Alireza Amini

Associate Professor, Department of Economics,
Central Tehran Branch, Islamic Azad University,
Tehran, Iran

Gholamreza Geraeinejad

Assistant Professor, Department of Economics,
Central Tehran Branch, Islamic Azad University,
Tehran, Iran

Ali Akbar Khosravinejad

Assistant Professor, Department of economics,
Central Tehran Branch, Islamic Azad University,
Tehran, Iran

Abstract
The study of the effect of education on total factor productivity is one of the important topics in
the macroeconomic literature and educational policy. However, identifying the threshold of the
effect of education on total factor productivity is of more interest to policymakers. The present
study investigates the nonlinear relationship between education and total factor productivity for
the period 1365-1397 SH (1986-2018). Average years of study have been used as an indicator of
education and the Gentle Transfer Regression (STR) model has been applied to estimate the
threshold. The results confirm the nonlinear effect of education levels on total factor productivity
and show that the quantity of education index in a two-regime structure with a threshold of 81.86
(equivalent to the average years of study 7.82 years) has a significant effect on total factor
productivity. Given that the Iranian economy has exceeded the threshold since 1390 SH (2011),
increasing the quantity of education will have a negative impact on productivity. Therefore,
reviewing the quantitative development of education and giving priority to improving the quality
of education has more priority than in past.
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بررسي تاثير تحصيالع بر بهرهوری کل عوامل ،يكي از موضوعاع مهم در ادبياع اقتصاد کالن و سياستگإاری
آموزشي بوده که مورد توجه بسياری از اقتصاددانان در سالهای اخير بوده است .شناخت حد آستانهای اثر تحصيالع
بر بهرهوری کل عوامل ،موضوع مهمتری برای سياستگذاران است .از اين رو ،مطالعه حاضر به بررسي رابطه غيرخطي
آموزش با بهرهوری کل عوامل طي دوره  0856-0817پرداخته است .برای آموزش نيز از شاخص متوسط سالهای
تحصيل استفاده شده است .به اين منظور و برای تعيين حد آستانهای تاثير تحصيالع بر بهرهوری کل عوامل از الگوی
رگرسيون انتقال ماليم ( )STRاستفاده شده است .نتايج حاصل از اجرای الگوی  STRضمن تاييد فرضيه اثرگذاری
غيرخطي تحصيالع بر بهرهوری کل عوامل ،نشان داد که شاخص کميت تحصيالع در يک ساختار دو رژيمي با حد
آستانه ( 30/35معادل متوسط سالهای تحصيل  7/32سال) بر بهرهوری کل عوامل اثر معناداری دارد .با توجه به اينكه
اقتصاد ايران از سال  0811از حد آستانهای عبور کرده است و افزايش کميت تحصيالع تاثير منفي بر بهرهوری دارد،
از اين رو ،اولويت دادن به ارتقای سطح کيفي آموزش اولويت بيشتری نسبت به گذشته دارد.
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 .2مقدمه
بهرهوری در سه برنامه توسعه اخير کشور ايران همواره يكي از مضامين مورد تاکيد برای
افزايش نرخ رشد اقتصاد و پايداری آن در طول زمان تلقي شده است .بر اين اساس ،تا سه
درصد از رشد اقتصادی هدفگذاری شده را در گرو افزايش بهرهوری و برنامهريزی برای
آن فرض کردهاند .در همين راستا ،در برنامه جامع بهرهوری کشور (مصوب هييع وزيران
در سال  )0810ضمن اشاره به مسائل اقتصادی نظير تورم ،نرخ باالی بيكاری ،پايين بودن
بازده سرمايهگذاری ،کم بودن سرمايهگذاری خارجي ،پايين بودن درآمد صادراتي کشور
بهويژه درآمدهای غير نفتي ،نسبت به توان بالقوه کشور و پايين بودن رتبه ايران در
رقابتپذيری ،توجه به مقوله بهرهوری در کنار ساير عوامل موثر ،يک ضرورع تشخيص
داده شده است .بنابراين ،اولين پرسشي که در مقابل سياستگذاران اقتصادی رخ مينمايد
اين است که بهرهوری کل عوامل توليد تحت تاثير کداميک از عوامل ،قابل ارتقا و افزايش
هستند؟
آدام اسميت 0معتقد بود که سرمايه انساني و بهرهوری نيروی کار ،هر دو با تقسيم کار
ارتباط دارند و بهبود بهرهوری نيرویکار و بخش عمدهای از مهارع و زبردستي کارگران
و تفاوع در نگرش آنها ناشي از تقسيمکار بين کارگران است ،اما نضج و تكميل نظريه
سرمايه انساني در دهه  0151ميالدی ،عرصه نويني را در تبيين عوامل ايجادکننده بهرهوری
نزد سياستگذاران و برنامهريزان رشد و توسعه گشود.
سيمون کوزنتس )0158( 2معتقد است «تجهيزاع فيزيكي ،انباشت اصلي سرمايه در
کشورهای پيشرفته نيست ،بلكه دانش آنهاست که با آزمون يافتههايشان و از طريق
کشفهای علوم تجربي و ظرفيت دانشي و مهارع جمعيت و استفاده موثر از اين دانش و
مهارعها ،ايجاد شده است .بنابراين ،مهمترين و بزرگترين عامل رشد سرانه محصول ،همانا
انباشت روزافزون دانش آزمون شده و مفيد است».

1. Smith, A.
2. Kuznets, S.
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انتشار مقاالع شولتز ،0دنيسون 2و مينسر 8در دهه  0151ميالدی که بعدها با کارهای
تفصيلي بكر 0تكميل شد ،همگي نقش سرمايهای آموزش را تقويت کردند (مهرباني.)0810 ،
به اين ترتيب ،انتظار ميرود آموزش با شكل دادن سرمايه انساني ،نقش جوهری را در ارتقای
بهرهوری نيروی کار همچنين افزايش بهرهوری در کاربرد تجهيزاع و سرمايههای فيزيكي
داشته باشد.
طي دو دهه اخير نيز پژوهشگران ،رابطه بين سرمايه انساني و بهرهوری را مورد کنكاش
قرار دادهاند .اکثر مطالعاع نشان ميدهد که سرمايه انساني تاثير مثبتي بر بهرهوری کل عوامل
توليد دارد ،اما برخي از مطالعاع مانند ساخاروپولوس و پاترينوس )2110( 6استدالل ميکنند
5
افزايش آموزش سهم قابل توجهي از افزايش بهرهوری ندارد و حتي در مواردی مانندزايرا
( )2111تاثير منفي را گزارش کردهاند.
از آنجا که کارهای پژوهشي قبلي به نتيجه يكساني نرسيدند ،ميتوان به تاثير خطي
آموزش بر بهرهوری ترديد داشت .وقتي پيوند غيرخطي بين متييرهای وابسته و مستقل وجود
داشته باشد ،ويژگي خطي ممكن است ارتباط آموزش با  7TFPرا بيش از حد ساده کند .با
توجه به نرخ بيكاری قابل توجه افراد تحصيلكرده (که قاعدتا موجب عدم جذب بخش
زيادی از اثراع تحصيالع در  TFPميشود) و عدم تطابق رشتههای تحصيلي و حتي ميزان
تحصيالع با شيل افراد ،ميتوان انتظار داشت که افزايش سالهای تحصيل شاغالن بهطور
مداوم نتواند موجب افزايش  TFPشود و غيرخطي بودن رابطه متوسط سالهای تحصيل با
 TFPاستنباط ميشود.
با توجه به موارد ذکر شده ،اين پژوهش در پي آن است که با استفاده از يک رويكرد
غيرخطي به بررسي تاثير سرمايه انساني از نوع آموزش بر بهرهوری کل عوامل بپردازد.
شناساني رابطه غيرخطي مورد اشاره ميتواند کاربرد بسزايي در بازنگری سياستهای کالن
در حوزه آموزش و بهرهوری داشته باشد .سوالي که اين پژوهش در پي پاسخ آن است،
1. Schultz, T.
2. Denison, E.
3. Mincer, J.
4. Becker, G.
5. Psacharopoulos, G, Patrinos, H.
6. Zeira, J.
7. Total factor productivity
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بررسي اين فرضيه است که آيا ارتقای سطح کمي آموزش تا يک حد آستانهای به افزايش
بهرهوری و از آن حد به بعد به کاهش بهرهوری منجر ميشود يا خير؟ اگر پاسخ اين سوال
مثبت باشد بدين معنا است که سياستگذار بايد سرعت توسعه کمي آموزش را در يک
سطح معين آهستهتر کرده و ارتقای کيفيت آموزش را در اولويت قرار دهد و يا سياستهايي
درخصوص بهبود عدم تناسب تحصيالع با شيل اجرا کند و يا استراتژی گزينشي در زمينه
توسعه کمي آموزش با رويكرد توسعهای در حوزههايي که کمبود وجود دارد ،دنبال شود.
بديهي است ،اين تييير رويكرد به تييير تخصيص بودجه دولت و منابع انساني بين کميت و
کيفيت آموزش از يک سو و بين انواع آموزش (از جنبه های مختلف مانند آموزش های
نظری و کاربردی و آموزش در رشته های مختلف) از سوی ديگر منجر خواهد شد.
در اين پژوهش ،محاسبه بهرهوری کل عوامل و متوسط سالهای تحصيل برای دوره
 0856-0817انجام شده و دامنه آن در سطح کالن اقتصاد بوده و روش اقتصاد سنجي استفاده
شده الگوی رگرسيون انتقال ماليم ( 0)STRاست.
هدف اين پژوهش اندازهگيری متوسط سالهای تحصيل و حد آستانهای آموزش در
سطح کالن و برای کل اقتصاد (تجميع شده کل بخشهای اقتصادی) است و بررسي سطوح
آستانهای به تفكيک بخشهای اقتصادی محدوديت اين پژوهش است.
پژوهش حاضر در شش بخش سازماندهي شده است .بعد از مقدمه در بخش دوم و سوم به
ترتيب مباني نظری و پيشينه پژوهش مرور خواهد شد .در بخش چهارم روش پژوهش بررسي
خواهد .در بخش پنجم به تجزيه و تحليل دادهها و در بخش ششم برآورد مدل ميپردازيم و
در بخش هفتم ،نتيجهگيری و پيشنهاداع ارائه ميشود.

 .1مباني نظري
با توجه به هدف پژوهش که بررســي رابطه ســرمايه انســاني از نوع آموزش و بهرهوری کل
عوامل اسـت و ارتقای بهرهوری ،عامل موثری در رشـد اقتصـادی اسـت به بررسي اجمالي
نظرياع رشـد خواهيم پرداخت .نظرياع رشــد به دو دســته تقســيم ميشــوند :نظرياع رشد
برونزا و درونزا.

1. Smooth Transition Regression
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نظريــاع رشـــد برون زا ،منــابع رشـــد را بــه عوامــل برون زا ارتبــاط مي دهنــد .نظريــه
نئوکالســيکها در چهارچوب نظرياع رشــد برونزا که اولين بار توســط ســولو 0در ســال
 0165مطرح شــد ،درصــد زيادی از رشــد اقتصــادی را به يک متيير برونزا (پيشــرفت فني)
نسبت ميدهد.
سـولو نرخ رشـد اقتصـادی را ناشـي از نرخ رشـد کار و نرخ رشد سرمايه (که آنها ،منابع
سـنتي يا متعارف ناميده ميشوند) و نرخ رشد بهره وری کل عوامل ميداند .رشد بهرهوری
کل عوامل به صــورع تفاضــل ميان رشــد توليد و متوســط موزون نرخهای رشــد نهادهها
توضيح داده ميشود که به آن پسماند سولو 2نيز گفته ميشود.
در مقابل ،تئوری های رشد درونزا ،منابع رشد را به عوامل درونزا و داخل الگو نسبت
ميدهند .تئوریهای رشد درونزا به طور عمده به سه شاخه تقسيم ميشوند :مدلهای رشد
مبتني بر  R&Dيا اقتصــاد انديشــهها ،مدلهای رشــد مبتني بر ســرمايه اجتماعي و مدلهای
رشــد مبتني بر ســرمايه انســاني .براســاس اين طبقهبندی ،نرخ رشــد بهرهوری کل عوامل به
عوامل متعددی از جمله سرمايه انساني ،دانش و فناوری و سرمايه اجتماعي بستگي دارد.
سـرمايه انسـاني ،سـرمايههای مولدی اسـت که در وجود انســانها جمع شــده است .اين
ســـرمـايـهها شـــامل مهارعها ،تواناييها ،انديشـــه ها ،ســـالمتي و ...اســـت که ناشـــي از
ســرمايهگذاری در آموزش ،برنامههای کار آموزی و مراقبتهای پزشــكي اســت (تودارو،8
 .)0811به عبارع ديگر ،سرمايه انساني متاثر از آموزش ،سالمت و مهارع است که با توجه
به هدف پژوهش حاضر ،تنها سرمايه انساني از نوع آموزش مورد بررسي قرار ميگيرد.
رابطه بين رشـد و سـرمايه انسـاني را در دو چهارچوب اصلي ميتوان مورد بررسي قرار
داد:
0
 روش اول از کار لوکاس ( )0133نشاع ميگيرد .او در مقاله معروف خود در مورد رشددرونزا به نام «در باب مكانيزمهای توســعه اقتصــادی» 6از انباشــت ســرمايه انساني به عنوان
منبع رشد پايدار ياد مي کند .لوکاس به طور خاص بين دو منبع انباشت سرمايه انساني؛ يعني

1. Solow, R.
2. Solow residual
3. Todaro, M.
4. Lucas, R.
5. On the Mechanics of Economic Development
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آموزش و يادگيری از طريق انجام کار 0تمايز قائل ميشود .چون در اين ديدگاه ،رشد ابتدا
از انباشـت سـرمايه انسـاني ناشـي ميشود؛ بنابراين ،اختالف در نرخهای رشد بين کشورها،
بيشـتر به تفاوع در نرخ های انباشـت سـرمايه انســاني طي زمان در اين کشــورها نسبت داده
ميشود.
2
 روش دوم که به مقاله نلســون و فلپس ( )0155بر ميگردد ،رشــد را ناشــي از موجودیســرمايه انســاني 8ميداند که به نوبه خود توانايي يک کشــور در نوآوری و رســيدن به پای
کشـــورهای پيشـــرفتهتر را تحت تاثير قرار ميدهد .بنابراين ،تفاوع در نرخهای رشـــد بين
کشـورها ،ناشـي از تفاوع در موجودی سـرمايه انساني و به تبع آن تفاوع در توانايي آنها
در ايجاد رشد تكنولوژيكي است.
پس از بررســي اجمالي مباني نظری ســرمايه انســاني در ادامه به بررســي کانالهای اثر
آموزش بر بهرهوری ميپردازيم.
مشــارکت آموزش در کارايي و بهرهوری توليد را ميتوان به ســه عامل و يا اثر متفاوع
اثرکاری ،توانايي تخصيص و توانايي ابداع تقسيمبندی کرد.
 اثر کاری ،مربوط به تواناييهايي در نيروی کار اســت که از آموزش نشــاع گرفته است.اين تواناييها ســبب ميشــود تا نيروی کار بتواند وظيفه محوله را ســريعتر و با کيفيت بهتر
انجام دهد .توانايي تخصــيص ،مهارع انتخاب امكان های مختلف توليد اســت .اين توانايي
مسـتلزم قوه شـناخت ،دانش ،مهارع و همچنين قضاوع بوده و عامل سوم توانايي ابداع و
نوآوری اســـت که بيشـــک ميتواند در افزايش بهرهوری بســـيار موثر باشـــد (عمادزاده،
 .)0851بنـابراين ،کـانالهای متفاوتي که از طريق آنها آموزش بر بهرهوری کل عوامل اثر
ميگذارد را ميتوان در پنج بخش توصـــيف کرد .افزايش خالقيت و نوآوری يكي از اين
کانالها اســت که منتج از افزايش ســطح تحصــيالع اســت و روشهای انجام کار را بهبود
ميدهد.

1. Learning by Doing
2. Nelson, R. & Phelps, E.
3. Stock of Human Capital
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رومر )0111( 0معتقد اســـت آموزش ،قدرع ابداع و نوآوری را افزايش ميدهد که در
نتيجه موجب ايجاد تكنولوژیهای جديد شده و با افزايش بهرهوری توليد ،ميتواند موجب
بهبود رشد اقتصادی شود.
 دومين کانال ،اثراع ســرريز نيروی انســاني با تحصــيالع باال بر ســاير کارکنان کم ســواداســـت و بـاعـث ارتقای بهرهوری آنها ميشـــود .در اين حالت ،نيروی کار آموزش ديده
ميتواند موجب آموزش غيررسمي و حين کار نيروی کار غيرماهرشود.
 سومين اثر ،مربوط به اثر تحصيالع بر تشخيص بهتر کار درست و درست انجام دادن کاراســت .ســيمون کوزنتس ( )0158معتقد بود که ســرمايهگذاری درآموزش منبع مهمي برای
تشــكيل ســرمايه انســاني ،نظير توانا ســاختن نيروی کار و پيشــرفت فني در توليد محســوب
ميشود و سرمايه انساني را عامل مهمي در توسعه اقتصادی کشور به حساب ميآورد.
 چهارمين کانال ،اثر تحصــيالع بر اســتفاده درســت از ماشــي آالع و تجهيزاع و تواناييانجام کار با تجهيزاع با تكنولوژی جديد اسـت .براساس نظريه نلسون و فلپس ،نقش اصلي
آموزش ،افزايش ظرفيـت افراد اســـت .فرد آموزش ديـده هم ميتوانـد ابـداع کند و هم با
فناوریهای جديد تطبيق پيدا کرده و نشـر فناوری در اقتصاد را تسريع کند .بنابراين ،نلسون
و فلپس ،سطح دستيابي به تحصيل را عامل ارتقای بهرهوری ميدانند.
 پنجمين کانال ،اثر تحصـــيالع باال بر اســـتفاده از فناوری اطالعاع و ارتباطاع و تجارعالكترونيک اســت .عواملي همچون اصــالح ســازماني و بهکارگيری تكنيکهای مديريتي،
ارتقـای تكنولوژی و ابـداعـاع جـديد و فناوری اطالعاع و ارتباطاع موجب رشـــد توليد
ميشوند که اين رشد را نميتوان با رشد عوامل توليد توضيح داد.
در دهههای اخير ،رابطه بين سرمايه انساني و بهخصوص آموزش با رشد يا بهرهوری مورد
بحث قرار گرفته است .بسياری از تحقيقاع نشان داده که تحصيالع ،تاثيراع بالقوهای بر
بهرهوری دارد .مطالعاع موجود بيشتر از مدلهای خطي تاثير آموزش بر بهرهوری استفاده
ميکنند که ممكن است برآورد خوبي باشد و با بسياری از رويكردهای نظری مطابقت داشته
باشد .با اين حال ،رابطه بين آموزش و بهرهوری ممكن است به دليل کاهش بازده در طول
زمان غيرخطي باشد ( .)Keller, K, R, 2006دليل اصلي اين کاهش بازده ،عدم تطابق

1. Romer, P.
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تحصيالع و مهارع افراد با شيل 0است .بهعنوان مثال ،در بسياری از مشاغل ،افراد با مدرک
کارشناسي ارشد و گاه دکتری ،وظايفي را انجام ميدهند که بهطور معمول يک فرد با
تحصيالع کارشناسي هم ميتواند انجام دهد و اين نكته موجب عدم تاثير و يا حتي تاثير
منفي سالهای تحصيل بيشتر افراد بر بهرهوری (به داليل انگيزشي) ميشود .به عبارع
روشنتر ،اگر از يک فرد ليسانسيه بهجای فوقديپلم در يک پست شيلي استفاده شود که
برای آن سطح تحصيالع فوقديپلم کافي است ،افزايش توليد ايجاد شده در مقايسه با
دستمزد بيشتری که بابت تحصيالع باالتر بايد پرداخت شود ،کمتر خواهد بود .در واقع،
ابتدا که سطح تحصيالع نيروی کار در اقتصاد پايين است با افزايش سطح تحصيالع و
استفاده از نيروی کار با تحصيالع باالتر در پستهای شيلي که به سطح آموزش باالتر نياز
دارند ،افزايش توليد ايجاد شده بيشتر از افزايش دستمزد پرداختي بابت تحصيالع باالتر
است (يعني استفاده بهينه از نيروی کار آموزش ديده) ،اما به تدريج با افزايش سطح
تحصيالع نيروی کار و پر شدن پستهای شيلي نيازمند تحصيالع باالتر به وضعيتي
ميرسيم که نيروی کار با تحصيالع باال به اجبار در پستهای شيلي مشيول به کار ميشوند
که نياز به آموزش کمي دارند (يعني استفاده نابهينه از نيروی کار آموزش ديده) و در چنين
شرايطي ،افزايش توليد ايجاد شده در مقايسه با دستمزد بيشتر ،پرداختي کمتر خواهد شد و
بازدهي نهايي نزولي آموزش برقرار ميشود.
از منظر ديگر ،در اقتصـادهای در حال توسـعه که سيستم اقتصادی امكان جذب و ايجاد
خروجي مناسـب برای افراد با تحصيالع دانشگاهي را ندارد ،غيرخطي بودن تاثير آموزش
بر  TFPبيشتر مورد انتظار است.
در پيشينه پژوهش به بررسي شواهد تجربي روابط متفاوع آموزش و  TFPدر مطالعاع
مختلف ميپردازيم.

 .8پیشینه پژوهش
در اين قســمت ،نتايج مطالعاع تجربي درخص ـوص رابطه ســرمايه انســاني با بهرهوری مورد
بررسـي قرار مي گيرد .همانطور که پيشتر بيان شد در برخي از مطالعاتي که رابطه خطي بين
ســرمايه انســاني و بهرهوری را مورد آزمون قرار دادهاند ،تاثير مثبت آموزش بر  TFPتاييد
1. Mismatch
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ميشـــود .مطالعاتي مانند فير و ايار )2110( 0و اميني و مصـــلي ( 0837و  )0811از اين نوع
مطالعاع هستند.
نتيجـه برخي مطـالعـاع ،مانند بنوس و کارابيانيس )2105( 2و وهاب و کفلي)2107( 8
تاثير منفي ســرمايه انســاني يا آموزش با بهرهوری را نشــان ميدهد .برخي مطالعاع نيز مانند
ســـاخـاروپولوس و پاترينوس )2110( 0عنوان کردهاند که هيچگونه رابطهای بين ســـرمايه
انسـاني و بهرهوری مشـاهده نشده است .نتايج متفاوع و متناقض بهدست آمده درخصوص
اثراع سرمايه انساني بر بهرهوری ميتواند اين فرضيه را به ذهن متبادر کند که احتماال رابطه
غيرخطي ســرمايه انســاني بر بهرهوری رد نميشــود .در ادامه ،مطالعاتي که رابطه ســرمايه
انساني و  TFPرا غيرخطي در نظر گرفتهاند ،بررسي ميشوند.
لوپز 6و همكاران ( )2115در مقالهای به بررسي ارتباط اثراع آستانهای سرمايه انساني با

بهرهوری در مناطق اسپانيا در شرايط باز بودن اقتصاد در دوره  0131-2111پرداختند .آنها

از تابع توليد کاب -داگالس 5استفاده کرده و برای محاسبه بهرهوری کل عوامل از شاخص
ديويژيا 7اسـتفاده کردهاند .همچنين متيير سرمايه انساني از نسبت شاغالن دارای تحصيالع
متوسـطه و عالي به کل شاغالن بهدست ميآيد .نتايج پژوهش ،يک سری سطوح آستانهای
را براسـاس سـطوح سرمايه انساني ارائه ميدهد که هر چه سرمايه انساني از حدود آستانهای
باالتر باشـد ،منافع حاصـل از باز بودن اقتصـاد بر بهرهوری به مراتب بيشـتر است .به عبارع
ديگر ،تجارع ،سرمايهگذاری مستقيم خارجي و سرريزهای  R&Dبين منطقهای ،گسترش
دانش و پذيرش فناوریهای پيشــرفتهتر را تســهيل ميکند که اين موضــوع ميتواند رشــد
بهرهوری کل عوامل ( )TFPرا تسـريع کند .در واقع ،دانش محلي باالتر و بين المللي شدن
منجر به رشد  TFPميشود.
کروگر و لينــدال )2110( 3مبحــث رابطــه غيرخطي آموزش و رشـــد را مورد بررســـي
قراردادهاند .آنها نمونه کشــورهای خود را براســاس ســرمايه اوليه انســاني به ســه زير نمونه
1. Aiyar, S. & Feyrer, j.
2. Benos, N. & Karagiannis, S.
3. Wahab, A. & Kefeli, Z.
4. Psacharopoulos, G. & Patrinos, H. A.
5. Lopez, E, et al.
6. Cobb–Douglas Production Function
7. Divisia
8. Krueger, A. B. & Lindahl, M.
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تقســيم کردند و به نتايج متفاوتي دســت يافتند .آنها نتيجه گرفتند که آموزش و پرورش به
ترتيب تاثير مثبت و منفي بر رشد اقتصادی در زير نمونه کشورهايي با پايين ترين و باالترين
ســطوح آموزشــي دارد .نتايج پژوهش نشــان داد که آموزش از نظر آماری به طور مثبت و
معناداری با رشـد ،تنها برای کشـورهايي با پايينترين سـطح تحصـيالع مرتبط است .برای
گروهي از کشــورها که از لحاظ متوســط ســالهای تحصــيل در ميانه و باالی کشــورها قرار
دارنـد ،آموزش بر رشـــد اقتصـــادی بيتـاثير بوده و يـا تاثير منفي ميگذارد .يافتههای اين
پژوهش بر مشاهداع لوئيس )0150( 0تاکيد ميکند که «نميتوان يک خط مستقيم ساده را
در رابطه با آموزش به رشـد اقتصـادی ترسـيم کرد» .نويسـندگان دريافتند که رابطه سرمايه
انســاني به شــكل  Uمعكوس و اوج آن در  7/6ســال تحصــيالع اســت .با توجه به اينكه
ميانگين ســالهای تحصــيل در کشــورهای  2OECDدر ســال مطالعه  3/0بوده اســت .اين
نويسـندگان خاطرنشـان مي کنند که به طور متوسـط کشورهای  OECDدر زمينه پيشرفت
تحصيلي در قسمت نزولي قرار دارند.
دورماز و پابوجو )2103( 8در پژوهشــي به بررســي تاثير هزينه های آموزشــي دولت بر
بهرهوری نيروی کار در بخش توليد ترکيه طي دوره  2100-2106و با اســـتفاده از روش
 0ARDLپرداختند .يافتههای پژوهش ضــمن عدم رد فرضــيه رابطه غيرخطي بين هزينههای
آموزش و بهرهوری نيروی کار ،نشــان ميدهد که تيييراع مثبت در هزينههای آموزشــي
تاثير منفي بر بهرهوری نيروی کار و تيييراع منفي در هزينههای آموزشـــي تاثير مثبتي بر
بهرهوری کار دارد.
راموس و مورال )2101( 6در مقالهای با عنوان آموزش و رشد اقتصادی به بررسي اهميت
آموزش در رشـد اقتصـادی و همچنين غيرخطي بودن رابطه آموزش و رشد ميپردازند .در
اين خصــوص از دادههای ســری زماني برای دوره  0170-2108برای کشــور اســپانيا و از
روش اقتصــاد ســنجي انتقال ماليم ( )STRاســتفاده کردهاند .مدلهای برآورد شــده نشــان
ميدهد که چگونه تيييراع در آموزش و پرورش (زمان فعلي يا يكي دو دوره قبل) تاثيراع
غيرخطي بر رشــد اقتصــادی فعلي ايجاد ميکند .با توجه به نتايج بهدســت آمده ،تجزيه و
1. Lewis, W, A.
2. Organisation for Economic Co-operation and Development
3. Durmaz, A. & Pabuçcu, H.
4. Autoregressive distributed lag
5. Ramos, L. & Mourelle, E.
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تحليل خطي شـواهدی را به نفع همبسـتگي مثبت بين تحصيالع و رشد اقتصادی نشان داده
است .هرچه سطح تحصيالع (اعم از متوسطه و عالي) باالتر باشد ،رشد اقتصادی هم باالتر
اسـت .اما در بخش غيرخطي ،بعد از حد آسـتانه و جايي که رژيم عوض ميشود ،آموزش
تاثير منفي بر رشد اقتصادی دارد.
در مطالعاع داخلي نيز موســوی و همكاران ( )0810در پژوهشــي با عنوان «تاثيرســرمايه
انسـاني بر رشد اقتصادی در ايران» يک رويكرد غيرخطي با استفاده ازدادههای ساالنه دوره
 0831-0806اقتصــاد ايران و با بهکارگيری روش غيرخطي  STRبه بررســي تاثيرســرمايه
انســاني بر رشــد اقتصــادی در ايران پرداختهاند .با تاييد رابطه بهکارگيری روش غيرخطي
بين متييرها ،تيييراع لگاريتم ســرمايه انســاني دوره جاری به عنوان متيير انتقال انتخاب و
مدل رگرســيون انتقال ماليم با تابع انتقال الجســتيک ( 0)LSTRدو رژيمي پذيرفته شــده
اســت .در واقع ،اثرگذاری رشــد ســرمايه انســاني بر رشــد اقتصــادی در دو رژيم مختلف
متفاوع است .در ادامه ضرايب مدل برآورد و مقدارآستانه برای متيير انتقال  0/13محاسبه
شده و فرضيه رابطه غيرخطي بين سرمايه انساني و رشد رد نشد.
همانطور که در پيشـينه پژوهش بررسي شد درخصوص رابطه آموزش با بهرهوری کل
عوامل و گاه رشــد اقتصــادی ،غيرخطي بودن و حد آســتانهای داشــتن ســرمايه انســاني و
بـهخصـــوص آموزش دور از انتظـار نيســـت .ارتقای آموزش تا يک حد معين ميتواند در
اقتصـــاد تاثير مثبت داشـــته باشـــد و افزايش بيش از حد آســتانهای ،ميتواند در اثر کاهش
بـازدهي آموزش منجر بـه کاهش بهرهوری شـــود .همان طوری که پيشـــتر مالحظه شـــد،
مطـالعـاع لوپز و همكـاران ( ،)2115کروگر و لينـدال ( ،)2110دورمـاز و پابوجو (،)2103
راموس و مورال ( )2101و موسوی و همكاران ( )0810رابطه غيرخطي آموزش با بهرهوری
يا رشد اقتصادی را رد نميکنند .بنابراين ،در پژوهشهای بررسي شده ،فرضيه وجود رابطه
غيرخطي بين سرمايه انساني و بهرهوری کل عوامل و يا رشد اقتصادی رد نميشود.

 .0روش پژوهش
با توجه به اينكه هدف اين پژوهش بررسـي رابطه غيرخطي کميت آموزش و  TFPاست به
معرفي مدل  LSTRميپردازيم.
1. Logistic Smooth Transition Regression
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مدل رگرســيون انتقال ماليم يک مدل رگرســيون غيرخطي اســت که در آن انتقال از يک
برازش خطي به سـوی برازش ديگر بهصـورع ماليم صورع ميگيرد ( Lutkepohl, L.,
) .2004برخي محققين و بهطور شاخص تراسورتا )0113( 0اين مدل را توسعه دادند .مبنای
اين مدلها هم اين اسـت که چون متييرهای ســری زماني طي زمان ،رفتار ثابتي ندارند برای
تبيين آنها بايد از مدل های غيرخطي کمک گرفت .براساس مدل رگرسيوني انتقال ماليم،
همه فرآيندها تيييراع شــديد حول نقطه آسـتانه ندارند و تيييراع در پارامترها به آهســتگي
نيز صـورع ميگيرد .در اين مدلها ،انتقال بين رژيمهای مختلف بهوسيله تابع لجستيک 2و
يا تابع نمايي 8صورع ميگيرد.
تراسـورتا ( ،)2110مدل  STRبا تابع انتقال لجستيک را بهصورع رابطه ( )0معرفي ميکند
کــه در آن  ∅′ = (∅0 , ∅1 , … , ∅p )′بــردار پــارامــتــرهــای خــطــي و = θ′
 (θ0 , θ1 , … , θp )′بردار پـارامترهـای غيرخطي مـدل اســـت Ut .جمله خطا بوده و فرض
ميشود دارای ميانگين صفر و واريانس محدوده  σ2است.
yt = ∅′ ωt + (θ′ ωt ). G(γ, c, st ) + Ut

( )0

همچنين تابع  Gيک تابع لجسـتيک ،پيوسته و کراندار بين صفر و يک به صورع رابطه
( )2است.
( )2

−1

,γ > 0

K

)}) G(γ, c, st ) = (1 + exp {−γ ∏(st − ck
K=1

تابع ( Gرابطه ( ،))2يک تابع الجستيک است که در آن  sنشانگر متيير انتقال γ ،پارامتر
ســرعت انتقال و cپارامتر حد آســتانه و يا محل وقوع تييير رژيم اســت .همچنين  Kتعداد
دفعاع تييير رژيم را نشـــان ميدهد .متيير  sبنابر بررســـي لين و تراســـورتا )0110( 0و ون

1. Terasvirta, T.
2. Logistic function
3. Exponential function
4. Lin, C. & Terasvirta, T.
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ديـک و همكـاران )2111( 0ميتوانـد وقفـههای متيير درونزا و برونزا ،روند زماني ،خود
متيير برونزا و يا تابعي از متييرهای درونزا و برونزا باشد.
جهت شـــناخت و بررســـي بيشـــتر ويژگيهای مدل  ،LSTRمطابق با روش ون ديک
( )0111فرض شـده اسـت که متيير وابسـته  yتنها تابعي از مقادير وقفه دار خود باشد که در
اين صورع با فرض يک تابع انتقال دو رژيمي رابطه ( )8را خواهيم داشت.
( )8

) yt = (θ0 + θ1 yt−1 + ⋯ + θp yt−p
) + (∅0 + ∅1 yt−1 + ⋯ + ∅p yt−p )G(γ, c, st
+ Ut

و
1
})1 + exp{−γ(st − c

= ) G(γ, c, st

الگوی ارائـه شـــده در رابطـه ( ،)8يک الگوی دو رژيمي اســـت که پارامتر مكان ()c
نقطهای مابين دو رژيم حدی  G(γ, c, st ) = 0و  G(γ, c, st ) = 1را نشـــان ميدهدγ .
نشانگر سرعت انتقال بين رژيمها بوده و مقادير بيشتر  γنشاندهنده تييير سريعتر رژيم است.
چنانچه  γ = 1باشــد ،انتقال بين دو رژيم آرام و با افزايش مقادير به  6 ،2/6و  26ســرعت
انتقال از يک رژيم به رژيم ديگر سريعتر ميشود.
هنگـامي کـه ∞ →  γو  st > cباشدآنگاه  G=1بوده و زماني که  st < cاســـت
 G=0خواهد بود .بنابراين ،رابطه ( )8به يک مدل آستانهای ( 2)TRو هنگامي که γ = 0
باشــد به يک مدل رگرســيون خطي تبديل ميشــود ( Aslanidis, N. & Xepapadeas,
).A., 2005
 .2-0روش برآورد مدل STR

برآورد مدل  STRبه اين شكل است درگام اول بايد الگو تشخيص داده شود .اين مرحله با
تنظيم يک مدل خطي  ARبه عنوان نقطه شروع تحليل مورد استفاده قرار ميگيرد .در ادامه
1. Van Dijk, et al.
2. Threshold Regression
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آزمون وجود رابطه غيرخطي بين متييرها ،انتخاب متيير انتقال و تصــميمگيری درخصــوص
تعداد مرتبههای تييير رژيم صـورع ميگيرد .بدين منظور ،رگرســيون تقريبي ارائه شده در
رابطه ( )0براساس بسط تيلور تابع انتقال رابطه ( )3استفاده شده است.
( )0

3
′

yt = β 0 ωt + ∑ β′ 0 ω
̃ t sj t
j=1

 ωt = (1, ωاســـت .اگر  stقســـمتي از  ωtنباشـــد ،رابطه ( )6را
در رابطه (̃ t )′ ،)0
خواهيم داشت.
( )6

3
j

′

′

yt = β 0 ωt + ∑ β 0 ωt s t
j=1

برای آزمون خطي بودن از آماره آزمون  Fاسـتفاده ميشود که فرضيه صفر خطي بودن
مدل بهصـورع  H0 = β1 = β2 = β3 = 0است .چنانچه فرضيه خطي بودن رابطه بين
متييرها رد شـود به منظور تشـخيص نوع الگوی غيرخطي ســلســله آزمونهای ارائه شده در
رابطه ( )5روی مدل کمكي رابطه ( )0انجام ميشود.
( )5

1.H04 : β3 = 0
2.H03 : β2 = 0 , β3 = 0
3.H02 : β1 = 0 , β2 = β3 = 0

آمارههای آزمون مربوط به فرضـيههای صفر رابطه ( )5به ترتيب با  F3 ،F4و  F2نمايش
داده ميشود .چنانچه فرضيه  H03رد شود ،الگوی  LSTRبا دو بار تييير رژيم و يا الگوی
انتقال رژيم نمايي تاييد ميشــود که در اين حالت با آزمودن فرضــيه  c1 = c2ميتوان بين
اين دو گزينه انتخاب کرد .درحالت رد فرضـــيههای  H04و  H02الگوی LSTRبا يكبار
تييير رژيم انتخاب ميشود.
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گام دوم تخمين الگوی  ، STRبرآورد مدل اســت .گام آخر نيز ارزيابي الگو اســت که در
اين مرحلـه تحليل گرافيكي به همراه آزمونهای مختلف مانند آزمونهای عدم وجود خطاهای
خود همبستگي ،ثابت بودن پارامترها و نرمال بودن است (.)Terasvirta, T., 2004

 .0تجزیه و تحلیل دادهها
برای برآورد مدل بايد متيير متوسط سالهای تحصيل به عنوان شاخصي ازکميت تحصيالع
و همچنين بهرهوری کل عوامل محاسبه شوند.
متوسط سالهای تحصيل ،ميانگين تعداد سالهايي را که صرف تحصيل ميشود ،بيان
ميکند .برای محاسبه متوسط سال های تحصيل شاغالن از نتايج طرح آمارگيری نيروی کار
مرکز آمار ايران و مجموعه آمارهای سری زماني شاخصهای کليدی بازار کار ايران ،منتشر
شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (اميني )0810 ،استفاده ميکنيم .بدين منظور ،ابتدا
تعداد شاغالن باسواد در هر مقطع تحصيلي شامل ابتدايي ،متوسطه  0و  2و دانشگاهي را در
ميانگين تعداد سال های تحصيل آن مقطع ضرب ميکنيم .با جمع جبری نتايج حاصل،
مجموع سالهای تحصيل شاغالن بهدست ميآيد که پس از تقسيم مجموع سالهای تحصيل
شاغالن بر کل شاغالن ،متوسط سالهای تحصيل بهدست ميآيد (رابطه (.))7
( )7

∑ni=0 Li Mi
TL

= EA

در رابطه ( ،)7متوسط سالهای تحصيل X i ،شاغالن با مقاطع تحصيلي متفاوعM i ،

ميانگين تعداد سالهای تحصيل هر مقطع و  TLکل شاغالن است.
در مطالعه حاضر ،برای محاسبه سطح بهرهوری کل عوامل از روش ديويژيا استفاده مي-
کنيم .با توجه به اينكه آمارهای سری زماني درخصوص سهمهای عوامل از توليد وجود
ندارد بنابراين ،از روش سولو برای برآورد کشش توليدی سرمايه استفاده ميکنيم .در روش
سولو ،تابع توليد به صورع رابطه ( )3تعريف ميشود که مبتني بر فرض پيشرفت تكنولوژی
بي طرفيا خنثي از نوع هيكس 0است.
1. Hicks
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( )3

) Vt = At F (K t , Lt

در رابطه ( At ،)3برآوردی از بهرهوری کل عوامل توليدی است .در اين روش ،يک فرم
تابعي معين برای تابع توليد در نظر گرفته شده ،سپس پارامترهای آن با استفاده از تكنيکهای
اقتصاد سنجي برآورد ميشود .سولو توابعي به فرم کاب -داگالس را جهت محاسبه بهرهوری
کل عوامل توليد توصيه ميکند .فرم عمومي يک تابع توليد از نوع کاب -داگالس بهصورع
رابطه ( )1است (اميني.)0810 ،
V = AK α Lβ

( )1

در رابطه ( A ،)1پارامتر بهرهوری β ،و  αبه ترتيب کششهای توليدی کار و سرمايه
هستند .در مواردی که بازدهي ثابت نسبت به مقياس وجود دارد ،تابع توليد فقط دارای يک
پارامتر است (رابطه (:))01
()01

V = AK α L1−α

در حالتي که بازدهي ثابت نسبت به مقياس وجود دارد ،يعني ،α+β=1ميتوان تابع توليد
را به شكل سرانه برآورد کرد (رابطه (.))00
()00

α

K

V

L

L

) (( ) = A

پس از لگاريتم گرفتن از طرفين رابطه ( )00و برآورد معادله رگرسيون ،پارامترهای معادله
از جمله کشش توليدی سرمايه برآورد مي شود .0برآورد تابع توليد با قيد همگني خطي
دارای اين ويژگي است که مجموع کششهای توليدی برابر يک است و کششهای تخمين
زده شده تقريب نزديكي برای سهمهای عوامل از توليد هستند .2لوپز و همكاران)2115( 8
 .0برای مطالعه بيشتر در خصوص روشهای محاسبه بهرهوری به اميني( )0810مراجعه فرماييد
 .2تحت شرايط رقابت کامل و برقرار بودن بازدهي ثابت نسبت به مقياس ،کشش های توليدی کار و سرمايه دقيقا با
سهمهای عامل کار و سرمايه از توليد برابر هستند.
3. Lopez, et al.
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نيز در پژوهش بررسي اثر آستانهای سرمايه انساني بر بهرهوری کل برای محاسبه بهرهوری
کل عوامل از تابع کاب -داگالس و شاخص ديويژيا استفاده کردهاند.
پس از تشكيل تابع توليد و جمعآوری آمارهای سری زماني برای سالهای 0817-0856
و برآورد آن با نرمافزار ايويوز 0به روش  ،2OLSکشش توليدی سرمايه ( 1/517 ،)αو کشش
توليدی کار (1/818 ،)βبرآورد شدند .قابل توجه است ،کشش توليدی کار تخمين زده شده
از تابع توليد با سهم عامل کار از توليد که از حسابهای ملي محاسبه ميشود ،نزديک است
و ميتواند نشانگر صحت برآورد بيان شده باشد .در مطالعه اميني ( )0810نيز ميانگين سهم
عامل کار از توليد برای دوره  0835-0876با استفاده از حساب ايجاد درآمد بانک مرکزی
جمهوری اسالمي ايران ،حدود 01/1درصد برآورد شده است .بنابراين ،برآورد کشش
توليدی نيروی کار در مطالعه حاضر که حدود  81/8درصد است با برآوردهای سهم عامل
کار از توليد بسيار نزديک است .در مرحله بعد با استفاده از فرمول ديوژيا ،سطح بهرهوری
کل عوامل محاسبه شده است (رابطه (.))02
()02

𝑜𝑛𝑃𝐷𝐺
𝛼𝐾𝛼 .𝐿1−

= TFP

در رابطه ( GDPno ،)02توليد ناخالص داخلي غيرنفتي TFP ،بهرهوری کل عوامل و α
کشش توليدی سرمايه است که حدود  1/517تخمين زده شده است.
جهت اطمينان از برقراری فروض کالسيک ميتوان از آمارههای تشخيص استفاده کرد
که در ادامه به بررسي نتايج آنها پرداخته ميشود .با توجه به اينكه سطح احتمال  LMو F
بيشتر از  1/16است ،فرضيه صفر مبني بر عدم وجود ناهمساني واريانس را نميتوان رد کرد؛
در نتيجه همساني واريانس تاييد ميشود .همچنين سطح احتمال  LMو  Fدر نتايج آزمون
رمزی بيشتر از سطح بحراني  1/16است و در نتيجه فرضيه صفر مبني بر شكل تبعي صحيح
را نميتوان رد کرد .بنابراين ،ميتوان نتيجه گرفت که شكل تبعي مدل درست تصريح شده
است (جدول (.))0

1. Eviews
2. Ordinary Least Squares
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جدول  .2نتایج آزمونهاي تشخیص برآورد کششهاي تولیدي
آزمون LM

نوع آزمون

آزمون F

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آزمون رمزي براي تصریح غلط شکل تبعي

0/44

0/66

0/196

0/66

آزمون ناهمساني واریانس

2/3

0/99

2/1

0/99

منبع :یافتههای پژوهش

در راستای بررسي نرمال بودن يا نبودن جمالع اختالل ،براساس مقدار آماره آزمون
جارک -برا 0با آماره  1/065و احتمال  1/18ميتوان استدالل کرد فرضيه صفر مبني بر نرمال
بودن جمالع اختالل در سطوح معنيداری  6 ،0و  01درصد رد نشده و از اين رو ،جمالع
اختالل از توزيع نرمال برخوردار هستند .همچنين براساس نمودارهای  CUSUMو
 CUSUMSQميتوان بيان کرد که مقدار آماره آزمون کوچکتر از مقدار بحراني بوده و
فرضيه صفر مبني بر ثباع و پايداری ضرايب برآورد شده در بلندمدع در سطح معنيدار 6
درصد رد نميشود (نمودار ( )0و (.))2
نمودار  .2ثبات و پایداري ضرایب بلندمدت ()CUSUM

16
12
8
4
0
-4
-8
-12
-16

96

94

92

90

88

86

84

5% Significance

82

80

78

76

74

72

70

CUSUM

منبع :یافتههای پژوهش

1. Jarque-Bera

 | 11پژوهشنامه اقتصادی | سال  | 13شماره  | 31زمستان 3111

نمودار .1ثبات و پایداري ضرایب بلندمدت ()CUSUM of Squares

1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4

96

94

92

90

88

86

5% Significance

84

82

80

78

76

74

72

70

CUSUM of Squares

منبع :یافتههای پژوهش

پس از بهدست آوردن کششهای نيروی کار و سرمايه و با استفاده از آمارهای تعداد
شاغالن ،موجودی سرمايه فيزيكي و  ،GDPبهرهوری کل عوامل به روش ديويژيا با استفاده
از فرمول ( )08محاسبه شده است .شايان ذکر است ،در فرمول ديويژيا از سهم های عوامل
از توليد استفاده مي شود ،ولي چون چنين داده های آماری سری زماني برای دوره -0856
 0817موجود نيست ،بناچار از کشش توليدی کار و سرمايه استفاده مي کنيم که از طريق
تابع توليد کاب داگالس تحت قيد همگني خطي تخمين زده شده است .نتايج محاسباع
بهرهوری کل عوامل در روش ديويژيا در چنين شرايطي با نتايج محاسباع به روش مانده
سولو يكسان است و بين آنها تفاوتي وجود ندارد.
()08

Vt
β
K αt Lt

= TFP

برای محاسبه بهرهوری کل عوامل ،اولين اطالعاع مورد نياز توليد ناخالص داخلي به
قيمت ثابت است که از آمارهای حسابهای ملي بانک مرکزی به قيمت ثابت  0811استفاده
شده است .آمار سری زماني شاغالن از گزارش سازمان برنامه و بودجه و آمار موجودی
سرمايه به قيمت ثابت  0811از برآورد بانک مرکزی جمع آوری شده است.
در جدول پيوست ،نتايج محاسباع بهرهوری کل عوامل و کميت آموزش و همچنين
اطالعاع سری زماني تعداد شاغالن ،موجودی سرمايه و  GDPبه قيمت ثابت سال 0811
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برای سالهای 0817-0856ارائه شده است .دادههای کميت آموزش و بهرهوری کل عوامل
به جهت سادهتر شدن محاسبه و مقايسه به روش فاصله از مرجع 0هم وزن و نرمال شدهاند.
روش فاصله از مرجع ،روش توصيه شده سازمان همكاری و توسعه اقتصادی ()OECD
2است که طي آن اطالعاع تمام سالها بر بزرگترين عدد موجود بين سالها (سال مرجع)
تقسيم شده و در  011ضرب ميشود و بدينصورع بزرگترين عدد  011و عدد بقيه سالها
به نسبت سال مرجع تعيين ميشود .به عنوان مثال ،متوسط سالهای تحصيل در سال  0817با
عدد  1/5سال بزرگترين عدد بوده و به عنوان سال مرجع انتخاب شده است .مقادير تمامي
سالهای ديگر بر عدد اين سال تقسيم ميشوند که عدد سال  011 ،0817و بقيه سالها بين 1
تا  011ميشود.
در نمودار ( ،)8روند کميت آموزش و ( TFPنرمال شده بين  1تا  )011ارائه شده است.
در سالهای  0857-0856که مصادف با جن تحميلي است ،بهرهوری کل عوامل روندی
نزولي دارد ،اما بعد از اتمام جن تحميلي در سال  0857و از سال  0853بهرهوری کل
عوامل يک الگوی نوساني همراه با رشد ماليم را نشان ميدهد .در دوره بلندمدع -0856
 ،0817متوسط نرخ رشد بهرهوری  1/0درصد و سهم آن در تامين رشد اقتصادی  02درصد
بوده است که لزوم اتخاذ تدابير ويژه به منظور ارتقای بهرهوری کل عوامل ضروری به نظر
ميرسد .گفتني است ،متوسط رشد بلندمدع اقتصادی حدود  8درصد بوده که برای دستيابي
به افزايش سطح رفاه و ايجاد اشتيال برای جوانان و رسيدن به جايگاه اول اقتصادی در منطقه
حوزه سند چشمانداز ناکافي است..
در چارچوب اسناد پشتيبان برنامههای پنجم و ششم توسعه ،حداقل  3درصد رشد
اقتصادی برای دستيابي به جايگاه اول اقتصادی در منطقه مورد نياز است .بنابراين ،رشد توليد
در اقتصاد ايران متكي به استفاده بيشتر از نهادهها است و در شرايطي که رشد نهادهها محدود
ميشود ،رشد توليد نيز محدود ميشود و توجه چنداني به ارتقای بهرهوری به عنوان يكي از
منابع مهم تامين رشد اقتصادی نميشود.
نمودار  .8مقایسه روند کمیت آموزش و ( TFPنرمال شده) طي دوره 2830-2803

1. Distance to a Reference
2. Organisation for Economic Co-operation and Development
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بهروری کل توامل
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منبع :نتایج پژوهش

متوسط سالهای تحصيل نيز طي سالهای مورد بررسي روندی صعودی داشته است به
طوری که از  0/3سال در سال  0856با متوسط رشد ساالنه  2/7به  1/5درصد در سال 0817
رسيده است .سرمايه فيزيكي نيز با يک روند صعودی ماليم به طور متوسط ساالنه  2/3درصد
افزايش يافته است .روند بهرهوری کل عوامل و شاخص سرمايه انساني نشان ميدهد بين
کميت آموزش و بهرهوری کل عوامل همراستايي روشني قابل مشاهده نيست و نياز به بررسي
آماری دقيقتر دارد.

 .3برآورد مدل
درخصوص ارتباط تحصيالع با بهرهوری دو ديدگاه درخصوص نوع رابطه خطي و
غيرخطي وجود دارد .ديدگاه خطي معموال رابطه مثبت بين تحصيالع و بهرهوری را مطرح
ميکند ،اما ديدگاه دوم با توجه به احتمال کاهش بازده تحصيالع در طول زمان ،وجود
رابطه غيرخطي و لزوم شناخت حد آستانهای تحصيالع (در صورع وجود) را در نظر
ميگيرد .الگوی مبنای پژوهش حاضر ،مطالعه راموس و مورال ( )2101است که در آن از
روش رگرسيون انتقال ماليم برای بررسي رابطه غيرخطي بين سطح تحصيالع و بهرهوری
کل عوامل استفاده ميشود.
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اولين مرحله در برآوردهای سری زماني ،بررسي ايستايي متييرها است .برای اين منظور،
با استفاده از آماره ديكي فولر ،0پايايي متييرها مورد آزمون قرار گرفت .نتايج نشاندهنده اين
است که متييرهای لگاريتم بهرهوری کل عوامل و لگاريتم کميت آموزش در سطح ناپايا
بوده و هر دو ) I (1هستند .در این خصوص ،آزمون شكست ساختاری نيز انجام شده و آماره
آزمون و احتمال آن به ترتيب  -0/036و  1/257بوده است که نشانگر اين است که متيير
بهرهوری کل عوامل توليد دارای شكست ساختاری نبوده و نتايج اعتبار مانايي برقرار است.
جدول  .1نتایج آزمون پایایي متغیرها
نام متغیر

نماد

لگاریتم بهرهوري

LTFPT

لگاریتم کمیت

LQUN

کل عوامل
آموزش

نوع

مقدار آماره آزمون
دیکي فولر

ارزش احتمال

سطح

-2/32

0/11

تفاضل مرتبه اول

-4/66

0/00

سطح

-2/44

0/194

تفاضل مرتبه اول

-3/39

0/019

نتیجه
)I (1
)I (1

منبع :یافتههای پژوهش

در ادامه به بررسي مدل و نتايج برآورد آن ميپردازيم.
همانطور که در بخش روش پژوهش بيان شد برای بررسي تاثير غيرخطي و حد آستانهای
کميت آموزش بر بهرهوری کل عوامل از مدل رگرسيون انتقال ماليم ( )STRاستفاده شده
است.
گام اول در برآورد الگوی  ،STRتعيين وقفه بهينه مدل است که با استفاده از معيارهای
شوارتز ،2آکائيک 8و حنان کويين 0انجام ميشود .با توجه به تعداد کم مشاهداع از معيار
شوارتز به دليل برخورداری از اصل صرفهجويي استفاده شده است و با توجه به موضوع بيان
شده -در اين پژوهش -متييرهای بهرهوری کل عوامل و شاخص کميت آموزش در حالت
بدون وقفه در مدل استفاده شدهاند.

1. Dickey-Fuller
2. Schwarz Criterion
3. Akaike Info Criterion
4. Hannan-Quinn Criterion
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گام بعدی پس از تعيين وقفه بهينه متييرها ،آزمون وجود رابطه غيرخطي بين متييرها
است .برای آزمون خطي بودن آستانهای ماليم ،0از آماره آزمون  Fاستفاده ميشود که فرضيه
صفر خطي بودن مدل به صورع  H0 = β1 = β2 = β3 = 0است.
جدول  .8آزمون خطي بودن در برابر غیرخطي بودن
فرضیه صفر
آماره 𝟒𝐅
آماره 𝟑𝐅
آمار ه 𝟐𝐅
آماره 𝐅
منبع :یافتههای پژوهش

آماره آزمون F
344/03
344/03
019/40
104/41

ارزش احتمال
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000

با توجه به نتايج آزمون و ضرايب احتمال کمتر از  6درصد ،فرضيه صفر مبني بر عدم
وجود رابطه غيرخطي بين لگاريتم کميت آموزش و لگاريتم بهرهوری کل عوامل توليد در
تمامي سطوح معنيداری رد شده و رابطه غيرخطي بين اين دو متيير مورد تاييد قرار ميگيرد.
آزمونهای خطي بودن مبتني بر مرتبه سوم توالي تيلور است .همچنين مدل پيشنهادی،
( LSTR1الگوی  LSTRبا يكبار تييير رژيم) است.

 .2-3آزمون بررسي تعداد تابع انتقال
پس از تاييد وجود رابطه غيرخطي بايد نياز مدل به بيش از يک تابع انتقال و تعداد رژيمهای
مدل غيرخطي بر اساس آماره آزمونهای  F3 ،F4 ،Fو  F2تعيين شوند که نتايج آن در
جدول ( )0ارائه شده است .نتيجه بهدست آمده نشانگر آن است که تابع انتقال ديگری نياز
نيست و مدل دو رژيمي است.
جدول  .0خروجي آزمون تعداد تابع انتقال
فرضیه صفر
آماره 𝟒𝐅
آماره 𝟑𝐅
آماره 𝟐𝐅
آماره 𝐅
منبع :یافتههای پژوهش

آماره آزمون F
1/931
1/931
1/931
0/161

ارزش احتمال
0/164
0/164
0/164
0/691

1. Smooth Threshold Linearity Tests
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ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول ) (4ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي
ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻟﮕﻮي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻼﯾﻢ در ﺳﻄﻮح ﻣﻌﻨﯽدار  5 ،1و  10درﺻﺪ رد ﻧﺸﺪه و وﺟﻮد ﯾﮏ
ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﮐﻤﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺑﻬﺮهوري ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آزﻣﻮن اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول ) (5ﺗﻌﺪاد رژﯾﻢ و ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺟﺪول  .5ﺗﻌﺪاد رژﯾﻢ و ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ
Regimes
2
ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ

SSR
0.055020

Threshold Variable
LQUN

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول ) (5ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ دو رژﯾﻤﯽ ﺧﻄﯽ و ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬور
ﺧﻄﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0/06ﺑﺮاي اﻟﮕﻮي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻼﯾﻢ ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮐﻤﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﺑﻬﺮهوري ﮐﻞ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ روش رﮔﺮﺳﯿﻮن آﺳﺘﺎﻧﻪاي ﻣﻼﯾﻢ اﺳﺖ .ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺠﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ) (14اﺳﺖ.
)(14

LTFPT = ∅ (LQUN ) + θ (LQUN ). G(γ, c, s ) + U

در راﺑﻄﻪ ) LTFPT ،(14ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺑﻬﺮهوري ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ LQUN ،ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﮐﻤﯿﺖ
آﻣﻮزش ∅ ،ﺑﺮدار ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺨﺶ ﺧﻄﯽ θ ،ﺑﺮدار ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ G ،ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎلγ ،

ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل s ،ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل c ،ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﻧﻪ و  Uﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﺎ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ،ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ) (15ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

)(15

)G(3.41, LQUN , 4.4
)(LQUN − 4.4

= 1 + exp −3.14
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جدول  .3برآورد تابع انتقال مالیم لجستیکي با یک حد آستانهاي
پارامترهاي برآورد
شده

ضریب

انحراف معیار

آماره t

احتمال

بخش خطی
LQUN

1/20

0/03

34/24

0/00

بخش غیرخطی
0/02

LQUN
سرتت انتقال

-0/34

0/14

-2/40

3/41

1/44

2/34

0/02

حد آستانه

4/40

0/10

24/93

0/00

𝟑 𝐑𝟐 = 𝟎. 𝟔𝟓 𝐀𝐈𝐂 = −𝟑. 𝟑 𝐒𝐂 = −𝟑. 𝟏 𝐐𝐇 = −𝟑.
منبع :یافتههای پژوهش

نتايج جدول ( )5نشان ميدهد کشش بهرهوری کل عوامل توليد نسبت به کميت آموزش
در بخش خطي (تا قبل از حد آستانهای  )0/0برابر با  0/26بوده و در بخش غيرخطي (پس از
حد آستانهای  -1/80 )0/0است که در هر دو بخش اين اثرگذاری در سطح اطمينان  16و
 11درصد معنيدار است .سرعت انتقال برابر با  8/00بوده که نشاندهنده به نسبت ماليم بودن
رگرسيون است که در نتيجه ،تابع انتقال آن نيز نزديک  Sشكل است .ضرايب مدل در بخش
خطي و غيرخطي به اين مفهوم است که افزايش يک درصدی متوسط سالهای تحصيل
منجر به افزايش  0/26درصدی بهرهوری کل عوامل توليد در بخش خطي در رژيم اول و
کاهش  1/80درصدی آن در بخش غيرخطي در رژيم دوم ميشود .بنابراين ،انتظار بر اين
است با افزايش کميت آموزش و گذر آن از سطح  30/35واحد (آنتي لگاريتم عدد ،)0/0
بهرهوری کل عوامل توليد کاهش يابد .در سال  0811اين شاخص برابر با  31/3بوده و از
سال  0810به بعد اين شاخص از حد آستانهای برآورد شده ( )30/35فراتر رفته است .بنابراين،
از سال  0856تا سال  ،0811تاثيرگذاری کميت آموزش بر بهرهوری کل عوامل توليد در
وضعيت خطي و از سال  0810تا  0817در وضعيت غيرخطي ميباشد .شايان ذکر است ،عدد
حد آستانهای متوسط سالهای تحصيل شاغالن معادل  7/32سال است .در واقع سقف جذب
متوسط سالهای تحصيل در کشور با سطح اقتصادی فعلي 7/32 ،سال است .معيارهای خوبي
برازش مدل نيز برای ضريب تعيين و ضريب تعيين اصالح شده به ترتيب  1/56و  1/52است
و نيز معيار اطالعاتي شوارتز  -8/08هستند که بيانگر برازش به نسبت مناسب مدل برای در
نظرگرفتن اثر آستانهای يا انتقال ماليم کميت آموزش بر بهرهوری کل عوامل توليد هستند.
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گام آخر مربوط به تحليل گرافيكي و همچنين ارزيابي مدل پس از تخمين است .نتايج
گرافيكي داللت بر وجود يک حد آستانه برای لگاريتم کميت آموزش ( )LQUNداشته
که برابر با  0/0بوده که بين کران پايين و باالی آن ( 1/0و  )1/55قرار دارد .به عبارع ديگر،
لگاريتم کميت آموزش تا حد آستانه ( 0/0معادل  7/32سال متوسط سالهای تحصيل) در
وضعيت خطي و بعد از آن در وضعيت غيرخطي بر لگاريتم بهرهوری کل عوامل توليد
تاثيرگذار است .سرعت انتقال از بخش خطي به غيرخطي برابر با  8/00و از لحاظ آماری
معنيدار بوده و تقريباً ماليم است (نمودار (.))0
به جهت تصور بهتر درخصوص عدد آستانهای  7/32سال به ذکر يک مثال ميپردازيم.
فرض کنيد مدير عامل يک شرکت برای تمامي پستهای شيلي اعم از خدماتي تا مديريتي
افراد فوق ليسانس به باال استخدام کند و متوسط سالهای تحصيل به  03سال افزايش يابد .به
طور قطع ميتوان عنوان کرد بهرهوری با افزايش متوسط سالهای تحصيل افزايش
نمييابد،چراکه يک شاغل فوق ليسانس در جايگاه يک شخص ديپلمه يا ابتدايي با انگيزه
کار نخواهد کرد و بيانگيزگي موجب کاهش بهرهوری ميشود .در مورد دليل اين موضوع
ميتوان گفت معموال در کارهای با تخصص پايين نياز به نوآوری نيست و شخص
فوقليسانس و يا ليسانس در پست شيلي که نياز به تحصيالع ديپلمه دارد ،فقط باعث ميشود
فرد با تحصيالع باالتر درآمد باالتری دريافت کند و پرداخت دستمزد باالتر موجب کاهش
سودآوری بنگاه خواهد شد .به طور کلي ،استفاده نابهينه از نيروی کار موجب کاهش
بهرهوری ميشود .برای اينكه يک بنگاه بهينه کار کند بايد از ترکيب بهينه نيروی کار از
لحاظ تحصيالع استفاده کند .در واقع ،ميتوان گفت با ساختار فعلي اقتصاد کشور به لحاظ
فناوری و سهم فعاليتهای دانش پايه در اقتصاد ،حداکثر متوسط سالهای تحصيل مورد نياز
 7/32سال است .به عبارع ديگر ،متوسط سالهای تحصيل  7/32سال بدين مفهوم است که
با شرايط فعلي اقتصاد به يک تعداد دکترا ،فوق ليسانس ،ليسانس ،فوق ليسانس ،ديپلم و
زيرديپلم نياز است که متوسط سالهای تحصيالع آنها  7/32سال است.
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نمودار  .0قرارگرفتن کمیت آموزش در دو وضعیت خطي و غیرخطي
Threshold Weight Function
)Logistic (c = 4.40497
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منبع :یافتههاي پژوهش

جدول  .3خروجي آزمون وجود یا عدم وجود همبستگي بین جمالت اختالل
نوع آماره آزمون

ضریب

احتمال

فیشر

1/46

0/24

ضریب الگرانژ توزیع کای دو

1/43

0/14

منبع :يافتههای پژوهش

براساس نتايج آمارههای آزمون  Fو ضريب الگرانژ با توزيع کای دو ( )n*R2ميتوان
بيان کرد که بين جمالع اختالل خودهمبستگي مرتبه اول وجود نداشته و فرضيه صفر مبني
برعدم وجود خودهمبستگي در سطوح معنيدار  6 ،0و  01درصد رد نميشود .همچنين
نتايج آزمون جارک -برا بيانگر عدم رد فرضيه صفر و در نتيجه نرمال بودن توزيع جمالع
اختالل مدل برآورد شده بوده به طوری که مقدار آماره آزمون برابر با  1/32و ارزش احتمال
آن  1/55است (نمودار (.))6

مصلی و همکاران | 11

نمودار  .0مربوط به آزمون نرمال بودن توزیع جمالت اختالل
9
Series: Residuals
Sample 1365 1397
Observations 33
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 .3جمعبندي و نتیجهگیري
در اين مطالعه ،رابطه غيرخطي بين کميت تحصيالع و بهرهوری کل عوامل مورد بررسي
قرار گرفت .پس از تشخيص رابطه غيرخطي بين متييرها و تاييد يک تابع انتقال و مدل دو
رژيمي ،مدل رگرسيون انتقال ماليم ( )STRبرآورد شد .نتايج نشاندهنده اين است که
افزايش يک درصدی کميت آموزش منجر به افزايش  0/26درصدی بهرهوری کل عوامل
توليد در رژيم اول و در بخش خطي و کاهش  1/80درصدی آن در رژيم دوم و در بخش
غيرخطي ميشود .بنابراين ،انتظار بر اين است با افزايش کميت تحصيالع و فراتر رفتن آن
از سطح  30/35واحد ،بهرهوری کل عوامل توليد کاهش يابد .حد آستانه اين مدل 30/35
واحد و سرعت انتقال برابر با  8/00بوده که به نسبت ماليم و تابع انتقال آن نيز نزديک S
شكل است.
حد آستانهای بر مبنای متوسط سالهای تحصيل شاغالن ،معادل  7/32سال است (که
بسيار نزديک به حد آستانه  7/6سال متوسط سالهای تحصيل کشورهای  OECDدر مطالعه
کروگر و ليندال ()2110است) و افزايش متوسط سالهای تحصيل بيش از اين حد ،موجب
ارتباط غيرخطي بين کميت آموزش و  TFPشده و  TFPکاهش مييابد .اين نكته
نشاندهنده اين است در سياستگذاری آموزش نبايد بر ارتقای کميت آموزش بدون قيد و
بند تمرکز کرد و بايد به نياز بازار کار و ساختار اقتصادی کشور توجه بيشتری کرد .افزون
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بر اين ،لزوم توجه ويژه مسئوالن به ارتقای کيفيت آموزش و سياستگذاری دقيقتر به جهت
تعادل اين دو و تالش در جهت کاهش عدم تطابق نوع و ميزان تحصيالع با شيل ضرورع
بيشتری نسبت به گذشته دارد.
با توجه به اينكه شاخص کميت آموزش از سال  0811از حد آستانه ای تاثير مثبت بر
بهرهوری گذشته است ،بازنگری در استراتژی توسعه کمي آموزش متناسب با نياز بازار کار
در ايران ضروری بوده و در مقابل بايد به ارتقای کيفيت آموزش و توسعه آموزشهای
مهارتي به منظور کاهش نرخ بيكاری افراد تحصيلكرده دانشگاهي اولويت داد تا اثر سرمايه
انساني بر بهرهوری بيشتر شود.
اثر منفي آموزش بر بهرهوری ميتواند به دليل استفاده نابهينه از افراد تحصيلكرده
دانشگاهي در پستهای شيلي نامرتبط باشد .به عبارع ديگر ،يكي از داليل اثر غيرخطي
منفي تحصيالع بر بهرهوری در کشور ،نبود شيل مناسب و متناسب با تحصيالع است که
افراد به ناچار در شيلهايي مشيول بهکار ميشوند که يا با رشته تحصيليشان انطباق ندارد و
يا برای آن شيل سطح پايينتری از تحصيالع نياز است که هر دو اين موارد ،عالوه بر کاهش
انگيزه کارکنان منجر به اثر منفي آموزش بيشتر بر بهرهوری کل عوامل ميشود.
نتايج محاسباع بهرهوری کل عوامل طي دوره  0856-0817نشاندهنده روند نوساني با
رشد محدود طي دوره مورد بررسي بوده و با توجه به متوسط رشد ساالنه  1/0درصد و سهم
 02درصدی آن در تامين رشد اقتصادی ،لزوم توجه بيشتر به ارتقای بهرهوری احساس مي-
شود .همچنين مقايسه متوسط رشد ساالنه  2/3درصدی سرمايه فيزيكي و رشد  2/7درصدی
سرمايه انساني از نوع تحصيالع و همچنين رشد  1/0درصدی  TFPبه وضوح مشخص است
که رشد توليد در اقتصاد ايران متكي به استفاده بيشتر از نهادهها است و در شرايطي که رشد
نهادهها محدود ميشود ،رشد توليد نيز محدود و توجه چنداني به ارتقای بهرهوری به عنوان
يكي از منابع مهم تامين رشد اقتصادی نميشود.
نتايج اين پژوهش ،مانند پژوهش لوپز و همكاران ( )2115و دورماز و پابوجو ()2103
وجود رابطه غيرخطي و اثر آستانهای آموزش بر بهرهوری کل را تاييد کرد .همچنين نتايج
اين پژوهش به نتايج مطالعه کروگر و ليندال ( )2110بسيار نزديک است؛ به طوری که عالوه
بر تاييد غيرخطي بودن اثر آموزش ،حد آستانه ای ميانگين تحصيالع در کشورهای OECD
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 7/6سال به دست آمده (در سال  )2110که به عدد حد آستانهای تحصيالع در اين پژوهش
( )7/32سال بسيار نزديک است.
درخصوص نزديک بودن عدد آستانهای بين کشور ايران و کشورهای  OECDميتوان
به وجود عدم انطباق تحصيالع و شيل 0در اقتصاد ايران اشاره کرد که به عنوان مثال يک ليسانسه
شيل يک ديپلمه را انجام ميدهد و اين مورد موجب نشان دادن حد آستانهای باالتری در
اقتصاد ميشود .ضمن اينكه مقاله مورد اشاره مربوط به حداقل  21سال پيش کشورهای
 OECDبوده است .عدم انطباق به ناهمخواني ميان آموزشها و مهارعهای قابل دسترس و
عرضه شده در بازار کار و آموزشها و مهارعهای مورد نياز بازار کار اشاره دارد.
بنا به گزارش سال  2108سازمان بين المللي کار ،2کارگراني که از حد نياز شيل ،سالهای
بيشتر يا کمتری آموزش ديدهاند هم شامل عدم انطباق ميشوند.
درتومي و همكاران ( )0815در پژوهشي به اندازهگيری عدم انطباق تحصيل و شيل در
دوره  0811-0876پرداختهاند و نتايج به دست آمده نشان ميدهد که بازار کار ايران در
فاصله سالهای  0876تا  0811دچار تيييراع ساختاری شگرفي شده به طوری که در سال
 0876و همچنين  0836ناهمخواني به صورع تحصيالع فرونياز بوده است که مهمترين
دليل آن کمبود نيروی کار تحصيلكرده دانشگاهي متناسب با نياز بازار کار بوده است ،اما
به تدريج و با گذر زمان ،همزمان با افزايش عرضه نيروی کار دانشگاهي و گسترش کمي
آموزش عالي ،اين پديده به تحصيالع فرانياز در سال  0811تبديل شده است .در واقع نتايج
پژوهش مورد اشاره ميتواند نتايج ورود تحصيالع به بخش غيرخطي از سال  0811به بعد
را تاييد کند .در مقاله فعلي از سال  0811به بعد متوسط سالهای تحصيل وارد رژيم غيرخطي
ميشود که ميتوان تحليل کرد عدم انطباق و افزايش عرضه آموزش نسبت به تقاضای مورد
نياز و قابل جذب در اقتصاد از داليل اصلي آن باشد.
مطالعه موسوی و همكاران ( )0810نيز رابطه دورژيمي و غيرخطي سرمايه انساني و رشد
اقتصادی را با روش  LSTRرد نكردند که در مقاله حاضر نيز با همان متد رابطه غيرخطي و
دو رژيمي تحصيالع و  TFPرد نشد.

1. Mismatch
)2. International Labour Organization (ILO
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با توجه به شرايط فعلي اقتصاد ايران و ساختار تا حدی سنتي آن و سهم ناچيز فعاليتهای
دانش پايه در اقتصاد ،باالترين جذب متوسط سالهای تحصيل در اقتصاد کشور  7/32است
و بيش از آن منجر به عدم تطابق تحصيالع و شيل شده و منجر به کاهش بهرهوری کل
عوامل ميشود .به طور قطع اگر اقتصاد رشد کند و توليداع با تكنولوژی جديد ارائه شود،
نياز به افراد تحصيلكرده و متخصص بيشتر شده و نياز به سرمايه انساني از نوع تحصيالع
ميتواند بيشتر از رقم بيان شده باشد.
در اين پژوهش رابطه متوسط سالهای تحصيل و حد آستانهای آموزش در سطح کل
کشور بررسي شده و بررسي سطوح آستانهای سالهای تحصيل به تفكيک بخشهای
اقتصادی محدوديت اين پژوهش بوده است .با توجه به اينكه تفاوع سطوح آستانهای
بخشهای مختلف اقتصادی ،پيشنهاد ميشود بررسي حدود آستانهای به تفكيک بخشهای
اقتصادی يا صنايع مختلف ،مورد بررسي پژوهشگران قرار گيرد.
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بر رشد اقتصادی در ايران (رويكرد غيرخطي) .پژوهشهای اقتصادی ايران-020 ،21)58( ،
.000
مهرباني ،وحيد .)0810( .تحليل اقتصادی آموزش .تهران :سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها (سمت).
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پیوست
جدول  .2شاخص بهرهوري کل عوامل کل ،موجودي سرمایه ،تعداد شاغالن ،متوسط سالهاي
تحصیل شاغالن و شاخص کمیت آموزش طي دوره 2830-2803
شاغالن

موجودي سرمایه

تولید ناخالص

به قیمت ثابت

داخلي به قیمت

سال 1390

ثابت سال 1390

متوسط
 TFPشاخص

سالهاي
تحصیل شاغالن

شاخص کمیت
آموزش

سال

نفر

میلیارد ریال

میلیارد ریال

-

سال

شاخص هم وزن

1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397

11,056,330
11,543,701
11,807,361
12,311,937
13,430,664
13,096,615
13,731,423
14,028,898
13,942,458
14,412,379
14,571,572
14,896,532
15,174,661
15,576,690
15,932,768
16,332,134
17,036,370
18,089,139
19,155,104
20,618,580
20,841,420
21,092,477
20,500,310
21,000,704
20,656,693
20,510,025
20,628,226
21,346,180
21,304,303
21,972,085
22,588,052
23,378,613
23,813,045

9,272,657
9,362,190
9,313,454
9,425,188
9,372,505
9,773,153
10,124,009
10,357,536
10,508,043
10,621,117
10,872,678
11,171,024
11,469,839
11,791,988
12,162,255
12,721,852
13,326,523
13,969,543
14,663,907
15,294,782
15,868,474
16,584,954
17,435,801
18,273,737
19,127,886
20,017,053
20,541,134
20,927,962
21,388,759
21,658,999
21,863,000
22,063,661
22,101,762

2,557,461
2,578,447
2,448,175
2,592,904
2,956,533
3,317,348
3,407,985
3,484,785
3,443,351
3,526,032
3,694,513
3,704,230
3,786,731
3,814,217
4,034,856
4,060,251
4,355,906
4,732,171
4,945,369
5,199,769
5,476,337
5,844,885
5,840,481
5,840,800
6,175,274
6,364,369
5,873,423
5,854,329
6,042,535
5,946,680
6,691,109
6,940,834
6,564,709

100
98/5
93
96/2
106/4
117/5
116
116
113/9
114/4
117/7
115/1
114/9
112/7
115/9
112/4
115/3
118/9
118
117/5
120/5
124/6
122/1
117/6
121/7
122/4
110/9
107/8
109/9
106/1
117/4
119/5
112/1

4/1
4/2
4/3
4/5
4/7
4/8
5
5/1
5/3
5/5
5/7
5/8
5/9
6/1
6/2
6/3
6/5
6/6
6/8
6/9
7/1
7/2
7/3
7/4
7/5
7/7
8/2
8/6
8/8
9
9/1
9/3
9/6

42/6
43/9
45/4
46/9
48/8
50/4
51/8
53/5
55/3
57/1
59/2
60/6
62
63/4
64/8
66/2
67/8
69/3
70/9
72/4
74/1
75/3
76/5
77/7
78/9
80/8
86/3
90/2
91/8
94/1
95/3
97
100

منبع :متوسط سالهای تحصیل ،شاخص  TFPو شاخص کمیت آموزش یافته های پژوهش،آمار شاغالن از مرکز
آمار و موجودی سرمایه و تولید ناخالص داخلی از بانک مرکزی

