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چکیده

»آموزش  شاخص  تاثیر   بررسی  تحقیق   این  انجام   از  هدف 
عالی و حرفه ای« بر »کارایی بازار نیروی کار« براساس الگوی 
و  عالی  آموزش  رکن  آن  در  که  می باشد  جهانی  رقابت پذیری 
وابسته  متغیر  کار  نیروی  بازار  کارایی  و  مستقل  متغیر  حرفه ای 
پرداخته  ارکان  این  جزئی تر  بررسی  به  راستا  همین  در  است. 
و  عالی  آموزش  از  شاخص  زیر  کدام  که  شد  خواهد  تعیین  و 
بازار  کارایی  از  زیرشاخص  کدام  بر  را  تاثیر  بیشترین   حرفه ای 
هشت  شامل  حرفه ای  و  عالی  آموزش  رکن  دارد.   کار  نیروی 

زیر شاخص و رکن  کارایی بازار نیروی کار شامل ده زیر شاخص 
می باشد که براساس داده های موجود در گزارش مجمع جهانی 

اقتصاد سنجیده می شود.
 جامعه آماری این تحقیق در بخش اول که مربوط به تحلیل 
همبستگی کانونی]1[ است، شامل 144 کشوری است که  داده های 
تهیه  سال 2014-2015  گزارش  در  آنها  برای  ملی  رقابت پذیری 
شده است و در بخش دوم که مربوط به تكنیک پانل دیتا]2[  است، 
شامل 150 کشور موجود در گزارش های سال های 2008-2009 
کاربردی  هدف  نظر  از  حاضر  پژوهش  می باشد.   2014-2015 تا 
نوع  از  و  توصیفی  تحقیق،  اطالعات  گردآوری  شیوه ی  نظر  از  و 
همبستگی است و شیوه ی تحلیل داده ها توسط روش همبستگی 
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STA- و SAS  متعارف و پانل دیتا می باشد که با استفاده از نرم افزار
TISTICA صورت خواهدگرفت. 

مقدمه 

در ابتدای قرن بیست ویكم، اقتصاد جهانی توسط دو عامل قوی، 
تكنولوژی و جهانی سازی، اداره شده است که هر دوی آن ها بر 
داشته اند.  به سزایی  تاثیر  کشورها  و  اقتصاد ها  شرکت ها،  روی 
توجهی  قابل  به طور  جهانی سازی  فرآیند  که  زمانی  امروزه، 
در  باقی ماندن  ملت ها  و  کشور ها  اصلی  هدف  می گیرد،  صورت 
عرصه رقابت می باشد]3[ برای بقا باید توجه داشت که تغییرات 
این معنا است که ملت ها نمی توانند  به  فرآیند جهانی شدن  در 
به راحتی از طریق تولید کاال و خدمات برای بازار ملی خود به 
برسند. در قرن 21، سطح پیشرفت و توسعه ی کشورها  توسعه 
و  رهبران شان  به  آنها،  ملی  و  اقتصادی  سیاسی،  ظرفیت  به 
هم چنین به سرعت تطبیق موسسات ملی شان با فرآیند جهانی 
شدن بستگی دارد. بنابراین تعریف دقیقی از فرآیند جهانی سازی 
مخصوصا  مختلف،  کشورهای  برای  آن،  روند  دقیق  بررسی  و 
کشورهای در حال توسعه که وارد این عرصه می شوند، ضروری 
ممكن  فعلی،  شرایط  به  توجه  با  حال   .)2011 )جعفرنژاد،  است 
رشد  کشورها  از  برخی  چرا  که  دست  این  از  سواالتی  است 
سریع تر و عملكرد تجاری بسیار بهتری نسبت به سایر کشورها 
دولت ها  چیست؟  در  تفاوت  این  پشت  در  اساسی  عامل  دارند؟ 
چه سیاست هایی را می توانند برای بهبود فعالیت های مربوط به 
به  به ذهن خطور کند و عالقه مندی  اقتصادشان دنبال کنند؟ 

مطالعه راجع به رقابت پذیری ملی را بر  انگیزد.]4[، ]5[ و ]6[.

1. رقابت پذیری  

نقطه ی عطف  رقابت پذیری  امروز،  دنیای جهانی سازی شده  در 
کشور های پیشرفته و در حال توسعه  است. به خاطر فشار حاصل 
از جهانی سازی، این موضوع مهمی است که به جای تمرکز ساده 
موقعیت  تحلیل  برای  چارچوبی  ملی،  تولید  اندازه گیری  برروی 
دانش  این  در  که  باشیم  داشته  جهانی  بازار  در  کشور ها  رقابتی 

محدود  خاص  جغرافیایی  موقعیت  به  تنها  بازار  دیگر  مشترك 
کوچكترین  حتی  و  شده است  جهانی  بازار،  امروزه  نمی شود. 
سازمان ها در سطح بین المللی رقابت می کنند به همین دلیل به 
منظور فراهم کردن فرصت های مورد نیاز شرکت ها، برای بقا و 
درك مزیت رقابتی جهانی،ارائه ی تعریفی از موقعیت رقابتی مد 

نظر در کشور، ضروری است.
نهاد ها،  از  مجموعه ای  عنوان  به  رقابت  خاص،  صورت  به 
تعیین  را  بهره وری  یک کشور  و عواملی که سطح  سیاست ها، 
نوبه ی خود، سطح  به  بهره وری،  می شود. سطح  تعریف  می کند، 
پایداری از رفاه که توسط یک اقتصاد کسب می شود را مشخص 
می کند. در واقع بیشتر اقتصاد های رقابتی تمایل دارند که بتوانند 
سطوح باالتری از در آمد را برای شهروندان تولید کنند. به زبان 
انسانی،  )فیزیكی،  بازگشت سرمایه  نرخ  بهره وری،  دیگر، سطح 
بازگشت  نرخ  زیرا که  تعیین می کند  اقتصاد  در  را  تكنولوژیكی( 
محرك اساسی برای رشد نرخ اقتصاد است و اقتصاد بسیار رقابتی 
آن اقتصادی است که به رشد سریعتر در بلند مدت تمایل دارد 
)ساالیی مارتین، بلنک، درزنیک و همكاران، 2010(. همان  طور 
که قبال نیز اشاره شد با وجود اقتصاد جهانی سازی شده ی امروز 
رقابت پذیری ملی ملزم به همسو شدن با بازارهای جهانی است 
و در این زمینه پدیده ی رقابت تنها فرصت را ایجاد نمی کند بلكه 
یک ضرورت فراگیر است. )وارث و پروندی، 2011(.  لذا بسیاری 
رقابت پذیری  درباره ی  را  خود  جدی  نگرانی  سیاست گذاران  از 
آنچه  نیست.  جدید  نگرانی ها  این  از  برخی  کردند.  بیان  ملی 
جهانی  به  پاسخگویی  برای  آن  گسترش  و  شدت  است  جدید 
شدن، سرعت تغییرات جهانی، کاهش فاصله اقتصادی و آزادی 
همه جانبه است. اگر ما این توجهات و نگرانی ها را توسط حجم 
مشاهده  بسنجیم،  رقابت پذیری  افزایش  درباره ی  گزارشات 
می کنیم که دولت های کشورهای ثروتمند نه تنها در سطح ملی 
بلكه در سطح درون خود کشور و دولت بیشتر نگران هستند و 
برتری تكنولوژي خود و  به حفظ  آنها  باعث می شود که  همین 

ورود به فعالیت های جدید  بپردازند]7[.
نكته قابل اشاره ی دیگر در این باره این است که رقابت پذیری 
به  رقابت پذیری  واقع  است.در  غیر قطعی  و  وابسته  مفهوم  یک 
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سهام داران، مشتریان، قدرت مالی، قدرت پاسخ دهی مناسب به 
انسانی در بكارگیری فرصت های  توان تكنولوژی و  تغییرات، و 
توجه  باید  این که  دیگر  نكته   و  دارد.  بستگی  الزم،  استراتژیک 
بلكه  نیست  هدف  یا  و  کار  پایان  بودن  رقابت پذیر  که  داشت 
و  زندگی  استاندارد های  افزایش  به  دستیابی  برای  مهم  ابزاری 

افزایش رفاه اجتماعی برای شهروندان است]8[.

2. شاخص های رقابت پذیری جهانی

هستند.  پیچیده  بسیار  رقابت پذیري،  تعیین کننده ی  عوامل 
تا  اند  بوده  تالش  در  سال ها  طول  در  اقتصادي  نظریه پردازان 
بفهمند چه چیزي تعیین کننده ي ثروت ملل است. این تالش ها 
را مي توان در موارد زیر طیف بندي نمود: از تمرکز آدام اسمیت 
اقتصاددانان  تاکید  تا  گرفته  کار  تقسیم  و  تخصص گرایي  بر 
فیزیكي،  زیرساخت های  روی  سرمایه گذاري  بر  نئوکالسیک 
توجه به مكانیزم هایي همچون آموزش و پرورش و پیشرفت هاي 
تكنولوژیكي )که در درون یک کشور ایجاد مي شود یا از خارج 
خوب،  حكمراني  کالن،  اقتصادي  ثبات  شود(،  مي  وارد  کشور 
شكوفایي  مؤسسات،  خوب  کارکرد  و  شفافیت  قانون،  حاکمیت 
هریک  دیگر.  بسیاري  و  بازار،  اندازه  تقاضا،  شرایط  بنگاه، 
و  است  محكمي  تئوریكي  بنیادهاي  بر  متكي  گمان ها  این  از 
قضاوت صحیحي به دست مي دهد. اما آنچه در همه این موارد 
اینكه  براي  نیستند،  انحصاري  آنها  این است که  مشترك است 
درست  و  صحیح  زمان،  یک  در  تواند  مي  آنها  چندتاي  یا  دو 

باشد)ساالیی مارتین، بلنک، درزنیک و همكاران، 2010(.
در  بی طرفی  ایجاد  برای  بسیار  تالش های  رغم  علی 
ذهنی  قضاوت  ذاتا  ولی  ملی،  رقابت پذیری  سنجش  توسعه ی 
درباره ی این که چگونه مجموعه ی داده ها با هم جمع می شوند 
و چه وزنی برای آنها استفاده می شود، وجود دارد. هم چنین در 
توجه  با  ملی  رقابت پذیری  که  کرد  توجه  باید  بررسی های  این 
توسعه ی  که  کشور ها  سایر  با  مقایسه  در  کشور  آن  جایگاه  به 
می شود)انسل،  بررسی  دارند،  بازارجهانی  در  مشابه ای  اقتصادی 

یولنگین، یولوسوی و همكاران، 2008(.
از سال 1979، گزارش های ساالنه ی مجمع جهانی اقتصاد، 

بلند مدت  کامیابی  و  مداوم  اقتصادی  را که سبب رشد  عواملی 
گزارشات،  این  در  می کند.  بررسی  را  می شوند  کشورها  اقتصاد 
و  سیاست ها  نهادها،  از  مجموعه ای  به عنوان  رقابت پذیری 
فاکتورهایی که سطح بهره وری شرکت را تعیین می کنند تعریف 

می شود )رضوی، قاسمی، عبدالهی و همكاران، 2011(.
رقابت پذیری  شاخص  سنجش   ،]9[ اقتصاد  جهانی  مجمع 
جهانی ]10[  را با ارائه یک میانگین وزني از 12 رکن به همراه 

زیر شاخص هایشان می سنجد.
این عناصر، در 12رکن رقابت پذیري به شرح زیر، دسته بندي 
زیرساخت   -2  ،]11[ نهادها  و  1-مؤسسات  شامل؛  شوند.  مي 
]12[، 3- ثبات اقتصاد کالن ]13[، 4-بهداشت و آموزش ابتدایي 
بازار کاال ]15[،  ای، 6-کارایي   ]14[، 5-آموزش عالی و حرفه 
 ،]17[ مالي  بازار  8-توسعه   ،]16[ کار  نیروي  بازار   7-کارایي 
9- آمادگي تكنولوژیكي ]18[، 10-اندازه بازار ]19[، 11-  پیچیدگی 

کسب و کار ]20[، 12- نوآوري ]21[ )شواب، 2014(.

رقابت پذیری  شاخص  و  اقتصادی  توسعه ی  سطوح   .1-2
جهانی

را  الگوبرداری  ابزار  جهانی،  مجمع  توسط  شده  ارائه  گزارشات 
برای رهبران کسب و کار و سیاست گذاران برای تشخیص موانع 
تعیین  برای  بحث  بنابراین  می کند.  ارائه  رقابت پذیری  پیشبرد 
صورت  آنها  بر  غلبه  جهت  سیاست ها  و  استراتژي ها  بهترین 
قبل  2011(.البته  همكاران،  و  قاسمی  پروندی،  می گیرد)وارث، 
از هر گونه انطباق با این گزارشات جهت الگوبرداری و یا صرف 
سیاست گذاران  ملی،  رقابت پذیری  جهت  کردن  تالش  و  منابع 
باید تعیین کنند که کشورشان در چه مرحله ای از توسعه است تا 
بتوانند در جهت بهبود رقابت پذیری خود حرکت کنند )رضوی، 
الگوبرداری  و  ترازیابی   .)2012 همكاران،  و  قاسمی  عبدالهی، 
توسعه ی  که  شد  خواهد  اقتصادی  توسعه  به  منجر  مناسب 
زیرساخت های  میان  در  تحول  ایجاد  به  منجر  خود،  اقتصادی 
این  نتیجه ی  لذا  می شود.  نظر  مد  جامعه  اقتصادی  و  اجتماعی 
کاهش  اساسی  به طور  را  اقتصادی  نابرابری  تغییرات  گونه 
می دهد و تغییراتی در تولید، توزیع و الگوی مصرف جامعه ایجاد 
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می کند. از این رو درك پیشرفت اقتصادی، نیاز به تغییراتی در 
غیره  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  گوناگون  زیرساخت های 
دارد. تحوالت بهینه و مناسب در هر کدام از این الگوها، مسیر 
را برای توسعه ی بهینه و مناسب هموار می کند. و جای تعجب 
آنها  از  کدام  هر  در  بهینه  غیر  و  نامناسب  تحوالت  که،  نیست 
که  را  هایی  بحران  آن،  که  می شود  تعادلی  بی  ایجاد  سبب 
نتیجه  را  شده است  نیافته  توسعه  جوامع  مناسب  توسعه ی  مانع 

می دهد)وارث، پروندی، قاسمی و همكاران، 2011(.
از  یک  هر  در  اهمیت  حائر  ارکان  نشان دهنده   )1( شكل   

مراحل توسعه است.

پیچیدگی

شکل 1ـ اهمیت ارکان رقابت پذیری در مراحل 
مختلف توسعه )شواب، 2014(

3. آموزش عالی و حرفه ای

کیفیت آموزش عالی و حرفه ای برای اقتصاد هایی که می خواهند 
زنجیره ی ارزش شان فراتر از فرآیندهای تولیدی ساده  حرکت 
کند، حیاتی است. مخصوصا، اقتصاد جهانی سازی  شده ی امروزی 
پرورش  را  کرده  تحصیل  کارمندان  که  دارد  نیاز  به کشورهایی 
دهد، کسانی که بتوانند به سرعت با محیط متغیرشان و نیاز های 

در حال تحول سیستم تولید منطبق شوند )شوآب، 2014(.

از  یكی  آموزش  که  است  یادآوری  قابل  نكته  این 
شاخص های کلیدی اقتصادی و اجتماعی توسعه ی کشورهاست، 
به  عالقه مندی  ارزش،  ایجاد  برای  را  افراد  توانایی  آن  زیرا 
توسعه  را  استقالل  و  کردن  زندگی  سالم  باالتر،  سیاسی  آزادی 
یافته که  از کشورهای توسعه  این موضوع در بسیاری  می دهد. 
آن ها  در  باالیی  کیفیت  با  عالی  آموزش  سرمایه گذاری های 
آموزشی  سیستم  بنابراین  می باشد.  آشكار  گرفته است،  صورت 
ضعیف بیش از هر چیز به توسعه ی سرمایه انسانی سیستم کلی 
کشور ضربه می زند )کیموسوپ ]22[ ، اتیسو ]23[، کفا ]24[ و 

همكاران، 2015(.

4. کارایی بازار نیروی کار

عملكرد نادرست بازار نیروی کار و تداوم سطوح باالی بیكاری 
در  کشور های  از  بسیاری  که  است  مهمی  چالش های  میان  در 
یافتن فرصت  آن مواجه هستند. درواقع، مشكل  با  توسعه  حال 
این  دیگری  زمان  هر  از  بیشتر  این دهه  طول  در  جدید  شغلی 
)ابید ]25[  و درین ]26[،  کشور ها را تحت فشار گذاشته است 
2011(، از طرف دیگر اهمیت و ضرورت توجه به سرمایه انسانی 
انكار است، به گفته ی شولتز )1993(  در عصر حاضر غیر قابل 
سرمایه انسانی، عامل کلیدی برای افزایش و ثبات مزیت رقابتی 
است، لذا حفظ رقابت پذیری نیاز به این دارد که سرمایه انسانی، 

ابزاری برای افزایش تولید بشود. 
برای  کار  نیروی  بازار  انعطاف پذیری  و  کارایی  درواقع 
اقتصاد  این که کارمندان برای کاراترین استفاده در  از  اطمینان 
را در  بیشترین تالش خود  انگیزه،  با  اند و  تخصیص داده شده 
شغل شان می کنند، مد نظر گرفته شده است. لذا بازار نیروی کار 
باید انعطاف پذیری الزم برای جابه جایی کارمندان از یک فعالیت 
اقتصادی به فعالیت دیگر را به سرعت و با هزینه ی کم داشته 
اختالل  ایجاد  بدون  را  دستمزد  نوسان  امكان  چنین  هم  باشدو 
اجتماعی زیاد فراهم کند. اهمیت مورد آخر به صورت چشم گیری 
از  بعد  در دوره ی  اسپانیا  مانند  توسط مشكالتی که کشورهایی 

رکود اقتصادی اخیر با آن مواجه بودند، مشخص می شود.
کارایی بازار کار در کنار آگاهی از صحت ارتباط میان انگیزه ی 
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کارمندان و تالش هایشان، از برابری زن و مرد در محیط کسب 
و کار اطمینان حاصل کند)ساالیی مارتین و همكاران، 2010(.

)CCA( ]27[ 5. تحلیل همبستگی متعارف

اصوال همبستگي کانوني روش مناسبي براي شناخت روابط بین 
دو مجموعه از متغیرهاست که در آن یک مجموعه را مستقل )یا 
)یا معیار( مي نامند.  را وابسته  پیش بیني کننده( و مجموعه دیگر 
متغیرهاي  مجموعه  اثرات  تعیین  تحلیل  این  هدف  بنابراین 
و  محمدی  )وارث،  است  معیار  برمتغیرهاي  پیش بیني کننده 

پروندی، 1391(.
تحلیل همبستگی متعارف، یک روش آماري چند متغیره ي 
از متغیرها مي  ارزیابي روابط خطي میان گروه هایی  مفید براي 
باشد . این روش بویژه مي تواند نقش برجسته اي بعنوان یک 
ابزار اکتشافي به هنگام ارتباط داشتن متغیرهاي چندگانه با یک 

مقوله تحلیلي ایفا کند. 
از  خطي  ترکیب  بدست آوردن  متعارف  همبستگي  هدف 
با  را  همبستگي  باالترین  که  پیش بیني کننده است  متغیرهاي 
ترکیب خطي از متغیرهاي معیار داشته باشد . این ترکیبات خطي 

بصورت زیر نمایش داده مي شود)مهرگان، 2015(:

W =a1x1+ a2x2 +…..+ apxp  

V= b1y1 + b2y2+……….+ bqyq  

6. مدل/ چارچوب مفهومي تحقیق

مفهومی  مدل   )2( شكل  در  گذشت،  آنچه  به  توجه  با  حال 
تحقیق ارائه شده است که به منظور بررسی رابطه ی میان ارکان 
»آموزش عالی و حرفه ای« و »کارایی بازار نیروی کار«، توسعه 

داده شد.

شکل 2.مدل مفهومی تحقیق
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7. روش تحقیق

به  استنباطی  آمار  فنون  از  استفاده  با  داده ها  تحلیل  و  تجزیه 
خصوص آزمون همبستگی پیرسون، تكنیک »تحلیل همبستگی 
از  و  گرفت  خواهد  صورت  دیتا«   پانل  »تحلیل  و  متعارف« 
و  فرضیات  بررسی  برای   SAS و     STATISTICA نرم افزار 

پاسخگویی به سواالت پژوهش استفاده خواهد شد.
جامعه آماری این تحقیق در بخش اول که مربوط به تحلیل 
همبستگی کانونی است، شامل 144 کشوری است که  داده های 
رقابت پذیری ملی برای آنها در گزارش سال 2015-2014 تهیه 
شده است و در بخش دوم که مربوط به تكنیک پانل دیتا  است، 
شامل 150 کشور موجود در گزارش های سال های 2008-2009 

تا 2015-2014 می باشد

8. تحلیل داده ها

همان طور که مشخص است ضریب همبستگی پیرسون میزان 
همبستگی خطی )شدت و نوع رابطه( بین دو متغیر تصادفی را 
می سنجد. در این بخش برای پاسخ به سواالت زیر  از ضریب 
همبستگی پیرسون استفاده شده است، سواالت عبارت است از: 1( 
آیا همبستگی میان زیر شاخص های »کارایی بازار نیروی کار« 
و زیر شاخص های »آموزش عالی و حرفه ای« وجود دارد؟، 2( 
چگونگی همبستگی زیر شاخص های »کارایی بازار نیروی کار« 
با خودشان؟، 3( چگونگی همبستگی زیر شاخص های »آموزش 
ماتریس   3 و   2  ،1 جداول  در  خودشان؟  با  حرفه ای«  و  عالی 
همبستگی متغیرهای تحقیق آورده  شده است، همان طور که در 
زیر شاخص های  به طور کلی  است،  داده شده  نشان   )1( جدول 
آموزش عالی و حرفه ای با زیر شاخص های کارایی بازار نیروی 

جدول 1ـ ضرایب همبستگی میان زیر شاخص های »آموزش عالی و حرفه ای« و »کارایی بازار نیروی کار«

»کارایی بازار نیروی کار«

ی«
ی و حرفه ا

ش عال
»آموز

چگونگی 
همکاری 
در روابط 
نیروی کار 
و کارفرما

انعطاف پذیری 
در تعیین 
دستمزد

شیوه های 
استخدام و 

اخراج

هزینه ی 
اخراج 

کارکنان 
مازاد

اثر مالیات 
بر روی 
انگیزه به 

کار

تناسب 
پرداخت ها 
و بهره وری

استخدام 
مدیران 
حرفه ای 

بدون 
دخالت 
“روابط”

ظرفیت 
کشور 

برای حفظ 
نخبگان

ظرفیت 
کشور برای 

جذب 
نخبگان

مشارکت 
زنان در 
نیروی کار

-0/054460/299610/510910/307190/239360/06145-0/22714-0/07768-0/321970/05211نرخ ثبت نام متوسطه

نرخ ثبت نام مقطع آموزش 
0/250930/428630/212040/071490/07463-0/17281-0/29922-0/10401-0/250920/10064عالی

کیفیت سیستم مقطع 
0/397620/519590/737240/66350/626040/14007-0/324650/15171-0/677340/00021آموزشی

کیفیت آموزش علوم و 
0/232230/507070/544630/405730/343550/10802-0/490510/053620/203940/2188ریاضیات

کیفیت مدارس و 
0/215610/351170/749290/609610/538670/0801-0/14510/16238-0/509530/11269دانشكده های مدیریت

میزان دسترسی به اینترنت 
0/221720/573210/723780/57080/48870/20125-0/580350/042220/203830/25185در مدارس

میزان دسترسی به خدمات 
آموزشی و پژوهشی در داخل 

کشور
0/636380/07897-0/157520/2092-0/199530/480250/814510/693590/609720/11645

میزان وسعت آموزش در 
0/441990/581210/897770/786160/733110/16797-0/264950/13165-0/747370/00091حین خدمت برای کارکنان
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کار همبستگی دارند که در میان روابط موجود مشاهده می شود 
با  کارکنان«  برای  خدمت  حین  در  آموزش  وسعت  »میزان 
»استخدام مدیران حرفه ای بدون دخالت »روابط« دارای بیشترین 
بعد  به میزان 0.89777 می باشد و  با ضریب همبستگی  ارتباط 
و  آموزشی  خدمات  به  دسترسی  »میزان  میان  رابطه ی  آن  از 
بدون  مدیران حرفه ای  و »استخدام  داخل کشور«  در  پژوهشی 
دخالت "روابط"«، »میزان وسعت آموزش در حین خدمت برای 
»میزان  نخبگان«،  حفظ  برای  کشور  »ظرفیت  و  کارکنان« 
»چگونگی  و  کارکنان«  برای  خدمت  حین  در  آموزش  وسعت 
همكاری در روابط نیروی کار و کارفرما« دارای بیشترین ضرایب 

همبستگی به ترتیب 0.81451، 0.78616، 0.74737می باشند.
زیر شاخص های  میان  روابط  که   )2( جدول  در  چنین  هم 
مشاهده  شده است،  ارائه  خودش  با  کار«  نیروی  بازار  »کارایی 
نخبگان«  حفظ  برای  کشور  »ظرفیت  میان  ارتباط  که  می شود 

میزان  بیشترین  دارای  نخبگان«  برای جذب  و »ظرفیت کشور 
همبستگی است که 0.8982 می باشد و پس از آن رابطه ی میان 
"روابط"« و »ظرفیت  »استخدام مدیران حرفه ای بدون دخالت 
کشور برای حفظ نخبگان« با ضریب همبستگی 0.71808 قرار 

می گیرد. 
در همین راستا همان طور که در جدول 3 مشاهده می شود، 
یكدیگر  با  حرفه ای«  و  عالی  »آموزش  شاخص های  زیر 
به  مربوط  آن ها  میان  ارتباط  قوی ترین  که  دارند  همبستگی 
مدیریت«  دانشكده های  و  مدارس  »کیفیت  زیر شاخص های 
داخل  در  پژوهشی  و  آموزشی  خدمات  به  دسترسی  »میزان  و 
آن  از  بعد  و  می باشد   0.85474 همبستگی  ضریب  با  کشور« 
آموزش  »کیفیت  و  آموزشی«  سیستم  »کیفیت  میان  رابطه ی 

علوم و ریاضیات« با ضریب همبستگی 0.84791 قرار دارد.

جدول 2ـ ضرایب همبستگی میان زیر شاخص های »کارایی بازار نیروی کار«

“کارایی بازار نیروی کار”

چگونگی 
همکاری 
در روابط 

نیروی کار و 
کارفرما

انعطاف پذیری 
در تعیین 
دستمزد

شیوه های 
استخدام 
و اخراج

هزینه ی 
اخراج 

کارکنان 
مازاد

اثر مالیات 
بر روی 
انگیزه به 

کار

تناسب 
پرداخت ها 
و بهره وری

استخدام 
مدیران 
حرفه ای 

بدون دخالت 
“روابط”

ظرفیت 
کشور 
برای 
حفظ 
نخبگان

ظرفیت 
کشور 
برای 
جذب 
نخبگان

مشارکت 
زنان در 
نیروی 

کار

چگونگی همكاری در روابط 
نیروی کار و کارفرما 1 0/28124 0/56237 -0/15309 0/51198 0/68465 0/69147 0/69458 0/65407 0/05242

انعطاف پذیری در تعیین دستمزد 1 0/52547 -0/15946 0/33996 0/57784 -0/02021 -0/04468 0/10174 -0/07579

شیوه های استخدام و اخراج 1 -0/10711 0/47515 0/61368 0/19986 0/31981 0/4055 0/02014

هزینه ی اخراج کارکنان مازاد 1 -0/05199 -0/15113 -0/10195 -0/13208 -0/14144 -0/00375

اثر مالیات بر روی انگیزه به کار 1 0/46102 0/38484 0/55375 0/64523 -0/14091

تناسب پرداخت ها و بهره وری 1 0/50459 0/44685 0/45806 0/03677

استخدام مدیران حرفه ای بدون 
دخالت”روابط” 1 0/71808 0/67526 0/23613

ظرفیت کشور برای حفظ 
نخبگان 1 0/8982 0/0309

ظرفیت کشور برای جذب 
نخبگان 1 0/06338

مشارکت زنان در نیروی کار 1
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جدول 3ـ ضرایب همبستگی میان زیر شاخص های »آموزش عالی و حرفه ای«

»آموزش عالی و حرفه ای«

نرخ 
ثبت نام 
مقطع 
متوسطه

نرخ ثبت 
نام مقطع 
آموزش 

عالی

کیفیت 
سیستم 
آموزشی

کیفیت 
آموزش 
علوم و 
ریاضیات

کیفیت 
مدارس و 

دانشکده های 
مدیریت

میزان 
دسترسی 

به اینترنت 
در مدارس

میزان 
دسترسی 

به خدمات 
آموزشی و 
پژوهشی در 
داخل کشور

میزان وسعت 
آموزش 
در حین 

خدمت برای 
کارکنان

نرخ ثبت نام مقطع متوسطه 1 0.74174 0.45934 0.51491 0.55479 0.70427 0.57509 0.48344

نرخ ثبت نام مقطع آموزش عالی 1 0.35036 0.49967 0.48277 0.70555 0.579 0.3665

کیفیت سیستم آموزشی 1 0.84791 0.78212 0.72614 0.77481 0.76943

کیفیت آموزش علوم و ریاضیات 1 0.69265 0.70071 0.67367 0.56698

کیفیت مدارس و دانشكده های مدیریت 1 0.70704 0.85474 0.75323

میزان دسترسی به اینترنت در مدارس 1 0.79588 0.72259

میزان دسترسی به خدمات آموزشی و پژوهشی در داخل کشور 1 0.84318

میزان وسعت آموزش در حین خدمت برای کارکنان 1

میان  در   -1 که،  سوال  دو  این  به  پاسخ  برای  ادامه  در 
مجموعه ی »کارایی بازار نیروی کار« کدام زیر شاخص بیشترین 
و کدام زیر شاخص کمترین اثر را در ایجاد رابطه ی معنادار میان 
دو بعد »آموزش عالی و حرفه ای« و »کارایی بازار نیروی کار« 
حرفه ای«  و  عالی  »آموزش  مجموعه ی  میان  در   -2 و  دارد؟ 
کدام زیر شاخص بیشترین و کدام زیر شاخص کمترین اثر را در 
ایجاد رابطه ی معنادار میان دو بعد »آموزش عالی و حرفه ای« 
و »کارایی بازار نیروی کار« دارد؟ از تكنیک تحلیل همبستگی 

کانونی استفاده شده است. 
همان طور که پیش تر نیز گفته شد، هدف همبستگی کانونی، 
)پیشبین(  مستقل  متغیرهاي  از  خطی  ترکیبی  آوردن  دست  به 
متغیرهاي  از  خطی  ترکیبی  با  را  همبستگی  باالترین  که  است 
وابسته )مالك( داشته باشد. همبستگی کانونی حداکثر می تواند 
کند  استخراج  کانونی  تابع  کوچكتر،  متغیر  مؤلفه هاي  تعداد  به 
این  در  اینكه  به  توجه  با   .)1392 عامری،  و  کاشف  )مازیاری، 
و  دارد  مؤلفه  هشت  حرفه ای«  و  عالی  »آموزش  متغیر  تحقیق 
تحلیل،   نتایج  دارد.  مؤلفه  کار«10  نیروی  بازار  »کارایی  متغیر 
تعداد میزان  با حداقل  برابر  را نشان می دهد که  تابع کانونی   8

زیرشاخص ها می باشد.

با توجه به این که سطح معنا داری برای همبستگی کانونی، 
0.05 می باشد، متغیر های کانونی اول تا چهارم معنادار می باشند.  
نتایج همبستگي کانوني در جدول )4(، نشان از معني داري چهار 
تابع استخراج شده در سطح 5 درصد دارد. ستون  تابع ازهشت 
است  کانونی  تابع  هر  همبستگی]28[  ضریب  نشان دهنده  اول 
متغیرهای  از  خطی  ترکیب  دو  بین  کلی  همبستگی  میزان  که 
مستقل و وابسته را نشان می دهد، به عبارتی، ضریب همبستگی 
و  باقریان  )یوسفی،  می دهد  نشان  را  کانونی  متغیر  دو  بین 
همبستگی  ضریب  شده  انجام  بررسی  در  که   )1393 شجاعی، 
کانونی )Canonical R(  تابع اول برابر 0.949206 می باشد که  
نشان دهنده همبستگی باال میان دو ترکیب خطی از متغیرهای 
کار«  نیروی  بازار  کارایی   « و  حرفه ای«  و  عالی  »آموزش 
می باشد. همان طور که در جدول نیز مشاهده می شود، آمارة مقدار 
ویژه]Canonical R2(  ]29( در این تحقیق در ستون دوم قرار 
می باشد،  برابر 0.900991  اول  کانونی  تابع  برای  و  گرفته است 
که  می باشد  کانونی  همبستگی  مجذور ضریب  خود  آماره  این  
از  یكی  می توان  حد  چه  تا  این که  ارزیابی  جهت  آماره  این  از 
مجموعه متغیرها را پیش بینی کرد، استفاده می شود. مقدار ویژه 
در واقع تخمینی از مقدار واریانس مشترك بین دو متغیر کانونی 
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می باشد )یوسفی، باقریان و شجاعی، 1393( علت توجه به تابع 
کانوني  همبستگي  اولین  معمواًل  که  است  این  نیز  اول  کانونی 

مهم تر از دیگر همبستگي ها می باشد.

جدول 4ـ آزمون همبستگی کانونی رابطه ی بعد »آموزش 
عالی و حرفه ای« و بعد »کارایی بازار نیروی کار«

Chi-square Test With Successive Roots Removed

F valuepdfCanonical R2Canonical Rتابع کانونی

7.95<.0001800.9009910.9492061

3.32<.0001630.4107340.6408852

2.72<.0001480.3944950.6280893

1.70.0081350.2109560.45934

1.170.2684240.1134460.3368175

0.820.6534150.0659190.2567476

0.440.893380.023760.1541447

0.160.922130.003770.0613998

اصلی  متغیرهای  به  مربوط  2 ضرایب  و    1 نمودارهای  در 
داده شده  نشان  بودند،  معنادار  که  اول  کانونی  تابع  چهار  برای 
است. با توجه به ضرایب ارائه شده، معادله ی تابع کانونی اول را 
که دارای بیشترین همبستگی میان متغیرهای کانونی است، به 

این صورت می توان نوشت:

-0 .0251X1+0 .0512X2+0 .2419X3-0 .1376X4-
0.077X5+0.134X6+

0.1726X7+0.6842X8= U1

0.1571Y1-0.1606Y2-0.0706Y3-0.0537Y4+0.059Y5+0
.264Y6+0.5612Y7+0.1497Y8+0.0998Y9+0.0124Y
10=V1

همان طور که مالحظه می شود، مؤلفه ی هشتم بعد »آموزش عالی 
برای  آموزش در حین خدمت  یعنی »میزان وسعت  و حرفه ای« 
کارکنان« دارای بیشترین اثر بر U1 می باشد و مولفه ی هفتم بعد 
»کارایی بازار نیروی کار« یعنی »استخدام مدیران حرفه ای بدون 

دخالت "روابط"« دارای بیشترین اثر بر V1 می باشد.

نمودار 1ـ ضرایب مربوط به متغیرهای اصلی بعد »آموزش عالی و حرفه ای« برای چهار تابع کانونی اول   
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نمودار 2ـ ضرایب مربوط به متغیرهای اصلی بعد »کارایی بازار نیروی کار« برای چهار تابع کانونی اول

در جدول5 به ارائه ی بارهای کانونی و بارهای عاملی متقاطع 
مربوط به تابع کانونی اول می پردازیم. 

همان طور که مالحظه می شود بیشترین بار کانونی برای بعد 
وسعت  »میزان  مؤلفه ی  به  مربوط  حرفه ای«  و  عالی  »آموزش 
بار  بیشترین  می باشد.  کارکنان«  برای  خدمت  حین  در  آموزش 
به مؤلفه ی  نیروی کار« مربوط  بازار  بعد »کارایی  برای  کانونی 

»استخدام مدیران حرفه ای بدون دخالت "روابط"« می باشد.
و درباره ی بارهای عاملی متقاطع، با توجه به نتایج مشاهده، 
وسعت  »میزان  مؤلفه های  که  گرفت  نتیجه  اینگونه  می توان 
آموزش در حین خدمت برای کارکنان« و »میزان دسترسی به 
بیشترین  دارای  کشور«  داخل  در  پژوهشی  و  آموزشی  خدمات 
می باشد  مخالف  کانونی  متغیر  درواقع  که    V1 با  همبستگی 
بدون  حرفه ای  مدیران  »استخدام  مؤلفه های  و  هستند.  دارا  را 
نخبگان«   حفظ  برای  کشور  »ظرفیت  و  دخالت"روابط"« 

بیشترین همبستگی را با U1 دارند.
دیتا  پانل  تكنیک  به  مربوط  که  تحقیق  دوم  بخش  در 
می باشد، ابتدا با استفاده از آزمون F لیمر پولینگ بودن یا پانل 
دیتا بودن داده های آماري مورد بررسي قرار مي گیرد که با توجه 
به اینكه میزان prob. کمتر از 0/05 درصد است داده های آماري 

در مدل برآوردي  به صورت پانل دیتا مي باشد.

جدول 5ـ بارهای کانونی و بارهای عاملی متقاطع تابع 
کانونی اول

(U1,V1)

Cross 
loadingLoading”آموزش عالی و حرفه ای“

نرخ ثبت نام مقطع متوسطه0/51120/5385
نرخ ثبت نام مقطع آموزش عالی0/44970/4737
کیفیت سیستم آموزشی0/78410/826
کیفیت آموزش علوم و ریاضیات0/58570/617
کیفیت مدارس و دانشكده های مدیریت0/74350/7833
میزان دسترسی به اینترنت در مدارس0/76320/804

میزان دسترسی به خدمات آموزشی و پژوهشی در 0/850/8954
داخل کشور

میزان وسعت آموزش در حین خدمت برای کارکنان0/93290/9828
“کارایی بازار نیروی کار”

چگونگی همكاری در روابط نیروی کار و کارفرما0/75670/7972
انعطاف پذیری در تعیین دستمزد-0/043-0/0453
شیوه های استخدام و اخراج0/2470/2603

هزینه ی اخراج کارکنان مازاد-0/1605-0/1691
اثر مالیات بر روی انگیزه به کار0/38590/4065
تناسب پرداخت ها و بهره وری0/57580/6066
استخدام مدیران حرفه ای بدون دخالت”روابط”0/90930/958
ظرفیت کشور برای حفظ نخبگان0/7880/8302
ظرفیت کشور برای جذب نخبگان0/72350/7622
مشارکت زنان در نیروی کار0/2050/2159
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درتمام  آماري  داده های  بودن  دیتا  پانل  از  که  این  از  بعد 
حالت های مدل اطمینان حاصل شد،ثابت یا تصادفي بودن اثر آن با 
استفاده از آزمون هاسمن]30[ مورد بررسي قرار که نتایج آن بیانگر 

این است که مدل برآوردي، از اثر ثابت برخوردار است .

)LME( متغیر وابستهکارایی بازار نیروی کار

)HET( متغیر مستقلآموزش عالی و حرفه ای

t Valueمتغیرمیزان

عرض از مبدا47.213.152954

ضریب متغیر مستقل17.960.28324

  لیمر و هاسمن F نتایج آزمون

28.96
]0.0001[

 لیمر F آزمون 
].Prob[

تعداد کشورهای بررسی شده150

26.46
]0.0001[

آزمون هاسمن
].Prob[

معادله ی  می توانیم  آمده،  بدست  داده های  براساس  بنابراین 
کلی ایجاد شده را بدین شكل نوشت:

LME=3.152954+0.28324(HET)  

بیشتر  کشورهای  تعداد  بررسی  به  توجه  با  بخش  این  در 
امكان مقایسه ی بهتر میان کشورهایی که در مرحله ی توسعه ی 
جهت  می توان  طرق  این  از  و  دارد  وجود  دارند،  قرار  یكسان 
پیشبرد ایران در این دو حوزه ی مشخص با الگوبرداری  مناسب 

از کشورهای هم سطح با خودمان استفاده کنیم.

نتیجه گیری و پیشنهادات

شاخص های  زیر  کلی  به طور  شده،  انجام  بررسی  براساس 
بازار  کارایی  شاخص های  زیر  با  حرفه ای  و  عالی  آموزش 
روابط موجود مشاهده  دارند که در میان  نیروی کار همبستگی 
می شود »میزان وسعت آموزش در حین خدمت برای کارکنان« 
دارای   « دخالت«روابط«  بدون  حرفه ای  مدیران  »استخدام  با 
بیشترین ارتباط با ضریب همبستگی به میزان 0/89777 می باشد.

انجام گرفته،  ضریب  براساس تحلیل همبستگی کانونی  و 
همبستگی کانونی )Canonical R(  تابع اول برابر 0/949206 
می باشد که  نشان دهنده همبستگی باال میان دو ترکیب خطی 
از متغیرهای »آموزش عالی و حرفه ای« و » کارایی بازار نیروی 

کار« می باشد.
و اما نتیجه ی کسب شده در روش دیتا پانل به ما معادله ای 
را می دهد که درواقع رابطه ی میان دو شاخص »آموزش عالی 
نشان  کلی  به طور  را  کار«  نیروی  بازار  »کارایی  و  حرفه ای«  و 

می دهد که به این صورت می باشد: 

LME=3.152954+0.28324(HET)  

از جمله پیشنهادات برای توسعه ی این تحقیق می تواند، ارائه ی 
گزارش  برروی  مجزا  بررسی های  پایه ی  بر  جامع  مدل  یک 
مجمع جهانی اقتصاد باشد. درواقع بررسی دو به دو روابط میان 
تمام ابعاد ذکر شده در گزارش مجمع جهانی در تحقیقات مجزا 
)هم چنان که تا به امروز برای برخی از این ابعاد این بررسی ها 
نیز تنها به بررسی روابط  این تحقیق  صورت گرفته است و در 
میان دو بعد پرداخته شده است( و بعد از کسب نتایج و گردآوری 
آن ها، ارائه ی مدلی کامل به همراه جزیئات چگونگی همبستگی 
هر یک از ابعاد با سایر ابعاد و البته زیرشاخص هایشان، می تواند 

برای تصمیم گیری های کالن کشور بسیار مفید باشد.  
یكی دیگر از نكاتی که می توان در این قسمت به ان اشاره 
کرد این است که، داده های بررسی شده در این تحقیق براساس 
زیر شاخص های مشخص شده در گزارش جهانی می باشد. این 
شاخص های  زیر  کلی  به طور  است  ممكن  که  است  درحالی 
دیگری هم بر ارکان مد نظر اثرگذار بوده باشند که ما آن ها را 
مورد بررسی قرار ندادیم.  در همین راستا نكته ی قابل اشاره ی 
دیگر این است که همان طور مطرح شد برخی از زیرشاخص ها 
از  زیر شاخص ها  ان  لذا سنجش خود  نه کمی  و  کیفی هستند 
اهمیت باالیی برخوردار است که به طور مثال ایا برای سنجش 
برابری زن و مرد تمام عوامل مد نظر قرار گرفته شده است یا 
خیر، پس با توجه به این نكات،  تغییر در فرضیات این تحقیق 

می تواند مسیری برای تحقیقات اتی باشد.
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