارچه

امروزه اهمیت نیروی انسانی تا حدی است که برخی

شود و این یکپارچگى در سایه همبستگى ،همکارى ،تعاون و

صاحبنظران معتقدند که آنچه درنهایت روند توسعه اقتصادی

اعتماد متقابل بهوجود مىآید و در این صورت است که سرمایه

و رفاه اجتماعی یک کشور را تعیین میکند ،منابع انسانی آن

انسانى به سرمایه اجتماعى تبدیل و موجب همافزایى میشود .در

کشور است ،نه سرمایه یا منابع مادی .این منابع انسانی هستند که

غیر اینصورت ،سرمایههاى انسانى حتى اگر در سازمان و یا در

سرمایهها را متراکم میسازند ،از منابع طبیعی بهرهبرداری میکنند،

کشور ماندگار شوند و فرار نکنند ایجاد همافزایی منفى میکنند

سازمانهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی و همچنین توسعه را

(میرسپاسی و گودرزوند چگینی .)1382 ،همچنین میتوان بیان

بهوجود میآورند .سازمانی که نتواند مهارتها و دانش کارکنان را

نمود که یکی از مولفههای تاثیرگذار بر رفاه اجتماعی ،میزان مخارج

توسعه دهد و از آن بهنحو موثر بهرهبرداری کند ،قادر نیست خود

دولتی است که به این امور اختصاص مییابد .در کشورهای نفتی

را در دنیای رقابتی امروزی حفظ کند (صافی .)1390 ،طبیعی

که عمده درآمد دولت از محل فروش نفت تامین میشود ،بدون

است که آموزش و پرورش محل تولید انسانهای سازنده جامعه

تردید تغییر در قیمت نفت و همچنین عملکرد سیاستگذاران و

دانسته شود و برای اینکه در انجام چنین هدفی موفق باشد خود باید

دولتمردان در اختصاص این مخارج از اهمیت ویژهای برخوردار

دارای نیروی توانمندی باشد (تیرگر و محمد باقریرفسنجانی،

است (شاهآبادی و ارغند .)1397 ،این رویکرد عالوه بر سطح

 .)1394سرمایه اجتماعى ،منبع مهمى براى افراد است و مىتواند

اجتماعی که به آن اشاره شد در سطح خردتر یعنی سطح سازمانی

بر توانایى کنش آنها و کیفیت مشهود زندگی بسیار تاثیرگذار

نیز قابل تعمیم است .رشد و توسعه سازمانها در گرو بهکارگیری

باشد .هر چه سرمایه اجتماعى یک سیستم اجتماعى باالتر باشد،

درست منابع انسانی است .نظریهپردازان علم مدیریت با شناخت

موجب کاهش هزینههاى مربوط به این تعامالت رسمى میشود.

انسان بهعنوان یک عنصر پیچیده در سازمان ،عامل انسانی را

این امر نشاندهنده این واقعیت است که هماهنگى بین اعضاى

بهعنوان مهمترین عنصر برای حفظ موجودیت و بقای سازمانها

سیستمهاى اجتماعى بر اساس هنجارهاى غیررسمى در حال

میدانند و توجه روزافزونی به منابع انسانی ،بهعنوان یک ابزار

تبدیلشدن به یک بحث مهم در جوامع پیشرفته است و بهتدریج

نیرومند در تغییر و تحوالت سازمانی کردهاند .ازآنجاکه انسان

در حال پیداکردن جایگاههاى مهمتر ،در الگوهاى اقتصادى نوین

محور تحوالت درو ن سازمانی است ،برای دستیابی به تراز بالندگی

میباشد (قلیچلی و مشکبی.)1385 ،

قابلقبول سازمانی باید به ارتقاء تراز منابع انسانی بپردازد و آنها

سرمایه اجتماعى ،دامنه کاربرد و پژوهش بالقوه گستردهاى

را از درون رشد دهد؛ این مهم از مسیر راهکارهایی مانند ارتقاء

دارد و از مالحظات نظرى ،تاریخى و فلسفى در رشتههاى

سیستم شایستهساالری ،سیستم توسعه شغلی ،سیستم غنیسازی

مختلف علوم اجتماعى و روششناختى مرتبط با کارهاى میدانى

شغلی ،سیستم مشارکت ،سیستم توا نبخشی نیروی انسانی،
پاییز 1399
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سیستم عقالنیت رفتاری و ایجاد ذهنیت فلسفی ،امکانپذیر است

اوپک بیشتر شود ،رفاه اجتماعی این کشورها نیز افزایش مییابد؛

(فرخسرشت و همکاران .)1395 ،همچنین مشارکت کارکنان

به عبارتی این دو متغیر بهصورت مکمل با هم در ارتباط هستند.

و توان بخشیدن به آنها ،از فنون جدید برای آزادسازی استعداد

بنابراین سازماندهی این مقاله به این شرح است که پس از

و توانش انسان در سازما نها است که شامل پنج جزء کلیدی

مقدمه ،بخش دوم ،چارچوب نظری تحقیق ،بخش سوم مروری بر

قدرت ،اطالعات ،دانش  ،مهارت و پاداش است .تحول اداری به

مطالعات تجربی انجامشده ،بخش چهارم ،روششناسی تحقیق

معنای آمادهسازی نظام اداری برای تحول ،ایجاد بستر برای تحقق

و در بخش پایانی نتیجهگیری و پیشنهادها ارائه میشود.

برنامههای تحول اداری و اجرای اصالحات ضروری بهمنظور

چارچوب نظری تحقیق

پیراستن نظام اداری از عوامل بازدارنده است (طاهرپور کالنتری و

آموزش و نظام آموزشی بهعنوان یکی از ارکان جامعهپذیری

میرعبدالعظیمی .)1388 ،مهمترین اصل پابرجایی یک سازمان

سیاسی 2میتواند به توانمندسازی جامعه و افراد آن ،برای نیل به

اهمیت دادن ویژه به تحوالت درونسازمانی میباشد و تنها زمانی

امنیت کمک کند و بهمرور جریان درونیشدن فرهنگ سیاسی

تغییرها بهصورت موفقیتآمیز رخ میدهند که کارکنان با رغبت

و مشارکتی را در افراد جامعه تثبیت و تقویت کند .رشد و توسعه

و عالقه حاضر باشند برای تامین اهداف جدید از صرف وقت و

اقتصادی و اجتماعی یکی از اهداف مهم تمام کشورها بهویژه در

نیروی مورد نیاز دریغ نکنند و هر نوع سختی و تنش را تحمل کنند

 50سال اخیر بوده است .این مفهوم در کشورهای پیشرفته صنعتی

و در راه تامین این هدفها از خودگذشتگی نشان دهند (اخوان

به معنای کاهش بیکاری و افزایش واقعی رفاه اجتماعی مردم بهکار

عالف و همکاران )1395 ،همه این موارد در گرو ایفای نقش

میرود و در کشورهای درحالتوسعه ،از یکسو به معنای کاهش

موثر مدیریت منابع انسانی در همه ابعاد آن بهویژه نظام آموزش و

و یا محو فقر و محرومیت و از سوی دیگر به معنای کوشش برای

بهسازی نیروی انسانی است .آموزش از یکسو در قالب آموزش

افزایش تولید ناخالص ملی و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم

عمومی برای تربیت شهروندان توسعهیافته کاربرد دارد و از سوی

به سطحی است که کشورهای توسعهیافته از آن بهرهمند هستند

دیگر در قالب آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت ،آنان را در

(مرادی و همکاران.)1394 ،

مسیر بهبود و تحول سازمانهای دولتی ،خدمترسانی بهتر به

اقتصاددانان معتقدند که وصول به رشد اقتصادی مستلزم

مردم و توسعه نظام رفاه اجتماعی توانمند میسازد؛ بنابراین مقاله

افزایش سرمایهگذار یهای الزم ،پیشرفت فناوری ،تغییر در

به بررسی نقش آموزش نیروی انسانی بر رفاه اجتماعی کشورهای

مقدار و کیفیت نیروی کار و سایر عوامل است .همراه با توسعه

عضو اوپک میپردازد .همچنین ،اینکه «آیا آموزش نیروی انسانی

جامعه ،عملکرد موسسههای آموزشی (اعم از موسسههای

بر رفاه اجتماعی کشورهای عضو اوپک تاثیر دارد؟» ،بهعنوان

رسمی یا غیررسمی) نیز تغییر میکند و موسسههای آموزشی

دغدغه اصلی این مطالعه مطرح شده است .این پژوهش در نظر

بهصورت نهادهایی که به تغییر فکر و تحول شخصیت و آموزش

دارد برای اولین بار ،با استفاده از مدل اقتصادسنجی گشتاورهای

مهارتهای پیچیده شغلی و تجهیز افراد برای ایفای نقشهای

تعمیمیافته (  ،)GMM1رابطه بین آموزش نیروی انسانی بر رفاه

گوناگون اجتماعی و اقتصادی میپردازند عمل میکنند .چنین

اجتماعی کشورهای عضو اوپک را طی سالهای  2007تا 2018

است که تعلیم و تربیت درعینحال که متاثر از زندگی و توسعه

مورد بررسی قرار دهد و فرضیههای زیر را آزمون کند.

اجتماعی است خود نیز بهصورت متغیری مستقل د ر تحوالت

 .1بین آموزش نیروی انسانی و رفاه اجتماعی در کشورهای
عضو اوپک رابطه مثبت برقرار است.

اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در میآید و حتیمیتوان گفت
که بهعنوان یک موسسه نیمهخودکار که میتواند باعث تسهیل

 .2بر اساس مدل گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMفرض

یا کندی جریانهای توسعه بشود عمل میکند .به همین جهت

میشود که هرچه میزان آموزش نیروی انسانی در کشورهای عضو

مسئله تاثیر نهادهها بر ستاندههای اقتصادی را باید بر زمینه وسیعتر
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تاریخی و اجتماعی که رابطه بین آموزش و توسعه را در معنای

هیچ تعریف جامع و قابل قبول جهانی برای آن وجود ندارد و به

وسیع آن مطالعه میکند مورد توجه قرار داد (جارایز  -کابانیالس

دلیل زمینههای متفاوت مفهومی ،تاریخی و تعدد نحوه نگرش به

و همکاران .)2020 ،تحقیقات حاکی از آن است که تمایل به

این مفهوم در دیدگاهها و مکاتب مختلف ،تفاسیر متفاوتی از آن

سوادآموزی در میان مردم عادی کشورهای غیر پیشرفته معموال

ارائه شده است .رفاه اجتماعی ،نظامی از روابط اجتماعی و نهادی

بروز نمیکند مگر آنکه از جهت زیرساختهای اجتماعی و

را شامل میشود که از طریق آن افراد رفاه فردی یا جمعی خود را

اقتصادی سنتی تا اندازهای با تغییرات اقتصادی جدید ترکیب

تضمین یا حفظ میکنند؛ به این معنی که در اینجا رفاه به ابزارها و

یافته باشند .بنابراین نقش آموزش بهعنوان وسیلهای برای توسعه

شرایطی اشاره دارد که در آنها و از طریق آنها یک جمعیت کموبیش

اقتصادی ،در طول زمان کامال متفاوت است .به زبان سادهتر،

سالمتر ،ثروتمندتر یا ایمنتر در طول زمان باز تولید میشود .در

گسترش آموزش رسمی ممکن است در برخی از مراحل جریان

عمل ،این نظام را میتوان به روشهای مختلف بسیاری توصیف

رشد ،اساسیترین کار باشد درحالیکه در مراحل دیگری ممکن

کرد .نهادها و شبکههای دولتی/خصوصی ،رسمی/غیررسمی که

است به دلیل اولو یت هد فهای دیگر با اهمیت کمتری تلقی

انواع و سطوح متفاوت منابع و خدمات را عرضه میکنند ممکن

شود (بار )2020 ،ازنظر آدام اسمیت آموزش افراد در واقع نوعی

است کانون توجه باشند .در مقابل ممکن است این تاکید مبتنی بر

سرمایهگذاری است .سرمایه همیشه محور اصلی بحثهای

پیوندهای میان الیههای ساختار اجتماعی نظیر سیاست ،اقتصاد

توسـعه بـوده اسـت .اگرچه سالها سـرمایه مـادی عامـل توسعه

و فرهنگ و الگوهای عمل اجتماعی مانند الگوهای اجبار ،مبادله

محسوب میشد ،اما با مشخص شـدن نقـش نیـروی انسـانی در

یا نمادسازی باشد .رفاه اجتماعی میتواند بهصورت یک گفتمان

توسعه ،گونـه دیگـری از توسعه ،یعنی نیروی انسانی نیز بهتدریج

مفهومسازی شود .در اینجا ،برای سهولت و شفافیت بیشتر گفتمان

جایگـاه خـود را در تحلیـلهـای توسـعه یافـت .آمـوزش مانند

رفاه اجتماعی متشکل از سازمان یا ماتریسی از دانشها است که

انواع دیگر سرمایهگذاری در سرمایه انسانی مـیتوانـد بـ ه توسـعه

تحقق عدالت (رعایت اصل برابری ،استحقاقها و چتر ایمنی)

اقتصـادی کشـورها کمک کند و درآمد افراد فقیـر را افـزایش

محور مرکزی آن را تشکیل میدهد (شاهین و همکاران1396 ،؛

دهـد (لشکری ،1389 ،بـه نقـل از سـاخاروپولوس .)1990

صفری شالی و همکاران .)1396 ،یک گفتمان رفاه اجتماعی

البته آنچه مسلم است در تمام جوامع ،افراد با سـطح تحصـیالت

تعریفی از جهان از دو جنبه مفهومی و مادی این اصطالح را

بـاالتر بهطور متوسـط از سطح درآمد باالتری نسبت به افراد با

بهدست میدهد .فیتزپتریک ( )1383رفاه اجتماعی را در

تحصیالت کمتر برخـوردار هسـتند .بهاینترتیب ،آموزش منافعی

ارتباط با مفاهیمی از قبیل احساس شادکامی ،تامین ،ترجیحات

بهصورت افزایش درآمد در طول زندگی برای افراد دارد .با آموزش

(اولویتها) ،نیازها ،استحقاق و مقایسههای نسبی میسنجد .به

افراد تواناتر خواهند شد ،آموزش میتواند فساد و مسامحهکاری را

عقیده وی ،شادکامی در دو بعد یا وجه سطحی و عمقی معنا پیدا

از میان بردارد .هر اندازه دولتها بیشتر به آموزش مردم توجه کنند

میکند .سطح عمیقتر که حالتی از رضایت و خرسندی در آن نهفته

پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی که الزمه امنیت و رفاه است در

است در اینجا مورد نظر است .نیازها و تامین آنها نیز به احساس

جامعه امری حتمی خواهد بود .رفاه اجتماعی ازجمله مفاهیمی

امنیت ،داشتن درآمد ،شغل و مسکن برمیگردد .استحقاق نیز

است که بعد از وقوع رنسانس ،انقالب صنعتی و رشد تفکرات

به این مسئله میپردازد که کسی که بهاندازه استحقاق یا زحمتش

انسانمحور مورد توجه صاحبنظران ،سیاستمداران و مردم در

پاداش دریافت کند از رفاه و بهروزی نسبی برخوردار است و

حوزههای اقتصاد ،سیاست و اجتماع قرار گرفت .این مفهوم در

باالخره مقایسه نسبی که بر طبق آن رفاه افراد در ارتباط با دیگران

ذات خود ،آ کنده از پیچیدگیها و ابهامات است .با وجود آنکه

سنجیده میشود .بهعبارتدیگر رفاه بهنوعی با این حقیقت که

در عرصهها و دورههای مختلف مورد توجه قرار گرفته اما همچنان

آدمی خود را مستمر با دیگران مقایسه میکند پیوند دارد .پتریک
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معتقد است این شش مفهوم در ارتباط با هم معنادار میباشند و

اسمی ،معموال با وقفه بعد از قیمتها تعدیل میشوند که در این

هیچکدام بهتنهایی معرف مناسبی برای شاخص رفاه نمیباشند .در

شرایط توزیع درآمد به نفع صاحبان سرمایه تغییر میکند .حال

جهان امروز رفاه اجتماعی بخشی از زندگی و فرهنگ انسان تلقی

اگر فرض کالدور در توزیع درآمد پذیرفته شود و نیز فرض شود که

میشود و گسترش نظریههای انساندوستی با تاکید بر مسئولیت

تحرک ناقص وجود دارد در اینصورت تورم با تغییر توزیع درآمد

همگان نسبت به یکدیگر و همچنین پیشرفت علوم اجتماعی و

و در پی آن افزایش پسانداز و سرمایهگذاری اثری مثبت بر رفاه

زیستی ،در پیدایش نگرشهای جدید در خصوص رفاه اجتماعی

اجتماعی و رشد در اقتصاد خواهد داشت که میتوان گفت رابطه

و تاثیر آن بر فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی موثر بوده است؛

تورم و رفاه اجتماعی بستگی به نمونه مورد بررسی و شرایط حاکم

بنابراین میتوان ادعا کرد که نیازهای اساسی از مقوله معیشت فراتر

بر آن دارد (تمپل.)2004 ،

رفته و زمینههای غیرمادی را نیز شامل میشود و به همین خاطر

بنابراین با توجه به نتایج مطرحشده از نظریهپردازان در

است که دو بعد اساسی برای رفاه (بعد مادی و غیرمادی) در نظر

حوزههای مختلف میتوان بیان کرد که نظام آموزشی باید طوری

گرفته شده است .بهطورکلی دو نگرش نسبت به رشد جمعیت

تنظیم شود که نسلهای آینده با انگیزه صحیح و بر اساس استعداد

وجود دارد ،نگرش اول منفی و نگرش دوم مثبت میباشد .نگرش

و عالقه بتوانند متغیرهای هویتی و فرهنگی را درک کرده و گامهای

منفی به توماس مالتوس بر میگردد؛ ازنظر وی رشد جمعیت و

موفقیت را بهخوبی بردارند .چنین پیروزی باید همراه با حرکت

تمرکز سرمایه ،از طریق قانون بازده نزولی ،3رفاه اجتماعی و رشد

و تالش برنامهریزان و سیاستمدارانی باشد که بتوانند با حفظ

اقتصادی را مختل خواهد نمود (پیرس و وارفورد .)1993 ،برخی

منافع ملی که جزئی از مفهوم امنیت ملی است و در نظر گرفتن

از محققان دید منفی نسبت به جمعیت داشتند (مقصودپور،

مسائل نظام بینالمللی تمدنی را بسازند که اتکای آن به زمین،

)1395؛ آنها معتقد بودند برای دستیابی به رفاه اجتماعی باال،

سرمایه یا مواد خام صرف نباشد بلکه مبتنی بر پرورش روحیه

رشد اقتصادی ،پیشرفت و ترقی ،باید از طریق قانون ،رشد جمعیت

ملی و هو یتی توام با نیروی خالق بشری و ابتکار باشد (لی،

را به تاخیر انداخت .در مقابل در الگوهای رشد کینزی ،تاکید بر

 .)2019در خصوص رفاه اجتماعی میتوان بیان نمود که مجموعه

اثر مثبت جمعیت بر رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی شده است.

سازما نیافتهای از قوانین ،مقررات ،برنامهها و سیاستهایی

در نظریه رشد نئوکالسیک سولو ،وجود یک نرخ رشد مثبت برای

است که در قالب موسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی بهمنظور

جمعیت بهمنظور نمایش افزایش رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی

پاسخگو یی به نیازهای مادی و معنوی و تامین سعادت انسان

ضروری است؛ بنابراین میتوان گفت رابطه رفاه اجتماعی و رشد

ارائه میشود تا زمینه رشد و تعالی او را فراهم آورد (زاهدی اصل،

جمعیت میتواند مثبت یا منفی باشد .در مورد تورم هم میتوان

 .)1390در این تعریف رفاه امری سازمانیافته تلقی میشود که از

بیان نمود که معموال وجود نرخهای تورم باال و متغیر موجب

طریق مقررات دولتی و برای تامین و رفع نیازهای همهجانبه انسان

افزایش هزینه مبادله و کاهش سرمایهگذاری به نفع فعالیتهای

در ابعاد مادی و معنوی در جهت تحقق هدف اصلی رفاه اجتماعی

غیر تولیدی و در نتیجه کاهش رفاه اجتماعی و رشد اقتصاد خواهد

یعنی احساس رضایت فرد از زندگی صورت میگیرد .بدین منظور

شد (دادگر و همکاران .)1385 ،در رابطه با وجود رابطه مستقیم بین

برای برقراری رفاه باید ابتدا انسان را با تمامی ویژگیها و ابعادش

دو متغیر رفاه اجتماعی و تورم ،استداللهایی صورت گرفته است

شناخت تا برنامههای رفاه اجتماعی و توسعه را با نیازهای این

که افزایش تورم باعث کاهش ارزش داراییهای حقیقی میشود و

موجود ناشناخته وفق داد و اولویتها و انتخابهای او را در دستور

ازآنجاکه پسانداز رابطه معکوس با ثروت (دارایی) دارد تورم منجر

کار قرار داد؛ لذا مقدمه تفکر در رفاه اجتماعی ،شناخت نیازها و

به افزایش پسانداز و سرمایهگذاری خواهد شد .دیدگاه دیگر که

گرایشهای انسان است .بنابراین بهطور خالصه میتوان اینگونه

منتسب به ساختارگرایان است اینگونه بیان میکند که دستمزدهای

بیان داشت که با بررسی نظریات مختلف در حوزه رفاه اجتماعی،
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آموزش نیروی کار با شدتهای متفاوت میتواند بر رفاه اجتماعی

راغفر و همکاران ( )1394با استفاده از داد ههای پیمایش

در کشورها اثرگذار باشد و به عبارتی عامل و یا متاثر از افزایش رفاه

درآمد  -هزینه خانوارهای شهری کل کشور به بررسی نسلی تاثیر

اجتماعی در کشورها باشد .ازاینرو اثر متغیرهای مهم آموزش

آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری پرداختند .آنها نشان

نیروی انسانی بر رفاه اجتماعی کشورهای عضو اوپک را میتوان

دادند که دسترسی افراد به تحصیالت با افزایش رفاه مصرفی همراه

بهصورت شکل  1نشان داد .اینشکل تمامی نماگرهای مختلف

است .همچنین نابرابری آموزشی منجر به نابرابری مصرفی بین دو

مطرحشده در ادبیات نظری این حوزه را در بر میگیرد.

گروه شده است؛ بهاینترتیب که با افزایش سن سرپرست خانوار

مروری بر مطالعات تجربی

ش یافته است .همچنین
شکاف مصرفی بین دو گروه تحصیلی افزای 

در راستای موضوع مطالعه حاضر مطالعات تجربی مختلفی

نتایج مربوط به اثرات زمان و نسل نیز نشاندهنده باال بودن شکاف

در خصوص اثر آموزش نیروی انسانی بر رفاه اجتماعی انجام

مصرفی بین این دو گروه است .انصاری ( )1394با استفاده از

شده است که به مهمترین مطالعات مطرحشده در این زمینه اشاره

سیستم مخارج خطی  4و دادههای خانوارهای شهری به مطالعه

میشود.

اثر افزایش قیمت آموزش عمومی بر رفاه خانوادههای شهری به

خاکیان و همکاران ( )1392در مقالهای با استفاده از روش

تفکیک گروههای درآمدی پرداخت .یافتهها نشان دادند که گرچه

تحلیل مسیر ساختاری ،به بررسی تاثیر کمی گسترش آموزش

اندازه معیارهای تغییرات جبرانی با تغییرات معادل تفاوت دارند،

بر رشد و رفاه اجتماعی خانوارهای شهری و روستایی در ایران

اما هر دو دارای عالمت همسان و برخوردار از روندی فزاینده برای

پرداختند .آنها نشان دادند که با افزایش یک میلیارد ریال در حوزه

دهکهای اول تا دهم خانوادهها هستند .محاسبه سنجه رفاهی

آموزش ،درآمد بخش انرژی  ،0/0199بخش خدمات ،0/0195

تغییر جبرانی 5نیز نشان داد که معادل پولی برای جبران کاهش رفاه

بخش سالمت  ،0/0185بخش کشاورزی  ،0/0173بخش

خانواده ها ،برای افزایش  25درصدی قیمت آموزش عمومی به

صنعت  0/0120و بخش معدن  0/0154میلیارد ریال افزایش

ترتیب برای دهکهای درآمدی اول و دهم عبارت از  13000و

مییابد و در میان دهکهای خانوارها ،دهک پنجم شهری با

 5095هزار ریال است .بر پایه سنجه تغییر معادل  6نیز معادل

 0/038میلیارد ریال بیشترین تاثیر را از گسترش آموزش مییابند

پولی برای جبران کاهش رفاه خانوادهها ،در ازای  25درصد افزایش

و درمجموع درآمد خانوارها به میزان  0/229میلیارد ریال افزایش

قیمت آموزش عمومی برای دهکهای درآمدی اول و دهم به

خواهد یافت.

ترتیب عبارت از  10000و  5012هزارریال است.
متغیرهای مهم آموزش نیروی انسانی در تحول نظام اداری

هزینههای دولت

تورم

رشد جمعیت

شرایط زندگی

تولید ناخالص
داخلی سرانه

نیروی کار

سرمایه انسانی

رفاه اجتماعی
شکل  .1ابعاد مختلف آموزش نیروی انسانی بر رفاه اجتماعی کشورهای عضو اوپک
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ریندرمن ( )2008با استفاده از روش همبستگی لحظهای
پیرسون به بررسی ارتباط آموزش و هوش در سطح ملی برای رفاه

سا لهای  ،2007-2018با استفاده از روش گشتاورهای
تعمیمیافته ( )GMMآزمون میشود.

اجتماعی و اقتصادی مردم نیز پرداخت .نتایج مطالعه نشان داد

همچنین آمار و اطالعات متغیرهای هزینههای دولت ،رشد

که بین متغیرهای کالن اجتماعی با آموزش و هوش در سطح ملی

جمعیت ،شرایط زندگی ،نیروی کار ،تورم ،تولید ناخالص داخلی

همبستگی زیادی وجود دارد و همچنین تحصیالت احتماال به

سرانه و سرمای ه انسانی از بانک اطالعات سری زمانی ،سالنامههای

عوامل فرهنگی نسبت به عوامل اقتصادی بیشتر بستگی دارد.

آماری و بانک جهانی 9استخراج شده است.

هیماز و آتوروپان ( )2011با استفاده از پنج مجموعه داده بررسی

از مزایای مدلهای اقتصاد سنجی بهویژهمدلهای پانل این

مقطعی خانوار به بررسی تاثیر آموزش بر رفاه اجتماعی خانوار در

استکه در این مدلها ناهمگونیهایی که قابل سازگاری نیستند

سریالنکا طی بیست سال از  1985تا  2006پرداختند .آنها نشان

و ممکن است بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد ،بهطور موثر از بین

دادند که ارزش افزایشی برای رفاه خانوار ،جهشی متمایز برای

میروند .همچنین نرخرشدهایاقتصادی عقبمانده در معادله

یک سال اضافی آموزش را در سطوحی که امتحانات مهم ملی به

رگرسیونکنترلمیشود (گجراتی.)1383 ،

پایان رسیده است دارد .همچنین اولین یافته حاکی از آن است که

آزمو نهای متعددی در راستای بررسی ریشه واحد در

گواهینامه در بازار کار مهم است .یافته دوم نشان میدهد که افراد

الگوهای تابلویی عنوان شده است ،ازجمله میتوان به آزمونهای

در سطوح رفاهی باالتر احتماال از آموزش با کیفیت و همچنین

برینگتونگ ( ،)1994لوین ،لین و چاو ( ،)2001ایم ،پسران و

اجتماعی و تحلیلی برخوردار هستند .کرجسلر ( )2013در

شین ( ،)2003دیکی فولر تعمیم یافته ،فیلیپس پرون ،ماداال و وو،

مقالهای با استفاده از روش توصیفی در کشورهای در حال توسعه،

( )1999و هادری ( )2000اشاره کرد .در استفاده از دادههای

به بررسی عوامل موثر بر گسترش آموزش و پرورش و رفاه پرداخت.

ترکیبی (مقطعی و سریهای زمانی) از مد لها و آزمو نهای

نتایج نشان داد که مشاغل آموزش و پرورش و رفاه اجتماعی ممکن

خاص این روش استفاده میشود که در این بخش به بررسی آنها

است از پذیرش شواهدی بهعنوان دال شناور 7سود ببرند.

میپردازیم (گجراتی .)1383 ،شکل کلی مدل ترکیبی که به مدل

چنانچه مالحظه میشود پژوهشها و تحقیقاتی که در داخل
کشور صورت گرفته است ،عمدتا بر آموزش نیروی انسانی ،رفاه
اجتماعی و اقتصادی خانوارهای شهری متمرکز بوده است و

اجزاء خطا معروف است بهصورت زیر است.
()1

تحقیقی با موضوع تاثیر آموزش نیروی انسانی بر رفاه اجتماعی

در رابطه فوق Y ،نشا ندهنده متغیر وابسته X ،متغیرهای

کشورهای عضو اوپک انجام نشده است و با توجه به این خأل

توضیحی مشاهده شده و  Zنشا ندهنده متغیرهای توضیحی

مطالعاتی ،این پژوهش به دنبال میزان اثرگذاری آموزش بر رفاه

غیرقابل مشاهده اثرگذار بر متغیر وابسته برای هر مقطع است که

اجتماعی کشورهای عضو اوپک بوده که با استفاده از دادههای

برای توضیح بهتر ،این دسته از متغیرها از مقادیر اجزاء خطا جدا

کشورهای عضو اوپک و با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیمیافته

شده است I .نشاندهنده مقطعها یا واحدهای مشاهده شدهt ،

( ،)GMMانجام میشود.

نشاندهنده دوره زمانی و  jو  pنشاندهنده تفاوت بین متغیرهای

روششناسی تحقیق

مشاهده شده و مشاهده نشده در مدل است.

نشا نگر

این پژوهش ،از لحاظ روش ،توصیفی-تبیینی و از نظر

خطای برآورد دادههای ترکیبی است که تمامی شرایط مربوط به

هدف ،کاربردی بوده و روش جمعآوری اطالعات از نوع اسنادی

جمالت اخالل تحت فرضیات گوس  -مارکو را دارد .جمله روند

کتابخانهای است ،تمامی دادههای متغیرهای مورد نظر بهصورت

نشاندهنده تغییرات جمله ثابت در طول زمان است و ازآنجاکه

داد ههای تابلو یی پو یا  8و بر اساس کشورهای عضو اوپک طی

مقادیر متغیرهای  ،zقابل اندازهگیری نیستند میتوان مجموع همه

 26سری جدید  -شماره نهم  -شماره پیاپی 63

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

آنها را بهصورت یک متغیر نشان داد که در این صورت معادله فوق
را میتوان بهصورت زیر بازنویسی کرد.

در همین مدل متغیرهای ابزاری بهعنوان کاربردی از روش
گشتاورها بیان میشوند که استفاده از آن مبنی بر این فرض است
که متغیرهای ابزاری ازجمله اخالل مستقل هستند و بهصورت

()2

زیر بیان میشوند.

در این رابطه

مجموع تمامی متغیرهای

()6

اثرگذار بر متغیر مورد بررسی است که قابل اندازهگیری نیستند .اگر
با هر کدام از متغیرهای توضیحی دیگر  Xوابسته باشد ،برآورد
و تحلیل از طریق این معادله ،دارای تورش مربوط به متغیرهای
برآورد نشده خواهد بود .حتی اگر اثر متغیرهای مشاهده نشده به
هیچکدام از متغیرهای توضیحی وابسته نباشد ،وجود این متغیرها
منجر به برآورد ناکارا و ناسازگار خطای تخمین خواهد شد .اما
با استفاده از روشهایی مانند مدل اثر ثابت ،مدل اثر تصادفی و
مدل رگرسیون بهظاهر نامرتب ( )SUREدر تخمین دادههای
ترکیبی سریزمانی -مقطعی ،مشکل عدم کارایی و ناسازگاری
تخمین وجود نخواهد داشت .اگر کل دادهها با یکدیگر ترکیب
و با روش حداقل مربعات معمولی ( )OLSتخمین زده شود،
مدل دادههای یکپارچهشده بهدست میآید .این مدل که به مدل
رگرسیون ترکیبشده معروف است کمتر مورد استفاده قرار گرفته
است .در این مدلها حتی اگر حضور ضریب وقفهدار متغیر وابسته
در مدل چندان مورد نظر و مهم نباشد باعث برآورد صحیحی از
ضرایب سایر متغیرها خواهد شد (گجراتی .)1383 ،مدل مورد
نظر بهصورت زیر است.
ش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMتوسط هانسن و فیلیپس
رو 
( )1990توسعه یافت که چارچوب راحتی را برای بهدست آوردن
تخمینهایی با کارایی مجانبی فراهم میسازد .برخی از برآورد
کنندههای تابلویی پویا مبنی بر روش  GMMبه قرار زیر است.
()4

X (y – x
()5

با حل این معادله زمانی که روش  GLSرا با
بهکار میبریم ،اگر

عبارت است از:

باشد بردار

بهصورت زیر در میآید.
()7
روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMبرای بهدست آوردن
پارامترهای سازگار نیازمند تعداد دورههای زمانی زیادی نیست
و برای پانلهایی با مقاطع زیاد و دورههای زمانی کم نیز مناسب
است .برای بیان جبری و ریاضی این روش ،مدل پویای زیر را در
نظر میگیریم.
()8
در رابطه فوق y ،متغیر وابسته X ،بردار متغیرهای توضیحی،
بیانگر اثرات انفرادی یا ثابت،

اثرات ثابت زمان،

جمله اخالل t ،و iبهترتیب بیانگر مقاطع و دوره زمانی است .در
تصریح مدل فوق ،فرض میشود جمالت اخالل دارای همبستگی
یا اثرات انفرادی بخشها و مقادیر وقفهدار متغیر وابسته نیست.
درصورتیکه

()3

با حل این معادله از طریق روش  ،OLSبردار

X (y – x

با برخی از متغیرهای توضیحی همبستگی

داشته باشد در اینصورت یکی از روشهای مناسب برای حذف
اثرات ثابت و انفرادی بخشها استفاده از روش تفاضلگیری
مرتبه اول خواهد بود .زیرا در این حالت استفاده از روش ثابت به
برآورد تخمینزنندههای تورشدار از ضرایب منجر میشود و الزم
است از رابطه باال تفاضلگیری مرتبه اول صورت گیرد .با انجام
تفاضلگیری از رابطه باال رابطه زیر به دست میآید.
()9
در این رابطه تفاضل وقفهدار متغیر وابسته
مرتبه اول جمالت اخالل

با تفاضل

دارای همبستگی مثبتی بوده و
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همچنین مشکل درونزایی مربوط به برخی متغیرهای توضیحی

()15

وجود دارد که در این مدل در نظر گرفته نشده است .ازاینرو الزم
است برای برطرف کردن این مشکل از متغیرهای ابزاری در مدل
استفاده شود .بنابراین وضعیت گشتاوری زیر در مورد رابطه باال
شرایط متعامدی مورد استفاده برای برآورد ضرایب نیز عبارت

صادق است.
()10

است از:

()11

()16
از ماتریس متغیرهای

برای برآورد پارامترهای رابطه
ابزاری بهصورت زیر استفاده میشود.
()12

با در نظر گرفتن اینکه مقادیر وقفهدار

بنابراین برآورد تخمینزنند ههای روش گشتاور تعمیمیافته
بهصورت زیر تعریف میشود (دیملس و پاپایون.)2010 ،
()13
برای برآورد مدل در شیوه ()GMMپانل دیتای پو یا
تخمینزننده روش گشتاورهای تعمیمیافته تفاضلی مرتبه اول که
شامل حذف اثرات ویژه فردی مستقل از زمان با گرفتن تفاضل
مرتبه اول است و توسط آرالنو  -باند ( )1991مطرح شد که روش
( )GMMتفاضلی مرتبه اول  DGMMنامیده میشود.
روش آرالنو  -بوند اثبات میکند در فرآیند برآورد ضرایب،
عالوهبر متغیرهای ابزاری مورد استفاده به وسیله آندرسون و

میتوانند بهعنوان

ابزارهای معتبر مورد استفاده قرار گیرند ،خصوصیت تکاثری بودن
ابزار در دورههای آتی موجب میشود تا در یک الگو با ()K+1
متغیر برو نزا ،کل تعداد متغیرهای ابزاری که در فرآیند برآورد
ضرایب وارد میشوند برابر با )Y-1(/2ا )K+1(+Tشود .آرالنو و
باند با هدف بهتر کردن کارایی نتایج این برآوردگر پیشنهاد میکنند
که ساختار خودهمبستگی اجزاء خطا ،در فرآیند برآورد ضرایب
لحاظ شود .در حقیقت چنانکه مالحظه شد ماتریس واریانس -
کوواریانس اجزاء اخالل با یک ضریب دادهشده و معین بهصورت
زیر تعریف میشود.
()17

هسیائو ،از متغیرهای ابزاری دیگری نیز میتوان استفاده نمود .فرم
تفاضل مرتبه اول را میتوان بهصورت زیر نوشت.
()14

درنتیجه برای
باشد ،زیرا با

متغیر

میتواند متغیر ابزاری معتبری
همبستگی دارد ولی تحت فرض

نبود خودهمبستگی بین اجزاء خطا با

هیچگونه

همبستگی نخواهد داشت .برای مقطع nام ،مجموعه متغیرهای
ابزاری را میتوان بهصورت ماتریس  Znنشان داد.
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فرضیه نبود همبستگی بین اجزاء خطا و متغیرهای ابزاری را
میتوان با استفاده از آزمون سارگان-هانسن مورد آزمون قرار داد.
آماره آزمون سارگان -هانسن دارای توزیع کای دو است که وجود
خودهمبستگی یا ناهمسانی واریانسهای اجزاء خطا یا از طریق
بهکارگیری روش گشتاورهای تعمیمیافته و یا از طریق متغیرهای
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ابزاری تعمیمیافته ،در فرآیند تخمین ضرایب مد نظر قرار گیرد.

سالهای مورد بررسی بیش از  10سال است .در مرحله بعد با

آرالنو و باند ( )1991روشی را در مورد آزمون فرضیه نبود

استفاده از علیت تودا و یاماموتو وجود و جهت رابطه دو متغیر

خودهمبستگی در اجزاء خطای الگو در حالت تفاضل مرتبه اول،

شاخص آموزش نیروی انسانی و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار

ارائه کردهاند که آماره این آزمون بهصورت زیر محاسبه میشود.

میگیرد .سپس با استفاده از روش داد ههای تابلو یی به برآورد
شاخص آموزش نیروی انسانی و رفاه اجتماعی کشورهای عضو

()18

اوپک در سالهای  2007-2018پرداخته و درنهایت به بررسی

این آماره ،فرضیه وجود همبستگی درجه دوم ( AR )2در

آزمونهای سارگان و خودهمبستگی آرالنو بوند بهمنظور تعیین

اجزاء خطای الگو در حالت تفاضل مرتبه اول را مورد آزمون

خوبی برازش مدل خواهیم پرداخت.

قرار میدهد؛ بهطور یکه هرگاه اجزاء اخالل الگو در حالت

 -2آزمون ریشه واحد

سطح همبستگی نداشته باشند ،دارای میانگین متحرک مرتبه اول

در صورت عدم تایید ریشه واحد در متغیرهای رگرسیون ،نتایج

( MR )1خواهد شد .بهاینترتیب نمیتواند خودهمبستگی

ساختگی حاصل نخواهد شد و نیازی به ادبیات همانباشتگی

مرتبه دوم داشته باشد.

نیست .در ابتدا آزمون ریشه واحد فیلیپس-پرون ( ،)PPدیکی

آرالنو و باند نشان میدهند تحت فرض نبود خودهمبستگی

فولر تعمیمیافته ( )ADFو آزمون پسران و شین ( )lmبرای تمامی

بهصورت مجانبی دارای توزیع

متغیرها ،آزمون شده است .نتایج نشان میدهند که برخی از

بیشتر از مقدار

متغیرهای مدل ازجمله نیروی کار و سرمایه انسانی در سطح

 1/64شود ،10فرض صفر رد خواهند شد که این امر به معنی وجود

 %10مانا (پایا) هستند و برخی از متغیرهای دیگر ازجمله رفاه

خودهمبستگی در اجزاء خطای مدل اصلی است (گجراتی،

اجتماعی ،رفاه اقتصادی ،شرایط زندگی ،هزینههای دولت و تولید

.)1383

ناخالص داخلی سرانه با اولین وقفه مانا (پایا) میشوند ،بنابراین

مرتبه دوم در

ها ،آماره

نرمال است .درنتیجه چنانچه قدر مطلق مقدار

بنابراین در یک جمعبندی کلی میتوان بیان نمود که استفاده
از روش گشتاور تعمیمیافته ( )GMMدر این سری از دادهها ،این

متغیرها انباشته از مرتبه صفر یا ( I)0و یک ،یا ( I)1هستند .نتایج
در جدول 1ارائه شدهاند.

امکان را فراهم میآورد که پویایی روابط از این طریق بهتر درک

بهمنظور بررسی رابطه میان رفاه اجتماعی و شاخص آموزش

میشود (بالتاجی .)2008 ،بنابراین از روش مذکور برای تخمین

نیروی انسانی دیگر نمیتوان از یک رگرسیون ساده بدون در

مدل مقاله استفاده میکنیم .سازگاری تخمینزننده فوق به معتبر

نظرگرفتن مرتبه انباشتگی متغیرهای مستقل (توضیحدهنده)

بودن ابزارها بستگی دارد که آزمون سارگان 11معتبر بودن ابزارها را

استفاده کرد؛ به همین منظور برای بررسی رابطه میان رفاه اجتماعی

12

و شاخص آموزش نیروی انسانی باید از یک رگرسیون پویا میان

را بررسی میکند .در واقع آزمون همبستگی پسماندها مرتبه اول

این دو متغیر و سایر متغیرهای مستقل بهره جست؛ بنابراین باید

( AR )1و مرتبه دوم ( AR )2میباشد .عدم رد فرضیه صفر هر دو

از روشهای دیگر مانند روش گشتاورهای تعمیمیافته ()GMM

آزمون شواهدی را مبنی بر فرض نبود خود همبستگی در جمالت

استفاده کرد؛ زیرا برخی از متغیرها انباشته از مرتبه صفر و برخی

خطای تفاضلگیریشده و معتبر بودن ابزارها فراهم خواهد کرد.

انباشته از مرتبه یک میباشند و استفاده از ادبیات همبستگی الزم

یافتههای پژوهش

است .همچنین برای رفع همبستگی متغیر با وقفه و سایر متغیرها از

آزمون میکند و آزمون دوم مرتبه خودهمبستگی جمالت خطا

 -1ارائه مدل

ماتریس ابزارها استفاده میشود ،در اینجا ،از روش آرالنو  -بوند،

ابتدا پیش از آزمو نهای الزم برای تخمین مدل ،به بررسی

تخمینزن روش گشتاورهای تعمیمیافته دو مرحلهای بهره گرفته

مانایی کلیه متغیرها ازجمله رفاه اجتماعی میپردازیم؛ زیرا تعداد

شده است .الزم به ذکر است پس از تخمین مدل ،با استفاده از
پاییز 1399
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مقاالت
جدول  .1نتایج آزمون ریشه واحد (مانایی) کلیه متغیرهای استفادهشده در تحقیق
آزمون
Pآزمون (P - value )lm
()ADF
value

متغیر

P - value

آزمون
()PP

0/0032

88/8802

0/0001

101/432

-8/03654 0/0000

0/0000

165/625

0/0000

-1/96850 0/02612

0/0000

-1/82630 0/0324

شاخص آموزش نیروی انسانی (سطح) 1/0000

شاخص آموزش نیروی انسانی (اولین وقفه) 0/0261
رشد جمعیت
تورم

نیروی کار(سطح)

نیروی کار(اولین وقفه)

سرمایه انسانی (سطح)

سرمایه انسانی (اولین وقفه)

تولید ناخالص داخلی سرانه (سطح)

5/42436

-1/95620

-4/05341 0/0000

0/9954

3/52123

0/9994

3/4326

0/9995

3/36521

تولید ناخالص داخلی سرانه  (اولین وقفه) -1/86800 0/0254

1/0000

12/4263

1/0000

0/0000

146/762

0/9933

34/3850

0/7621

62/9604

0/9998

11/4565

0/9923

21/5012

0/9963

23/9032

0/0000
0/0001

1240/61
114/723

0/0000

0/0000
0/0236

72/3645

0/0000

0/9910

38/3640

0/8024

0/9996

رفاه اجتماعی (سطح)
رفاه اجتماعی (اولین وقفه)

هزینههای دولت (اولین وقفه)
شرایط زندگی (سطح)
شرایط زندگی (اولین وقفه)

-2/09326 0/0161
-0/99201 0/1265
-2/53252 0/0052

0/0074
0/2136
0/0036

هزینههای دولت (سطح)

55/6222

21/2645

1145/62
76/3432
96/0625
68/7752
95/6321

(I )0

165/832
121/822

(I )1

242/361

115/765

52/8204

0/0000
0/0034
0/0000

(I)1

(I )0

0/0000

63/8563

-33/63225 0/0000
-2/36201 0/0061

0/9930

161/410

0/0000

0/0000
0/0123

3/22101

20/2345

مرتبه
انباشتگی

208/562
92/2182
221/326

(I )1
(I )1
(I )1
(I )1
(I )1

جدول  .2نتایج تعیین وقفه بهینه بین متغیر رفاه اجتماعی و آموزش نیروی انسانی
وقفه
0
1
2

HQ

2/82
*-6/11
-6/62

SC

2/91
*-6/01
-6/36

AIC

2/80
*-6/19
-6/72

LR

FPE

NA
*560/92
48/18

0/054
*6/73
3/58

Log L

-86/36
*201/362
226/52

جدول  .3نتایج آزمون علیت تودا و یاماموتو بین رفاه اجتماعی و آموزش نیروی انسانی (آزمون والد)
فرضیه صفر

عدم رد ( H0آزمون )F

عدم رد ( H0آزمون کای دو)
رد ( H0آزمون )F

رد ( H0آزمون کای دو)

فرضیه مقابل
شاخص آموزش نیروی انسانی
رفاه اجتماعی

Value

رفاه اجتماعی

شاخص آموزش نیروی انسانی

0/5265

0/5255
0/0053
0/0041

P - value
0/632526
2/1685

4/251462
11/06420

آزمون سارگان ،معتبر بودن ماتریس ابزارها را بررسی میکنیم که

از علیت تودا و یاماموتو بهره گرفته شده است.

در این آزمون فرضیه صفر حاکی از عدم همبستگی ابزارها با جزء

 -3علیت تودا و یاماموتو

نتیجه
عدم رد H0
رد H0

اخالل میباشد و همچنین آزمون خودهمبستگی آرالنو-بوند

تودا و یاماموتو در سال  ،1995یک روش ساده بهصورت

مورد بررسی قرار میگیرد تا درستی و خوبی برازش و تخمین مدل

تخمین یک مدل  VARتعدیلیافته ،برای بررسی رابطه علیت

بهخوبی توضیح داده شده باشد .الزم به ذکر است قبل از تخمین

گرنجر پیشنهاد دادند .آنها استدالل نمودند که این روش حتی در

مدل ،بهمنظور اثبات وجود رابطه میان دو متغیر رفاه اجتماعی و

شرایط وجود یک رابطه همبستگی بین متغیرها نیز معتبر میباشد.

شاخص آموزش نیروی انسانی و همچنین تعیین جهت این رابطه

در این روش ابتدا باید تعداد وقفههای مدل بهینه( ،)kمدل
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جدول  .4نتایج تخمین مدل به روش حداقل مربعات تعمیمیافته
متغیر وابسته  :رفاه اجتماعی
متغیر توضیحی

آزمون دادههای ترکیبی (روش گشتاورهای تعمیمیافته)
آماره t

P - value

ضریب

-0/0285632

-5/76

0/000

0/3250241

5/41

0/000

شاخص آموزش نیروی انسانی

0/0365241

تورم

-0/0007421

رشد جمعیت
نیروی کار

سرمایه انسانی

0/0062350

2/32

-2/73
4/32

0/011

0/001

0/000

تولید ناخالص داخلی سرانه

0/2423065

5/50

0/000

هزینههای دولت

7/50

2/65

0/001

شرایط زندگی

عرض از مبدأ مدل
آماره Wald Chi2

0/0008250
0/624263

P - value

 VARو سپس درجه همگرایی ماکزیمم ( )dmaxرا تعیین

4/60

3/83

18056/00

0/000
0/000

0/00000

 -4تخمین مدل

کرد و یک مدل  VARرا با تعداد وقفههای ()k + dmax

چنانکه گفته شد؛ الگوی یادشده با استفاده از روش گشتاورهای

تشکیل داد .البته فرایند انتخاب وقفه زمانی معتبر خواهد بود که

تعمیمیافته برآورد گردید .دادههای الزم برای این مطالعه نیز از

باشد (تودا و یاماماتو.)1995 ،

سایت بانک جهانی تهیه شده است .نتایج تخمین در جدول  4آمده

در این بخش برای انجام آزمون علیت تودا و یاماماتو نیاز به دانستن

است .نتایج بهدستآمده (مشابه سایر بررسیها میباشد و نتایج

وقفه بهینه است.

با تئوریهای اقتصادی بیانشده سازگاری دارد) از تخمین برای

با توجه به اینکه در این تحقیق تعداد کشورها از تعداد سالهای

کشورهای عضو اوپک بر اساس جدول  2را میتوان بهصورت

مورد بررسی بیشتر میباشند ،از معیار آ کایک برای تعیین وقفه

زیر بیان کرد .بر اساس جدول ،آزمون  Wald chi2نشاندهنده

بهینه استفاده شده است.

معناداری کل رگرسیون است .با توجه به مقادیر بحرانی تمامی

با توجه به نتایج جدول  1و  2مرتبه انباشتگی دو متغیر شاخص

متغیرها معنیدار میباشند .عالمت ضریب متغیرهای شاخص

آموزش نیروی انسانی و رفاه اجتماعی  1و وقفه بهینه در آزمون

آموزش نیروی انسانی ،نیروی کار ،سرمایه انسانی ،تولید ناخالص

علیت برای دو متغیر شاخص آموزش نیروی انسانی و رفاه

داخلی سرانه ،شرایط زندگی و هزینههای دولت مثبت و عالمت

اجتماعی 2 ،است .وقفه مدل  3 ،VARمیباشد و آزمون علیت

ضریب متغیرهای تورم و رشد جمعیت منفی است که با تئوریهای

تودایا ماموتو با در نظر گرفتن وقفه  3بررسی میشود .با توجه به

ارائهشده توسط محققین سازگاری دارد .در ادامه آزمونهای سارگان و

نتایج جدول  ،3در آزمون علیت تودا و یاماموتو جهت علیت از

خودهمبستگی بهمنظور تعیین خوبی برازش مدل بررسی میشوند.

شاخص آموزش نیروی انسانی به رفاه اجتماعی در سطح %95

 -5آزمون سارگان

مورد تایید قرار میگیرد؛ ولی جهت علیت از رفاه اجتماعی در

با توجه به نتایج آزمون سارگان ،چنانکه در جدول  5مشاهده

سطح  %95به شاخص آموزش نیروی انسانی رد و مورد تایید قرار

میشود ،نتایج حاکی از عدم همبستگی ابزارها با جزء اخالل

نمیگیرد؛ به این معنی که تغییرات متغیر شاخص نیروی انسانی

میباشد .در مرحله بعد نیز به بررسی آزمون خودهمبستگی

باعث تغیر در متغیر رفاه اجتماعی میشود.

میپردازیم .نتایج آزمون سارگان در جدول  5ارائه شده است.
پاییز 1399
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جدول  .5نتایج آزمون سارگان
آماره

Estat Sargen

25/10256

Sargen Test

P - value
0/9651

 -6آزمون خودهمبستگی

با توجه به نتایج آزمون خودهمبستگی ،همانطور که در جدول
 6مشاهده میشود ،مدل تخمینزده شده در تفاضل مرتبه اول خطا
فاقد خودهمبستگی است .نتایج آزمون خودهمبستگی در جدول
 6ارائه شده است.
جدول  .6نتایج آزمون خود همبستگی آرالنو  -بوند

Estat abond
ArellanoBond Test
ArellanoBond Test

گیرد .یافتههای عمده تحقیق به شرح زیر است.
رابطه پویا و معنیداری میان رفاه اجتماعی و شاخص آموزش
نیروی انسانی در کشورهای عضو او پک وجود داشته است.
چنانکه نتایج آزمو نهای ریشه واحد ،وقفه بهینه ،علیت تودا و
یاماموتو ،سارگان و خود همبستگی نشان دادند ،تمامی این موارد
دلیلی بر انتخاب روش حداقل مربعات تعمیمیافته برای بررسی و
تحقیق بوده است .الزم به ذکر است رابطه منفی بین رفاه اجتماعی،
شاخص تورم ،رشد جمعیت و همچنین رابطه مثبت بین رفاه
اجتماعی ،نیروی کار ،سرمایه انسانی ،آموزش نیروی انسانی،

Order

Z

Z< P – value

1

-1/0124

0/2915

کشورهای عضو اوپک وجود داشته است .این پژوهش با مطالعات

2

-1/7285

0/0624

تجربی تحقیق نظیر مطالعات تمپل ( ،)2004ریندرمن ()2008

بحث و نتیجهگیری
امروزه افزایش میزان رفاه اجتماعی و بهبود آن به همراه آموزش
نیروی انسانی یکی از مهمترین اهداف سیاستگذاران کشورهای

تولید ناخالص داخلی سرانه ،شرایط زندگی و هزینههای دولت در

و کرجسلر ( )2013همسو است .بنابراین با توجه به نتایج
بهدستآمده از پژوهش ،موارد زیر را میتوان بهعنوان راهکارهای
سیاستی -پیشنهادی برای بهبود وضعیت رفاه اجتماعی نسبت به
آموزش نیروی انسانی در کشورهای جهان ارائه نمود.

جهان ،بهخصوص در کشورهای عضو اوپک میباشد و ارائه

 -سازما نها باید بخشی از درآمدها و منابع خود را

خدمات در هر حوزهای به نیروی انسانی مناسب نیاز دارد و این

صرف آموزش نیروی انسانی کنند زیرا این امر یک ضرورت

مهم در حوزه رفاه اجتماعی نیز یک ضرورت است .آنچه از شرایط

اجتنا بناپذیر است و چشمپوشی از این امر ،تحقق اهداف

اقتصادی کشورهای مورد مطالعه قابل استنباط است این است

سازمانی را خدشهدار و خسارتی جبرانناپذیر بر پیکره سازمان

که بسیاری از کشورها باید بیشازپیش به مسئله آموزش نیروی

وارد خواهد ساخت که تبعات آن منجر به کاهش ظرفیت بالقوه در

انسانی متخصص توجه کنند؛ زیرا یکی از مهمترین منابع در

تولید ،عدم تواناییهای الزم برای پیشرفت و فناوری در سازمان و

جهت بهبود شرایط اقتصادی است که در بسیاری از کشورها در

در نهایت کاهش رفاه اجتماعی را در پی خواهد داشت.

شرایط مناسبی قرار ندارد .همچنین با توجه به بررسیهای صورت

 -با اعمال سیاستهای مرتبط با بهبود سطح مهارت نیروی

گرفته در این تحقیق با افزایش آموزش نیروی انسانی در کشورهای

انسانی ،با آموزشهای علمی و مهارتی مداوم و مستمر در

مورد بررسی ،رفاه اجتماعی افزایش مییابد .اگرچه تالشهایی

سازمانها ،میتوان به سطح مطلوبی از بهرهوری و رفاه اجتماعی

برای بهبود کیفیت آموزش نیروی انسانی متخصص صورت گرفته

در جامعه دست یافت.

است ،اما باید این تالشها بیشتر و هدفمندتر باشد و مسائل جدید

 -سازمانها باید عملکرد کارکنان را تا حد امکان افزایش دهند.

دنیای کنونی را در بر بگیرند .این تحقیق نیز با ارائه نگرشی متفاوت

لذا امکانات آموزش فردی و گروهی را فراهم کنند که ازجمله

نسبت به موضوع آموزش نیروی انسانی و بررسی ارتباط میان این

اهداف مهم ،تغییر نگرش کارکنان نسبت به شغل و افزایش کیفیت

دو متغیر (رفاه اجتماعی و آموزش نیروی انسانی) سعی در بیان

زندگی کاری آنان باشد .نتیجه چنین امری به توسعه و پیشرفت

اهمیت موضوع آموزش و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی داشته است.

سازمان منجر خواهد شد .سپس با تمرکز بر چهار موضوع تولید،

از طرفی این پژوهش میتواند مورد استفاده محققان دیگر نیز قرار

طراحی محصول ،بازیافت ارزش و مدیریت چرخه تامین،
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ارزشهای تجاری تازه ایجاد کنند ،هزینهها را بهینه و ثبات
عملیاتی خود را افزایش دهند که نتیجه چنین اقدامی موجب

مدیریت عمومی ،سال دهم ،شماره  :36صص .30-5
 .5تیرگر ،هدایت؛ محمدباقری رفسنجانی ،پروانه ( .)1394ضرورت آموزش

افزایش رفاه اجتماعی در جامعه خواهد شد.

مدیران در بهسازی نیروی انسانی و توسعه در هزاره سوم ،اولین کنفرانس

پینوشتها

بینالمللی مدیریت ،اقتصاد ،حسابداری و علوم تربیتی ،ساری.
1 . Generalized Method of Moments

 .6جلیلوند ،محمد امین ( .)1388ضرورت و نقش آموزش در بهسازی

2. Political socialization

نیروی انسانی و توسعه ،دو ماهنامه مدت ،سال سوم ،شماره  :72صص

 -جامعه پذیری سیاسی؛ روندی است که فرد در آن ،با وظایف ،حقوق و

.75-68
 .7خاکیان ،مهدی؛ بارونی ،محسن؛ قادری ،حسین؛ حسومی ،مجتبی؛ رام

نقشهای سیاسی خود در جامعه آشنا می شود.
 .3قانون بازده نزولی؛ بیان میدارد که کاربرد نهاد ههای متغیر در مقابل

بجندی ،ملیحه ( .)1392بررسی تاثیر کمی گسترش سرمایه انسانی بر

نهادههای ثابت ابتدا بازده با نرخ افزایندهای افزایش مییابد بعد افزایش

رشد اقتصادی و رفاه خانوارهای شهری و روستایی در ایران :با رهیافت

نرخ کاهندهای داشته باالخره آغاز به کاهش مینماید.

تحلیل مسیر ساختاری ،مجله بهداشت و توسعه ،سال دوم ،شماره :3

)4. Linear expense system(LES

صص .261-250

)5 . Compensated Variation Index (CV

 .8دادگر ،یدالله؛ کشاورز حداد ،غالمرضا؛ تیاترج ،علی ( .)1385تبیین

)6. Equivalent Variation Index (EV

رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران ،دوفصلنامه جستارهای اقتصادی،

 .7دالهای شناور )Signifiers floating( :نشانههایی است که معنای آنها

سال سوم ،شماره  :5ص ص .88-59

هنوزتثبیتنشدهاستوگفتمانهایمختلفسعیدرمعنادهیبهآنهادارند.

 .9راغفر ،حسین؛ موسوی ،میرحسین؛ آذری بنی ،بتول ( .)1394بررسی

8. Dynamic Panel Data

نسلی تاثیر آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری ،فصلنامه

9 .World Development Indicators

پژوهشهای اقتصادی ایران ،سال بیستم ،شماره  :63صص .120-89

 1/64 .10مقدار آماره  zدر سطح اطمینان  5درصد است.
11. Sargent Test

 .10زاهدی اصل ،محمد( .)1390مبانی رفاه اجتماعی ،تهران ،انتشارات آگاه.
 .11سلیمانی ،محمد( .)1387نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی؛

 .12همان متغیر در دورههای گذشته یا شوکهای دوره گذشته است.

مروری بر مطالعات انجامشده ،فصلنامه راهبرد یاس ،سال دوم ،شماره

منابع

 :15صص .179-163

 .1اصغری یالقوز آغاجی؛ محسنی زنوزی ،سید جمالالدین ( .)1393نقش

.12شاهآبادی،ابوالفضل؛ارغند،هانیه(.)1397تاثیرپیچیدگیاقتصادی()ECI

دولت در تحول نظام اداری کشور ،مجله اقتصادی ،سال چهاردهم ،شماره

بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحالتوسعه ،فصلنامه پژوهشنامه

 5و  :6صص .54-41

بازرگانی ،سال بیست و سوم ،شماره  :89صص .122-89

 .2اخوان عالف ،علیرضا؛ شهبازی ،محمد؛ ناصری ،محمد (.)1395

 .13شاهین ،مهدی؛ نازارین ،سید محمد وهاب؛ محجوب ،علی (.)1396

مدیریت تغییر و تحول سازمانی ،کنفرانس بینالمللی نخبگان ایران،

بررسی سرمایهی اجتماعی و رفاه اجتماعی در رابطه دولت و ملت ایران معاصر،

دانشگاه شهید بهشتی.

فصلنامه سیاست متعالیه ،سال پنجم ،شماره  :19صص .154-135

 .3انصاری ،عبدا .)1394(...مطالعه اثر افزایش قیمت آموزش عمومی بر
رفاه خانوادههای شهری به تفکیک گروههای درآمدی ،فصلنامه خانواده و
پژوهش ،سال دوازدهم ،شماره  :26ص ص .30-7

 .14صافی ،احمد( .)1390مسائل آموزش و پرورش ایران و راههای کاهش
آنها ،تهران ،انتشارات ویرایش.
 .15صفری شالی ،رضا؛ زاده اردکانی ،محمد مهدی( .)1396بررسی میزان

 .4بارانی ،صمد؛ فقیهی ،ابوالحسن؛ نجفبیگی ،رضا ( .)1396موانع تحول

احساس برخورداری از رفاه اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مطالعه در بین

نظام اداری ایران :مطالعهای در فرهنگ سازمانی ،فصلنامه پژوهشهای

شهروندان شهر اردکان) ،فصلنامه برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی،
پاییز 1399
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