
  مه اقتصاديانفصلنامه پژوهش

 141 -183ت ، صفحا1398بهار ، 72شماره نوزدهم، سال 

 
   

 

 

 

وري شاغالن حقوق بگیر  هاي سرمایه انسانی بر بهره لفهؤتاثیر م

ها خصوصی؛ شواهدي مبتنی بر ریزداده  
  

 ****و غالمرضا حداد کشاورز ***، محمدرضا واعظ مهدوي **عباس عصاري ، *عالءالدین ازوجی
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  چکیده
وري نیروي کار همواره از نگاه کالن مورد توجه اقتصاددانان است. توجه به رابطه این دو از منظر خرد به ویژه هرهرابطه سرمایه انسانی و ب

وري نیروي کار را نشان دهد. تر سرمایه انسانی بر بهره تواند سنجش اثر واقعی ابعاد مختلف سرمایه انسانی (تحصیل، سالمت و تجربه) می

هاي مختلـف فـردي در    وري نیروي کار براساس ویژگیتاثیر ابعاد مختلف سرمایه انسانی بر ارتقاي بهره هدف اصلی این مقاله، بررسی

) و با استفاده از تکنیک 1392درآمد خانوارهاي شهري (سال - هاي نتایج طرح آمارگیري هزینه کارگیري ریزداده اقتصاد ایران است. با به

براي این منظور، میزان دریافتی(درآمد) با منشا  وري نیروي کار برآورد شده است.هالگوي بهر، )QR( 1اقتصادسنجی رگرسیون چندك

نتایج براي برآورد الگو استفاده شده است.  شاغالنوري بگیر خصوصی به عنوان نماینده تقریبی بهره کار نیروي کار شاغل مزد و حقوق

اثـر مثبـت و   وري شاغالن (حقوق بگیر شاغالن خصوصـی)،  بهره رهاي مختلف، هر سه مولفه سرمایه انسانی ب چندكدهد در  نشان می

هاي انسانی ناشی  در مقایسه با سرمایه 2هاي سرمایه سالمت هاي مختلف ضرایب شاخص چندكداري داشته است. در این میان، در  معنی

شـاغالن بـه    وريبهـره )، میـزان واکـنش   lQتـر (  هـاي پـایین   چنـدك از آموزش و تجربه از نوسانات بیشتري برخوردار است  و در 

وري  ) بوده است و هر نوع تکانه از ناحیه سالمت ممکـن اسـت وضـعیت بهـره    hQهاي باالتر ( چندكهاي سالمت بیش از  شاخص

وضوع، اهمیت و جایگاه سـرمایه سـالمت را در   تر را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد. این م هاي درآمدي پایین خصوص در گروه شاغالن به

  شود وري افراد شاغل یادآور می اي، سالمت و... با نگاه به ارتقاي بهره هاي تامین اجتماعی، بیمه نظام

 
 

  .JEL: E31, E51, E52, E62, E64 بندي طبقه

 یونسالمت، رگرس یهشاغالن، سرما وري بهره ی،انسان یهسرما :ها کلیدواژه

یران. ا )،QRچندك (
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1- Quantile Regression (QR) 
2- Health Capital 
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 مقدمه -1

نیروي کار از منظر کالن مورد  وريبهرهرابطه سرمایه انسانی و همواره در مباحث اقتصادي 

هـاي فـردي و    توجه بوده و هست. این موضـوع بـا رویکـرد خـرد کـه برگرفتـه از ویژگـی       

اجتماعی افراد شاغل باشد، کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده است. از نگاه اقتصـاد خـرد،   

ه ترین هدف بنگـاه اقتصـادي، کسـب درآمـد و سـودآوري اسـت. سـود یـک بنگـاه          عمد

افـزایش   وري،بهرهآن در درازمدت بستگی دارد. بهبود  وريبهرهاقتصادي تا حد زیادي به 

فروش و امکان پرداخت دستمزدهاي باالتر به نیروي کار شاغل را براي بنگـاه اقتصـادي بـه    

توانـد موجـب    پرداخت دستمزدهاي باالتر به شاغالن میدنبال دارد. بدیهی است که امکان 

هـا   وري آن رضایت آنان و به دنبال آن تقویت روحیه کار کردن و در نتیجـه ارتقـاي بهـره   

هـاي سـرمایه انسـانی (از بعـد تحصـیل، سـالمت و        شود. در مطالعات تجربی نیز، تاثیر مولفه

هاي آمـاري بـا    مابه دلیل محدودیتوري شاغالن بررسی شده است، اتجربه) بر ارتقاي بهره

وجود توجه در ادبیات نظري، برآوردها با مشکالت زیادي مواجهه بوده است. لحاظ کردن 

متغیرهاي سرمایه انسانی با توجه به همه ابعاد و زوایاي آن، ممکن است نتایج متفاوتی داشته 

 زد. دور سا 2برآوردي و کم 1برآوردي باشد و برآوردها را از وضعیت بیش

مفهوم سرمایه انسانی در یک اقتصاد سنتی جایگاهی داشته و در تبیین تاثیر آن در سطح 

هایی وجود دارد. امروزه ایـن مفهـوم بـه دلیـل اهمیـت آن در       ها و افراد، دیدگاه ملی، بنگاه

وري بسط یافته است. مفهوم امروزي سرمایه انسانی دربرگیرنده نیـروي  مباحث رشد و بهره

سالم، با دانش، آموزش رسمی، آمـوزش در حـین کـار و نظـایر آن اسـت. ایـن        کار ماهر،

رویکرد با نیروي کار ساده متفاوت است، زیرا نه تنها ساعات کار مورد توجه اسـت، بلکـه   

یکـی از   انسـانی بنابراین کیفیت منـابع  شود.  توجه بیشتري به کیفیت نیروي کار نیز داده می

  انسانی خواهد بود.  ترین عوامل انباشت سرمایه مهم

-بهـره  تواند زمینه را براي ارتقاي در یک اقتصاد پایدار، توسعه کیفیت منابع انسانی، می

و  وريبهرهتواند به  نیروي کار فراهم سازد. از این رو، افزایش کیفیت منابع انسانی می وري

                                                                                                                 
1- Overestimate 
2- Underestimate 
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نسـانی نیـز   تا جایی که در نظریه سرمایه ا 1رشد اقتصادي بلندمدت کمک قابل توجهی کند

  2شود. نیروي کار با سطح سرمایه انسانی توضیح داده می وريمیان بهرهتفاوت 

نیـروي کـار در    وريبهـره هاي مختلف سرمایه انسانی بـر ارتقـاي    مولفه تحلیلبررسی و 

اقتصاد ایران از جمله محورهاي اساسی این مطالعه است. در این راستا، این مقالـه بخشـی از   

شـاغالن از   وريبهـره خصـوص سـالمت را بـا     باط اجزاي سرمایه انسانی بهزوایاي مساله ارت

کند. در عمده مطالعات تجربی، تنها از یک یا دو شاخص براي سنجش  منظر خرد تبیین می

شود که ضـرایب متغیرهـا را در وضـعیت بـیش      تاثیر سرمایه انسانی در برآوردها استفاده می

دهد. یکی از مشکالت عمده در  ن را افزایش میبرآوردي قرار داده و تورش ضرایب تخمی

گیـري شـاخص    هاي آمـاري در انـدازه   هاي سرمایه انسانی، محدودیت لحاظ کردن شاخص

توانـد   گیـري مـی   هاي خرد و یا حتی نمونه سرمایه انسانی است. این موضوع در مباحث داده

  هاي آماري را براي پژوهشگران رفع کند. مرتفع شود و محدودیت

-ویژگـی  -1جه به محدوده این مطالعه، دو سوال مهم مطرح است که عبارتنـد از:  با تو

 وريبهـره هاي تحصیل (آموزش)، سالمت و مهارت (تجربه) شاغالن بر هاي فردي شاخص

فـرد شـاغل بـا     شـاغالن وري میزان واکنش و حساسـیت بهـره   -2چه تاثیري دارد؟  شاغالن

هاي مختلف  سالمت و تجربه شاغل در وضعیتهاي فردي سرمایه تحصیل،  توجه به ویژگی

هزینه خانوارها چگونه است؟  -ها در ساختار درآمد ها و دهک دریافتی (درآمدي) چندك

تواند بخشی از زوایاي سطح  در فرایند تحقیق علمی، میپاسخ به این سواالت از منظر علمی 

  ان دارد. شاغالن در اقتصاد ایران را از منظر سرمایه انسانی بی وريبهره

سازماندهی مقاله به این صورت خواهد بود که بعد از مقدمه، ادبیات موضوع (مبـانی نظـري   

و مطالعات تجربی) پرداخته خواهـد شـد. در ادامـه، روش تحقیـق مبتنـی بـر تشـریح مـدل         

شـود.   هاي موردنیاز، ارائـه مـی   آوري داده مفهومی، تصریح مدل و روش برآورد آن و جمع

هـاي   وتحلیـل یافتـه   هـاي آمـاري بـه تجزیـه     دسـت آمـده در روش   نتایج به سپس با توجه به

                                                                                                                 
1- Tallman and Wang (1994), Lin (2003) 
2- Becker (1962), Mincer (1970,1974) 
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گیري، بخش پایـانی مقالـه را تشـکیل     شود. در نهایت، خالصه و نتیجه پژوهش پرداخته می

  دهد. می

  ادبیات موضوع -2

  مباحث نظري -1-2

ت و پیشنهاد شده، به این معنی است که مهـار  1مفهوم سرمایه انسانی که توسط آدام اسمیت

آید و تحصیالت یک امـر اکتسـابی اسـت. فرآینـد یـادگیري،       دانش از محیط به دست می

زمان و پول قابل توجهی را نیاز دارد، اما فرد آن را از دست نخواهد داد. از ایـن رو، هزینـه   

گـذاري واقعـی افـراد، مـورد توجـه قـرار داد و ایـن         توان به عنوان سـرمایه  انجام شده را می

 2کنـد. پـس از آدام اسـمیت، مارشـال     اد مفهـوم سـرمایه انسـانی کمـک مـی     موضوع به ایج

گوید که عوامل تولید اقتصادي عالوه بـر زمـین، نیـروي کـار و سـرمایه بایـد بـا عامـل          می

گـذاري در آمـوزش، مـوثرترین     آموزش و پرورش ترکیب شود. او معتقد بود کـه سـرمایه  

رو محرکه پیشرفت اقتصـادي از نـوآوري و   نیز عقیده دارد نی 3گذاري است. شومپیتر سرمایه

به طور مداوم دانش و فناوري را  ها باید بنگاهبا این حال، شود.  ها شروع می فناوري در بنگاه

هاي مختلف ترکیب کننـد و کلیـد پیشـرفت     براي نوآوري و بهبود عوامل تولیدي به روش

   4دانش و فناوري، آموزش است.

توانـد کیفیـت نیـروي کـار را      دهـد، امـا مـی    ایش نمـی آموزش، تعداد نیروي کار را افز

براي رعایت الزامات فناوري نوآورانه بهبود بخشد. این مفهوم به شدت به پیشـرفت تئـوري   

سرمایه انسانی بستگی دارد؛ ایده سـرمایه انسـانی بـه عنـوان نظریـه کامـل سـرمایه انسـانی و         

کـار گرفتـه    در مطالعـات تجربـی بـه    اي نظریه اقتصادي بسط نیافته است، اما به طور گسترده

  5شده است.

                                                                                                                 
1- Adam Smith (1776) 
2- Marshall. Alfred (1890) 
3- Schumpeter. Joseph (1954) 
4- Gai (1985) 
5 - Hsieh.W. j, Hsiao.P. J, and Lee. D (2012) 
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به عنوان نخستین اقتصاددان پیشنهاددهنده نظریه سرمایه انسـانی بـه طـور     1تئودور شولتز

مند، عقیده داشت که سرمایه انسانی در جسم فرد به عنوان یکپارچگی دانش، مهارت و نظام

رمایه انسـانی را توسـعه داده   تابع درآمد و عایدي س 2شود. مینسر فیزیک (سالمت) ظاهر می

شود. وي معتقد بـود کـه سـطح دسـتمزد      است که بیشتر در مطالعات تجربی به آن اشاره می

  هاي تحصیل و تجربه کاري با مجذور آن خواهد بود.  تحت تاثیر تعداد سال

است که از مفهـوم سـرمایه سـالمت سـخن بـه میـان آورده و        کسینخستین  3گروسمن

اي است و براي انسان، عمـر   بوده و کاالیی سرمایه» انباشت«فرد، نوعی عقیده دارد سالمت 

آورد و به همین دلیل، عنصر سالمت را در تابع مطلوبیت افراد وارد کرد.  سالم به ارمغان می

کند که هر فرد چـه زمـانی را بـراي کسـب درآمـد در       تعیین می» سرمایه سالمت«در واقع، 

درآمـد جامعـه کـه اغلـب      ارد که سرمایه سالمت اقشار کـم اختیار داشته باشد. وي تاکید د

توانـد   هـاي بهداشـتی و هزینـه سـالمت برآینـد، مـی       توانند از عهده تامین مالی مراقبـت  نمی

توان مقوله سرمایه انسانی را به عنوان  بخشد. بنابراین، می وري و رفاه این گروه را بهبود  بهره

، وارد کرد. بهبود سالمت باعث ارتقاي رشد هاي رشد نمادي از سالمت در چارچوب مدل

اقتصادي، کاهش ضرر تولیدي ناشی از غیبت و بیماري نیروي کار و ناکارآمدي جسمی و 

ترین دستاورد ناشی از بهبود سالمت، کاهش روزهـاي غیبـت از    روانی آن خواهد شد. مهم

ن تصـاحب  وري، امکـا  هـاي اسـتعالجی)، افـزایش بهـره     کار بـه واسـطه بیمـاري (مرخصـی    

  هاي بهتر کاري با درآمدهاي باالتر و افزایش طول عمرکاري نیروي کار است.  فرصت

وري کـافی نیسـت، بلکـه     در نگرش جدید، صرف نیـروي کـار سـالم در ارتقـاي بهـره     

سالمت اعضاي خانواده و مجموعه روابط نیروي کار با محیط و حتی سـالمت محـیط کـار    

دار(مثبـت و منفـی) بـر     به طور مشخص آثار معنـی  شامل پیامدهاي خارجی قطعی است که

بـراي سـرمایه انسـانی از بعـد سـالمت،       4بکـر  گـري وري آن خواهد داشـت.   کارایی و بهره

چارچوب فکري مشخصی را براي سرمایه انسانی بیان داشته است. در مدل تقاضاي سالمت 

                                                                                                                 
1- Schultz. T (1961) 
2- Mincer (1970) 
3- Grossman (1972) 
4- Becker, G 
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فــردي و انســانی و مصــرف در ســطح   )، رابطــه ســالمت، ســرمایه2000توســط گروســمن (

وري در سـطح خـرد و کـالن     همچنین مدلسازي انباشت سرمایه انسانی و ارتباط آن با بهـره 

این سـرمایه بـا عرضـه نیـروي کـار،        ترین دستاورد این مدل، ارتباط تبیین شده است. اصلی

 »گـري بکـر  «د. ایـن مـدل براسـاس مفهـوم تولیـد خـانوار        شو وري ارائه می درآمد و بهره

است که در آن مطلوبیت به طور مستقیم از خدمات و کاالهاي بـازاري بـه   ) بنا شده 1965(

آید و در مقابل از مصرف کاالهاي نهایی تولید شـده توسـط خـود فـرد و زمـان       دست نمی

  شود.  کار گرفته شده از کاالها و خدمات بازاري کسب می به

کـار و سـطوح    وري نیـروي  هـاي بهـره   الگوي نظري، انـواع وضـعیت   یک) در 2002( 1تومپا

استاندارد زندگی را که متاثر از ارتقاي سالمت نیروي کار است، بیان کرده است. مطابق جـدول  

تواند منجـر بـه افـزایش تولیـد و ارزش افزایـی       ) در سطوح فردي، سالمت به طور مستقیم می1(

کـار  نیروي کار (افزایش توان فیزیکی و قدرت ذهنی)، تولید سـالیانه (کـاهش زمـان غیبـت در     

عمر و افـزایش طـول دوره    اي (کاهش مرگ و میر، افزایش طول  ناشی از بیماري) و تولید حرفه

وري  اي) شود. در سطح کلی، این افزایش تولیـد ناشـی از نقـش افـراد بـه عنـوان بهـره        کار حرفه

  شود.   سرانه) تفسیر می GNP(محصول سرانه هر واحد نیروي کار) و یا استاندارد زندگی (

  

  وري ): چارچوب بررسی شواهد تجربی تاثیر سالمت بر بهره1(جدول 

  راهبردها
هاي  شاخص

  گیري سالمت اندازه
گیري  هاي اندازه شاخص

  وري نیروي کار بهره
گیري  هاي اندازه شاخص

  استاندارد زندگی

  بهداشت جامعه -
  امنیت غذایی -
  آموزش -
  ارتقاي سالمت -
  محیط کار سالم -
سالمت و امنیت  -

  اي حرفه
  سالمت افراد -

وضعیت بهداشت و  -
  درمان

  سالمت و عملکرد -
  عدم وجود بیماري -
  ازکارافتادگی -
  طول عمر -

محصول به ازاي هر  -
  ساعت کار

محصول در ازاي  -
  پرداخت هر ساعت کار

  خروجی هر کارگر -
خروجی در ازاي  -

مشارکت هر واحد نیروي 
  کار

  تولید سرانه
د (سرانه تولید هر واح

  نیروي کار)

  ) 2002ماخذ: تومپا (

                                                                                                                 
1- Tompa 
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وري تـاثیر   تواند بـر بهـره   نیز چهار مسیري که سالمت می 1)2003بلوم و همکاران وي (

  گذارد را شناسایی کردند:

وري بیشتري داشته باشد. همچنین نیـروي کـار تـوان     نیروي کار سالم، ممکن است بهره -1

  شود. کار غایب میفیزیکی و روانی بیشتري خواهد داشت و کمتر از 

گـذاري   افراد با امید به زندگی باالتر، احتمال دارد مقدار بیشتري براي آمـوزش سـرمایه   -2

  هاي شان عایدشان شود. گذاري کنند و بازدهی بیشتري از سرمایه

انداز بیشتر جهت دوران بازنشستگی انگیـزه پیـدا    با امید به زندگی بیشتر، افراد براي پس -3

  ن امر منجر به انباشت بیشتر سرمایه فیزیکی خواهد شد.کنند که ای می

هـایی بـراي کـاهش بـاروري فـراهم       بهبود در بقا و سالمت کودکان ممکن است مشوق -4

  کند و در نتیجه ممکن است به افزایش مشارکت نیروي کار بینجامد. 

هـاي تحصـیالت و سـالمت در     اهمیـت بـه بـازدهی    رویکردبا  )2003( 2پاول شولتز

وري کل عوامل تولیـد   کند که رشد پایدار دهه اخیر در بهره ایه انسانی، مطرح میسرم

)TFP    و کاهش فقر، ارتباط نزدیکی با بهبود تغذیه فرزنـدان، سـالمت بزرگسـاالن و (

درآمد داشـته اسـت. مطالعـات دو دهـه اخیـر       تحصیالت به خصوص در کشورهاي کم

ایین و باال، بهبود سالمت، تغذیه و اثر حکایت از آن دارد که در کشورهاي با درآمد پ

مدت نظیر شاخص توده بدنی  آن بر وضعیت شاخص بلندمدت نظیر قد و شاخص کوتاه

)BMI(3 وري سرانه هر واحد نیروي کار، عرضه کار بزرگساالن در بازار کار و  بر بهره

اد براي سنجش چگونگی مداخالت سیاستی و ایج 4ها تاثیر گذاشته است. طول عمر آن

کننـد بایـد    گـذاري مـی   انگیزه براي خانواده و افرادي که روي سرمایه انسـانی سـرمایه  

تجربیات و واقعیات اجتماعی را نیز مورد توجه قـرار داد و سـپس تغییـرات دسـتمزدي     

  ناشی از این تغییرات را مورد ارزیابی قرار داد. 

                                                                                                                 
1- Bloom et al.  
2- Schultz Paul 

 Body Massشاخص توده بدنی ( - 3 Indexاه سنجش آماري براي مقایسه وزن و قد یک فرد ) یا شاخص کوت

  است.

4- Fogell (1994), Straussand and Thomas (1995), Schultz and Tansel (1997) 
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بع سـالمت و رفـاه و   کنند که ارتبـاط قـوي بـین منـا     مطرح می )2003( 1بلوم و کانینگ

شادکامی انسان وجود دارد و سالمت نه تنها یک کاالي مصرفی است که شـادکامی را بـه   

شود که قدرت کارایی افـراد   گذاري محسوب می همراه دارد، بلکه یک نوع کاالي سرمایه

دهـد. بنـابراین، سـالمت اثـر مسـتقیمی بـر        را در جامعه براي بیشتر کار کردن، افـزایش مـی  

دارد. به همین دلیل، انجام مخارج روي سالمت در کشورهاي در حال  نیروي کارري و بهره

شـود. بلـوم و کانینـگ     هـاي کـاالیی محسـوب مـی     گـذاري  توسعه، یکی از بهترین سـرمایه 

ــراي کــار کــردن محســوب مــی   ــد کــه ســالمت یــک نــوع دارایــی ب ــراد  معتقدن شــود و اف

باالتري داشته باشند. از این رو، سـالمت بـه    وريبهرهتوانند کار کنند و  تر می ترسخت سالم

  آید.  نیروي کار به حساب می وريبهرهطور مستقیم به عنوان یک نهاده مهم براي رشد 

نیز سالمت و سرمایه انسانی از منظر شومپیتري را مورد توجه قرار داده  )2005( 2هوویت

شورها متفاوت اسـت و  و درصدد پاسخ به این سوال بوده که چرا عملکرد رشد اقتصادي ک

کند با  چرا کشورهاي فقیر براي دستیابی به رشد باالتر ناکام ماندند؟ در این میان، مطرح می

وجود افزایش امید به زندگی کشورهاي در حال توسعه، بسیاري از مردم در ایـن کشـورها   

بـه تئـوري   مواجه هستند. بر این اساس، بـا اتکـا   » سوء سالمت«هاي ناشی از  همواره با تکانه

شش مجاري متفاوت و اثرگذار (از طریق بهبـود سـالمتی افـراد در یـک       ،3رشد شومپیتري

دارد. ایـن شـش مجـاري     وري و رشد اقتصادي بلندمدت) را بیان می کشور بر عملکرد بهره

ــادگیري       ــت، ی ــادگیري، خالقی ــت ی ــدگی، ظرفی ــه زن ــد ب ــوثر، امی ــارایی م ــد از ک عبارتن

  نابرابري.  ها و  کارگیري) مهارت (به

با ارائه سنتز سالمت به عنوان سـرمایه انسـانی و بسـط آن در تحلیـل      )2007( 4بکر گري

نظري تاکید دارد که پیدایش مطالعه سالمت به عنوان سرمایه انسانی روي سه محور توسـعه  

  مرتبط باهم، متمرکز شده است که عبارتند از:

                                                                                                                 
1- Bloom D and Canning 
2- Howitt P.  
3- Schumpeterian Growth Theory 
4- Gary Becker  
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کننده خدمات سالمت  اد، نهادهاي ارائهگذاري بهینه توسط افر تجزیه و تحلیل سرمایه -الف

  و دولت

ارزش و اهمیت زندگی و تمایل افراد به پرداخـت بـراي بهبـود و احتمـال بقـا و زنـده        -ب

  ماندن در سنین مختلف 

گذاري سرمایه انسانی و ارتباط  اهمیت ارتباط مکمل سالمت و آموزش و دیگر سرمایه -ج

  سرمایه سالمت با نرخ تنزیل. 

اس، بکر تئوري جدید سالمت به عنوان سرمایه انسانی را مطرح و تالش کرده بر این اس

هاي جدید مرتبط بـا هـم را یکـی کنـد. مبنـاي اصـلی ایـن تحلیـل، رفتـار بهینـه            است ایده

تواننـد نـرخ    هـا مـی   کنندگان(خانوار) از طریق حداکثرسازي مطلوبیـت و اینکـه آن   مصرف

  بگذارند، است. شان را در سنین مختلف تحت تاثیر  بقاي

ــا نگــاه شناســایی   )1973متفــاوت از مــدل گروســمن ( )2013( 1گاالمــا و کیپرســلیوز ب

اجتمـاعی و تعـامالت سـالمت، بسـیاري از مباحـث       -هـاي اقتصـادي   هاي شـاخص  مکانیزم

سـالمت ارتبـاط قـوي بـا      -1کنـد. ایـن مباحـث عبارتنـد از:      کلیدي سالمت را تشریح مـی 

هاي درآمدي باال و پـایین   نابرابري سالمت بین گروه -2ارد. اجتماعی د -وضعیت اقتصادي

یابـد و بعـد از آن همـواره ایـن نـابرابري       سالگی افـزایش مـی   60در چرخه زندگی تا سنین 

هـاي سـالمت بخشـی کـوچکی از      بیمه سالمت و دسترسی بـه مراقبـت   -3شود.  محدود می

وانایی پردازش اطالعات سالمت کند و رفتارهاي سالمت و ت نابرابري سالمت را تشریح می

سـالمت بـر نـرخ مشـارکت نیـروي       علیت معکوسی مبنی بر سوء -4رسد.  نیز مهم به نظر می

رسـد   اجتمـاعی بـه نظـر مـی     -در میان ابعاد اقتصـادي  -5کار، در آمد و ثروت وجود دارد. 

بخش بزرگـی از شـتاب بخشـیدن سـالمت،      -6کننده مهم در سالمت است.  آموزش تعیین

گذاري فرزند شود. در نهایت، تئـوري اصـالح    ن است منجر به توانمندسازي و سرمایهممک

تواند بـراي سـرمایه مهـارت (آمـوزش) و سـرمایه سـالمت        گذاري سالمت، می شده سرمایه

  مبنایی براي تئوري رابطه بین آموزش و سالمت فراهم کند.

                                                                                                                 
1- Galama. T and kippersluis. R.  
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ن سـرمایه سـالمت و   در تئوري مشخص بـا در نظـر گـرفت    )2015( 1گاالما و وان لوئیس

هـا و   سرمایه مهارت، پیوند آن دو را معرفی کردند. در این تئوري سعی شده اسـت شـباهت  

هاي این دو جزء اصلی سـرمایه انسـانی برجسـته شـود و سـرمایه سـالمت از مهـارت        تفاوت

متمایز شود. سالمت براي طول عمر ضروري بوده و به صورت مسـتقیم مطلوبیـت را فـراهم    

ها و یـا سـایر کارهـا از جملـه فراغـت       توان براي انجام فعالیت یزان زمانی که میسازد. م می

ــدگی بــه طــور   گــذاري مــی اختصــاص داد در زنــدگی ارزش شــوند. درآمــدهاي طــول زن

ــازدهی   گــذاري در ســرمایه اي ســالمت و مهــارت را نظیــر ســرمایه فزاینــده مهــارت و یــا ب

و بــرعکس. ســرمایه مهــارت نــرخ  دهــد گــذاري در ســرمایه ســالمت افــزایش مــی ســرمایه

نمایـد و   کند در حالی که سرمایه سالمت طول زمان کار را تعیین می دستمزدها را تعیین می

توانند در یک زمان نیز در نظر گرفته شوند و زمان بیماري فـرد را کـاهش    هر دوي آنها می

  دهند. 

ري تقاضـاي  سـعی کـرده اسـت تئـو     )2015( 2براساس آخرین مطالعات نظـري، گاالمـا    

گذاري سالمت و طول عمر را با ساختار سرمایه انسانی سالمت همراه  سالمت، یعنی سرمایه

ارائـه   3)1990) و ایلیچ و چامـا ( 1972هاي موجود، مطابق مطالعات گروسمن ( با محدودیت

بینـی کنـد بـه طـوري کـه       گذاري سالمت و سالمت را پیش و همبستگی منفی میان سرمایه

شان  رود و وضعیت سالمتی کنونی روتمند و تحصیلکرده به کندي تحلیل میسالمت افراد ث

گذاري قبلی براي سالمت اسـت  و در اواخـر دوران    اي از سالمت و سرمایه تابع سطح اولیه

یابد. بنـابراین، رابطـه سـاختاري     گذاري سالمت به طور سریع افزایش می زندگی نیز سرمایه

هـاي تجربـی    هاي پزشکی را براي آزمون نظیر مراقبت گذاري سالمت بین سالمت و سرمایه

طراحی کرده است. بر این اساس، تفسیر متفاوتی از وضعیت تعادلی ذخیـره سـالمت ارائـه    

گذاري (نـه ذخیـره    شده و نقطه ثقل روابط ادبیات تولید سالمت، تعیین سطوح بهینه سرمایه

                                                                                                                 
1- Galama T. and Van kippersluis H.  
2- Galama 
3- Grossman (1972), Ehrlich and Chuma. H (1990). 



 151وري شاغالن ...  هاي سرمایه انسانی بر بهره تاثیر مولفه

 
 

 

 

 

بـازدهی نسـبت     )F.O.Cل (سالمت) است. سپس، تحلیل جایگزین در مورد شرط مرتبه او

  ) در فرآیند تولید سالمت ارائه کرده است. CRTSبه مقیاس کاهنده (

وري، موضوع برقراري رابطه دسـتمزد   در کنار سرمایه انسانی و نقش آن در ارتقاي بهره

وري شاغالن هم مطرح است. تئوري دستمزد کـارایی بـر رابطـه بـین ایـن دو تاکیـد        و بهره

وري او وابسـته بـه دسـتمزد     شود که سالمت کارگر و بهره وري، فرض میدارد. طبق این تئ

تر و  ها اگر دستمزد باالتري را بپردازند، کارگران سالم واقعی وي است. در این راستا، بنگاه

وري کـار بـا    کنند. محور اصـلی بحـث ایـن اسـت کـه بهـره       وري باالتر را جذب می با بهره

  دستمزد رابطه مثبت دارد. 

کند کـه در اقتصـادهاي پیشـرفته دسـتمزدهاي بـاالتر موجـب        ) مطرح می1979( 1سولو

بهبود روحیه کارگران شده و به طوري که پرداخت دستمزد بیشتر بـه نیـروي کـار موجـب     

خواهد شد بهره وري آنها بهبود یابد. به عبارتی، عرضه نیروي کار تابعی از دستمزدها قـرار  

دستمزد واقعـی اسـت هـر چنـد کـه منجـر بـه افـزایش          گیرد. این دستمزد در واقع همان می

وري نهـایی کـار مهـم     ها، بهـره  شود. در این تحلیل بیکاري و کاهش اشتغال نیروي کار می

است به طوري که در حالت تعادل، سهم هر یک از عوامل تولید در اقتصاد با کشش برابـر  

توان از شرط تعادل بـازار   وري را می قیمت و بهره -است. ضمن اینکه رابطه اساسی دستمزد

شود که دستمزد متوسـط برابـر بـا ارزش     کار نیز استخراج کرد. اشتغال در سطحی تعیین می

وري نهایی کار باشد. نکته اصلی دیگر، اینکه برخالف تابع تولید معمولی، مقدار تولید  بهره

ثر یـا کـارا اسـت.    تابعی از تعداد نیروي کار نیست، بلکه تولید تابعی از تعداد کارگران مـو 

کار گرفته شود، بلکـه اینکـه کـارگران     بنابراین، موضوع این نیست که چه تعداد کارگر به

  ها چگونه است، مدنظر است. وري آن کنند و بهره چقدر سخت کار می

با توجه به مباحث نظري حوزه سرمایه انسانی با رویکرد سالمت، موضوع رابطه سالمت 

توان به صورت مختصر به این صورت تبیین کرد: اول، بدیهی  میرا  وري نیروي کاربهرهو 

باالتري را در بازار کار به همراه خواهد داشت و بـه   وريبهرهتر،  است که نیروي کار سالم

                                                                                                                 
1- Solow, R  
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، این امکان وجـود دارد کـه دسـتمزد بیشـتري بـراي شـاغالن       وريبهرهنوبه خود با افزایش 

هاي اقتصادي از کارایی نیروي کـار   احبان بنگاهتر مطالبه شود. دوم، در صورتی که ص سالم

ها در سـنجش کـارایی نیـروي     اطالع کافی نداشته باشند و یا اینکه اطالعات صاحبان بنگاه

هـاي   توانند براساس ویژگـی  ها می کار ناقص و یکطرفه باشد در این صورت، صاحبان بنگاه

عیین کنند. سالمت نیروي کار فردي افراد تصمیم بگیرند تا سطح دستمزد شاغالن خود را ت

هـا انتظـار دارنـد کـه      ها است. بنابراین، صاحبان بنگاه هاي مهم این ویژگی یکی از مشخصه

هـا   باالتري داشته باشند. به همین دلیل است که صاحبان بنگـاه  وريبهره نیروي کار سالم با

تـر از بعـد    ر ضعیفتر هستند. سوم، نیروي کا حاضر به پرداخت بیشتر براي نیروي کار سالم

ها پایین باشد یا خیر، اغلب در بـازار کـار از    آن وريبهره نظر از اینکه واقعا سالمت، صرف

ها ممکن است دچار تبعیض شوند. با این دیدگاه، اهمیت و جایگاه سالمت در  بعد پرداخت

ارتقاي کارایی و اثربخشی نیروي کار در مباحث نظري کـامال روشـن اسـت. ایـن مباحـث      

هــاي ســرمایه انســانی بــه خصــوص ســرمایه ســالمت از ســوي  شــان داد کــه بیشــتر اندیشــهن

اندیشمندانی نظیر گري بکر، گروسمن، بلوم، کانینگ، شولتز و گاالما مطرح شـده و زمینـه   

  مناسبی را براي مطالعات تجربی فراهم ساخته است. 

  

  مطالعات پیشین  -2-2

مباحث نظري صورت گرفتـه، حـاوي نکـات     مطالعات تجربی در سطح جهانی که بر مبناي

  شود. ها در ادامه اشاره می اي است که به ترتیب براساس سال انتشار آن ارزنده

رگرسـیونی دسـتمزد روزانـه شـاغالن      معـادالت با اسـتفاده از   )1997( 1کیم و همکاران

وري  کارگر مزارع قهوه در منطقه جنوب غربی کشـور اتیـوپی نشـان دادنـد کـه بهـره       425

به دلیل وجود بیمـاري    دهنده نیروي کار مزارع) نیروي کار دائمی مرد (هسته اصلی تشکیل

شـدت بیمـاري پوسـتی و      داري کمتر بوده است. در این ارتباط، به طور معنی OSDپوستی 

درصـد کمتـر از سـایرین     15تا  10ها تقریبا بین  کنترل عواملی نظیر سن، دستمزد روزانه آن

                                                                                                                 
1- Kim, A, Tandon. A, Hailu. A and Others  
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هـا نظیـر کـارگران مـوقتی و فصـلی، اثـرات منفـی         حالی که در سـایر گـروه   بوده است در

  آشکار نشده است.  OSDوري ناشی از بیماري پوستی  بهره

هـاي وضـعیت    کننـده  ) نشان دادند کـه چگونـه تعیـین   2000( 1فراندو، آلوارز و ساودف

دهـد   نشـان مـی   گذارند. این تحلیـل  وري افراد (معیار درآمد ساعاتی) اثر می سالمت بر بهره

دهـد. وضـعیت    درصد کـاهش مـی   58وري را تا سطح  که سوء سالمت افراد، شاخص بهره

پذیرنـد کـه    داري از طریـق متغیرهـاي سیاسـی و اجتمـاعی تـاثیر مـی       سالمت به طور معنـی 

هــا وضـعیت مسـکن شــهري، بهداشـت روسـتایی، عرضــه خـدمات مراقبــت       تـرین آن  مهـم 

  مداخالت پرستاري و... است. 

داري اثـر مثبـت بـر     دهد شاخص سالمت به طور معنا ) نشان می2000( 2هاي کورتز هیافت

وري (جانشین دستمزد) در چهار گروه جمعیت شـهري و روسـتایی بـه تفکیـک      سطح بهره

وري  هـاي دسـتمزد و بهـره    کننـده  هـا در تعیـین   ترین تفاوت زنان و مردان داشته است و مهم

دهد که نـرخ بـازدهی آمـوزش     ده است و نشان میهاي درآمدي به دست آم براساس گروه

دار  شود) ممکن است بیش برآورد باشد. برآورد معنا (در زمانی که متغیر سالمت لحاظ نمی

دهد که با یک روز کمتر گزارش بیماري در هر ماه، نـرخ   بازدهی ناشی از سالمت نشان می

 7/4صد (براي جمعیت مردان در 2/6 و 4/3دستمزد ماهانه زنان شهري و روستایی به ترتیب 

   دهد. درصد براي مناطق روستایی) افزایش می 2/14 درصد براي مناطق شهري و

تاکید دارد که قد به عنوان شاخص پنهان تغذیه و طول زندگی سالمت  )2000( 3شولتز

دهد کـه در جاهـایی کـه درآمـد سـرانه افـزایش یافتـه و         شود و نشان می افراد محسوب می

دهد که تاثیر قد  سالمت عمومی رشد یافته، قد افراد بهبود یافته است و نشان میهاي  فعالیت

) IVوري سرمایه انسانی) روي دستمزد از طریـق متغیـر ابـزاري (    (شاخص تاثیرگذار بر بهره

تاثیر قد روي دستمزدها  OLSتر است. در برآوردهاي  بسیار بزرگ OLSنسبت به تخمین 

تیک بوده است. ضمن اینکه افزایش کمی در قد افراد از طریق هاي ژن بیشتر از طریق تفاوت

                                                                                                                 
1- Ferrando.J. E, Alvarez.C.H and Savedoff  
2- Cortez Rafael  
3- Schultz, Paul 
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هاي سالمت و نظایر آن باعث خواهد شد کـه دسـتمزدها (بـراي     دسترسی به تغذیه، مراقبت

  درصد در غنا و برزیل افزایش یابند.  10تا  8مردان و زنان) به میزان 

داري بـر   بـت و معنـی  دهند که سالمت اثر مث نشان می) 2001( 1بلوم، کانینگ و سوویال

 4رشد اقتصادي داشته و بهبود امید به زندگی به میزان یک سال (شاخص سـالمت) حـدود   

دهد. در حـالی کـه امیـد بـه زنـدگی نـه تنهـا اثـر مسـتقیم روي           درصد رشد را افزایش می

وري نیروي کار دارد، بلکه در یک مدل کامل، امید به زندگی ممکن است بـر چرخـه    بهره

و حتــی منجــر بــه انباشــت ســرمایه و افــزایش بــازدهی انتظــاري  2اثیر گذاشــتهانــداز تــ پــس

   3گذاري در آموزش شود. سرمایه

با بسط مدل سولو (تعمیم یافته)، نشان دادند که سالمت یـک   )2004( 4ریورا و کاریس

وري دارد و مخارج جاري سـالمت   کننده عمومی، اثر توضیحی متفاوتی بر بهره نهاده فراهم

گـذاري   وري دارد در حالی که مخارج سرمایه ومی به طور پایدار اثر مثبت بر بهرهبخش عم

  وري دارد.  هاي سالمت اثر منفی بر بهره عمومی بر مراقبت

کشـور   22کشورهاي صحراي آفریقـا و   21اي روي  در مطالعه) 2004( 5فیما و ویلسون

OECD گـذاري در   دهند که هر دو شاخص انباشـت (ذخیـره) سـالمت و سـرمایه     نشان می

داري بر نرخ رشد درآمـد سـرانه هـر دو گـروه ایـن       سرمایه انسانی سالمت، اثر مثبت و معنا

گذاري در سالمت به طور مسـتقیم بـه ترتیـب در     کشورها دارد. افزایش یک واحد سرمایه

درصد نـرخ رشـد درآمـد     05/0 درصد و 1/0 حدود OECDصحراي آفریقا و کشورهاي 

دهد. ضمن اینکه کشورهایی کـه بـه سـطوح بـاالتري از درآمـد سـرانه        سرانه را افزایش می

توانند انباشت سرمایه انسانی (آموزش) را افزایش دهند و کشورهاي کمتر  تمایل دارند، می

گذاري در این  سرمایه ) با ذخیره (انباشت) پایین سرمایه انسانی سالمت،LDCتوسعه یافته (

  دهد.  مدت کاهش نمی گاه در کوتاه نوع سرمایه  را هیچ

                                                                                                                 
1- Bloom. d, Canning. D. and Sevilla. J. 
2- Lee, Mason and Miller  
3- Bils and Klenow 
4- Rivera, B and Currais, L. 
5- Gyimah - Brempong . K and Wilson. M. 
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کنند که همواره انتظـار رابطـه مثبـت بـین سـالمت و       مطرح می) 2005( 1بلوم و کانینگ

وري نیروي کار مـاهر و غیرمـاهر وجـود دارد و از نگـاه خـرد ایـن توجهـات در حـال          بهره

وري  درصد افزایش در نرخ بقـاي بزرگسـاالن، بهـره   دهد یک  افزایش است. نتایج نشان می

دهد. این نتیجه پایدار بوده و با نتایج وویل نیز  درصد افزایش می 8/2نیروي کار را به میزان 

دهنـدگی تفـاوت بـین کشـورها در      سازگار است. بنابراین، سالمت نقش بزرگی در توضیح

مقابـل، نقـش آمـوزش بـه صـورت      کنـد. در   سطح تولید سرانه هر واحد نیروي کار ایفا می

وري  قاعده و ناهنجار نشان داده شده و ضمن اینکه اثرات آموزش (تحصـیالت) بـر بهـره    بی

  کوچک و نزدیک به صفر برآورد شده است. 

وري نیروي کار در  را بر بهره افرادهاي تغذیه سالم و قد  اي شاخص ) در مطالعه2007( 2ناپ

 20کرده و نشان داد تغذیه سالم بـه خصـوص در سـن     کشورهاي دانمارك و ایتالیا بررسی

وري نیروي کار داشـته اسـت. در    داري بر رشد بهره سال ابتدایی دوره زندگی افراد، اثر معنا

وري نیروي کار، اسـتفاده شـده اسـت. در     این مطالعه، دستمزد به عنوان نماینده تقریبی بهره

داري بـر تغذیـه سـالم بـه جـا گذاشـته        ر معنامقابل نیز تولید سرانه هر ساعت نیروي کار تاثی

کند که تغذیه عالوه بر انباشت سرمایه انسانی، توانایی شـناختی و   است. این مطالعه بیان می

   کند. وري تقویت می حیاتی افراد را براي افزایش بهره

اي تغذیـه و سـالمت    گیـري دوره  نمونـه  آمارهـاي ) بـا اسـتفاده از   2008( 3لی یو و همکاران

(CHNS)اند.  ، اثر سرمایه سالمت بر فرآیند تولید را در کشور چین مورد بررسی قرار داده

دهـد درآمـد و تولیـد خـانوار از طریـق سـالمت بهتـر اعضـاي خـانواده (بـه            نتایج نشان می

گیرد و سـالمتی نیـروي کـار در     خصوص در مناطق روستایی) به شدت تحت تاثیر قرار می

صادي بسیار باالیی را بـراي خانوارهـا در ایـن منـاطق بـه همـراه       مناطق روستایی، بازدهی اقت

هـا بـه    گذاري در بخش سالمت مناطق روسـتایی و دسترسـی آن   دارد. بر این اساس، سرمایه

                                                                                                                 
1- Bloom, David and Canning David 
2- Knapp, David 
3- Liu.G.G, Dow.W.H, Fu.A.Z, Akin and Lance P. 
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تواند در بلندمدت  هاي اجتماعی و رسمی می هاي سالمت و استفاده از سازوکار بیمه مراقبت

  طق (شهري و روستایی) چین داشته باشد. اي براي کاهش شکاف درآمد منا ظرفیت بالقوه

شهر چین در قالـب   12اي به رابطه قد و دستمزدها در  در مقاله) 2010( 1گائو و اسمایت

انـد. نتـایج    ) پرداختـه 1974بازدهی سرمایه انسانی سالمت با استفاده از تـابع درآمـد مینسـر (   

اسـت.   OLSب بـرآورد  تر از ضری دهد که ضریب تاثیر قد روي دستمزدها بزرگ نشان می

گذاري در سرمایه انسانی سـالمت را در دوران   بازدهی سرمایه TSLSدر حالی که برآورد 

گـذاري در سـرمایه    هـا، سـرمایه   دارد. مطابق این یافته کودکی و نوجوانی محاسبه و بیان می

انسانی، سالمت در قالب بهبـود تغذیـه و مراقبـت سـالمت در دوران کـودکی و نوجـوانی،       

  وري دوران بزرگسالی ایجاد خواهد کرد.  اي بر بهره ایش قابل مالحظهافز

هـا   وري بـا هزینـه   دهند که هزینـه افـت بهـره    اي نشان می ) در مقاله2011( 2میچل و باتز

(مخارج) پزشکی براي همان شـرایط و ریسـک سـالمت قابـل مقایسـه اسـت. البتـه فقـدان         

وري، بـرآورد هزینـه ارزش کـار از دسـت      هاي استاندارد براي ارزش پولی افت بهره روش

ها تـالش   سازد، چراکه شاغالن در بنگاه رفته ناشی از ریسک سالمت را با مشکل مواجه می

کنند ریسک سالمت و شرایط سخت مرتبط با پیامدهاي مالی سـوء سـالمت را بـیش از     می

  مند شوند. وري بهره حد اظهار کنند تا بتوانند از مزایاي بهبود بهره

اي در منطقــه بوهیمــاي جنــوبی جمهــوري چــک، ســرمایه   ) در مطالعــه2011( 3تــریچدی

منـدي در دو مـدل    کننده دو شاخص استاندارد زندگی و رضایت سالمت را به عنوان تعیین

گذاري و در مدل دوم: تاثیر سـالمت افـراد    (مدل اول: سالمت افراد به عنوان کاالي سرمایه

ر سالمت فرد به عنوان کاالي مصرفی) مورد بررسی قـرار  مندي از زندگی و رفتا بر رضایت

داد. نتایج بیانگر این است که شرایط سالمتی افراد در تاثیرگذاري بـر اسـتاندارد زنـدگی و    

دار است. کشـش سـرمایه سـالمت متغیـر اسـتاندارد زنـدگی در سـطح         مندي، معنی رضایت

ــراي متغیــر رضــایت  404/0 ــه طــور مت اســت و ایــن کشــش ب اســت.  518/0وســط منــدي ب

                                                                                                                 
1- Gao, W and Smyth. R.  
2- Mitchell. R.J and Bates. P  
3- Dittrich. O.L 
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داد که پراکندگی بیشتر سرمایه سالمت براسـاس نیـاز بـه     اي نشان  در مقاله 1)2012مکارتی(

اي (تعیین شده) منجر به سالمت بهتر خواهد شد. بـه طـور کلـی، هـدف بـاالتر       رژیم تغذیه

  انگیزد. سرمایه سالمت، سطح محرك سرمایه سالمت کمتري را براي این رژیم برمی

اي اثرات سرمایه سالمت و سـرمایه انسـانی بـراي     در مطالعه) 2014( 2هافمنگیلسکی و 

دو گروه از افراد مرد شاغل (از کارافتـاده و سـالم) روي دسـتمزد را بـراي اقتصـاد آمریکـا       

داري در تغییـر   دهد تاوان ناتوانی و از کار افتادگی سهم معنـا  بررسی کردند. نتایج نشان می

 4/1 د دارد به طوري که نیروي کار ناتوان و از کار افتاده به میزانشغل و حرفه این نوع افرا

درصـد)   24واحـد درصـد (   8/0 دهنـد و  شان را تغییر مـی  درصد) حرفه 24واحد درصد (یا 

شـود. ضـمن اینکـه ایـن تغییـرات در       نسبت به افراد سالم منجر به تغییر در کارفرمایـان مـی  

نقش مهمی دارد. بنابراین، شکاف دستمزدها  کاهش دستمزدها در وضعیت از کار افتادگی

جایی شغل و حرفه مشهود اسـت. بنـابراین، کیفیـت     با تغییر وضعیت سرمایه سالمت و جابه

هاي مناسبی براي تفاوت دسـتمزدها در میـان    دهنده سرمایه انسانی و سرمایه سالمت توضیح

  آید.  نیروي کار شاغل مرد به حساب می

اي نشان دادند کـه کیفیـت سـرمایه انسـانی (سـطوح        ر مطالعهد) 2015( 3ارشد و مالیک

وري نیـروي   داري بـر سـطح بهـره    آموزشی باالتر و وضعیت سالمت بهتر) اثر مثبت و معنـی 

وري بیش از آموزش بوده  کار در کشور مالزي داشته است. ضمن اینکه اثر سالمت بر بهره

 0/14وري نیـروي کـار را بـه میـزان      درصـد بهـره   10است. افزایش امید به زندگی به میزان 

درصد افزایش خواهد داد. بنابراین، نیروي کار سالم از بعـد روانـی و جسـمی، پـر انـرژي،      

  کاراتر و با دستمزد باالتر خواهد بود. 

ها بـا   هاي مختلف سالمت و ارتباط آن در مطالعات داخلی نیز در سطح کالن به موضوع

تـوان بـه مطالعـه هادیـان و      هـا مـی   نـد کـه از جملـه آن   وري و رشد اقتصـادي پرداخت  و بهره

)، مهرآرا و فضائلی 1387)، قنبري و باسخا (1386)، امینی و حجازي آزاد (1385همکاران (

                                                                                                                 
1- Mc Carthy. R. 
2- Gilleskie. D and Hoffman. D. 
3- Arshad. M.N.M and Malik. Z. 
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پـور و پژویــان   )، رئـیس 1390)، بهبـودي و همکـاران (  1388)، سـلمانی و محمـدي (  1388(

  ت.)  اشاره داش1394) و فالحی و همکاران(1392)، متقی (1392(

وري بیشتر با  طور که در مطالعات تجربی مالحظه شد، ارتباط سرمایه انسانی با بهره همان

رویکرد سرمایه با منشاي تحصیالت و آموزش بوده است و کمتر به مولفه سرمایه انسانی از 

هاي فردي و محیطـی آن، بـوده و    بعد سالمت به خصوص از نگاه خرد و یا براساس ویژگی

دهد که  انجام شد بسیار محدود است. در عین حال، مطالعات پیشین نشان میاي  اگر مطالعه

هـاي   مولفه سالمت به عنوان بخشی از سرمایه انسانی بسیار مهم بـوده و در چـارچوب مـدل   

ضروري است. ضمن اینکه کیفیت و تفاوت سرمایه سالمت در میان افراد  وريبهرهرشد و 

نیـروي کـار (و حتـی جبـران خـدمات       وريبهـره  دهنده مناسب براي تفاوت شاغل، توضیح

  آید.  نیروي کار شاغل) به حساب می

  

  روش پژوهش -3

  ارائه مدل مفهومی  -3-1

براي پاسخگویی به سواالت و اهداف این مطالعه، رویکرد اصـلی ایـن اسـت کـه براسـاس      

 شـاغالن وري هـا بـه ارتبـاط سـرمایه انسـانی بـه خصـوص سـرمایه سـالمت و بهـره           ریزداده

هاي خـرد سـعی شـده اسـت کـه مطـابق مبـانی نظـري، هـر سـه            پرداخته شود. براساس مدل

مولفه سرمایه انسانی، یعنی سرمایه آموزش، سالمت و تجربه کاري فرد شاغل لحـاظ شـود.   

و دستمزد واقعی هم در اقتصـاد و در طـول زمـان، بسـیار بـاال       شاغالنوري  ارتباط بین بهره

وري بـراي بهبـود اسـتانداردهاي زنـدگی یـک       نرخ رشـد بهـره  دهنده اهمیت  بوده که نشان

در  شـاغالن بر این اساس، با توجه به شاخص دریـافتی خـالص ناشـی از کـار      1کشور است.

، شـاغالن وري سطح خرد، براي تبیین بیشتر موضوع و طبقه بندي عوامل تاثیرگذار بـر بهـره  

کــار فــرد شــاغل و ســایر هــاي فــردي و جمعیتــی نیــروي  هــا بــه دو دســته (ویژگــی مولفــه

شـوند. چـارچوب    بنـدي مـی   هاي اجتماعی و اقتصادي فرد شـاغل در خـانوار) طبقـه    ویژگی

                                                                                                                 
1- Harris 
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بـا سـرمایه انسـانی و سـایر اجـزاي آن (از       شاغالنوري مدل مفهومی اولیه ارتباط میان بهره

  ) ارائه شده است.1نگاه خرد) در نمودار (

  

  وري شاغالن با سرمایه انسانی و سایر اجزاي آناط میان بهره): چارچوب مدل مفهومی اولیه ارتب1نمودار (

  
  ماخذ: پژوهش حاضر

  

  تصریح مدل -3-2

شـاخص دریـافتی (واقعـی)     از منظـر خـرد،   شـاغالن وري در این مقاله، الگوي تجربی بهـره 

بـر ایـن   . 1نیـروي کـار اسـت    وريبهرهنماینده تقریبی  به عنوان شاغالنخالص ناشی از کار 

                                                                                                                 
گرفته شده، بسیار مهم (به عنوان نماینده) وري شاغالن بخش خصوصی  اینکه چرا در این مقاله دستمزد معادل بهره -  1

شود  وري نهایی نیروي کار معادل با دستمزد لحاظ می ه تنها در بحث نظري، بهرهاست. بر اساس مبانی نظري و تجربی ن

هاي سرمایه انسانی ارتباط دارد و در مطالعات جهانی نظیر مطالعه شولتز  و مدل دستمزد هم به طور مشخص با مولفه

)، 2010گائو و اسموث ( )،2005)، بلوم و کانینگ (2013وري و نیروي کار استرالیا ( )، مقاله آژانس بهره2002(

) و... به آن اشاره شده است و شاغالن بخش خصوصی متناسب با 2012)، هیسئی و هسائو (2014گیلیسکی و هافمن (

وري هر ساعت  کنند. البته در این مقاله دستمزد ساعتی هر فرد شاغل (به عنوان بهره وري خود، دستمزد دریافت می بهره

ضمن اینکه براي کاهش نگرانی از بابت کاهش خطاي تورش مبنا قرار دادن  کار شاغالن) محاسبه شده است.

بگیر بخش  هاي هر فرد شاغل، تنها دریافتی (ناشی از کار به جاي کل درآمد) افراد شاغل حقوق وري و دریافتی بهره

(براي تحلیل)  تر است و سایر افراد شاغل از نمونه خصوصی لحاظ شده است که تا حدودي به بازار رقابتی نزدیک

حذف شدند و نه تنها دریافتی سرانه هر فرد شاغل یاد شده محاسبه شده، بلکه براي ارزش دریافتی واقعی هر فرد شاغل 

کننده تعدیل شده است. شاید بتوان گفت این شاخص در مقایسه با  بگیر با شاخص قیمت مصرف مزد و حقوق

بهره وري 

 شاغالن
 سایر مولفه هاي اقتصادي و اجتماعی

 ه هاي فردي شاغل مولف

 شامل:

 جنسیت-

 درآمد غیرکاري -

 میزان ساعات کاري-
 شامل:

 سال هاي تحصیل شاغل-

 شامل:

 هزینه سرانه مصرف سیگار-

هزینه سرانه مصرف سبزیجات و -

 میوه ها

 وضعیت تاهل فرد شاغل-

 (آموزش)زیرمولفه فردي (مهارت)زیرمولفه فردي

 شامل:

 تجربه کاري شاغل -

 )سالمت/عدم سالمت(زیرمولفه فردي
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)، 2000( 2)، کورتز2010(1توجه به مطالعات تجربی گذشته از جمله مطالعه قاتک اساس، با

 5) و هســایه و دیگــران2007( 4)، کــورادو2001هــارتوگ و دیگــران ( )،1999( 3هــاریس

، الگوي موردنظر طراحی شده است. براي طراحی مدل سعی شده است متغیرهـایی  )2012(

هاي شاغالن را دربرگیـرد و مـوارد    تري از ویژگیانتخاب شوند که تا جایی بتوان تعداد بیش

هـاي فـردي و جمعیتـی     مفقوده کمتر وجود داشته باشد. این متغیرها شامل دو دسته ویژگی

هاي اجتمـاعی و اقتصـادي فـرد شـاغل اسـت. مـدل کلـی         نیروي کار شاغل و سایر ویژگی

  ت.) اس1براساس ایده برگرفته از مدل مفهومی یاد شده به صورت رابطه (

 

  )1(          

n n

ij ij ij ij ij ij ij
i j i j

n n

ij ij ij ij ij ij
i j i j

LnY IndH IndEdu

IndExp Seco Z

 

   

 

   

     

      

 

 

1 1 1 1

1 1 1 1

  

 

ـار شـاغل     ijLnYکه در آن (بخـش مـزد و    iلگاریتم دریافتی (واقعی) خالص ناشی از کـار نیـروي ک

ـار)، (به عنوان نماینده تقریبی بهره jحقوق بگیر خصوصی) در چندك  متغیـر  ijIndH وري نیروي ک

ـاغل     ویژگی ف متغیـر ویژگـی فـردي و    j، ijIndEduدر چنـدك   iردي و جمعیتـی سـالمت فـرد ش

ـاغل     متغیـر ویژگـی فـردي و جمعیتـی تجربـه      j ،ijIndExpدر چنـدك   iجمعیتی آمـوزش فـرد ش

ـاع   متغیر ویژگی j ،ijSecoدر چندك  iفرد شاغل  6کاري ـاي اجتم ـادي فـرد شـاغل    ه در  iی و اقتص

                                                                                                                 
داخلی به تعداد نیروي کار به دست می آید)، شاخص بهتري براي وري نیروي کار (که از نسبت تولید ناخالص  بهره

  وري شاغالن بر مبناي اطالعات خرد باشد و چون اریب کمتري دارد. تبیین بهره

1- Ghatak. Amrita 
2- Cortez Rafael  
3- Harris, R. G.  
4- Hartog et al and Corrado  
5- Hsieh.W.j, Hsiao.P.J, and Lee.D  

) استفاده 1394محاسبه شاخص تجربه کاري (به صورت بالقوه) از مطالعه کشاورز حداد و نوراشرف الدین (روش  -  6

شده است. در مطالعات تجربی از تجربه کاري بالقوه به عنوان نماینده تقریبی براي متغیر تجربه کاري واقعی افراد 

آید، یعنی برابر  مدرك تحصیلی به دست می استفاده می شود. این شاخص بر اساس حداقل سن تحصیلی، سن فرد و

 شود.  سال در ایران) کسر می 6هاي تحصیل فرد که از سن شروع به تحصیل ( است با سن فرد منهاي تعداد سال
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پارامتر ثابـت مـدل   ij سایر متغیرهاي اثرگذار اشاره شده در پاراگراف قبلی است. ijZو  ،jچندك 

ـارامتر  ijوij،ij،ijو ضـرایب  ijو  ijSecoو ijIndH،ijIndEdu،ijIndExpبه ترتیـب پ

ن معادله فرض گرفته شده اسـت  نیز جمله اخالل مدل است. در ای ij سایر متغیرهاي اثرگذار هستند.

 گیرد. هاي مختلف) مورد استفاده قرار می که چندك به صورت درصدي (براي چندك

اثر مثبتی بر دریـافتی   ijIndExpو ijIndH،ijIndEduانتظار بر این است که متغیرهاي

وري فـرد شـاغل بخـش مـزد و حقـوق بگیـر       (بهـره  iشـاغل  خالص ناشی از کار نیروي کار

بستگی به نـوع و ماهیـت آن    ijZو ijSecoداشته باشند. متغیرهاي jخصوصی) در چندك 

-(بهـره  iممکن است تاثیر مثبت و یا منفی بر دریافتی خالص ناشی از کار نیروي کار شاغل

را تعریف  ijLnYکار رفته در مدل  ) متغیرهاي به2داشته باشد. جدول ( jوري) در چندك 

کرده است.
   

  

  )ijLnYوري شاغالن بخش حقوق بگیر خصوصی ( ): تعریف متغیرهاي به کار رفته در الگوي بهره2جدول (

  شاخص  ردیف
عبارت 
  مختصر

  تعریف  نام متغیر
اثرات 

  تقیممس

1  

ش
وز

آم
  
IndEdu  

هاي  تعداد سال
  تحصیل

هاي تحصیل نیروي  تعداد سال
کار شاغل براساس مدرك 

 تحصیلی
+  

2  

ت
ار

مه
  

IndExp  
هاي  تعداد سال

  تجربه کاري

هاي تجربه کاري  تعداد سال
نیروي کار شاغل براساس 

حداقل سن تحصیلی، سن فرد 
  تحصیلیو مدرك 

+  

3  

ت
الم

س
  

IndH  

وضعیت 
سالمت/عدم 

  1سالمت 

  :1وضعیت سالمت 
مصرف سرانه سبزیجات و 

  ها و خشکبار میوه
+  

4  
وضعیت 

سالمت/عدم 
  2سالمت 

  :2وضعیت سالمت 
  مصرف سرانه سیگار

-  

5  

وضعیت 
سالمت/عدم 

: وضعیت 3سالمت 
  تاهل

: وضعیت 3وضعیت سالمت 
  *غیر دامی)تاهل(مت

  )1داراي همسر( -1
 )2همسر بر اثر فوت( بی -2
 )3همسر بر اثر طالق ( بی -3
 )4هرگز ازدواج نکرده ( -4

-  
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  -)2ادامه جدول (

  شاخص  ردیف
عبارت 
  مختصر

  تعریف  نام متغیر
اثرات 
  مستقیم

6  

ها
یر

تغ
 م

یر
سا

  

Seco  
  جنسیت 

  (مرد یا زن)

  جنسیت: (متغیر دامی)

  )1مرد( -1

 )0ن(ز -2

-  

7  

Z  

  1درآمد غیرکاري
درآمد متفرقه (پولی و 
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  مالحظات اقتصادسنجی  -3-3

گشـتاور  «و » گشـتاور مرکـزي میـانگین   «در توزیع آماري یک تحلیل، توجه صرف بـه دو  

هاي آمـاري یـک توزیـع     پوشی دیگر ویژگی ممکن است باعث چشم» پراکندگی انحراف

عه آماري از نظر میانگین و انحراف معیار، یکسـان باشـند،   شود، چراکه ممکن است دو جام

هـاي   ها از نظر کشیدگی و چـولگی یکسـان نباشـد. شـکل توزیـع      اما شکل قانون توزیع آن

تواند تغییر کند و ممکن است میانگین توزیع جامعه  ها می پیوسته، بدون تغییر در میانگین آن

                                                                                                                 
به طور کلی درآمد یک خانوار چه در مناطق شهري و چه روستایی به دو دسته درآمد با منشا کار و درآمد با منشا  -  1

درآمد - گویند. اقالم درآمد غیرکاري در محاسبات نتایج طرح هزینه رآمد غیرکاري (متفرقه) میغیرکاري و یا د

خانوارها (مرکز آمار ایران) شامل حقوق بازنشستگی و بازخرید خدمت و...، درآمد حاصل از اجاره محل کسب، 

هزینه تحصیلی،  سایر  کمک ،…انداز سپرده ثابت، سهام، بیمه و منزل، مستغالت و...، درآمد حاصل از حساب پس

هاي  ، دریافتی…، درآمد حاصل از محل فروش مصنوعات ساخته شده توسط خانوار و…هاي اجتماعی و حمایت

هاي  گیري آن بر اساس نتایج طرح یاد شده از ریزداده انتقالی از خانوارهاي دیگر و دریافتی یارانه نقدي است و اندازه

 شود. و در نتایج منتشره ساالنه آن مرکز به عنوان درآمدهاي متفرقه لحاظ میگیري است  خانوارها قابل اندازه
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قابـل توجـه بـوده و شـکل چگـالی       1ها چندك تغییر قابل توجهی نداشته باشد، اما تغییر در

   2تواند تغییر کرده باشد. ها نیز می تجربی آن

) ابزار تحلیلی مناسبی هستند که این ویژگی مربوط به  QRهاي چندکی ( رگرسیون

براي یک مجموعـه مفـروض از    .کند متغیر وابسته را در مدلسازي رگرسیون لحاظ می

)، تـابع چنـدك شـرطی را نشـان     QRدکی (متغیرهاي توضیحی، مـدل رگرسـیون چنـ   

)، تحلیل توزیع شرطی متغیـر وابسـته را تسـهیل    QRمدل رگرسیون چندکی ( .دهد می

) ویژگی مشابه با برآوردگرهاي QRهاي رگرسیون چندکی ( البته تخمین زن .کند می

  .رگرسیون میانه دارد

) و 1978( 3تبراي مدلسازي موقعیت تمرکز و تغییر در شکل توزیع، کوانکر و بسـ 

اي از مدل رگرسیون میانه، یعنی مدل رگرسیون  ) یک شکل تعمیم یافته2005کوانکر (

)، اثـرات بـالقوه   QRMرا معرفی کردند. مدل رگرسیون چنـدك QRM(4  )چندك (

 .کنـد  هاي مختلف توزیع شرطی برآورد مـی  متفاوت یک متغیر توضیحی را بر چندك

ك این است که بـا نگـاهی دقیـق و جـامع در     کارگیري رگرسیون چند انگیزه اصلی به

ارزیابی متغیر وابسته، مدلی ارائه شود تا امکان دخالت متغیرها مستقل، نه تنها در مرکز 

هـاي ابتـدایی و انتهـایی     هاي توزیع به ویژه در دنبالـه  ها، بلکه در تمام قسمت ثقل داده

                                                                                                                 
1- Quantile 

کنند به طوري که  هاي چندکی مورد نیاز تقسیم می ها مقادیري از متغیر هستند که دامنه تغییرات را به فاصله چندك - 2

قسمت تقسیم  4باشد. بنابراین، اگر دامنه به  ها در هر یک از این فواصل درصد معینی از فراوانی کل را دارا فراوانی

اگر  .گویند می چارك ها را درصد از فراوانی کل را در بر داشته باشد، آن 25ها  شود به طوري که هر یک از قسمت

ها  درصد از فراوانی کل را در بر داشته باشد، آن 10ها  قسمت تقسیم شود به طوري که هر یک از قسمت 10دامنه را به 

) در برآوردها لحاظ 9/0) و باال (1/0هاي با دامنه پایین ( درصد فراوانی و دهک 25در این مقاله،  .گویند می  دهک را

اي کودکان و بررسی وزن  هاي وزن، معیار مناسبی براي تشخیص مشکالت تغذیه شده است. به عنوان نمونه، چندك

گرم)،  2500دن وزن هنگام تولد (وزن کمتر از ها در طول زمان است. براي بررسی عوامل موثر در کم بو آن

با استفاده از رگرسیون  .تواند اندازه اثرات عوامل را در انتهاي سمت چپ توزیع وزن نشان دهد رگرسیون معمولی نمی

تري از اثر متغیرهاي توضیحی در تمام  هاي کامل چندك و برآورد یک خانواده از توابع چندك شرطی، شکل

 .آید به دست میهاي توزیع  قسمت

3- Koenker, Roger, and Gilbert Bassett Jr.  
4- Quantile Regression Models (QRM) 
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، واریانس ناهمسانی فراهم شود، بدون اینکه با محدودیت مفروضات رگرسیون معمولی

رو باشد. در رگرسیون  هاي دور افتاده در برآورد ضرایب روبه و حضور تاثیرگذار داده

) از حداقل کردن مجموع قدرمطلق OLS) برخالف رگرسیون معمولی (QRچندك (

شود که به آن روش حداقل  هاي موزون براي برآورد پارامتر الگو استفاده می باقی مانده

   شود. گفته می  LAD(1فات (قدرمطلق انحرا

توانند به طور کامل یک توزیـع شـرطی را هـم از نظـر موقعیـت       هاي شرطی می چندك

ــاده      ــایز س ــک تم ــد. ی ــیف کنن ــرطی توص ــع ش ــدگی توزی ــت پراکن ــم از جه ــز و ه تمرک

هـاي رگرسـیون چنـدك از برآوردگـر رگرسـیون خطـی در ایـن اسـت کـه در           زن تخمین

هـاي   نقاط از خط با استفاده از مجمـوع وزنـی فاصـله    )، فاصله میانQRرگرسیون چندك (

حال اگر مدل رگرسیون خطی به صورت .شوند گیري می عمودي اندازه
ii i tY X  

در نظر گرفته شود و فرض شود  i iQ X   ام توزیـع ، آنگاه تابع چندك شرطی0

Y  به شرط متغیرهاي توضیحیبه عنوان مثال تابع دریافتی فرد شاغلX  رابطـه   به صـورت

   شود. تعریف می) 2(

 

)2(        i i iln Y X . , , i , ,..., n      0 1 1 2  

i          یا i iQuantile (ln Y X ) X . , i , ,..., n


   1 2  

 
رد کـه در آن  گیـ  انجـام مـی   LADبرآورد پارامترهاي مدل رگرسیون چندك به روش 

  آید. ) به دست می3امین چندك توزیع به صورت رابطه (پارامتر رگرسیون

)3(           
P

' '
i i i i

P
'

i i

' '
i i i i

R
i {i:y X } i {i:y X }

n
'

i i
R

i {i:y X }

( ) min[ y X ( ) y X |]

min[ (y X )




     




  

          

   

 



1

  

 i i i i, (ln y x . ) u , u y x
         

                                                                                                                 
1- Least Absolute Deviations (LAD) 
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ــه  کـــ u     ــورت ــه صـــ ــت و بـــ ــیب اســـ ــق شـــ ــدر مطلـــ ــادیر قـــ ــابع مقـــ تـــ

    u u I u ,    0 0 ــانگر اســـت. واژه  Iتعریـــف شـــده و در آن 1 ــابع نشـ تـ

) بــه حســاس نبــودن نتــایج بــرآورد بــه QRهــاي چنــدك ( اســتحکام در بحــث رگرســیون

اشاره دارد.  yهاي  هاي مدل در ارتباط با داده مشاهدات دور افتاده (پرت) و نیز نقض فرض

  yشود که از رفتار اکثریـت مشـاهدات    گفته می  yدیر مشاهدات دور افتاده به بعضی از مقا

هاي رگرسیون خطی، مقدار تخمین ضرایب ممکن است به مقادیر  کند. در مدل پیروي نمی

هـاي   هـاي رگرسـیون خطـی در مـدل     بـرخالف مـدل   .مشاهدات دور افتـاده حسـاس باشـد   

عالوه بر این، با  .ها حساسیتی به اینگونه مشاهدات ندارند )، تخمینQRرگرسیون چندك (

هاي آزمون با فرض نرمال بـودن   توجه به اینکه ماتریس کواریانس برآوردگرها و نیز آماره

هاي رگرسیون خطی فرض نرمال بودن بـراي رسـیدن    شوند در مدل جزء اخالل محاسبه می

توانـد   کند. کنار گذاشـتن فـرض نرمـال بـودن مـی      به یک استنتاج آماري ضرورت پیدا می

) به QRدقت در محاسبه انحراف معیار برآوردگرها شود. رگرسیون چندك (سبب کاهش 

هاي توزیعی حساسیتی ندارد، زیرا برآوردگرها به رفتار موضـعی توزیـع در نزدیکـی     فرض

  دهد.  چندك خاص وزنی بیشتري را اختصاص می

نس شود، موضوع وجـود واریـا   هاي مقطعی استفاده می از آنجا که در این مطالعه از داده

ناهمسانی یک اصل خواهد بود به جاي یک استثناء. براي رفع مشکل ناهمسانی واریانس از 

) استفاده شده است. در این روش انحـراف معیـار ضـرایب بـا لحـاظ      whiteآزمون وایت (

داري جدیـد   و سطح معنی tهاي  شود و به تبع آن، آماره کردن مشکل ناهمسانی محاسبه می

شود. باید دقت داشت که استفاده از تصحیح وایـت، انـدازه    میبراي ضرایب مدل گزارش 

دهـد. بـراي اسـتفاده از تصـحیح      ضرایب و در نتیجه مقادیر جمله خطاي مدل را تغییر نمـی 

کوواریـــانس   -وایـــت، کـــافی اســـت در بـــرآورد مـــدل از تخمـــین زن واریـــانس      

  ها است. موناستفاده شود که قابل اعتمادتر نسبت به سایر آز robust(vce 1مقاوم(

  

                                                                                                                 
1- Variance-Covariance Estimator (Robust) 
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  هاي آماري آوري داده جمع -3-4

آوري آمار و اطالعات موردنیاز با توجه به ماهیت و نوع کار و نیاز به داشتن  براي جمع

هـاي نتـایج    هاي اجتمـاعی و اقتصـادي خـانوار شـهري از ریـزداده      هاي ویژگی ریزداده

) اسـتفاده  1392ل آمارگیري از هزینه و درآمد خانوارهاي شهري مرکز آمار ایران (سا

از نتایج این طرح آمـار گیـري در بررسـی الگـوي      متنوعکاربرد اساسی و  1شده است.

مصرفی خانوارها، مطالعه روند مصرف کاالها و خدمات، بررسی توزیع درآمد خانوار، 

هاي اقتصادي و اجتماعی خانوارها و...، اهمیت این طرح را نشـان   ارزیابی آثار سیاست

در سـال   2خانوار نمونه 18880حاصل از این طرح براساس آمارگیري از دهد. نتایج  می

در نقاط شهري کشور و براي تمامی استان قابل ارائه است. این فرایند با استفاده  1392

بـه    مراجعـه   از طریـق   اي و نمونـه   آمـارگیري   روش  بــه  3متحـد   ملـل   سازمان   از توصیه

گیرد. اطالعات مرکز آمار ایران،  می  انجام  و روستایی  در نقاط شهري  نمونه  خانوارهاي  

عــالوه بــر دربرداشــتن اطالعــات خانوارهــاي روســتایی در کنــار خانوارهــاي شــهري،  

هاي خـام   ه ترین مزایا در دسترس بودن داد هاي دیگري نیز دارد که یکی از مهم مزیت

هاي مرکز آمـار بـه    آمارگیري توسط مرکز آمار است. حتی پرسشنامه و راهنماي داده

گیـرد و از همـین رو ایـن اطالعـات کمـک       طور کامل روي سایت این مرکز قرار مـی 

  کند.  زیادي به پژوهشگران این حوزه می

هـا،   ، ابتـدا از بخـش اول داده  پـژوهش به منظـور ایجـاد پایگـاه داده مناسـب بـراي ایـن       

د خانوار بـراي آن سـاخته   شود و متغیرهایی نظیر بع مشخصات اجتماعی خانوار را تجمیع می

هاي خـانوار، هزینـه برخـی اقـالم مهـم       هاي مربوط به هزینه شود. در ادامه، از بخش داده می

                                                                                                                 
ه پنجم توسعه بوده است به عنوان مبنا، مطالعه و بررسی موضوع مقاله براي سال هاي برنام 1392دلیل انتخاب سال  - 1

)، این سال به عنوان سال Cross-Section Dataکه با توجه به کفایت حجم نمونه و استفاده از داده هاي مقطعی(

 میانی سال هاي برنامه پنجم توسعه، مدنظر بوده است.

د یا ضریب تغییرات درص 10خطاي نسبی کمتر از  گرفتنمطابق گزارش مرکز آمار ایران، اندازه نمونه با در نظر  - 2

 ، به گونه اي بهینه شده است که متوسط هزینه و درآمد خانوارها با دقت باال قابل برآورد باشد. 0,05کمتر از 

  SNA (2) و NHSCP (1) هاي نشریه  بــراساس -  3
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هاي خـوراکی بـه اطالعـات اجتمـاعی آن      شود و در کنار کل هزینه خوراکی استخراج می

ق شود. در بخش درآمدها نیز درآمدهاي مربوط به شغل اول (مزد و حقـو  خانوار افزوده می

شود.  ها به پایگاه داده اصلی اضافه می شود و در کنار هزینه بگیر) و دوم (آزاد) استخراج می

شاغالن مـزد و حقـوق   نمونه  6،957با توجه به هدف تحقیق، در نهایت اطالعات مربوط به 

مطـابق   بگیر بخش خصوصی را انتخاب کرده و کار تحلیـل اطالعـات روي ایـن مجموعـه    

  شود. انجام می ترسیم ذیل

  

  

  

  

در بـین کـل شـاغالن از     1با توجه به اینکـه میـزان دریـافتی (درآمـد) بـا منشـا کـار       

تـوان بـه طـور نسـبی از ایـن آمارهـا بـراي         همگنی برخوردار نیست، از ایـن رو،  نمـی  

وري اسـتفاده کـرد. در میـان افـراد شـاغل تنهـا       آزمون ارتباط دریافتی (درآمد) و بهره

هـاي فـردي و جمعیتـی نیـروي      یر خصوصی (متناسب با ویژگـی بخش مزد و حقوق بگ

توانـد   هاي اجتماعی و اقتصادي خانوارهاي شهري) بهتـر مـی   کار شاغل و سایر ویژگی

کننده این ارتباط باشد. بر همین اسـاس، توصـیف آمـاري نمونـه شـاغالن مـزد و        تبیین

ه بـه شـرح   بـه طـور خالصـ    1392حقوق بگیر خصوصی مناطق شهري ایران براي سـال  

  ) آمده است.3جدول (

  

  

  

  

  

                                                                                                                 
  1390به قیمت ثابت سال  - 1

خانوارهاي 

 ایرانی

خانواره

اي 

 شهري

شاغالن 

 خانوارها

وضع 

شغلی 

 شاغالن

مزد و 

حقوق 
 بگیر

مزد و 

حقوق بگیر 

 خصوصی

درآمد پولی 

حقوق 

 بگیرخصوصی 

درآمد با 

منشاء 
 کار
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  1392سال  - ): خالصه توصیف آماري نمونه شاغالن مزد و حقوق بگیر خصوصی مناطق شهري ایران3جدول (

Max Min  Std.Dev.  Mean  Obs  Variable  

41429/15  987742/7 7660117/0 63993/12 386/8 ly 

23  1  812755/3  156221/9  675/7  edu 

68  3 -  4002/11  03883/19  675/7  exp  

159576  7856/117  592/7300  556/7398  190/8  cyf 

1/212014  0  744/6986  548/2007  407/8  cci 

4711425  0  8/108852  13/17900/13  407/4  nwi 

2  1  2706526/0  079577/1  407/8  sx 

 18  0  671197/1  53382/8  806/8  hu 

324 0  24949/30  61863/75  806/7  hu2 

          married 

1  0  0834838/0  007018/0  407/8  2 

1  0  1121026/0  0127275/0  407/4  3  

1  0  4207346/0  2298085/0  407/8  4  

 ، مرکزآمار ایران1392ماخذ: نتایج طرح آمارگیري هزینه درآمد خانوارهاي شهري سال 

  

  هاي تجربی نتایج و یافته -4

راد شـاغل حقـوق بگیـر خصوصـی بـه      نتایج برآورد الگوي دریافتی (درآمد) با منشا کار اف

) ارائـه  4در جدول ( Q=90/0و Q ،25/0=Q،50/0=Q ،75/0=Q=1/0ترتیب براي چندك 

  شود و جزییات آن در پیوست مقاله آمده است. می

هـاي آمـوزش    هاي تحصیل به عنوان یکی از شاخص هاي تحصیل شاغالن: تاثیر سال * سال

مثبـت بـوده و عالمـت ایـن ضـریب در مـدل،        ها از لحاظ آماري معنادار و در همه چندك

دهد که با فرض ثابـت بـودن    . ضریب این متغیر نشان می1مطابق مبانی نظري و تجربی است

                                                                                                                 
1- Refer  to: Australian Workforce and Productivity Agency   (2013), Bartel  (1995), 
Ashenfelter  and  Krueger  (1994),  Ashenfelter  and  Rouse  (1998),  Norton  et  al., 
(2000), Kruger and Lindahl (2001), Walker and Zhu (2003), Leigh  (2008), Forbes, 
Barker and Turner (2010), Intergenerational Report (2010)  
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هاي تحصیل نیروي کار شاغل حقوق بگیر خصوصی به میـزان   سایر عوامل، اگر تعداد سال

رد شاغل مـزد و  وري و به عبارت دیگر، دریافتی خالص فتواند بهره یکسال اضافه شود، می

درصـد افـزایش دهـد. بنـابراین، داشـتن       1/5تـا   6/4حقوق بگیر خصوصی را به میزان بـین  

کنـد تـا    هاي اقتصادي ایجاد می تحصیالت باالتر، انگیزه بیشتري را براي کارفرمایان و بنگاه

  دستمزد بیشتري را به فرد شاغل پرداخت کنند.

وري فرد شـاغل نیـز   د، احتمال افزایش بهره* تجربه: هر چه تجربه فرد شاغل بیشتر باش

بیشتر خواهد بود. براساس نتایج تجربی در چندك ها، تاثیر میزان تجربه کاري (بالقوه) 

دار و مثبت است و عالمت آن  افراد شاغل حقوق بگیر خصوصی از لحاظ آماري معنی

ري آن در با ایـن حـال، ضـریب تاثیرگـذا     1با ادبیات نظري و تجربی نیز سازگار است.

هـاي   هاي مختلف در مقایسه با متغیر تحصیالت کمتر است،. یعنی بـراي بنگـاه   چندك

اقتصادي خصوصی، تحصیالت نشانه بهتري نسبت به تجربه کاري براي متمایز سـاختن  

دهد که با فرض  تواند داشته باشد. ضریب تجربه نشان می دریافتی (درآمد) شاغالن می

وري ه کاري فرد شاغل به میزان یک سال افزایش یابد بهرهثبات سایر عوامل، اگر تجرب

و به بیان دیگر، دریافتی(درآمد) با منشا کار شاغالن مزد و حقوق بگیـر خصوصـی بـه    

 درصد افزایش خواهد داد. 01/0میزان تقریبا 

جات و سیگار: سالمت جسمی و فیزیکـی فـرد شـاغل در     * مصرف سرانه سبزیجات و میوه

ها باشد. براساس نتایج به دسـت   د تحت تاثیر مصرف برخی از اقالم خوراکیتوان خانوار می

جات و مصرف سیگار به ترتیب تـاثیر مثبـت و منفـی بـر      آمده، مصرف سرانه سبزي و میوه

اند به طوري که هر چه مصرف سرانه سبزیجات و میوه جات در  وري نیروي کار داشتهبهره

ر بوده و احتمال اینکـه فـرد شـاغل از کـارایی بیشـتري      ت خانوار بیشتر باشد، فرد شاغل سالم

برخوردار باشد، باالتر است. در مقابل، هر چه مصرف سیگار بیشتر باشد، سالمتی فرد دچار 

آسیب خواهد بود و به تدریج کـارایی فـرد شـاغل افـت خواهـد داشـت. ایـن موضـوع در         

                                                                                                                 
1 -  Refer  to:  Australian  Workforce  and  Productivity  Agency  (2013),  Moore, 
Newman and Turnball (1998), Dearden et al. (2000), Smith (2001), Vignoles et al. 
(2004), Dearden et al. (2005), Green and McIntosh (2006), Canton (2008), Heckman 
and Kautz (2012) and Mason, O’Leary and Vecchi (2012)  
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تـاثیر مصـرف سـبزي و     براسـاس ایـن نتـایج،    1مطالعات تجربی قبلی هم تایید شـده اسـت.  

هـاي مختلـف از لحـاظ آمـاري معنـادار و       وري شاغالن در چنـدك  جات بر میزان بهره میوه

تـر   هـاي پـایین   مثبت بوده است در حالی که مصرف سیگار برخالف این متغیر، در چندك

معنی و یا با عالمت مثبت ظاهر شده اسـت. بنـابراین،    هاي باالتر بی منفی است و در چندك

هاي پـایین تـر بـیش از     وري شاغالن چندك گذاري منفی مصرف سیگار بر میزان بهرهتاثیر

 هاي باالتر است. چندك

)، Ms2همسـر بـر اثـر فـوت (     )، بـی Ms1* وضعیت تاهل: وضـعیت تاهـل{داراي همسـر(   

توانـد شاخصـی بـراي    )} مـی Ms4)، و هرگز ازدواج نکـرده ( Ms3همسر بر اثر طالق ( بی

د شاغل در یک بنگـاه اقتصـادي باشـد. هـر چـه وضـعیت فـرد        سنجش سالمت اجتماعی فر

وري و هـا حرکـت کنـد، احتمـال بهـره      شاغل از وضعیت داراي همسر به سمت سایر گزینه

تر متصور خواهد بود، چراکه در نگرش جدید و مطابق مباحث نظري، صرف  دریافتی پایین

اعضاي خانواده و مجموعـه   وري کافی نبوده، بلکه سالمت نیروي کار سالم در ارتقاي بهره

دار{و مثبت (تنها براي داراي همسر) و  روابط نیروي کار با محیط به طور مشخص آثار معنا

وري آن خواهد داشت. براساس ایـن نتـایج، در    ها، منفی} بر کارایی و بهره براي سایرگزینه

بـر اثـر    همسـر  همسر بـر اثـر فـوت، بـی     هاي فرد شاغل (بی هاي مختلف، سایر گزینه چندك

وري شـاغالن مـزد و حقـوق بگیـر      طالق و هرگز ازدواج نکرده) تاثیر منفی بر میـزان بهـره  

توانـد   داشته است. بنابراین، وضعیت تاهل به عنوان نمایی از سالمت اجتماعی فرد شاغل می

وري نیروي کار شاغل را تحت تاثیر قرار دهد و در مطالعات قبلی هم مورد تاکید بوده بهره

دهـد کـه تـاثیر منفـی فـرد       بدیهی است ضرایب این سه متغیر مجازي اخیر نشان می 2است.

همسـر بـر اثـر     همسر بر اثر فوت بیش از فرد شاغل هرگـز ازدواج نکـرده و یـا بـی     شاغل بی

وري افـراد شـاغل بـی     طالق در بخش مزد و حقوق بگیر خصوصی است. ضمن اینکه بهـره 

هـاي پـایین تـر بـیش از      زدواج نکـرده در چنـدك  همسر بر اثر فوت و افراد شـاغل هرگـز ا  

                                                                                                                 
1  -  Hsieh.W.J, Hsiao.P.J and Lee.J.D, (2012) 

2- Ibid 
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همسر بـر اثـر طـالق تـا حـدودي       هاي باالتر است. این وضعیت براي افراد شاغل بی چندك

 برعکس است.

وري  هاي سرمایه انسانی (آموزش سالمت و تجربه) بـر بهـره   به این ترتیب، تمامی مولفه

اثرگذاري سرمایه انسانی حتی  از منظر خرد در این مدل تجربی آزمون شده است و شاغالن

شـاغالن، برآوردهـا را از وضـعیت بـیش بـرآوردي و کـم       وري بر بهـره با توجه به ابعاد آن 

از این لحاظ نسبت به سـایر مطالعـات قبلـی نـوآوري محسـوب      برآوردي دور ساخته است. 

 شده و جدیدتر خواهد بود و سعی شده است پاسخ به سواالت مطرح شده در ابتداي مقالـه 

هـاي   هاي فـردي شـاخص تعـداد سـال     را به صورت تجربی دنبال کند به طوري که ویژگی

تحصیل نیـروي کـار شـاغل (سـرمایه انسـانی ناشـی از آمـوزش)، مصـرف سـرانه سـبزي و           

جات و سیگار به عنوان سالمت جسمی و فیزیکی فرد شاغل و وضعیت تاهل به عنـوان   میوه

هـاي تجربـه کـاري     انسانی ناشی از سالمت) و سالسالمت اجتماعی فرد در خانوار (سرمایه 

وري بگیر خصوصی (سرمایه انسانی ناشی از مهارت) بر میـزان بهـره   فرد شاغل مزد و حقوق

انـد (البتـه ایـن وضـعیت بـراي مصـرف سـرانه سـیگار کمتـر           نیروي کار تاثیر بسزایی داشته

ده و پاسح سواالت اصلی مقاله شود) و این نتایج مطابق با نتایج مطالعات قبلی بو مشاهده می

هاي  هاي سرمایه انسانی در چندك دهد. ضمن آنکه باید یادآور شد که ضرایب مولفه را می

)QRهـاي   تر بیش از چنـدك  هاي پایین ) مختلف نشان داد که این تاثیرگذاري در چندك

ي هـا  هـاي بـاال، میـانی و پـایین، ضـرایب شـاخص       باالتر است. ضمن اینکه در میان چندك

)، میـزان  Qlتر ( هاي پایین تر و ناپایدارتر بوده است به طوري که در چندك سالمت نوسانی

) بـوده  Qhهاي بـاالتر (  هاي سالمت بیش از چندك وري نیروي کار به شاخصواکنش بهره

هاي مختلف درآمدي و یـا فـردي را بیـان    و این نکته اهمیت سرمایه سالمت را در وضعیت

 شـاغالن وري  که هر نوع تکانه بر وضعیت سـالمت بـر تغییـرات بهـره    دارد. بدیهی است  می

ها بر افـراد شـاغلی کـه در سـطوح پـایین تـر        تاثیر خواهد گذاشت و تاثیرات این نوع تکانه

ها خواهد بود. به عبارت  ها (بهره وري) قرار دارند بیشتر از سایر گروه درآمدي و یا دریافتی
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درآمدي افراد شاغل بخش خصوصی ناشی از بیماري،  هاي پایین پذیري گروه دیگر، آسیب

 وري آنها قابل توجه خواهد بود. هاي بهداشتی بر بهره مرگ و میر و  کاهش مراقبت

کننده در الگوي میزان دریافتی خـالص   * جنسیت: به عنوان یک متغیر مجازي و تعیین

عنادار اسـت بـه   هاي مختلف این اثر منفی و م دهد که در چندك ناشی از کار نشان می

طوري که احتمال دریافتی شاغالن زن در بخش مزد و حقوق بگیر خصوصی، کمتر از 

  مردان وجود دارد.

* درآمد غیرکاري: وجود داشتن درآمد غیرکاري براي فرد شاغل این احتمـال را افـزایش   

نیـز   وري کمتر و نیز دریـافتی کمتـري  دهد که فرد کمتر کار کند و به ازاي آن نیز بهره می

ها به طور نسبی مشهود است. البته ضرایب بـه   داشته باشد. این وضعیت در برخی از چندك

 دست آمده در مقایسه با سایر متغیرها بسیار کمتر و غالبا معنادار نیست.

* ساعت کاري و مجذور آن: بدیهی است که هر چه ساعات کاري فرد شاغل افزایش یابد 

نبال آن دریافتی خالص بیشتر نیز وجود دارد. این شرایط در وري و به داحتمال افزایش بهره

تواند در یک سطح آستانه اي برقرار باشـد   یک موقعیت زمانی خاص در بنگاه اقتصادي می

و ممکن است به دلیل خستگی روحی و جسمی فرد شاغل نیاز به استراحت دارد و در غیـر  

ن دریـافتی خـالص وي نیـز وجـود     وري آن فرد و به تبـع آ این صورت احتمال کاهش بهره

هاي تجربی این مقاله نیز رد نشده و مطابق تئوري گـري بکـر در    دارد. این وضعیت در مدل

 تخصیص زمان (کار و استراحت) براي فرد شاغل است.

) QRتر اینکه مقایسه ضرایب بدست آمده براساس نتایج رگرسیون چنـدك (  نکته مهم

ها را آشکارتر کرده و بیانگر این اسـت کـه قـانون     وت)، تفاOLSو نتایج رگرسیون ساده (

توزیع جامعه آماري ممکن است از نظر کشیدگی و یا چولگی یکسان نباشند و ضرایب بـه  

) همواره با خطـا همـراه بـوده و ناکـارا اسـت و حتـی       OLSدست آمده از رگرسیون ساده (

بـرآوردي و یـا کـم    کـار در برآوردهـا بـه صـورت بـیش       وريبهـره اثرگذاري متغیرها بـر  

  برآوردي مشهود است.
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  *وري شاغالن حقوق بگیر خصوصی در مناطق شهري نتایج برآورد الگوي بهره): 4جدول (

OLS  Q=90,0 Q=75,0 Q=50,0 Q=25,0 Q=10,0 شاخص  متغیر مستقل  عبارات  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Edu  
هاي  سال

  تحصیل
  آموزش

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Exp  مهارت  تجربه کاري  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Cvf  

مصرف سرانه 

سبزیجات و 

  جات میوه

  سالمت

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Cci  
مصرف سرانه 

  سیگار

  
  

  
  

  

) -4/90(  

  

) -2/72(  

  

) -0/81(  

  

) -3/30(  Ms2  
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) -2/35(  

  
  

Ms3  
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) -13/97(  
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Sx  جنسیت  
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Nwi  درآمدغیرکاري  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Hu  ارساعت ک  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Hu2  
ساعت کار 

  )2(توان

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

C  ضریب ثابت  

            
  

R2  ضریب  

            --  تعداد نمونه  

وابسته: لگاریتم خالص دریافتی(واقعی) خالص با منشاء کـاري شـاغالن مـزد و حقـوق بگیـر      متغیر  -

  وري نیروي کار)(نماینده تقریبی بهره  iخصوصی 

ثابت اسـتانی بـراي کنتـرل نـاهمگنی شـرایط و      استان با هدف لحاظ شدن اثرات  31* متغیر مجازي 

ها در این مدل برآورد شده که به دلیل طوالنی شدن  هاي موجود در آن ها هر استان و زیرساخت ویژگی

  شود ، اما در پیوست آمده است. نتایج خروجی و کاهش حجم مقاله گزارش نمی

  ماخذ: نتایج پژوهش حاضر
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  گیري بندي و نتیجه جمع -5

هـاي   شاغالن با اسـتفاده از داده  وريبهرهرابطه سرمایه انسانی و ر ادبیات اقتصادي همواره د

هـاي فـرد و اجتمـاعی شـاغل) کمتـر مـورد توجـه پژوهشـگران و          خرد (برگرفته از ویژگی

هاي مختلف سرمایه انسانی بر ارتقـاي   نظران بوده است. همچنین تاثیر همزمان مولفه صاحب

مطـابق   توجه ادبیات نظري، کمتر مورد بررسی قرار گرفته اسـت. شاغالن با وجود  وريبهره

هاي سرمایه انسانی و سالمت از سوي اندیشـمندانی نظیـر بکـر،     مباحث نظري، عمده اندیشه

هـاي رشـد،    گروسمن، بلوم و کانینگ، شولتز و گاالما مطرح و موضـوع سـالمت در مـدل   

ربی نیز نشان دادند که مولفـه سـالمت   وري و سرمایه انسانی بسط داده شد. مطالعات تج بهره

ضـروري بـوده    وري،بهـره هاي رشـد و   به عنوان بخشی از سرمایه انسانی در چارچوب مدل

است. هر چند که این نوع مطالعات بیشتر با رویکـرد سـرمایه انسـانی (از منظـر آمـوزش) و      

  صورت گرفته است.  شاغالن وريبهرهارتباطش با 

هاي فردي و  به خصوص از نگاه خرد و براساس ویژگی مطالعه روي سرمایه سالمت

خصوصیات شاغالن، محدود بوده است. حال آنکه وجود تفاوت در کیفیـت سـالمت،   

و دستمزدهاي نیروي کار  شاغالن وريبهرهدهنده مناسبی براي تفاوت  تواند توضیح می

سانی (تحصـیل،  هاي مختلف سرمایه ان در مقاله حاضر مولفهشاغل باشد. در این راستا، 

شاغالن در ایران بررسی شد و بخشـی از زوایـاي    وريبهرهسالمت و تجربه) بر ارتقاي 

شـاغالن از   وريبهـره مساله، یعنی ارتباط اجزاي سرمایه انسانی به خصوص سالمت بـا  

رویکرد اصلی این بوده که از منظر خرد به ارتباط سرمایه انسـانی  منظر خرد تبیین شد. 

پرداخته شود. بر این اساس، در الگوي  شاغالنوري ه سالمت و بهرهبه خصوص سرمای

وري شاغالن سعی شد هر سه وجه سرمایه انسانی، یعنی سرمایه آموزش، سالمت و بهره

هـاي نتـایج آمـارگیري از هزینـه و      تجربه کاري در بخش خصوصی مبتنی بـر ریـزداده  

) QRهاي چندکی ( از رگرسیون درآمد خانوارهاي شهري مرکز آمار ایران و با استفاده

وري شاغالن موجب شده  مورد آزمون قرار گیرد. بدیهی است که برآورد چندکی بهره

هاي باال و پـایین و   در دهک شاغالنوري  است که تفاوت متغیرهاي تاثیرگذار بر بهره
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تر از برآوردهاي متعـارف (و مبتنـی بـر میـانگین      تر و دقیق هاي منتخب، شفاف چندك

نشان داده شود و از این لحاظ نسبت به سایر مطالعات قبلی نوآوري محسوب شده  و...)

  و جدیدتر است.

هاي سـرمایه انسـانی (آمـوزش سـالمت و      نتایج برآوردها نشان داد که تمامی مولفه

هـاي تحصـیل نیـروي کـار شـاغل       هاي فردي شاخص تعداد سـال  تجربه) شامل ویژگی

جـات و سـیگار بـه     مصرف سرانه سـبزیجات و میـوه  (سرمایه انسانی ناشی از آموزش)، 

عنوان سالمت (و یا عدم سالمت) جسمی و فیزیکی فرد شاغل و وضعیت تاهل به عنوان 

هـاي تجربـه    سالمت اجتماعی فرد در خانوار (سرمایه انسانی ناشـی از سـالمت) و سـال   

وري هـره کاري شاغالن (سرمایه انسانی ناشـی از مهـارت و تجربـه) تـاثیر بسـزایی بـر ب      

تـر (بـه    شاغالن حقوق بگیر خصوصی داشته است. به عبارت دیگر، نیـروي کـار سـالم   

تر) از بعد وضعیت بهتر سالمت  خصوص نیروي کار شاغل با دریافتی متوسط و یا پایین

وري بیشتري دارند و یا اینکـه نیـروي کـار آمـوزش     جسمی، فیزیکی و اجتماعی، بهره

  کند.  التري را تجربه میوري بادیده و با تجربه، بهره

) مختلـف  QRهـاي (  هـاي سـرمایه انسـانی در چنـدك     تر اینکه ضرایب مولفه نکته مهم

هـاي بـاالتر اسـت.     تـر بـیش از چنـدك    هاي پایین نشان داد که این تاثیرگذاري در چندك

هـاي سـالمت    هـاي بـاال، میـانی و پـایین، ضـرایب شـاخص       ضـمن اینکـه در میـان چنـدك    

)، میـزان  Qlتـر (  هـاي پـایین   یـدارتر بـوده اسـت بـه طـوري کـه در چنـدك       تر و ناپا نوسانی

) بـوده و  Qhهـاي بـاالتر (   هاي سالمت بیش از چندك وري شاغالن به شاخصواکنش بهره

هاي مختلـف درآمـدي و یـا فـردي را بیـان      این نکته اهمیت سرمایه سالمت را در وضعیت

وري شـاغالن   مت بـر تغییـرات بهـره   دارد. بدیهی است که هر نوع تکانه بر وضعیت سـال  می

تـر   ها بـر افـراد شـاغلی کـه در سـطوح پـایین       تاثیر خواهد گذاشت و تاثیرات این نوع تکانه

هـا خواهـد بـود. بـه      وري) قـرار دارنـد، بیشـتر از سـایر گـروه      ها (بهره درآمدي و یا دریافتی

صـی ناشـی   هاي پایین درآمدي افراد شـاغل بخـش خصو   پذیري گروه عبارت دیگر، آسیب

هـا قابـل توجـه     وري آن هـاي بهداشـتی بـر بهـره     از بیماري، مرگ و میر و کـاهش مراقبـت  
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خواهد بود. بنـابراین، توجـه راهبـردي بـه نظـام تـامین اجتمـاعی و بیمـه اي و نظـام جبـران           

هـا باعـث    ریزي ها و برنامه گذاري خدمات و حتی نظام سالمت اقشار کم درآمد در سیاست

توانـد زمینـه کـاهش شـکاف      ها خواهد شد و حتی مـی  ه انسانی این گروهتقویت بنیه سرمای

    هاي باال و پایین درآمدي را فراهم سازد. درآمدي میان گروه
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  ها منتخب مدل یاز خروج یبرخ -پیوست

  
Quantile regression:                               
qreg log_rkhales_y schooling exp rmivejats_y  rcigars_y i.married sex rincome_gheyrekari_y  hour_in_day 
hour_in_day2 i.prov  if  bakhsh_khosoosi3==3, vce(robust) q(.10) 

                                                                                         
               _cons     10.07031    .317829    31.68   0.000      9.44727    10.69335

                      

                 30      .6042679   .1933431     3.13   0.002     .2252561    .9832797

                 29      .4554941   .1814273     2.51   0.012     .0998409    .8111472

                 28      .0951112   .2121721     0.45   0.654    -.3208113    .5110338

                 27     -.2843603   .1996104    -1.42   0.154    -.6756581    .1069374

                 26      .6302581   .1813648     3.48   0.001     .2747275    .9857888

                 25      .6644339   .1863951     3.56   0.000     .2990423    1.029825

                 24     -.1523836   .2706441    -0.56   0.573    -.6829291    .3781619

                 23      .4692177   .1847954     2.54   0.011     .1069619    .8314734

                 22        .32692   .1818013     1.80   0.072    -.0294663    .6833063

                 21      .6302019    .181827     3.47   0.001     .2737651    .9866386

                 20      .1680487   .3393443     0.50   0.620    -.4971704    .8332678

                 19      .0529679    .228158     0.23   0.816    -.3942918    .5002276

                 18      .3520493   .1815777     1.94   0.053    -.0038987    .7079973

                 17      .1242459   .2002229     0.62   0.535    -.2682524    .5167442

                 16      .2967637    .235026     1.26   0.207    -.1639595    .7574869

                 15      -.074325   .2230407    -0.33   0.739    -.5115532    .3629032

                 14      .2320433   .1838129     1.26   0.207    -.1282864     .592373

                 13       .114948   .1873027     0.61   0.539    -.2522227    .4821188

                 12      .2991003   .1867403     1.60   0.109     -.066968    .6651686

                 11     -.3065463    .182932    -1.68   0.094    -.6651493    .0520566

                 10      .0265114   .2293741     0.12   0.908    -.4231322    .4761551

                  9      .0079069    .188762     0.04   0.967    -.3621246    .3779384

                  8     -.0850793   .1915134    -0.44   0.657    -.4605042    .2903457

                  7      .1075674   .1901489     0.57   0.572    -.2651829    .4803176

                  6      .5015792   .1820799     2.75   0.006     .1446466    .8585117

                  5     -.7180775   .2876366    -2.50   0.013    -1.281934   -.1542215

                  4     -.2816535    .188621    -1.49   0.135    -.6514086    .0881016

                  3      .2358418   .2003262     1.18   0.239     -.156859    .6285426

                  2      .2221144   .1815894     1.22   0.221    -.1338566    .5780854

                  1      .0621678   .2026752     0.31   0.759    -.3351378    .4594733

                prov  

                      

        hour_in_day2    -.0195745   .0020409    -9.59   0.000    -.0235754   -.0155736

         hour_in_day     .4487943   .0431209    10.41   0.000     .3642642    .5333245

rincome_gheyrekari_y    -8.22e-07   1.52e-07    -5.42   0.000    -1.12e-06   -5.25e-07

                 sex     -.914291   .1105718    -8.27   0.000    -1.131046   -.6975364

                      

                  4     -.5845495   .0556769   -10.50   0.000    -.6936933   -.4754058

                  3     -.1962061   .3777923    -0.52   0.604    -.9367951    .5443829

                  2     -.8177772    .248052    -3.30   0.001    -1.304035    -.331519

             married  

                      

           rcigars_y    -5.92e-06   3.18e-06    -1.86   0.062    -.0000121    3.09e-07

         rmivejats_y     6.70e-06   1.35e-06     4.97   0.000     4.06e-06    9.34e-06

                 exp     .0080587   .0008557     9.42   0.000     .0063813    .0097361

           schooling     .0469795   .0024252    19.37   0.000     .0422254    .0517336

                                                                                      

       log_rkhales_y        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                     Robust

                                                                                      

  Min sum of deviations 809.8484                    Pseudo R2     =     0.2418

  Raw sum of deviations 1068.171 (about 11.899765)

.1 Quantile regression                              Number of obs =      6,957
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Quantile regression:                               
qreg log_rkhales_y schooling exp rmivejats_y  rcigars_y i.married sex rincome_gheyrekari_y  

hour_in_day hour_in_day2 i.prov  if  bakhsh_khosoosi3==3, vce(robust) q(.50) 

  

 

 

                                                                                      

               _cons     11.31695   .1446114    78.26   0.000     11.03347    11.60044

                      

                 30      .2100715   .0271928     7.73   0.000     .1567654    .2633777

                 29      .0376616   .0346835     1.09   0.278    -.0303286    .1056519

                 28     -.1370317   .0427009    -3.21   0.001    -.2207386   -.0533247

                 27      -.294617   .0610943    -4.82   0.000    -.4143806   -.1748534

                 26      .1703261   .0289099     5.89   0.000     .1136538    .2269985

                 25      .2487154   .0289505     8.59   0.000     .1919635    .3054672

                 24     -.2019625   .0400902    -5.04   0.000    -.2805516   -.1233734

                 23      .1860669   .0298432     6.23   0.000     .1275651    .2445686

                 22      .1118196   .0329912     3.39   0.001     .0471467    .1764925

                 21      .1741981   .0352207     4.95   0.000     .1051547    .2432415

                 20        .07268   .0342743     2.12   0.034     .0054918    .1398683

                 19     -.0768835   .0379455    -2.03   0.043    -.1512683   -.0024987

                 18      .0750666   .0428369     1.75   0.080     -.008907    .1590401

                 17     -.2254035   .0740209    -3.05   0.002    -.3705072   -.0802997

                 16     -.0647433   .0311593    -2.08   0.038    -.1258251   -.0036615

                 15     -.1595418   .0493575    -3.23   0.001    -.2562975    -.062786

                 14      -.051769   .0403618    -1.28   0.200    -.1308904    .0273525

                 13     -.1475723   .0413241    -3.57   0.000    -.2285802   -.0665644

                 12     -.0605878   .0408288    -1.48   0.138    -.1406247    .0194492

                 11     -.3663294   .0491773    -7.45   0.000    -.4627319   -.2699268

                 10      .0108648   .0306678     0.35   0.723    -.0492535     .070983

                  9     -.0372993   .0303359    -1.23   0.219    -.0967669    .0221683

                  8     -.1838296    .042727    -4.30   0.000    -.2675876   -.1000716

                  7     -.0098243   .0413605    -0.24   0.812    -.0909035    .0712549

                  6      .1208893   .0416353     2.90   0.004     .0392714    .2025073

                  5     -.3563211   .0850163    -4.19   0.000    -.5229791    -.189663

                  4     -.2292613   .0619289    -3.70   0.000    -.3506609   -.1078617

                  3     -.0159481   .0401788    -0.40   0.691    -.0947109    .0628146

                  2     -.0692457   .0435089    -1.59   0.112    -.1545366    .0160452

                  1     -.1280338   .0452605    -2.83   0.005    -.2167582   -.0393093

                prov  

                      

        hour_in_day2    -.0104782   .0013867    -7.56   0.000    -.0131966   -.0077598

         hour_in_day     .2582385   .0267338     9.66   0.000      .205832     .310645

rincome_gheyrekari_y    -5.79e-08   4.88e-08    -1.19   0.236    -1.54e-07    3.78e-08

                 sex    -.4354869   .0391281   -11.13   0.000      -.51219   -.3587837

                      

                  4     -.2472309   .0176922   -13.97   0.000    -.2819129   -.2125488

                  3     -.2425623   .0631416    -3.84   0.000    -.3663394   -.1187853

                  2      -.358044    .131852    -2.72   0.007    -.6165144   -.0995736

             married  

                      

           rcigars_y    -3.31e-06   1.33e-06    -2.48   0.013    -5.92e-06   -6.97e-07

         rmivejats_y     4.95e-06   5.40e-07     9.17   0.000     3.89e-06    6.01e-06

                 exp     .0094334   .0005848    16.13   0.000      .008287    .0105797

           schooling     .0461258   .0017324    26.63   0.000     .0427298    .0495218

                                                                                      

       log_rkhales_y        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                     Robust

                                                                                      

  Min sum of deviations 1351.955                    Pseudo R2     =     0.1835

  Raw sum of deviations 1655.764 (about 12.870544)

Median regression                                   Number of obs =      6,957
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Quantile regression:                               

qreg log_rkhales_y schooling exp rmivejats_y  rcigars_y i.married sex rincome_gheyrekari_y  
hour_in_day hour_in_day2 i.prov  if  bakhsh_khosoosi3==3, vce(robust) q(.90) 

  

 

                                                                                      

               _cons     12.30153   .1254933    98.03   0.000     12.05552    12.54753

                      

                 30      .0711481    .044954     1.58   0.114    -.0169756    .1592718

                 29      .0139528   .0469357     0.30   0.766    -.0780557    .1059612

                 28      .0261292   .0302028     0.87   0.387    -.0330775    .0853359

                 27     -.1900793   .0427649    -4.44   0.000    -.2739117    -.106247

                 26       .046593   .0254654     1.83   0.067    -.0033271    .0965131

                 25      .3515364   .0273105    12.87   0.000     .2979995    .4050734

                 24     -.1135718   .0394059    -2.88   0.004    -.1908195   -.0363241

                 23      .2210022   .0355027     6.22   0.000      .151406    .2905984

                 22      .1591633   .0445958     3.57   0.000     .0717418    .2465848

                 21      .1876045   .0374515     5.01   0.000     .1141881    .2610209

                 20      .1309802   .0868266     1.51   0.131    -.0392267    .3011871

                 19     -.0317504   .0318051    -1.00   0.318    -.0940982    .0305974

                 18      .1800245    .025698     7.01   0.000     .1296484    .2304005

                 17     -.0751854   .0753975    -1.00   0.319    -.2229875    .0726168

                 16     -.1121733   .0793604    -1.41   0.158     -.267744    .0433974

                 15     -.0640559   .0479613    -1.34   0.182    -.1580748     .029963

                 14      .1208671   .0555063     2.18   0.029     .0120576    .2296766

                 13     -.0275109   .0468368    -0.59   0.557    -.1193254    .0643036

                 12     -.0379771   .0664933    -0.57   0.568    -.1683244    .0923702

                 11     -.2062113   .0266488    -7.74   0.000    -.2584512   -.1539715

                 10      .0027114    .060053     0.05   0.964    -.1150108    .1204337

                  9      -.045747   .0271703    -1.68   0.092    -.0990093    .0075152

                  8     -.1275305   .0462229    -2.76   0.006    -.2181417   -.0369194

                  7      .0223047   .0435489     0.51   0.609    -.0630644    .1076739

                  6      .1818331   .0377116     4.82   0.000     .1079068    .2557594

                  5     -.1011006   .0753123    -1.34   0.180    -.2487359    .0465347

                  4     -.0963436   .0438129    -2.20   0.028    -.1822303   -.0104568

                  3     -.0243225   .0403698    -0.60   0.547    -.1034597    .0548147

                  2     -.0621449   .0418079    -1.49   0.137    -.1441012    .0198115

                  1     -.0714317   .0669831    -1.07   0.286    -.2027393    .0598758

                prov  

                      

        hour_in_day2    -.0015975   .0014533    -1.10   0.272    -.0044463    .0012514

         hour_in_day     .0809166   .0248529     3.26   0.001     .0321973    .1296359

rincome_gheyrekari_y     5.98e-08   4.56e-08     1.31   0.190    -2.97e-08    1.49e-07

                 sex    -.3020861   .0384294    -7.86   0.000    -.3774195   -.2267527

                      

                  4     -.1353626   .0173299    -7.81   0.000    -.1693346   -.1013907

                  3     -.2822828   .1202888    -2.35   0.019    -.5180857   -.0464798

                  2     -.4089441   .0523258    -7.82   0.000    -.5115188   -.3063694

             married  

                      

           rcigars_y     1.06e-06   2.04e-06     0.52   0.604    -2.94e-06    5.05e-06

         rmivejats_y     9.34e-06   1.46e-06     6.39   0.000     6.47e-06    .0000122

                 exp     .0111819   .0008612    12.98   0.000     .0094937      .01287

           schooling     .0510012   .0021748    23.45   0.000     .0467378    .0552646

                                                                                      

       log_rkhales_y        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                     Robust

                                                                                      

  Min sum of deviations 524.9817                    Pseudo R2     =     0.1648

  Raw sum of deviations 628.5566 (about 13.399388)

.9 Quantile regression                              Number of obs =      6,957
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               _cons     11.05805   .1698363    65.11   0.000     10.72512    11.39098

                      

                 30       .285732   .0504093     5.67   0.000     .1869144    .3845496

                 29      .1109575   .0563507     1.97   0.049     .0004927    .2214223

                 28     -.0509527   .0588929    -0.87   0.387    -.1664009    .0644955

                 27     -.2504053   .0579957    -4.32   0.000    -.3640947   -.1367159

                 26      .2783009   .0504977     5.51   0.000     .1793098     .377292

                 25      .3543803   .0569629     6.22   0.000     .2427155    .4660451

                 24     -.1749786   .0695044    -2.52   0.012    -.3112286   -.0387287

                 23       .272072   .0492684     5.52   0.000     .1754909    .3686532

                 22      .2078209   .0499233     4.16   0.000     .1099559    .3056859

                 21      .2700855   .0548961     4.92   0.000     .1624724    .3776987

                 20       .070825   .0704683     1.01   0.315    -.0673145    .2089645

                 19     -.0472422   .0595369    -0.79   0.428    -.1639528    .0694684

                 18      .1513458   .0574316     2.64   0.008     .0387622    .2639293

                 17     -.0688354   .0629953    -1.09   0.275    -.1923255    .0546548

                 16      .0610325   .0579599     1.05   0.292    -.0525867    .1746516

                 15     -.0925248   .0606371    -1.53   0.127    -.2113921    .0263426

                 14      .1007726   .0526636     1.91   0.056    -.0024643    .2040094

                 13     -.0298292   .0562574    -0.53   0.596     -.140111    .0804526

                 12      .0404499   .0584604     0.69   0.489    -.0741505    .1550503

                 11      -.288999   .0639605    -4.52   0.000    -.4143813   -.1636167

                 10     -.0106622   .0615542    -0.17   0.862    -.1313274     .110003

                  9      -.024821   .0526196    -0.47   0.637    -.1279716    .0783296

                  8     -.0972543   .0549412    -1.77   0.077    -.2049559    .0104473

                  7     -.0096003   .0603062    -0.16   0.874     -.127819    .1086185

                  6      .2610127   .0501266     5.21   0.000     .1627493    .3592762

                  5     -.3503409   .0754127    -4.65   0.000     -.498173   -.2025089

                  4     -.1822084   .0654893    -2.78   0.005    -.3105875   -.0538293

                  3      .0564202   .0561068     1.01   0.315    -.0535664    .1664069

                  2      .0016533   .0603235     0.03   0.978    -.1165992    .1199059

                  1     -.0846535   .0652399    -1.30   0.194    -.2125437    .0432367

                prov  

                      

        hour_in_day2    -.0104981   .0016383    -6.41   0.000    -.0137097   -.0072866

         hour_in_day      .272842   .0312218     8.74   0.000     .2116377    .3340463

rincome_gheyrekari_y    -9.29e-08   7.58e-08    -1.23   0.220    -2.41e-07    5.56e-08

                 sex    -.5292814   .0414379   -12.77   0.000    -.6105124   -.4480505

                      

                  4     -.3093388   .0209387   -14.77   0.000    -.3503851   -.2682924

                  3     -.2348862   .0734471    -3.20   0.001    -.3788651   -.0909074

                  2     -.3797346   .1619738    -2.34   0.019    -.6972529   -.0622163

             married  

                      

           rcigars_y    -2.63e-06   1.44e-06    -1.83   0.067    -5.45e-06    1.83e-07

         rmivejats_y     7.20e-06   1.09e-06     6.61   0.000     5.07e-06    9.34e-06

                 exp      .010779   .0008836    12.20   0.000     .0090469    .0125111

           schooling     .0527839   .0023452    22.51   0.000     .0481866    .0573812

                                                                                      

       log_rkhales_y        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                     Robust

                                                                                      

                                                Root MSE          =      .5739

                                                R-squared         =     0.3128

                                                Prob > F          =     0.0000

                                                F(41, 6915)       =      59.81

Linear regression                               Number of obs     =      6,957

> .prov  if bakhsh_khosoosi3==3, vce(robust) 

. reg log_rkhales_y schooling exp rmivejats_y  rcigars_y i.married sex rincome_gheyrekari_y  hour_in_day hour_in_day2 i
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