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چكیده
در این پژوهش عواملی که انگیزه و تمایل بنگاههای اقتصادی را در انباشت و بهرهبرداری از
عامل سرمایه انسانی تشدید میکند مورد تدقیق قرار میگیرد .در این زمینه شناسایی عوامل
محیطی و انفرادی تأثیرگذار بر تمایل بنگاهها اهمیت ویژه ای دارند .طبق یافتههای این پژوهش
عامل محیطی مسلط در تولید ،گسترش عرصه رقابت بین بنگاههای اقتصادی است که ملهم از
تغییر ساختار بازار از شبه انحصار کامل به شبه رقابت کامل است .همچنین زیرساختهای فناوری
اطالعات و ارتباطات جهت بهرهبرداری از سرمایه انسانی و تهدید بنگاه به کاهش سهم بازار ،افت
درآمد و خروج از بازار از جمله سایر عوامل اثرگذار در این زمینه است .در یک بررسی پیمایشی در
نمونه ای متشکل از بنگاههای فعال ارائه دهنده انواع خدمات بیمهای در ایران طی سالهای 1831
تا  1831و با استفاده از الگوی رگرسیون های با جزء تصادفی فرضیهها این فرضیه اساسی تایید
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شد که با گسترش فضای رقابت در بازار خدمات بیمهای ،تمایل بنگاههای بیمهای به انباشت سرمایه
انسانی تشدید شده است .همچنین نقش زیرساختهای فناوری و تهدیدهای بازار نیز در این مورد
حائز اهمیت بوده است.
واژههای کلیدی :بازار ،رقابت ،عوامل تولید ،سرمایه انسانی ،ساختار بازار.
طبقه بندی D43, F23, M13, O18 : JEL
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 -1بیان مسئله
معارف اقتصادی که به صورت مدون و متمایز با کتاب ثروت ملل آدام اسمیت آغاز شد ،پس از
گذشت بیش از  011سال ،به صورت اصول رفتاری فردی و قوانین کالن اقتصادی تکمیل گشت
(غنی نژاد؛  .)1833اصول فردی به نظم و منطق حاکم بر رفتار فردی اقتصادی که برآمده از اهداف،
فروض و عقالنیت ابزاری است ،می پردازد  .در این زمینه اصول اقتصاد کالن به شناخت قواعد و
قوانین نظمدهنده اقتصادی می پردازد .پرسش بنیادی این پژوهش ریشه در تغییرات سطح کالن
اقتصاد و تأثیر بر رفتار واحدهای اقتصادی تشکیلدهنده سطح کالن دارد .قالب شناخت این پدیده
اقتصادی مکانیسمهای علی و معلولی شناختهشده در قلمرو موضوع بحث میباشد .پرسش بنیادی،
درصدد توضیح رابطه تغییرات ساختاری یک بازار به مفهوم دور شدن از ساخت انحصاری و نزدیک
شدن به ساخت رقابتی و تأثیر آن بر میزان انباشت و بهرهبرداری از سرمایه انسانی ،بهعنوان یک
عامل تولیدی ،توسط بنگاههای فعال در بازار میباشد.
اهمیت طرح این پرسش ازآنجا برمیخیزد که در مقام عمل ،توضیح و تبیین موضوع ،امکان
درک تغییر یک بازار و توانایی آن در انطباق با شرایط موجود ،شناخت ارتباط بین بازارهای مختلف
و تغییرات توزیع درآمد در بازارها را میسر میسازد .در مقام نظر نیز پاسخ دادن به چنین پرسشی
با طرح چارچوب تحلیلی الحاقی -موقت انجام میپذیرد که امکان روشن ساختن روابط جدیدی را
فراهم میآورد( 1کاپالدی.)1831 ،
پدیده مورد تبیین؛ بنگاه های اقتصادی فعال در یک بازار ،از سرمایه انسانی بهعنوان یکی از
عوامل تولید بهره میبرند .افزایش روند انباشت و بهرهبرداری بنگاهها از سرمایه انسانی مقوله مورد
توضیح این مقاله است.
علت فاعلی؛ آن پدیده اقتصادی که بهعنوان شرایط بالفصل مقدم موجب ظهور پدیده فوق
میشود ،تغییرات ساختاری بازاری است که بنگاههای موردنظر در آن فعالیت میکنند .منظور از
تغییر ساختاری میل کردن مولفه های یک بازار از شرایط انحصاری به رقابتی است.
 -2چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
در این مرحله با ارائه یک چارچوب منطقی -تحلیلی به توضیح و تبیین رفتار پدیدهها از منظر
مکانیسمها و فرآیندهای شناختهشده میپردازیم .این چارچوب ،تالشی است انتزاعی در قالب
تفکیک ،طبقه بندی و بررسی ارتباطات علی و معلولی در جهت روشن ساختن مبنای چرایی
پدیدههای موردبررسی .حاصل این تحلیل ،فرضیههایی است که به طریق مستدل و موجه از فرآیند
تبیین در چارچوب مذکور استخراج شدهاند (کارناپ.)1831 ،
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با بهکارگیری این چارچوب ،میتوانیم رویدادها ،رفتارها و پدیدههای مختلف در زمان و مکان
مختلف را با یکدیگر ربط دهیم و ارتباطشان را آشکار کنیم .در قالب این چارچوب ،به دنبال توضیح
رفتار بنگاهها از منظر انباشت و بهره برداری از سرمایه انسانی در بازاری است که تغییرات ساختاری
را تجربه و فرآیند رقابت در آن اوج میگیرد .برای این منظور ،تغییرات ساختاری این چارچوب
متشکل است از:
الف -تغییر ساختار بازار به نفع رقابت به مفهوم توضیحدهنده که ازنظر مفهومی مالزم است با
رقابتی شدن بازارها و تالش بیشتر بنگاهها در جهت حفظ و ارتقاء سهم بازار
ب -انباشته شدن سرمایه انسانی بیشتر توسط بنگاههای فعال در بازار و در واکنش به تغییر
فوق که در مقام متغیر و مفهوم توضیحپذیر قرار دارد.
پ -مفاهیم کارایی ،بهره وری و نوآوری در ارتباط با یکدیگر و دو مفهوم فوق ،ساختاری را برای
توضیح رفتار تشکیل میدهند.
ت -روابط ساختاری :ارتباط میان عناصر این ساختار توسط فرآیندهای اقتصادی شناختهشده
در ادبیات مفاهیم مورداستفاده ،در چارچوب اصل علیت تبیین میشود.
یکی از نکات روش شناختی چارچوب تئوریک ،نسبت آن با مشاهده است .چارچوب فوق موجب
استخراج فرضیهای میشود که قابلیت آزمون شدن در مقابل دادههای دنیای واقع را دارا میباشد.
ازاینرو ،اگر دادههای دنیای واقع ،تحلیل تئوریک را تائید کنند ،حداقل میدانیم که این فرضیه
ابطال نشده است .نکته روششناختی دیگر ،نسبت آن با پیشبینی است .همانطور که فریدمن،
هدف غایی علم را ایجاد و طرح فرضیهای میداند که پیشبینیهای روا و بامعنا ،نه توضیح
واضحات ،از پدیدههایی که تاکنون مشاهده نشدهاند ارائه دهد (فریدمن؛  .)1331این چارچوب نیز
با در نظر گرفتن تقدم زمانی پدیدهها امکان پیشبینی نتیجهبخش را در قالب فرضیهها فراهم
میکند .ماحصل تحلیل چارچوب تئوریک ،فرضیهای است در قالب گزارهای علمی که امکان آزمون
شدن در انطباق با دنیای واقع را داراست.
بر این اساس ،فرضیه اصلی این متن بیان میدارد که وقتی بازارها وارد فرآیند رقابت میشوند ،از
سرمایه انسانی بیشتری در جهت ارتقاء بهرهوری در راستای حفظ جایگاه و سهم بازار بهره میبرند.
فرضیه های فرعی این پژوهش را می توان به گزاره های زیر تصریح کرد:
 اول ،رابطه مستقیمی ما بین توان مالی و سوددهی بنگاه و انباشته شدن سرمایه انسانی در بنگاه
ها وجود دارد.
 دوم ،رابطه مستقیمی ما بین تامین و فراهم ساختن زیرساخت های فناورانه و انباشته شدن
سرمایه انسانی توسط بنگاه وجود دارد.
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 -3متغیرهای پژوهش
این بخش تالشی است بهمنظور دقیق و روشن ساختن معنای موردنظر از مفاهیم اصلی پرسش،
تغییرات ساختاری بازار به نفع رقابت ،سرمایه انسانی و چند مفهوم دیگر (دواس؛ .)1838
 -1-3بازار و رقابت
بازار نهادی است که در نظامهای غیر بازاری نیز میتواند وجود داشته باشد .هر بازاری دارای
ساختار متفاوتی است که رقابت یکی از آنهاست .رقابت در تئوری مفاهیم گوناگون دارد و در عمل
دامنه گستردهای که یک سوی آن رقابت کامل و سوی دیگرش انحصار کامل است؛ بنابراین ،انحصار
نهتنها در برابر مفهوم بازار قرار ندارد بلکه جزئی از ساختار بازار است.
در مرحله اول شناخت بازار ،باید این نکته را یادآور شد که واژه بازار دو مقصود مشابه و مرتبط
را یادآور میشود .اول ،بازار در مقام یک نظام و دوم ،بازار در مقام یکنهاد (رنانی؛ .)1833
بازار در مقام یک نظام ،به یک کل فعال اشاره دارد که متشکل از مجموعهای از اجزاست که
بهگونه ای هماهنگ و منسجم در جهت برآوردن اهداف کل فعال (سیستم) با یکدیگر کنش و
واکنش دارند (همان)؛ اما آنچه مراد این متن از معنا و مفهوم بازار است ،طریق دیگری است که
بازار را در مقام یک نهاد تعبیر میکند .ازاینرو ،بازار در مقام یک نهاد اجتماعی ،پدیدهای اجتماعی
است که به نظر نورمن بری 0دارای دو ویژگی زیر میباشد:
الف) حاصل تمهیدات عامدانه انسانها نیست؛ مثل مجموعه قوانین مدون یا یک نقشه اقتصادی
هدایتکننده.
ب) شبیه پدیدههای مطلقاً طبیعی هم نیست؛ مثل آبوهوا که کامالً مستقل از مداخله انسانها
است (بری ،نورمن؛ .)1831
وی ماهیت این نهاد را چنین شرح میدهد؛ نهادی متشکل از فرآیندها ،شرایط و زیرمجموعهها
که نوعی از الگوهای دارای اسکلت مناسب را از خود بروز میدهند که به نظر میرسد حاصل کار
یک ذهن طراح توانای همهچیزدان است درحالیکه عمالً و درواقع ،حاصل جمع خودانگیخته عمل
ذاتاً هماهنگ احتماالً میلیونها فردی است که اصالً قصد نداشتند به چنین نظمهایی در کل برسند
(بری ،نورمن؛  .) 1831آدام اسمیت به فاعل این کارکرد عنوان دست نامرئی داد و آن را فرآیندی
دانست که از طریق آن انسان به سمت یاریرساندن به تحقق اهدافی رانده میشود که اصالً قصد و
نیتش را نداشته است (اسمیت ،آدام؛ .)1111
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اینک میتوان بازار را چنین تعریف کرد:
بازار ،مجموعهای از سه عنصر تشکیلدهنده زیر میباشد:
 )1فرآیندها و مکانیسمهای تنظیمکننده دادوستد
 )0مجموعه شرایط و ساختارهای دادوستد
 )8محیط (واقعی یا مجازی) دادوستد
که نقش فعالیت هماهنگ و منسجم این سه عنصر ،تأمین هدف این نهاد است (برت ،اوین؛ )0110
رقابت نتیجهای است که انتظار میرود از این فرایند حاصل شود کارایی در امر دادوستد است.
در این معنا است که مفهوم اقتصادی رقابت مانند یک پدیده پویا -نه مانند ساختار ایستا :رقابت
کامل– در درون مفهوم بازار جای میگیرد .همانطور که مالحظه شد ،بازار به نهادی اطالق
میشود که در آن سازوکار عالمتدهی و تعدیل قیمتها متعادلکنندهی طرفهای عرضه و تقاضا
است .این بازارها از ساختاری برخوردارند که متأثر از تعداد فروشندگان و خریداران ،نوع رفتار آنها و
میزان تأثیرگذاری این واحدها بر نرخهای تعادلی ،نوع کاال ،امکان گسترش اطالعات و رفتار آزادانه
در دادوستد و  ...میباشد.
بهطور خالصه نزدیک به  31سال به طول انجامید تا مفهوم نئوکالسیکی رقابت کامل بسط
یافت (هایک؛  .)1830این توسعه با کورنو ( )1383شروع شد که به دنبال تصریح و تشخیص دقیق
نتایج یک فرایند رقابتی بود که به حد کمال رسید .وی این وضعیت را از طریق طرح ساختار بازاری
تدوین کرد .در این ساختار تأثیر ستادههای هر بنگاه بر کل بازار ناچیز بود .بعدها کارهای جونز،
احورث ،پرتو والراس و  ...منجر به تکمیل مدلی شد که امروز آن را بهعنوان مدل رقابت کامل
میشناسیم (همان).
هایک ،شروط الزم برای تحقق ساختار رقابت کامل در قالب یک مدل تئوریک– ذهنی ایدئال چنین
ایراد میکند:
 )1کاالی همگن که فروشندگان یا خریداران نسبتاً کوچک زیادی آن را عرضه یا تقاضا
میکنند و هیچ یک از آنها انتظار ندارند با کنش خود تأثیر ملموسی بر قیمت محصول
بگذارند.
 )0ورود آزادانه به بازار و فقدان قیود دیگر بر تغییر قیمتها و تحرک منابع.
 )8شناخت کامل همه مشارکتکنندگان در بازار از عوامل مرتبط (هایک؛.)1830
بازار از ساختاری نزدیک به ساختار انحصار کامل به ساختار ایدئال رقابت کامل تغییر کند و
طی این تغییر ،فرآیند رقابت مابین اعضای بازار تشدید میشود .فرایند رقابت و رقابتپذیری شرایط
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تصمیم جدیدی پیش روی بنگاهها قرار میدهند؛ بنابراین ،رقابتیتر شدن که مترادف و همزمان با
تغییر ساختار است بر تصمیمهای بنگاه تأثیر میگذارد (این تأثیر در چارچوب تئوریک بحث
میشود).
آدام اسمیت ،رقابت را نتیجه منطقی اصل طبیعی میدانست( :هر فرد مادامیکه قوانین عدالت
را نقض نکند کامالً آزاد است تا منافع خویش را به روش خویش دنبال کند) (اسمیت ،آدام .)1111
ازاینرو اجزای تشکیلدهندهی رقابت کالسیکها  8جزء زیر بوده است:
 آزادی رقابت نتیجه منطقی آزادی طبیعی است.
 منافع خصوصی بهعنوان انگیزههای رهبری کننده افراد آن را به انجام کارهایی وامیدارد
که جامعه حاضر است به آن پاداش بدهد.
 رقابت افراد در استفاده از هر فرصتی برای کسب منافع خصوصی ،بحث میشود تا این
منافع ناهمگن بهسوی منافع جامعه رهنمون شوند و جامعه به بقای خویش ادامه دهد.
اسمیت از رقابت در مقام فعالیت و رفتار صحبت کرده است اما در مدل نئوکالسیکی رقابت
کامل متکی بر ساختار است با تأکید بر جنبههایی همچون تعداد رقبا ،کشش تقاضا ،اطالعات و ...
که شرح آن رفت .ازاینرو تمایز تأکیدات کالسیکها و نئوکالسیکها پیرامون رقابت تمایز فرایند و
ساختار است .درحالی که ازنظر اسمیت رقابت امری است که ریشه در عدم تعادل دارد ،تأکید بر
ذات فرآیند گونه رقابت است .در سوی دیگر ،نئوکالسیکها به رقابت بهعنوان یک مفهوم تعادلی
مینگریستند چراکه رقابت را بهعنوان ساختار رقابت کامل بهعنوان یک مدل آرمانی میدانستند.
در طول قرن بیستم نیز مفهوم رقابت تطور و تکامل یافت .ابتدا جوزف شومپیتر با تحلیل یک
اقتصاد سرمایهداری نشان داد که رقابت واقعی میان بنگاههای با کاالی همسان نمیباشد بلکه میان
بنگاه نوآور و دیگر بنگاهها میباشد .بنگاه نوآور آن دسته از بنگاههایی هستند که در آنها تالشهای
کارآفرینانه وجود دارد؛ یعنی کارآفرینانی خالق وجود دارند که دائماً مرز تنوع و کیفیت محصول و
حدود کارآمدی تکنولوژی را ارتقاء میدهند .در این حالت رقابت بجای آنکه بر سر قیمت کاالی
همسان باشد ،میان محصوالت جدید و قدیم و میان روشهای جدید و قدیم درمیگیرد (همان).
هایک معتقد است« :رقابت از راه پخش اطالعات ،یکدستی و وحدتی در نظام اقتصادی ایجاد
میکند که وقتی به این نظام بهمثابه یک بازار کامل مینگریم آن یکدستی و وحدت را بدیهی
درمییابیم».

فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 44پائیز 1331

/ 60

بررسی تاثیر تغییر ساختاری بازار بر انباشت سرمایه انسانی توسط بنگاه های فعال در بازار

رقابت ،دیدگاههایی را که افراد درباره بهترینها و ارزانترینها در ذهن دارند ،میآفرینند و به
علت این فرآیند است که انسانها دستکم به آن اندازه که درواقع میبینیم از امکانات و فرصتها
آگاهاند .ازاینرو رقابت یک فرایند شکلگیری عقیده است "(هایک .)1830
هایک در رویکردی انتقادی بر آن بود که ،برای درک بهتر ماهیت و معنای فرایند رقابتی باید
مفروضات نظری نظریه رقابت کامل را کنار بگذاریم و به واقعیتهای خارجی توجه کنیم .وی
کارکرد فرآیند رقابت را در 8سطح بررسی میکند:
 )1ایجاد نظام اطالعرسانی و ایجاد وحدت و انسجام میان فعالیتهای پراکنده اقتصادی در
عالم واقع اطالعات در مورد منابع ،قیمت و نرخ ،هزینه و  ...پراکنده است .آنچه کارآمدی
تصمیمات بنگاهها را تضمین می کند دسترسی به اطالعات درست و صحیح و کامل است.
هایک میگوید قیمتها در بازار بهصورت نظام اطالعرسانی کارآمد عمل میکنند و از
طریق فرآیند رقابت وظیفه اطالعرسانی و هماهنگ ساختن تصمیمها را انجام میدهند
(همان).
 )0خالقیت و اکتشاف بهترینها :هایک بر این باور است که رقابت همانند آزمایش در علوم
پیش از هر چیز و بهویژه یک اسلوب اکتشاف است .رقابت بهتر از هر اسلوب
شناختهشدهای ،سبب استفاده بهینه از منابع از یکسو و باال بردن شناخت اطالعات و
بنابراین تواناییهای افراد میشود (همان).
 )8رفتار عقالیی :هایک مدعی است که رقابت ،افراد و بنگاهها را وامیدارد تا برای بقاء و
موفقیت خود ،کردار عقالیی داشته باشند.
مالحظه شد که برای تف سیر و تشریح مفهوم رقابت در کالبد نهاد بازار ،نظریات اقتصادی
گوناگونی ابراز شده است و در عموم این نظریات ،اصل رقابت به معنی سعی در پیشی گرفتن بر
دیگران برای دستیابی به امکانات بیشتر در هسته مرکزی تفسیر و تشریح وجود داشت.
در مرحله بعدی این متن ،بر اساس این مفاهیم (رقابت ،تغییر ساختار ،سرمایه انسانی)،
چارچوب تئوریک طرح و بسط میشود تا بتوان به تبیین پدیده پرداخت .در طراحی یک چارچوب
تئوریک از گزارهها و مفاهیم (واژگان) نظری استفاده میشود .این مفاهیم نظری با اتکا به
نظریههای اقتصادی چارچوبی تحلیلی برای تبیین پدیدههای موردبررسی ارائه میکند .از این منظر،
لزوم شناخت معنی و محتوا این واژگان مطرح میشود تا با استناد به حدود و کارکرد این واژگان
تبیین انجام بپذیرد (در قالب چارچوب تئوریک).
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کارایی :این واژه در وهله اول اشاره به خصوصیتی از بازار دارد .بهعنوان یک مفهوم اقتصادیدر مقام محیط اقتصادی تعبیر میشود .بازاری کارآمد است که اطالعات در آن محیط بهطور کامل
بسط مییابد (از این منظر کارآمد نقطه حداکثری طیف کارایی میباشد) کارایی اقتصادی تولید به
معنی آن است که در چارچوب تکنولوژی موجود ،سالیق و ترجیحات مصرفکنندگان ،از منابع به
میزان بهینه مصرف شود .بهینگی این تصمیمها به برابر سازی نرخهای تعادلی مربوط میشود
(شاکری؛.)1831
 -2-3سرمایه انسانی
سرمایه انسانی مفهومی نظری است که پژوهشگر در این مقاله قصد دارد رفتار آن با استفاده
تغییر ساختاری بازار تبیین کند .ادبیات علم اقتصاد آکنده از مطالبی است که منجر به شکلگیری
این مفهوم شد .تا مفهوم زایندگی و تولید از حیطه سرمایه انسانی (به مفهوم کالسیک آن یعنی
ماشینآالت ،ابزار و  )...خارج شود و در درون واحدهای نیروی انسانی قرار بگیرد.
آدام اسمیت در ثروت ملل بیان میکند که انسان با آموزش به ثروتی برای خود جامعه بدل
میشود .این آموزش که مترادف با ارتقا توان تولیدی نیروی کار است را بهعنوان یکی از منابع اصلی
پیشرفت اقتصادی و افزایش رفاه میداند .اگرچه اسمیت بهصراحت واژه سرمایه انسانی را بکار
نمیبرد اما تأکید او بر تقسیمکار ،آمو زش ،تخصص و یادگیری نشان از وجود پیش فرضی درباره
قابلیت ارتقا و بهرهوری انسان دارد (رافائل.)1831 ،
توماس مالتوس با یادآور شدن رابطه تعداد فرزندان و سطح سواد والدین بر این مهم تأکید
داشت که آموزش برای آگاهی و مقابله با پیامدهای شوم رشد جمعیت ضروری است (معدن و
آسانی.)1833 ،
کارل مارکس پیش از آن جان استوارت میل به تأثیر آموزش بر طبقه کارگر اشاره داشتند و بر
آن بودند که آموزش بهمثابه شکل نوینی از سرمایه میبایست در اختیار عموم مردم قرار بگیرد تا
فاصله طبقات اقتصادی افزوده نشود (همان) .آلفرد مارشال با تأکید بر پاداشهای غیر پولی و
سرمایهگذاری بلندمدت در آموزش بر آن است که بهرهوری و توانمندی تولیدی نیروی کار را ارتقا
دهد (همان).
پس از جنگ جهانی دوم تأکید بر رشد اقتصادی (بهویژه برای کشورهای درحالتوسعه) موجب
شکلگیری مفهوم دقیق سرمایه انسانی شد .تئودور شولتز متذکر شد که آموزشوپرورش (که
مترادف با ارتقا بهرهوری کارگران است) هسته اصلی ارتقا بهرهوری عوامل تولید و دستیابی به رشد
میباشد (شولتر .) 1833 ،بسط مفهوم سرمایه انسانی در قالب یک نظریه توسط گری بکر انجام شد
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ولی با محاسبه و تطبیق نرخ بازگشت سرمایهگذاری در امر آموزش و مقایسه آت با جریان درآمدی
(ارزش فعلی) سایر سرمایهگذاریهای جایگزین عنوان کرد که نهادهای اقتصادی میزان
سرمایهگذاری خود را تا جایی افزایش دهند که نرخ نهایی بازگشت سرمایهگذاری برابر با هزینه
فرصت قابل سرمایهگذاری باشد و چنین نتیجه گرفت که در مقایسه با سرمایه فیزیکی ،افراد با
تحصیالت آموزش و توسعه مهارتهای جدید موجب انباشت سرمایه انسانی درون خود میشوند
(بکر.)0111 ،
تعاریف برآمده از ادبیات علم اقتصاد به فراخور نوع تحصیل و کاربرد در عین تشابه از افتراقاتی
برخوردار است .در اینجا به تعریف سازمان همکاریهای اقتصادی اروپا (گزارش سال  )0111بسنده
میکنیم.
انواع دانش ،مهارتها ،صالحیتها و ویژگیهایی که در درون فرد نهادینه و انباشته میشود و
این امکان را به فرد میدهد تا با ارتقا بهرهوری خود (و جامعه) امکان بهبود رفاه شخصی و اجتماعی
را فراهم آورد.
تعریف فوق ازآنجهت مکفی به نظر میرسد که بر جنبههای کلیدی زیر تأکید دارد:
الف) صالحیت و ویژگیهای ذهنی مذکور تغییر و بهبود دادههای حسی ،ادراک و شناخت
سازمانیافته را به وجود میآورد.
ب) صالحیت و ویژگیهای ذهنی مذکور تغییر و بهبود ظرفیت ارائه خدمات فیزیکی توسط
نیروی کار را موجب میشود.
پ) صالحیت و ویژگیهای ذهنی مذکور تغییر و بهبود عنصر خالقیت در عملکرد افراد را پدید
میآورد.
 -3-3بهرهوری در مقام هدف
بهره وری باالتر در استفاده از منابع محدود کنده رقابت اقتصادی است .در این مفهوم ،بهرهوری
عبارت است از نسبت مطلوبیت کلی بهدستآمده بر مجموع منابعی که برای حصول به آن
مطلوبیت ،صرف شده است .حاصل معنایی این نسبت نشان میدهد که هر واحد منبع محدود و
ارزشمند در اختیار یک واحد اقتصادی (فرد ،بنگاه ،جامعه) چه میزان مطلوبیت ،رفاه ،مقدار کاالی
جدید ،خدمات خلق میکند .از منظر یک بنگاه ،تمام نهادهای تولیدی و عوامل تولیدی میبایست
بهگونه ای (مقداری و روشی) مورداستفاده قرار بگیرند که حداکثر بهرهوری را در پی داشته باشند
(روبین؛ .)0111
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از نگاه آژانس بهرهوری اروپا ،بهره وری درجه استفاده از هر یک از عوامل تولید است .طبق این
تع ریف انسان تمایل دارد امور روزمره را با بهبود عملکرد انجام دهد و بهرهوری امکان دستیابی به
چنین هدفی را ممکن میسازد و خود جانشین هدف میشود .بهرهورتر شدن بنگاهها در یک بازار،
امکان افزایش سهم بازار را در پی دارد (ناک؛ .)0111در تحلیل مفهوم بهرهوری ،سطح بهرهوری
امکان مقایسه واحدهای اقتصادی (بنگاهها) و رتبهبندی آنها را فراهم میآورد .سطح پایین بهرهوری
میتواند نشاندهنده وجود عدم کارایی و یا عدم تمایل بنگاههای موجود نسبت به کسب فناوری
جدید یا محصول نوین باشد .سطح بهرهوری از طریق شاخصهای نرخ رشد بهرهوری -بهرهوری
نیروی کار– بهرهوری کل عوامل تولید سنجیده میشود.
 -4-3نوآوری در مقام ابزار
نوآوری از کلمه التین  Innovateبه معنی ساختن یک چیز جدید ،استخراج شده است.
شوچیتی( 8؛ ) 0111در پی شناخت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ،به نقش و اهمیت نوآوری پی برد.
بر اساس نظر وی ،نوآوری به یکی از صور زیر تجلی مییابد:
 )1معرفی و تجاری کردن محصول یا خدمت جدید و یا بهبود اساسی در کاربرد محصوالت و
خدمات موجود
 )0معرفی فرآیند تولید جدید یا بهبود اساسی در فرآیندهای موجود
 )8گشودن در بازارهای جدید
 )0ایجاد تغییرات اساسی در ساختارهای صنعتی و ساختمانی
ازاینرو نوآوری ،بهعنوان یک مفهوم نظری مورد اهمیت قرار دارد که از دو منظر تفسیر میشود:
در مقام متغیر وابسته ،به این موضوع پرداخته میشود که بنگاهها در شرایط رقابتی از طریق
چه مکانیسمهایی سطح نوآوری بنگاه خود را برای حفظ و ارتقاء بهرهوری افزایش میدهند و در
مقام دوم نوآوری بهعنوان متغیری توضیحدهنده ،عامل رقابت و حفظ بهرهوری و درنهایت پایدار
ماندن بنگاه در بازار قلمداد میشود.
در این رویکرد نوآوری ،توانایی و امکان انجام و اجرای امری ابتکاری است که به خلق محصول
یا خدمتی منجر میشود بهگونه ای که این توانایی ممکن است از هوش و استعداد افراد بهره گرفته
باشد یا از آموزش (خاستگاه نوآوری) .نوآوری فرایند ترجمه دانش به رشد اقتصادی و بهبودی
اجتماعی است که متضمن مجموعهای از فعالیتهای علمی ،فناورانه ،سازمانی ،مالی و تجاری
میباشد (فرهنگ وبستر.)0
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 -4جامعه آماری و نمونه گیری
از ویژگی های یک تبیین (تئوری) ،صادق بودن آن است .نشانه صدق تئوری ،انطباق نتایج و
پیشبینی های آن با واقعیت بیرونی است .این ویژگی ،در مقام آزمون سنجیده میشود (لیدمن،
جیمز؛.)1831
مشاهده ،شامل مجموعه عملیاتی است که طی آن مدل تحلیلی با واقعیتهای عینی و با
دادههای قابلمشاهده ،مقابله داده میشود .مشاهده یک مرحله واسطه است میان ساختن مفاهیم،
فرضیه و تحلیل اطالعات گردآوریشده در جهت آزمودن فرضیه (کیوی ریمون؛  .)1831بر این
اساس ،در این مرحله ابتدا اقدام به معرفی شاخصهایی میشود تا بتوان مفاهیم موردنظر فرضیه را
بهدقت اندازهگیری کرد و سپس نکات عملیاتی مشاهده و آزمون در باب نمونه ارائه میشود.
 -1-4شاخصهای اندازهگیری
شاخصها ،مقادیری عددی هستند برای توصیف وضعیت و تشریح ماهیت یک مفهوم (دواس؛
 .)1838تعریف شاخصها ،تالشی است برای کمی سازی مفاهیمی که در چارچوب تئوریک از آنها
بهره جستیم تا از طریق اندازهگیری ،امکان سنجش و مقایسه پدیده در شرایط مختلف به وجود
آید .بهاینترتیب به مفهوم اقتصادی عینیت داده میشود تا امکان آزمون چارچوب تئوریک فراهم
شود .در ادامه ،شاخصهای مرتبط با مفاهیم بکار رفته در فرضیه اصلی و فرضیههای مکمل ارائه
میشود؛
الف -شاخص رقابت
شاخص های اندازه تمرکز در بازار ،انحصار را به مفهوم فقدان رقابت در بازار اندازه میگیرند
(همان) .سنجش اندازه تمرکز در تقسیمبندی کلی از طریق دو نوع معیار انجام میپذیرد؛ معیارهای
مطلق و معیارهای نسبی .معیارهای نسبی صرفاً نابرابری بین بنگاهها را منعکس میکند اما
شاخصهای مطلق عالوه بر نابرابری به تعداد بنگاههای فعال در بازار نیز اشاره دارد (همان).
ازاینرو ،در این تحقیق از این معیار استفاده میشود .شاخصهای رایج در اندازهگیری میزان تمرکز
به شرح زیر است:
 شاخص هرفیندال -هیرشمن)HHI( 5

برای محاسبه این شاخص ،از مجموع مربع سهم اندازه تولید ،فروش ،نیروی کار و  ...تمام بنگاهها در
صنعت یا بازار موردنظر استفاده می شود .این شاخص به هر بنگاه وزنی معادل سهم آن بنگاه در
بازار میدهد.
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 44پائیز 1331

حمید غالمی شهبندی ،حمید شهرستانی ،هژبرکیانی و فرهاد دژپسند 63 /
N

 S2
i

HHI 

i 1

شاخص هرفیندال -هیرشمن ( )HHIبه طریق زیر تعریف میشود:
 : S2iمربع سهم بازار بنگاه  iاُم
 : Nتعداد بنگاههای موجود در بازار
1
این شاخص ،طبق طبقهبندی کمیسیون فدرال تجارت آمریکا  ،تعبیر میشود .بر این اساس ،بازاری
که شاخص  HHIآن کمتر از  1111باشد ،بازار رقابتی محسوب میشود و بازاری که شاخص HHI
آن بیش از  1311باشد ،بازار غیررقابتی بهحساب میآید (همان).
 شاخص هانا و کای

این شاخص تعمیمیافته شاخص قبل است .در شاخص قبل وزن بنگاهها به توان  0میرسید.
درحالیکه در اینجا در رابطه عمومی ،وزن معادل  αدر نظر گرفته میشود α .معادل یک پارامتر
است که توسط پژوهشگر معین میشود .هرچقدر  αمقدار بیشتری داشته باشد ،وزن و اهمیت
بنگاههای بزرگ بیشتر میشود و بالعکس .اگر    2باشد آنگاه شاخص هانا و کای معادل شاخص
هرفیندال و هیرشمن میشود.
 شاخص آنتروپی

7

آنتروپی کمیتی است که بینظمی و اختالل را در یک نظام اندازهگیری میکند (همان) .ازاینرو،
معادل مفهوم واریانس است و معیار معکوس تمرکز (رقابت) است .با افزایش آنتروپی ،تمرکز کاسته
میشود .در شکل عمومی ،آنتروپی میتواند بهعنوان یک معیار نابرابری به شکل زیر بیان شود:
N

) E   Si .log( S1i
i 1

) E  log(n

که در آن  Siسهم بازاری بنگاه و  nتعداد کل بنگاههای فعال میباشد.
وقتی مقدار این شاخص به حداکثر میرسد به این معناست که سهم همه بنگاهها یکسان است
(رقابت کامل) و عکس آن نیز صادق است.
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 نسبت تمرکز

این شاخص نشاندهنده سهم بازاری بنگاههای بزرگ در صنعت است .محاسبه این شاخص از طریق
رابطه زیر صورت میگیرد:
n

1 S

i

که در آن  C nشاخص تمرکز  nبنگاه Si ،سهم بنگاه  iاُم،

xi

i

xi

x

n

1
i

Cn 

متغیر موردنظر (تولید ،فروش،

عامل تولید ،دارایی و  )...بنگاه  iاُم و  x iاندازه کل متغیر موردنظر در صنعت است.
آشکار است که هر چه تمرکز بالتر باشد ،بازار به انحصار کامل نزدیکتر است و بالعکس .طبق
تفسیر بین 3نسبت تمرکز بیش از  11درصد ،نشان از بازار متمرکزی دارد که به ساختار انحصار
کامل نزدیک است و نسبت تمرکز کمتر از  01درصد را میتوان تا حدودی بهعنوان یک بازار رقابتی
در نظر گرفت.
بنا بر دو دلیل زیر در این تحقیق برای محاسبه میزان رقابت از شاخص فوق استفاده میشود؛
اول آنکه ،با اطالعات در دسترس و در اختیار ،امکان محاسبه آن وجود دارد .دوم آنکه این شاخص
طی حدود صفر تا  111درصد تغییر میکند و نشاندهنده میزان انحصار است .اگر این شاخص از
 111کمتر شود ،نشاندهنده عدم تمرکز یا همان رقابت است که در این متن بکار رفته است.
ب -شاخص سرمایه انسانی
در ابتدا باید یادآور شد که سرمایه انسانی ازآنجاکه ماهیت سرمایه دارد ،بهصورت یک متغیر
انباره 3اندازهگیری میشود که در تمایز با متغیرهایی میباشد که در جریان اقتصادی قرار دارند
(دورنیوش فیشر؛ .)1813
نکته دیگری که مبنای انواع محاسبات سرمایه انسانی قرار گرفته ،ماهیت سرمایه بودن این
مفهوم در مقام یک عامل تولیدی تأکید دارد (بارو و لی؛  .)0111این شناخت ماهوی ،سه رویکرد
در اندازهگیری سرمایه انسانی در پی دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
در بررسی ادبیات مفهوم سرمایه انسانی ،مالحظه میشود که تعریف سرمایه انسانی بر پایه
ویژگی های بنیادین سرمایه صورت گرفته است .مفهوم بنیادینی که مدلهای سرمایه انسانی بر آن
تأکیددارند ،ثروت است .ازاین رو ،انباشتن هر چیزی از قبیل سالمتی ،دانش ... ،در فرد و خانوار که
موجب افزایش درآمد صاحبان آن میشود ،به هزینه کسب میشود و قابلواگذاری نمیباشد را
سرمایه انسانی میخوانند (بارو و لی؛ .)0110
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طبق این تعریف سه رویکرد در محاسبه سرمایه انسانی قابلتمییز است:
رویكرد اول ،رویكرد هزینه بنیان
در این رویکرد ،ازآن رو که این سرمایه مفید و کمیاب است ،آن را ارزشمند دانسته و تهیه و
انباشت آن را مستلزم صرف هزینه میداند و بر این اساس آن را اندازهگیری میکند .در ابتدا
هزینههای مستقیم و غیرمستقیم انباشتن سرمایه انسانی به شکل تحصیالت ،تجربه ،مهارت و ...
تفکیک شده و سپس بهطور جداگانه محاسبه میشود تا نشان دهد انباشتن آن مقدار سرمایه
انسانی چه هزینهای در پی دارد (زگال؛ .)0111
رویكرد دوم :رویكرد درآمد بنیان
در این رویکرد ،سرمایه ازآنرو که در آینده درآمدی ایجاد میکند ،بازشناخته میشود (اشاره به
تعریف) .با این رویکرد میتوان نتیجه گرفت مابین ارزش واقعی سرمایه انسانی و ارزش حال ()pv
تمامی درآمدهایی که مقرر است در آینده کسب شود ،رابطه نزدیکی برقرار باشد .بر این اساس ،با
محاسبه ارزش حال مورد انتظار درآمدهای کسبشده در آینده بهواسطه بکار گیری و بهرهبرداری از
سرمایه انسانی ،می توان به معیار مناسبی برای سنجش سرمایه انسانی رسید (همان).
رویكرد سوم ،رویكرد تحصیل بنیان
در این رویکرد ،اندازهگیری ارزش سرمایه انسانی از طریق سنجش شاخصهای مربوط به
تحصیالت صورت میگیرد .مواردی نظیر نرخ باسوادی ،نرخ ثبتنام در مدارس ،نرخ ترک تحصیل،
نرخ بازگشت به تحصیل ،متوسط سالهای تحصیل در یک جامعه و نمرات آزمونها .منطق بکار
رفته در این رویکرد ،حاکی از آن است که شاخصهای فوق ارتباط تنگاتنگ با سرمایهگذاری در
تحصیالت دارند لذا شاخصهای سنجش میزان تحصیالت بهطور غیرمستقیم ،شاخصهای سنجش
سرمایه انسانی در یک جامعه می باشند (همان) .اگرچه سرمایه انسانی شامل ابعاد دیگری است و
صرفاً به تحصیالت مربوط نمیشود ،اما میتوان تحصیالت را جزء مهم این سرمایه دانست .روش
محاسبه این متغیر برای سالهای سرشماری و بهصورت متوسط برای مقاطع بین سرشماری انجام
شده است (نیلی و ...؛ .)1830
در روش کلی محاسبه ،برای سالهای سرشماری ،نیازمند دسترسی به اطالعات مربوط به توزیع
تحصیالت می باشیم .در این روش ،جمعیت شاغلی که در سطح معینی از تحصیالت قرار دارد را در
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سال های تحصیالت شاغلین در سطوح آموزشی مختلف ضرب کرده و نتیجه را بر کل شاغالن
تقسیم میکنیم .به بیان ریاضی:
n

1 L Y
i

i

i

n

i

1 L

AVL 

i

که در آن:
 Si؛ متوسط سالهای تحصیل شاغلین L i ،؛ جمعیت شاغلی که در سطح معینی از تحصیالت قرار
دارند Yi ،؛ سالهای تحصیل هر مقطع تحصیلی بهعنوان وزنi ،؛ تعداد مقاطع تحصیلی از  1تا n
میباشد.
برای محاسبه متوسط سالهای تحصیل بین دو سرشماری ،از روشهایی نظیر برازش منحنی،
آمار و بودجه خانوار ،روش بارو و لی 11و  ...استفاده میشود (همان) .در این تحقیق ،ازآنجاکه مبنای
اطالعات ،آمارگیری ساالنه است ،با محاسبه برای سالهای سرشماری مواجه میباشیم.
الزم به یادآوری است که بهمنظور کارآمدتر شدن چارچوب تئوریک بکار رفته ،از دو فرضیه
مکمل نیز استفاده شد که هرکدام بر متغیری تأکید داشت که شرایط و امکان انباشت سرمایه
انسانی را فراهم میکند .فرضیه اول بر آن بود که بنگاهها از منابع مالی و درآمدی کافی برای تأمین
هزینه و انباشت سرمایه انسانی برخوردارند و با افزایش این منابع انباشت را میافزایند .برای
اندازهگیری این متغیر میتوان از مفهوم سود خالص بنگاه بهره گرفت و آن را بهعنوان معیار شرایط
مالی و درآمدی بنگاه دانست .فرضیه دوم حاکی از آن بود که مابین تأمین زیرساختهای پیشرفته
ارتباطی و اطالعی و انباشته شدن سرمایه انسانی ،رابطهای مستقیم وجود دارد؛ چراکه این
زیرساختها ،سرمایه انسانی را بهرهورتر میسازد .برای اندازهگیری این متغیر ،هزینه بنگاهها در
موارد تکنولوژی اطالعات بهعنوان مبنا و معیار این زیرساختها اندازهگیری میشود.
 -5نمونه آماری
اینک پس از معرفی شاخصها و طریق محاسبه آنها ،عناصر فرضیه به دست میآید و میتوان با
استفاده از دادههای دنیای واقع ،فرضیه را آزمود (کیوی ،ریمون؛ .)1831
ازآنجاکه نمیتوان اطالعات تمام بازارها را آزمود ،اقدام به انتخاب میکنیم .برای این منظور ،بازار
انواع خدمات بیمهای در کشور ایران طی سالهای  1831تا  1831بررسی میشود.
ذکر دو نکته درباره بازار بیمه ایران و تناسب این انتخاب برای آزمودن فرضیه الزم است .اول
آنکه تجربه خصوصیسازی در این بازار ،مصداق تغییر ساختاری بازار به سمت رقابت میباشد .دوم،
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طی سالهای موردنظر بهره برداری از خدمات پیشرفته تکنولوژی اطالعات و ارتباطات به شکل
اتوماسیون و سایر امکانات ارتباطی گسترش یافت .گسترش این زیرساختها ،امکان بهرهبرداری
بیشتر از سرمایه انسانی را فراهم کرد ازاینرو ،بازار خدمات بیمهای ایران طی سالهای  1831تا
 ،1831نمونه مناسبی جهت برسی تأثیر ساختار بازار بر انباشت سرمایه انسانی میباشد.
-6روش پژوهش
معیارهایی برای تشخیص صحت داشتن یا نداشتن نظریهها وجود دارد .این معیارها در دو سطح
مطرح میباشند:
( )1وجود نظمهای متافیزیک و روش شناسانه درباره ساختههای ذهنی ( )0تائید تجربی:
مطابقت دادن و مواجه کردن نتایج بهدستآمده با اطالعات حاصل از مشاهده پدیده موردنظر و
درصورتیکه تطابق منطقی میان استنتاجها و آنچه مشاهده میشود وجود داشته باشد ،فرضیه تائید
میشود (ابطال نمیشود) (بالگ؛ .)1313
یک مدل ساختاری نظری ،متشکل از مجموعهای از متغیرها (که برآمده از مفاهیم هستند) و
ترکیبی از فرآیندها و سازوکارهای اقتصادی که در ارتباط بین متغیرها بروز میکند .این مجموعهها،
در چارچوبی سادهشده و انتزاعیتر نسبت به فرآیندهای دنیای واقعی قرار میگیرند و بر پایه اصول
اولیه منطق استوار میباشند (هاوسمن؛ .)0118
همان طور که یک تئوری در پی کشف علت یک پدیده و رویداد است و اینکه چرا یک پدیده
اتفاق میافتد ،مدل مکانیسمی است که به کمک آن درمییابیم چگونه و بر اساس کدام تسلسل و
توالی منطقی ،اجزاء مختلف تشکیلدهنده یک تئوری باهم در ارتباطاند (همان).
نقش و کارکرد مدل تحلیلی آن است که ارتباط میان دادهها و نتایج را تبیین کند .روش تبیین
در مدل ،از نکاتی است که ساخت مدل را تعیین می کند و خود متأثر از چارچوب تئوریک میباشد.
در این مقاله ،روش شناخت منطبق بر گونهای از روش فرضی -قیاسی میباشد.
با بازخوانی پرسش ،در می یابیم که در پی روشن ساختن رابطه بین تغییرات ساختاری یک بازار
به نفع رقابت و بیشتر انباشته شدن سرمایه انسانی بهعنوان عامل تولیدی میباشیم .برای توضیح
این رابطه با استفاده از چارچوب تئوریک دریافتیم که وقتی بازاری تغییرات ساختاری را تجربه
میکند و از وضعیت نزدیک انحصار به وضعیت نزدیک رقابت جابجا میشود ،در وهله اول ،آن
بازارها کاراتر عمل میکنند؛ یعنی بنگاههای ناتوان در رقابت ،سریعتر از بازار حذف شده و بنگاههای
کارآمد در بازار ابقاء میشوند؛ ازاینرو ،بنگاههای فعال در بازار ،تالش میکنند با ارتقاء بهرهوری
عوامل تولید ،بر رقابتمندیشان بیفزایند و سهم خود از بازار را حفظ کنند .برای رسیدن به این
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هدف ،بنگاه بر میزان نوآوری می افزاید .نوآوری در اینجا ،ارتقاء کیفی و کمی فرآیند طراحی تولید و
فروش محصول است که موجب ارتقاء بهرهوری بنگاه و بهرهوری عامل سرمایه انسانی میشود.
ازآنچه خاستگاه نوآوری ذهن انسان آموزشدیده و ماهر است ،تحت این شرایط ،بنگاه مذکور از
سرمایه انسانی بیشتری بهعنوان عامل تولید استفاده میکند .مدل تحلیلی بر آن است تا با در نظر
داشتن چار چوب فوق ،به سنجش رابطه بین تغییر ساختاری موردنظر و انباشته شدن سرمایه
انسانی بیشتر بپردازد.
نکته دیگر درباره استخراج مدل مناسب ،اشاره به مفید بودن و ساده بودن مدل دارد .مدل باید
مفید باشد تا بتواند روابط دنیای واقع را توضیح بدهد اما مفید بودن به این معنی نیست که تمام
پیچیدگیهای دنیای واقع را لحاظ کند .درعین حال ،مدل باید ساده باشد تا بتوان فرآیند آن را
شناخت؛ اما نه آن چنان ساده که تصویر نادرستی از دنیای واقع ارائه کند .در ادامه ،برای حفظ
سادگی و مفید بودن مدل موردنظر ما ،از دو متغیر کمکی استفاده میکنیم .این دو متغیر در حکم
فروض عملیاتی و معین می باشند که ارتباط مدل با دنیای واقع را تعیین و تثبیت میکنند و
درعینحال با تأمین شروط الزم ،امکان تحقق اهداف چارچوب تئوریک را فراهم میکنند.
متغیر اول به این نکته اشاره دارد که در صورتی انباشتن بیشتر سرمایه انسانی از طریق کانال
بهرهوری ،موجب ارتقاء بهرهوری میشود که در بازار مذکور (نزد بنگاهها) زیرساختهای بهرهبرداری
از سرمایه انسانی (به شکل زیرساختهای فناوریهای پیشرفته در امور ارتباطات و اطالعات) وجود
داشته باشد و بهطور همزمان با انباشته شدن سرمایه انسانی ،این زیرساختها تکمیل شود .بر این
اساس ،فرضیه عملیاتی فرعی اول استخراج میشود .طبق آن ،مابین هزینههای صرف شده توسط
بنگاهها در جهت تأمین و تجهیز زیرساختهای ارتباطاتی و اطالعاتی و انباشته شدن سرمایه
انسانی ،همبستگی وجود دارد.
متغیر دوم ،با اشاره به هزینهبر بودن فرآیند انباشت و بهرهبرداری از سرمایه انسانی (و بهطور
همزمان تأمین زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطاتی) ،به این نکته میرسد که بنگاههایی که از توان
مالی برخوردارند ،امکان انباشت و بهرهبرداری از سرمایه انسانی را دارا میباشند؛ بنابراین ،شرط الزم
برا ی انباشتن سرمایه انسانی توسط بنگاه در شرایط رقابتی ،وجود منابع مالی الزم است .دومین
فرضیه عملیاتی فرعی بهاینترتیب تصریح میشود که؛ مابین درآمد بنگاه و انباشت سرمایه انسانی
(از منظر تأمین هزینه سرمایه انسانی) ،همبستگی وجود دارد.
اینک میتوان با استناد به چارچوب تئوریک و مبانی استخراجشده ،مدل مفهومی را به شکل زیر
نشان داد:
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شكل  -1چارچوب تئوریک و مبانی استخراجشده

شکل فوق نشان می دهد که تغییر ساختار بازار در جهت رقابت ،موجی از فرآیند رقابت را در
این بازار به وجود میآورد؛ که بهطور همزمان با ورود بنگاههای بهرهور و رقابتی به بازار همراه است.
این فشار رقابتی در جهت کاستن از سهم بازار بنگاههای فعال میباشد (کاهش مساحت مستطیل
 .)Aبنگاه به منظور غلبه بر این فشار ،با استمداد از سرمایه انسانی بیشتر در قالب عامل تولیدی
نوآور ،بهرهوری بنگاه را افزایش میدهد (افزایش مساحت مستطیل  )Bکه مانع از سقوط سهم
بازاری بنگاه موردنظر میشود؛ بنابراین ،آنچه بهصورت منطقی تحلیل شد ارتباط تئوریک تغییر
ساختاری بازار و انباشته شدن سرمایه انسانی بیشتر است.
این مدل با استفاده از دو متغیر فرعی -کمکی (که بر ضرورت و امکان انباشته شدن سرمایه
انسانی توسط بنگاهها تأکید می کنند) و روابط منطقی میان مفاهیم کلیدی و تئوریک ،توضیح
میدهد که چگونه و چرا تمایل بنگاه های اقتصادی در شرایط رقابتی برای انباشت و بهرهبرداری
سرمایه انسانی افزایش مییابد.
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درعینحال ،این مدل امکان آزمون چارچوب تئوریک را فراهم میکند .همانطور که مدل ،در
شرح رابطه منطقی میان متغیرها مفید بوده است ،نشان میدهد که چه روابطی باید در مواجهه با
دنیای واقع سنجیده شود .علیت بکار رفته در بطن چارچوب تئوریک ،به ما امکان تصریح یک رابطه
علی را میدهد که میتواند مبنای سنجش مدل باشد .این رابطه حکایت از تأثیر گسترش فضای
رقابت ،تأمین زیرساختها و وجود منابع مالی الزم برای انباشت سرمایه انسانی توسط یک بنگاه
دارد:
 گسترش فضای رقابت ()Com تأمین زیرساختهای فناوری ()Tech منابع مالی و درآمدی ()Rev سرمایه انسانی ()H.C.رابطه علیت در قالب ریاضی ( Fدر اینجا به مفهوم تابعی است از)؛
)H.C.  F(Com, Tech, Rev

بیان میدارد که سرمایه انسانی بهعنوان یک متغیر وابسته را میتوان با استفاده از تغییرات
ساختاری بازار ( ،)Comتأمین زیرساختها و وجود منابع مالی ( )Revتوضیح داد .عالوه بر آن،
نشان میدهد که چگونه با تصریح یک تابع و برآورد آن ،میتوان فرضیهها را آزمون کرد.
 -7یافته های پژوهش
تا این مرحله از پژوهش ،در مقام کشف مبتنی بر روش قیاس ،با اتکا به اصول متعارف و قوانین
اقتصادی شناختهشده ،ابتدا بهتصریح مسئله و سپس به طرح چارچوب انتزاعی -تئوریک و درنهایت
استخراج فرضیه اقدام شد.
پس از جمعآوری اطالعات و دستهبندی اطالعات طبق اصول آمار استنباطی و بر اساس روابط
میان متغیرها ،رابطهای که در فرضیه (اصلی و فرعی) تصریح شد ،اندازهگیری میشود .در پایان،
اقدام به مقایسه روابط مشاهده شده با روابطی که ازلحاظ نظری فرضیه پژوهش انتظار میرود،
می شود و با محاسبه انحراف این دو مفهوم نسبت به فرضیه (تائید یا رد آن -ابطال یا عدم ابطال
آن) اظهارنظر میشود.
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 -1-7تحلیل استنباطی
در این بخش ،بهاجمال ،با استفاده از مقادیر بهدستآمده از نمونه (بازار بیمه ایران طی سالهای
 1831تا  )1831ارتباط بین متغیرها که در فرضیهها تصریح شده است ،بررسی میشود.
طی بررسی رفتار نقاط (نقاط ،حاصل رسم همزمان سرمایه انسانی و متغیرهای توضیحدهنده
میباشد) در نمودارهای فوق– بهویژه در نمودار اول– شاهد همبستگی مستقیم در رفتار نقاط
میباشیم؛ که نشان از وجود همبستگی مابین متغیرها (بهویژه سرمایه انسانی و شاخص رقابت)
دارد .در ادامه با تحلیلهای تصریح مدل آماری در قالب اقتصادسنجی نسبت به وجود یا عدم وجود
همبستگی مذکور ،اطمینان بیشتری کسب میکنیم.

نمودار  -1پراکنش انباشت سرمایه انسانی و شاخص رقابت در بازار بیمه
طی سالهای  13۳1تا 13۳1
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نمودار  -2پراکنش انباشت سرمایه انسانی و هزینه فناوری اطالعات در بازار بیمه
طی سالهای  13۳1تا 13۳1
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نمودار  -3پراکنش انباشت سرمایه انسانی و درآمد بنگاههای بیمهای در کشور
طی سالهای  13۳1تا 13۳1

تصریح مدل
بر اساس مبانی نظری ،چارچوب تئوریک و حقایق آشکارشده مدل تحلیلی ارائه شد .اینک با
محاسبه و اندازه گیری متغیرها در قالب اقتصادسنجی ضرایب مدل مذکور برآورد شده و فرضیههای
تحقیق آزمون میشوند .مدل مورداستفاده عبارت است از:
log(hc )it    1log(Com) t  2log(Tech) it   3 (RE) it  eit

که در آن؛ hc؛ سرمایه انسانیcom ،؛ شاخص رقابتTech ،؛ زیرساخت فناوری اطالعاتRE ،؛ منابع
مالی و شرایط درآمدیe ،؛ جزء اخالل و log؛ بیانگر لگاریتم است i=1 ،0 ،... ،11 .بیانگر بنگاههای
بیمهای و  t= 1831 ،... ،1831بیانگر دوره زمانی است.
فرضیههای مدل بهقرار زیر میباشد:
فرضیه اول :گسترش فضای رقابت (اندازهگیری شده توسط شاخص رقابت) بر انباشت سرمایه
انسانی تأثیر مستقیم دارد.
فرضیه دوم :گسترش زیرساخت فناوریهای اطالعات و ارتباطات (اندازهگیری شده توسط هزینه) بر
انباشت سرمایه انسانی ،تأثیر مستقیم دارد.
فرضیه سوم :بهبود شرایط مالی و افزایش منابع درآمدی (اندازهگیری شده توسط درآمد ناخالص
بنگاه) بنگاه تأثیر مستقیم بر انباشت سرمایه انسانی دارد.
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الزم به ذکر است که در قالب مدل مذکور و طی دوره زمانی  1831تا  ،1831قصد داریم بازار
بیمه را ازاینجهت بررسی کنیم که با گسترش عرصه رقابت و زیرساختهای فناورانه و بهبود
شرایط مالی بنگاهها چه رفتاری در قبال سرمایه انسانی نشان میدهند .ازاینرو در برآورد مدل از
روش دادههای تابلویی با اثرات تصادفی استفاده میکنیم (بهاینترتیب به ترکیبی از روشهای سری
زمانی برش مقطعی دست مییابیم).
نتایج حاصل از برآورد به روش اثرات تصادفی در جدول زیر خالصه شده است:
جدول  -1نتایج برآورد مدل به روش اثرات تصادفی
متغیر

ضریب

مقدار آماره t

سطح معناداری

Hc

0/0

03/1

1/1

)Hog(Com

1/18

0/0

1/10

)Log(Tech

1/11

0/3

1/1

RE

-1/3

-0/8

1/10

 1381,...,1391

R  Squared  0 / 3

) 12 / 77(%

Durbin  WatsonState  1/ 25

 90

(ماخذ :یافتههای پژوهشگر)

نتایج آزمون اثرات ثابت و تصادفی در جدول زیر خالصه شده است:
جدول  -2نتایج آزمون اثرات ثابت و اثرات تصادفی
نوع آزمون

مقدار آماره

سطح احتمال

نتیجه

F-Limmer

13/18

1/1

برآورد به روش اثرات ثابت ،درست است.

Hausman

1/11

1/33

برآورد به روش اثرات تصادفی است.

(ماخذ :یافتههای پژوهشگر)

 -۳نتیجهگیری
پرسش بنیادین پژوهش در پی تبیین و تصریح تأثیر گسترش فضای رقابت بازار ،بر انباشت
سرمایه انسانی در مقام عامل تولیدی توسط بنگاههای فعال در آن بازار بوده است .در طول مراحل
پژوهش ،بر اساس ادبیات مفاهیم ،چارچوب تئوریک و مدل تحقیق ،گسترش زیرساختهای فناوری
اطالعات (در جهت استفاده کارا از سرمایه انسانی) و وجود منابع مالی و درآمدی (جهت امکان
تأمین هزینه سرمایه انسانی) نیز بهعنوان متغیرهای توضیحدهنده وارد مدل شدند و فرضیهها (-1
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فرضیه اصلی -0 ،فرضیه مکمل) تصریح شدند .نتایج حاصل از برآورد ضرایب متغیرها (آزمون
فرضیهها) به شرح زیر است:
 -1ضریب برآورده شده شاخص رقابت ،مثبت و معنادار است .بهاینترتیب ،فرضیه اصلی
پژوهش رد نمیشود؛ یعنی بررسی نمونه معرفیشده ،حاکی از آن بوده است که تغییر ساختار بازار
به نفع رقابت (گسترش فضای رقابتی) ،موجب افزایش سرمایه انسانی انباشتهشده توسط بنگاهها
میشود.
 -0فرضیه مکمل اول ،دال بر وجود همبستگی مثبت مابین تشکیل زیرساختهای فناورانه
اطالعات و ارتباطات و انباشت سرمایه انسانی رد نمیشود (تائید میشود) .استخراج مثبت و معنادار
برای شاخص زیرساخت فناوری اطالعات (اگرچه بسیار کوچک) بر وجود این رابطه داللت میکند.
 -8فرضیه مکمل دوم ،دال بر وجود همبستگی مابین منابع مالی و درآمدی بنگاهها و انباشت
سرمایه انسانی ،با برآورد ضریب منفی و معنادار ،رد میشود (تائید نمیشود) .تفسیر این ضریب
منفی بیانگر آن است که بنگاه های بیمه در شرایط رقابتی با کاهش سهم بازار و افت منابع درآمدی
مواجه میشوند و به منظور اجتناب از مواجهه با چنین شرایطی ،انباشت سرمایه انسانی را میافزایند
تا در عرصه رقابت ،منابع درآمدی خود را حفظ کنند (در بخش ادبیات مفاهیم تصریح شد که
انباشت سرمایه انسانی از طریق تقویت فعالیتهای نوآورانه و ارتقاء بهرهوری و کارایی ،موجب حفظ
سهم بازار و منابع درآمدی میشود).
مقایسه نتایج بهدست آمده از نمونه موردبررسی و نتایج حاصل از چارچوب تئوریک ،بیانگر آن
است ک ه مدعی اصلی پژوهش (مستخرج از چارچوب انتزاعی -تئوری) در انطباق با دنیای واقع (در
محدوده نمونه موردبررسی) قرار دارد .فرضیههای مکمل (که برآمده از فرض عملیاتی بوده است) از
انطباق کامل برخوردار نمیباشد .تأمین زیرساخت فناوری اطالعات (که امکان بهرهبرداری از سرمایه
انسانی را فراهم میکند) در عرصه تئوری و دنیای واقع ،توضیحدهنده انباشت سرمایه انسانی
میباشد ولی وجود منابع مالی و درآمدی (که امکان تأمین هزینه سرمایه انسانی را فراهم میآورد)
از منظر دنیای واقع با تحلیل تئوریک انطباق ندارد؛ درحالیکه تحلیل تئوریک افزایش این منابع را
برای توضیح انباشته شدن سرمایه انسانی الزم میدید ،تحلیل دنیای واقع نشان داد که بنگاههای
برخوردار منابع مالی باالتر ،انگیزه کمتری برای انباشت و بهرهبرداری از سرمایه انسانی دارند.
در این پژوهش ،با استفاده از یک چارچوب نظری الحاقی 11تأثیر گسترش فضای رقابت بر
انباشتن و بهره برداری از سرمایه انسانی ،مورد تدقیق قرار گرفت و با یک نمونه از دنیای واقع
مقایسه شد .حاصل این فرآیند ،تأیید فرضیه اصلی پژوهش بود .با این تبیین که با تغییر ساختار
بازار به سمت رقابت (گسترش فضای رقابتی) بنگاههای فعال در بازار در شرایط رقابتی جدیدی قرار
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میگیرند که سهمشان از بازار مورد تهدید سایر بنگاهها واقع میشود .درنتیجه بنگاههای فعال در
بازار بهمنظور حفظ و ارتقاء سهم بازاری خود -در بازاری که بهمرورزمان کارآمدتر شده و بنگاههای
ناکارآمد را حذف میکند -تالش میکنند تا بر بهرهوری کل عوامل تولید (و بهرهوری تکتک عوامل
تولید) بیفزایند .یکی از کانالهای تحقق بهبود بهرهوری ،استفاده از فعالیتهای نوآورانه (در کل
فرآیند طراحی محصول ،تولید محصول و فروش محصول) میباشد .سرمایه انسانی (به مفهوم نیروی
کاری که از طریق انباشت تحصیالت ،تجربه و مهارت ،بهرهوریاش افزایش یافته است) یکی از
اهرمهای کارآمد در بسط فعالیت نوآورانه میباشد .البته بهمنظور بهرهبرداری از سرمایه انسانی،
وجود زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات الزم است که این مهم در قالب فرضیه مکمل ذکر
شد .تهدید سهم بازاری و افت منابع مالی و درآمدی در اختیار بنگاه ،بر انگیزه بنگاه مبنی بر
انباشت و بهرهبرداری بیشتر از سرمایه انسانی میافزاید .مخلص کالم ،بنگاههای اقتصادی در مواجهه
با شرایط رقابتی بهمنظور حفظ جایگاه خود در بازار ،از عوامل تولید بهرهور و روزآمد استفاده
میکنند .از مهمترین این عوامل ،سرمایه انسانی میباشد .این نتیجهگیری ،با تأکید بر رابطه بین
بازارها ،اهمیت در نظر گرفتن این ارتباط را در سیاستگذاریهای دولت نشان میدهد؛ به این
معنی که وقتی دولت از طریق سیاستهای رقابتی ،تالش میکند تا انحصار را از بازاری بزداید ،در
آن بازار تقاضا برای نیروی کار تحصیلکرده و باکیفیت افزایش مییابد؛ بنابراین ،بازار موردنظر با
عرضه آموزش (از سمت تقاضا) مرتبط میشود؛ بنابراین ،اتخاذ سیاستهای یکپارچه (به مفهوم در
نظر داشتن امکانات الزم برای تأمین سرمایه انسانی موردنیاز بنگاهها) از ناحیه دولت ،اهمیت پیدا
میکند.
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