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چكیده
در حالي که نظریه سرمایه انساني آموزش عالي را مانند سطوح پایینتر آموزش ،عـاملي بـراي افـزایش
توانمندي تولیدي و بهرهوري ميداند ،اما در مقابل ،نظریه فیلتر این ارتبـاط را نـامعتبر مـيدانـد و آن را
انكار ميکند .نظریه اول ،آموزش را به مثابه سرمایهگذاري تلقي ميکند که پیامدش ارتقـاي بهـرهوري
افراد اسد ،اما در نقطه مقابل ،نظریه دوم آموزش عالي را بر توان تولیدي نیـروي کـار مـوثر نمـيدانـد.
تحلیل این تقابل ،موضوع اصلي مقاله پیش رو را تشكیل ميدهد .از آنجا که بخش صـنعد مهـمتـرین
بخش هر اقتصادي اسد و میزان وابستگي آن به دانشآموختگان در سطح آمـوزش عـالي بسـیار زیـاد
اسد ،ادعاي دو نظریه رقیب با اسـتفاده از دادههـاي صـنایع ایـران در سـالهـاي  1382-90بـه آزمـون
گذارده ميشود .یافتهها حكاید از این دارد که افزایش نسـبي شـمار تحصـیلكردههـاي دانشـگاهي بـه
افزایش بهرهوري ميانجامد و این مطلب به طـور خـاص در مـورد سـه مقطـع کـارداني ،کارشناسـي و
کارشناسي ارشد مشاهده ميشود ،اما مقطع دکتري تخصصي چنین ارتباطي را نشان نميدهد.

طبقهبندی .J24 ،I23 ،I21 :JEL
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انجام شده اسد.

144

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،سال شانزدهم ،شماره  ،62پاییز 1395

 -1مقدمه
کمي بیش از نیم قرن از ظهور مفهوم سرمایه انساني ميگـذرد و همچنـان بحـی بـر سـر آن
وجود دارد .شاید کمتر کسي را بتوان یافد که به موثر بودن عاملي که از آن با نـام سـرمایه
انساني یاد ميشود در بهبود بهرهوري تولید ،اعتقاد نداشته باشـد .چنـین بـاوري را مـيتـوان

منبعی از تعریف سرمایه انساني دانسد .شولر 1و همكاران )2004( 2سرمایه انساني را دانـش و

مهارتهاي افراد ميدانند که آنها را توانمند ميسـازد تـا بـه طـرز مـوثر و کارآمـد در زنـدگي
اقتصادي و اجتماعي فعالید کنند.
طبس یك تعریف جامع ،سرمایه انساني عبارت اسد از دانش ،مهارتها ،قابلیـدهـا

3

و خصوصیات تجسم یافته در افراد که ایجاد رفاه شخصي ،اجتمـاعي و اقتصـادي را تسـهیل
ميکند ( .)OECD, 2001, 18بر این اساس ،میزان دانش کارکنان یك واحد تولیدکننـده
کاالها یا خدمات در سطح تولید منعكس ميشود به گونهاي که هر چه نیروي انساني شاغل
متخصصتر باشد ،میزان تولید به ازاي هر واحد نیروي کـار افـزونتـر خواهـد بـود .بـه بیـان
دیگر ،بهرهمندي بیشتر از دانش ،عملكرد یك بنگاه اقتصادي را بـه وضـعید کـارایي فنـي

4

نزدیكتر ميکند.
اگــر چنــین باشــد ،آمــوزش ک ـ ه فرآینــد انباشــد دانــش اســد بــه مثابــه یــك
سرمایه گذاري تلقي خواهد شد که حاصل آن بهره وري بیشتر در عرصه تولید و کسـب
عایدي بیشتر در بازار کار اسد .این موضوع محور اصلي بحـی هـا و ادعاهـاي مینسـر

5

( ،)1958شولتز 1960( 6و  )1961و بكر ) 1962( 7را تشكیل مي داد که پیشگامان معرفي
و بس نظریه سرمایه انساني بودند .ادعاي این نظریه چنـین اسـد کـه هزینـه کـردن در
آموزش و سالمد افراد به منزله سـرمایه گـذاري در آن هاسـد ،زیـرا آن هـا را مولـدتر
ساخته و بر توان کسب درآمدشان ميافزاید.

1- Schuller
2- Schuller et. al
3- Competence
4- Technical Efficiency
5- Mincer
6- Schultz
7- Becker
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با اینكه ایده سرمایه انساني مقبول به نظر ميرسد و در طول زمان شواهد بسـیاري در
حماید از آن ارائه شد ،اما مانند هر نظریه دیگري در اقتصاد ،این نظریه نیز بـا چـالشهـایي
1

روبهرو شد .یكي از دیدگاههاي متعارض که توس اَرو ( )1973مطرح شـد ،مـدعي اسـد
که آموزش در سطح دانشگاه عامل ارتقاءدهنده بهرهوري افراد نیسد ،بلكه دانشگاههـا تنهـا
به مثابه فیلتري هستند که افراد داراي توانمندي متفاوت را از یكـدیگر متمـایز مـيکننـد .بـه
نظر ميرسد این دیدگاه ،طرز فكري چالش برانگیـز در مقابـل سـرمایه انسـاني باشـد ،زیـرا
ادعاي اساسي آن را زیر سوال ميبرد.
از آنجا که دستیابي به نگرشي صحیح در زمینه نقـش آمـوزش بـه هـداید سـمد و
سوي سیاستگذاري آموزشي در جهد تحقـس اهـداف توسـعهاي کمـك زیـادي مـيکنـد،
مطالعه پیش رو بر آن اسد تا با تـدقیس در نظریـه سـرمایه انسـاني و فیلتـر و اسـتوار سـاختن
مطالعه بر شواهد برگرفته از اقتصاد ایران ،به قضاوت میان دو نظریه مطرح شده و روشنگري
در این زمینه بپردازد.
در ارتباط با نقش آموزش عالي در عملكرد اقتصادي مطالعـاتي انجـام شـدهانـد کـه
اهمید دانشگاهها از لحاظ اقتصادي را برجسته ميسازند .بـه عنـوان مثـال ،طیبـي و اربابیـان
( )1382در مطالعهاي اثر آموزش عالي بر صادرات بخش صنعد ایران در سالهاي  1345تا
 1378را بررسي کردند .آنها دریافتند که رابطه مزبور در بلندمدت مثبـد و معنـادار اسـد
هر چند در کوتاهمدت چنین چیزي مشاهده نميشود.
طیبي ،عمادزاده و اربابیان ( ) 1383نیـز بـا بسـ مطالعـه قبلـي بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه
چنانچه در دوره زماني  ،1345-78آموزش عالي (نسبد شاغالن داراي تحصیالت دانشگاهي بـه
کل شاغالن بخش صنعد) به میزان  20درصد رشد ميیافـد ،رونـد تولیـد کاالهـا و خـدمات و
به ویژه تولید کاالهاي صنعتي قابل صدور از رشد چشمگیري برخوردار ميشد.
با وجود اینكه مطالعات معرفي شده گویاي موثر بودن آمـوزش عـالي در صـادرات
بخش صنعد اسد ،اما چالش ایجاد شـده توسـ نظریـه فیلتـر را برطـرف نمـيکنـد ،زیـرا
صادرات تنها بخشي از عملكرد اقتصاد را نشـان مـيدهـد و تصـویر روشـني از تاثیرپـذیري
بهرهوري در تولید ارائه نميکند.

1- Arrow

146

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،سال شانزدهم ،شماره  ،62پاییز 1395

بنابراین در این مقاله ،بحی بر سر اثر آموزش عالي بر بهرهوري نیروي کار به منظور
آزمون ص حد و اعتبـار دو نظریـه مخـالف سـرمایه انسـاني و فیلتـر ،اسـاس کـار را تشـكیل
ميدهد .این در حالي اسد که مطالعه خاصي که در یك قالب مشخص و واحد بـه بررسـي
و قضاوت در مورد صحد و اعتبار ادعاي دو نظریه پرداخته باشد ،مشاهده نشد و از ایـن رو
تمایز این مقاله با سایر مطالعات مرتب روشن ميشود.
هدف این مطالعه ،افزودن به دانش موجود در رابطه با نقش اقتصادي سرمایه انسـاني
به خصوص در رابطه با آموزش عالي اسـد کـه در ایـن راه تـاثیر هـر یـك از چهـار مقطـع
تحصیلي در دانشگاه به طور جداگانه بررسي ميشود .اتخاذ چنـین رویـهاي از دیگـر وجـوه
تمایز این تحقیس با سایر مطالعات اسد.
قسمدهاي بعدي مقاله به این ترتیب تنظیم ميشوند؛ در بخش دوم ،برخي مطالعات
مرتب با موضوع بحی مرور ميشوند .در بخش سوم ،مباني نظري دیدگاه موافس و مخـالف
نقش آموزش عالي در ارتقاي بهرهوري از نظر خواهد گذشـد .در بخـش چهـارم ،الگـوي
اساسي مورد مطالعه براي آزمـون فرضـیه و متغیرهـاي مـورد اسـتفاده معرفـي خواهنـد شـد.
بخش پنجم ،معرفي نمونه ،ارائه یافتهها و تفسیر نتـایج را دربـر مـيگیـرد و در انتهـا ،بخـش
ششم به نتیجهگیري از بحی اختصاص ميیابد.

 -2شواهد پیشین

جونز )1999( 1از دادههاي  278بنگـاه تولیـدي غنـا در دوره تعـدیل سـاختاري ()93-1983
استفاده کرد تا تفاوت بهرهوري کارگران برخوردار از آموزش رسمي و کارگران آمـوزش
ندیده را بررسي کند .او در نتیجه مطالعهاش متوجه شد که کـارگران آمـوزش دیـده سـطح
بهرهوري باالتري دارند.

هوآ )2005( 2در تحقیس خود آثار آموزش در سه مقطع ابتدایي ،متوسطه و عـالي را

بر رشد بهرهوري کل عوامل تولید در  29اسـتان چـین در فاصـله سـالهـاي  1993تـا 2001
مورد مطالعه قرار داد .شواهد به دسد آمده گویـاي آن اسـد کـه آمـوزش دانشـگاهي اثـر

1- Jones
2- HUA
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مطلوبي بر رشد کارایي و پیشرفد فني دارد در حـالي کـه آمـوزش ابتـدایي و متوسـطه اثـر
نامطلوبي بر رشد کارایي دارند.
1

فلیشر ،هو و لي ( )2006نقش آموزش بر بهرهوري کـارگران در چـین را در سـطح
بنگاه براي سالهاي  1998تا  2000بررسي کردند .معیار آنها براي بهرهوري عبارت بود از
محصول نهایي .آنها دریافتند که محصول نهایي تخمین زده شده براي کـارگران آمـوزش
دیده تا سطوح باال بیش از دستمزدي اسد که دریافد ميکنند و یك سـال تحصـیل بیشـتر
محصول نهایي را به میزان  18/3تا  24/5درصد افزایش ميدهد .از دیگر نتایج تحقیس آنهـا
این بود که آموزش اثر مثبد و معناداري بر بهرهوري کل عوامل تولید دارد.
منون )2010( 2دیدگاه کارفرماهاي قبرسي در موسسات و سـازمانهـاي مختلـف را
راجع به اثر آموزش بر بهرهوري بررسي کرد .نتایج مطالعه او حاکي از این بود که طبس نظر
اکثرید پاسخدهندگان ،رابطهاي قوي میان آموزش و بهرهوري وجود ندارد و نوع آموزش

هم تاثیري بر بهرهوري ندارد .او این یافته را با الگوي عالمددهي 3سازگار دانسد.

فاس ،ژاکوبسن ،لیكبو و براند ) 2013( 4به بررسي اثـر فـار التحصـیالن آمـوزش
عالي بر ارزش افزوده بنگاه ها در دانمارک پرداختند .نتـایج مطالعـه نشـان داد کـه سـطح
باالتر آموزش در بخش خصوصي ،ارزش افزوده بیشتري را در هـر سـاعد کـاري ایجـاد
مي کند .مطالعه بیشتر موضوع نشان داد که وقتي نسبد کارکنان با آموزش در سطح عالي
در بخش خصوصي بزرگ تر مي شود ،اقتصـاد دانمـارک (بـر حسـب  )GNPرشـد قابـل
مالحظهاي ميکند.
مطالعات انجام شده خارجي بیشتر موید نظریه سرمایه انساني هستند هر چند لزوما به
بررســي اثــر آمــوزش عــالي اختصــاص ندارنــد .بــا ایــن حــال ،وجــود نتــایج مخــالف مبــین
احتیاطورزي در قضاوت در مورد اثر اقتصادي آموزش عالي اسد.
مطالعاتي نیز در ایران انجام شدهانـد کـه موضـوع اصـليشـان بررسـي بهـرهوري در
صنایع تولیدي بوده اسد که به طور ضمني به مقوله آموزش و اثر آن پرداختهاند .بـه عنـوان
مثال ،عمادزاده و بكتاش ( )1384اثر آموزش بر ارزش افزوده بخـش صـنعد را بـه آزمـون
1- Fleisher, Hu and Li
2- Menon
3- Screening Model
4- Fosse, Jacobsen, Lykkebo and Brandt
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گذاردند .آنها دریافتند که نیروي کار متخصص و غیر متخصص به طرز معنـاداري قابلیـد
افزایش ارزش افـزوده بخـش صـنعد را دارد .امینـي و حجـازي آزاد ( )1387تـاثیر نسـبد
شاغالن داراي تحصیالت عالي بر بهرهوري کل عوامل را بررسي کردنـد کـه یافتـههایشـان
نشان داد این تاثیر در بلندمدت مثبد و معنادار اسد.
همچنین مهرباني ( )1391در پي بررسـي نقـش رقابـد در بهـرهوري بخـش صـنعد
ایران دریافد که نسبد شاغالن باسواد به کل شاغالن تولیدي اثر مثبتي بر بهرهوري (تولیـد
متوس ) دارد.

 -3مبانی نظری
پس از آنكه الگوهـاي رایـج در نیمـه قـرن بیسـتم در تبیـین رشـد اقتصـادي ایـاالت متحـده
شكسد خوردند ،اذهان براي پذیرش وجود عامل دیگر دخیل در بهرهوري و سـطح تولیـد
که تا آن زمان ناشناخته بود ،آماده شد .طبس الگوهاي قبلي باید تغییرات سطح تولید تنهـا بـر
اساس تغییرات نهاده هایي ماننـد سـرمایه فیزیكـي و نیـروي کـار توضـیح داده مـيشـد ،امـا
واقعید مشاهده شده این پیشبیني را تایید نكرد .به عبارت دیگر ،اگر قرار بود کـه تنهـا دو
نهاده مزبور تعیینکننده میزان تولید باشند با اندازهگیري تغییرات آنها ميشد به میزان رشـد
محصول دسد یافد ،اما واقعید اقتصاد آمریكا موید آن بـود کـه افـزایش تولیـد ناخـالص
بیش از آن چیزي بود که با رشد دو عامل سرمایه فیزیكي و نیروي کار متناظر بود.

شولتز1961( 1؛  )6به عنوان پدر مفهوم سرمایه انساني در پي مطالعات خود در این رابطه
دریافد که درآمد ایاالت متحده با نرخـي رشـد کـرده کـه بسـیار بـزرگتـر از نـرخ رشـد
ترکیبي مقدار زمین ،ساعات نیروي کـار و موجـودي سـرمایه قابـل بازیـابي بـوده اسـد .از

اینرو باید عامل یا عوامل دیگري در کار بوده باشند که چنین تفاوتي حاصل شده اسد .او
در بررسي براي یافتن دلیل یا عامل بروز این اختالف ،هزینههـاي آموزشـي را مـورد اسـتناد
قرار داد .طبس گزارش شـولتز هزینـه هـاي حقیقـي کـل آمـوزش در ایـاالت متحـده از 400
میلیون دالر در سال  1900میالدي بـه  28/7میلیـارد دالر در سـال  1956افـزایش یافتـه بـود
(همان .)11 ،به عبارت دیگر ،هزینههاي آمـوزش در یـك دوره  57سـاله بـیش از  71برابـر

1- Schultz
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شده اسد .در واقع همین هزینهها روي آموزش به بهبود کیفید نیـروي انسـاني منجـر شـده
که حاصل آن رشد اقتصادي قابل توجه فراتر از رشد منابع مادي بوده اسد.
شولتز استدالل ميکند که آموزش بهعنوان سرمایهاي مهمتـر از هـر نـوع سـرمایه دیگـر
عمل کرده اسد« :افزایش هزینههـاي آمـوزش برحسـب درصـد حـدود  3/5برابـر افـزایش
درآمد مصرف کنندگان بوده اسد که نشان از کشش درآمدي باالي تقاضا بـراي آمـوزش
دارد ،البته در صورتي که آموزش به مثابه مصرف مح

تلقـي شـود .همچنـین هزینـههـاي

آموزش  3/5برابر تشكیل سرمایه فیزیكي ناخالص (برحسب دالر) رشد کرده اسد .اگر مـا
با آموزش به عنوان سرمایهگذاري مح برخورد کنیم ،این نتیجه حاکي از آن خواهد بـود
که بازدهي آموزش نسبتا جذابتر از بازدهي سرمایه غیر انساني بوده اسد» (همان).
برآوردهاي اولیه شولتز بیانگر آن بـود کـه موجـودي دانـش نیـروي کـار در فاصـله
سالهاي  8/5 ،1900-56برابر شده در حالي که موجودي سرمایه قابل بـاز تولیـد  4/5برابـر
شده اسد (همان) .بر همـین اسـاس بـود کـه شـولتز (1960؛  )571ادعـا کـرد کـه «بایـد بـا
آموزش به مثابه یك سرمایهگذاري در انسان برخورد کرد و در مقابل پیامـدهاي حاصـل از
آن به عنوان شكلي از سرمایه موضع گرفـد» .بـا ایـن وصـف ،بیـنش اصـلي نظریـه سـرمایه
انساني روشن اسد :آموزش بر توانایي تولیدي افراد ميافزاید و از ایـن طریـس بهـرهوري را
در اقتصاد افزایش ميدهد.
معرفي سرمایه انساني و ورود آن به متون اقتصـادي بسـیار مـورد توجـه اقتصـاددانان
قرار گرفد ،اما به موازات آن برخي موضعگیريها صـورت گرفـد کـه ایـده اساسـي ایـن
نظریه را به چالش کشید .در اوایل دهه  1970بود که اَرو الگویي از نقش اقتصادي آمـوزش
عالي را بهگونهاي متفاوت از نظریه سرمایه انساني طراحي نمود .هدف او از طرحریزي ایـن
الگو ،صورتبندي دیدگاههاي برخي از جامعهشناسان بود مبني بر این که مدرک تحصیلي

بیشتر بهعنوان یك معیار ناقص از توانایي عملكردي 1افراد نقـش ایفـا مـيکنـد نـه بـه مثابـه
شواهدي از مهارتهاي بهدسد آمده .ادعاي اَرو ایـن بـود کـه الگـوي او قـادر بـه توضـیح
جنبه هاي خاصي از بازدهي اقتصادي آموزش عالي اسـد و تفسـیر بـدیلي را در ایـن رابطـه
عرضه ميکند (مهرباني1394 ،؛ .)344

1- Performance Ability
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اَرو این مطلب را که آموزش به بهرهوري فـرد مـيافزایـد ،از ایـن رو ارزش بـازاري
کار او را افزایش ميدهد ،مطرح ساخد و سپس در تیررس انتقاد خود قرار داد .او سپس به
1

دو فرضیه مرسوم اشاره کرد :یكي فرضیه اجتماعي شدن و دیگري فرضـیه کسـب مهـارت
2

ادراکي (که هر دو فرضیه از طریس آموزش حاصل ميشوند).
هر دو فرضیه داللد بر این دارند که آموزش به بهرهوري باالتر منجر مـيشـود .اَرو
راهي متفاوت با این دو فرضیه را پیش گرفد .به بـاور او (1973؛  ،)194آمـوزش عـالي بـه
هیچ شیوهاي به بهبود عملكرد اقتصادي کمك نميکنـد و نـه قـوه اداراکـي و نـه اجتمـاعي
شدن افراد را افزایش نميدهد ،بلكه در عوض ،آموزش عالي بهعنوان یك ابزار غربالگري

3

عمل ميکند به این صورت که افراد برخوردار از توانایيهاي متفاوت را دستهبندي ميکنـد
و از این طریس اطالعات را به خریداران نیروي کار منتقل ميسازد .به بیان واضحتر ،افـرادي
که از دانشگاهها فار التحصیل ميشوند الزاما از بهرهوري بیشـتر (توانـایي بـاالتر در تولیـد)
برخــوردار نیســتند ،زیــرا آنهــا فقـ در تحصــیل توانــایي بــاالتري دارنــد -بــه همــین دلیــل
توانستهاند به دانشگاه راه یابند -نه اینكه در بازار کار هم از بازدهي بیشتري برخوردارند.
البته این به آن معنا نیسد که الگوي ارائه شده از سـوي اَرو بـه طـور کامـل در تضـاد بـا
الگوي سرمایه انساني اسد ،بلكه فق با این ویژگي نظریه سرمایه انساني متمایز اسد که به
عنوان مثال ،آموزش (البته فق در مقطع عالي) لزوما به افزایش بهرهوري منجر ميشود.
نظریه فیلتر در زمینه آموزش بخشي از دیدگاه کليتر در مورد ماهید نظام اقتصـادي و
تعادل آن اسد و بر پایه این فرض قرار دارد که عامالن اقتصادي تا حد زیادي از اطالعـات

ناکامل 4برخوردارند .نمود خاص این ویژگي آن اسد کـه خریـدار خـدمات یـك کـارگر
آگاهي بسیار ضعیفي از بهرهوري او دارد ،اما در عـین حـال فـرض مـيشـود کـه اطالعـات
خاصي در مورد کـارگر وجـود دارد بـه خصـوص در ایـن رابطـه کـه آیـا او یـك مـدرک
دانشگاهي دارد یا نه و چنین اطالعاتي بدون هزینه قابل حصول اسد (همان) .اطالعاتي کـه
کارفرما در مورد کارگر دارد ،فق محدود به داشتن یا نداشتن مدرک دانشـگاهي اسـد و
1- Socialization
2- Cognitive Skill Acquisition
 -3منظور از فیلتر یا ابزار غربالگري این اسد که آموزش عالي فق افراد داراي توانـایي تحصـیلي بـاالتر را از افـراد بـا
توانایي کمتر از این حیی ،جدا ميکند نه اینكه افراد را بر اساس میزان بهرهوریشان در فرآیند تولید تفكیك ميکند.
4- Imperfect Information
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شناختي دیگر در مورد سطح بهره وري او وجود نـدارد .در حقیقـد ایـن ویژگـي ریشـه در
فرض اطالعات ناکامل دارد که در تعارض با فرض اطالعات کامل در تفكر اقتصادي رایج
اسد .محور نظریه فیلتر را هم همین مطلب تشكیل مـيدهـد .وقتـي کارفرماهـا فقـ از ایـن
موضــوع آگــاهي داشــته باشــند کــه فــرد مــورد نظــر بــراي اســتخدام ،داراي یــك مــدرک
دانشگاهي اسد یا نه و دیگـر هـیچ اطالعـي از ویژگـيهـاي دیگـر آن فـرد نداشـته باشـند،
مشخص اسد که سطح تحصیالت که با مدرک دانشگاهي مشخص ميشـود ،فقـ از ایـن
نقش برخوردار خواهد بود که کارگران را از یكدیگر متمایز سـازد و در حقیقـد بـهعنـوان
1

یك فیلتر و مبنایي براي تعیین دستمزد عمل کند نه آن که بهرهوري افراد را ارتقا دهد.
اَرو سرانجام به مقایسه الگوي خـود بـا الگـوي سـرمایه انسـاني مـيپـردازد .بـه بیـان او،
معیارهاي بازدهي سرمایه انساني از انحراف رو به باال برخوردارند ،زیرا تفاوت توانایي افراد

بهدلیل وجود تفاوت در نهادههاي تحصیالت مغشوش ميشود.2
تالشهایي انجام گرفته تا معیارهاي بازدهي تحصیالت از طریس طراحي یك متغیر براي
سنجش توانایي تصحیح شوند ،اما متاسفانه ایـن معیارهـاي توانـایي از اسـاس اشـتباهند .ایـن
معیارها بیشتر سنجه هاي هـوش و اسـتعداد هسـتند ،امـا توانـایي بـه معنـاي توانـایي در تولیـد
کاالهاسد و هیچ دلیل تجربي وجود ندارد که بر اساس آن انتظاري بیش از یك همبستگي
خفیف میان توانایي تولیدي و استعداد داشته باشیم.
آزمونهاي هوش و استعداد به منظور پیشبیني موفقیدهاي آموزشي طراحي مـيشـوند
اما شواهد قابل توجهي همراستا با مطالعات بهـره وري (بـه عنـوان نمونـه در نیـروي دریـایي
آمریكا) وجود دارد که نشان ميدهد توانایي در گذراندن آزمونها رابطه ضعیفي با توانایي
در انجام امور تولیدي اختصاصي دارد (همان؛ .)214-215

 -1به بیان دیگر ،چون کارفرما اطالعات کاملي از متقاضي شغل ندارد و از سـطح بهـرهوري او آگـاه نیسـد از ایـن رو
تنها به مدرک تحصیلي او متوسل ميشود به این امید که ایـن کـارگر بـه طـور بـالقوه از بهـرهوري بـاالتري برخـوردار
ا سد ،در حالي که طبس دیدگاه نظریه فیلتر واقعید جز این اسد .بنابراین آموزش عالي افراد را فق بر اسـاس توانـایي
تحصیلي جدا ميکند و این معادل با جداسازي افراد بر اساس بهرهوریشان در تولید نیسد.
 -2یعني تفاوت میان سطح تحصیالت افراد بیش از تفاوت توانایي واقعـي آنهاسـد و بـه همـین دلیـل بـازدهي سـرمایه
انساني بیش از آنچه هسد گزارش ميشود و این معناي انحراف رو به باالي معیار بازدهي اسد.
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فحواي کالم اَرو این اسد که آنچه با مقوله بهـرهوري ارتبـاط دارد« ،توانـایي» افـراد در
تولید اسد نه سطح تحصیالت آنها ،از این رو نميتوان گفد که آموزش به طور حـتم بـه
افزایش بهرهوري منجر ميشود که این مطلـب تـا حـدودي در تعـارض بـا دیـدگاه سـرمایه
انساني اسد .نمودار ( )1وجه تمایز نظریه فیلتر و سرمایه انساني را نمایش ميدهد.
نمودار ( -)1تمایز نظریه فیلتر با نظریه سرمایه انساني
هوش و استعداد

آموزش

توانایي تولیدي

بهرهوري

نتیجهگیري اَرو این اسد که افزایش منابع تخصیص یافته به آموزش دانشگاهي هیچ اثـر
مثبتي بر محصول بخش غیر آموزشي ندارد (همان؛  .)215در واقـع بـر اسـاس نظریـه فیلتـر،
آموزش عالي عامل تعیینکننده بهره وري در بخش واقعي اقتصاد نیسد ،چون میـان عوامـل
موجد آنها ،یعني استعداد و توانایي تولیدي رابطهاي وجـود نـدارد .بنـابراین دانشـگاههـا و
آموزش عالي بستري براي ارتقاي بهرهوري انسان نیسـتند ،بلكـه فقـ بـهعنـوان یـك فیلتـر
مضاعف 1عمل مي کنند؛ یك بار در گزینش داوطلبـان و بـار دیگـر در رد یـا قبـول کـردن
دانشجویان در طول دوران تحصیل .بر این اساس ،تضمیني نیسـد کـه آمـوزش دانشـگاهي
آثار مورد انتظار نظریه سرمایه انساني را در پي داشته باشد و بـه ایـن ترتیـب پـیشبینـي ایـن
نظریه در مورد آموزش عالي (نه آموزش در سطوح پایینتر) کاربرد ندارد.
نقد اَرو بر نقش آموزش در حالي ارائه شد که او به وضوح مشخص نكرد اگر آمـوزش
عالي و تحصیل در یك رشته تخصصي دانشگاهي تاثیري بر بهرهوري ندارد پس چه عـاملي
توانایي تولیدي و به تبع آن بهرهوري افراد را تعیین مـيکنـد .بـيتردیـد تحصـیل در برخـي
رشتههاي دانشگاهي چنان افراد را در انجام امور تخصصي توانمنـد مـيسـازد کـه دیگرانـي
که از این آموزش بيبهره بودهاند قادر به انجام آن نیستند.

1- Double Filter
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 -4الگوی تجربی و متغیرها
اساس اختالف میان دو نظریه سرمایه انساني و فیلتر در نقش آموزش عـالي بـه مثابـه عـاملي
براي افزایش بهرهوري اسد .بنابراین نظریه تولیـد بنگـاه مـيتوانـد زمینـهسـاز شـكلگیـري
الگویي باشد که بتوان با کمك آن در مورد صحد و اعتبار ادعاي دو نظریه رقیب قضاوت
کرد .طبس نظریه رفتار تولیدکننده ،تابع تولیـد رابطـهاي فنـي میـان سـطح محصـول و میـزان
بكارگیري نهادهها (عوامل تولید) اسد به گونهاي که اگر به ازاي مقدار معینـي از نهـادههـا
حداکثر محصول قابل دسترس تولید شود ،گویند کارایي فني وجـود دارد .بـا ایـن وصـف،
شكل تكامل یافتهاي از تابع تولید معرفي ميشود (تابع (:))1
)Q = Q(L,K,G,R,S
() 1
در تابع تولید ( ،)1مقدار محصول ( )Qتابعي از میزان تشكیل سـرمایه فیزیكـي (،)K
نیروي انساني ( ،)Lعامل سرمایه انساني یا آموزش ( ،)Sانرژي ( )Gو تحقیـس و توسـعه ()R
اسد .در اینجا فرض ميشود که تابع تولید همگن از درجه اول اسـد یعنـي بـازدهي ثابـد
نسبد به مقیاس وجود دارد.
سرمایه فیزیكي و نیروي انساني از مهمترین نهادههاي تولید محسوب مـيشـوند کـه
در الگوهاي سنتي اقتصادي همواره مورد توجه قـرار مـيگیرنـد .ورود آمـوزش بـه فرآینـد
تولید به منزله فراتر رفتن مفهوم تولید از عوامل فق فیزیكي و قابل رؤید اسد و در امتداد
الگوهاي جدید رشد اقتصادي قرار دارد.
از آنجا که آزمون فرضیه و بررسي تقابل دو نظریه رقیب در بخش صنعد انجـام خواهـد
شد ،دو نهاده انرژي و تحقیس و توسعه در فرآیند تولید لحاظ ميشوند زیرا ایـن عوامـل در تولیـد
محصوالت صنعتي بسیار تعیین کنندهاند و نميتوان آنها را نادیده انگاشد.
به منظور بررسي اثر آموزش مطابس با آنچه دو نظریـه سـرمایه انسـاني و فیلتـر بـر آن
داللد دارند ،نیاز اسد که تابع تولید بـه تـابع بهـرهوري تبـدیل شـود .بـراي ایـن منظـور از
ویژگي همگن از درجه اول بودن تابع ( )1استفاده ميشود به این معنا که اگر تمام نهـادههـا
به میزان  درصد زیاد شوند مقدار تولید کل نیز  درصد افزایش مـيیابـد .بیـان ریاضـي

این مطلب با تابع  αQ  Q  αL,αK,αG,αR,αS مشخص ميشود .حال اگـر بـه فـرض
Q
 K G R S
 α  1 Lباشد در این صورت داریـم Q 1, , , ,   q  k,g,r,s  :
L
 L L L L

. q
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متغیر وابسته در این تابع ( )qعبارت اسد از تولید متوس نیروي کـار کـه مهـمتـرین معیـار
اندازهگیري بهرهوري در اقتصاد اسد.
به منظور تبعید از یك شكل تبعي خاص در تصریح تابع بهرهوري ،الگـوي کـاب-
1

داگالس انتخاب ميشود که از رایجترین اشكال توابع تولید بـه شـمار مـيرود .رابطـه ()2
تابع بهرهوري را نمایش ميدهد.
() 2

q  eC k α g β r γ s δ

در معادله ( e ،)2عدد نپر و  Cعدد ثابد اسـد و  qسـطح بهـرهوري نیـروي کـار و
متغیرهاي  r ،g ،kو  sعوامل تولید به طور سرانه هستند 2.بر این اساس ،بـا بـه دسـد آوردن
لگاریتم طبیعي معادله ( )2و افزودن جزء اخالل ،معادلـه رگرسـیوني بهـرهوري بـه صـورت
ترانسلوگ در معادله ( )3تصریح ميشود.
() 3

ln(qit )  C  αln(kit )  βln(git )  γln(rit )  δln(sit )  uit

در نظر گرفتن تابع بهرهوري به شكل ترانسلوگ این امكان را ميدهد که با تخمـین
معادله ( )3به طور مستقیم به کشش بهرهوري نسبد بـه هـر یـك از نهـادههـا دسـد یافـد.

بنابراین ضرایب  α ، β ، γو  δبه ترتیـب کشـش بهـرهوري نسـبد بـه سـرمایه فیزیكـي،
انرژي ،تحقیس و توسعه و آموزش هستند .در واقع به دسد آوردن تخمیني از این کششهـا
و آزمون معناداري آنها هدف اصلي کار تجربي را تشكیل ميدهد.
به منظور اندازهگیري مقدار محصول صنایع ،ابتدا ارزش محصوالت آنها مبنـا قـرار
گرفته و سپس بر شاخص قیمد صنعتي در هر سال تقسیم ميشود تا از این طریس اثر قیمـد
حذف شود .از تقسیم شاخص به دسد آمـده بـر کـل شـاغالن تولیـدي ،3متغیـر وابسـته در

معادله ( )3که همانا بهرهوري نیروي کار اسد حاصل ميشود .در محاسبه سـرمایه فیزیكـي
از اطالعات مربوط به ارزش تشكیل سـرمایه ثابـد اسـتفاده مـيشـود .جهـد حـذف عامـل
قیمد ،ارزش تشكیل سرمایه ابتدا بر شـاخص قیمـد تولیـد کننـده و سـپس بـر تعـداد کـل
1- Cobb-Douglas
 -2به عبارت دیگر ،تابع تولید به شكل کاب-داگـالس ارائـه نمـيشـود بلكـه ابتـدا تـابع بهـرهوري بـر اسـاس تـابع ()1
استخراج ميشود و سپس قالب کاب-داگالس به خود ميگیرد.
 -3مقصود از شاغالن تولیدي کساني هستند که در عملیات تولیدي شرکد داشته و مستقیماً با تولید و ساخد سـروکار
دارند .کارگران ساده و ماهر ،تكنیسینها و مهندسین مشمول شاغالن تولیدياند.
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شاغالن تولیدي تقسیم ميشود .از این شاخص که در معادلـه ( )3بـا نمـاد  kمشـخص شـده
اسد با نام متغیر سرمایهگذاري یاد خواهد شد.
متغیر انـرژي سـرانه ( )gبـرداري از حامـلهـاي انـرژي اسـد کـه عبارتنـد از :بـرق،
سوخد و گاز طبیعي .برق از مهـمتـرین نهـادههـاي بخـش صـنعد محسـوب مـيشـود کـه
اغماض از آن به منزله حذف یك متغیر مهم خواهد بود که نتیجـه آن حصـول برآوردهـاي
دور از واقعید اسد .به عنوان شاهدي بر این ادعا مـيتـوان بـه مطالعـه متوسـلي و مهربـاني
( )1390اشاره کرد که دریافتند افزایش بكارگیري انرژي برق باعی گسترش بخش صـنعد
ميشود .براي فائس آمدن بر مساله نادیده گرفتن این عامل ،مقـدار بـرق مصـرفي صـنایع بـر
حسب هزار کیلو وات در تخمین تابع بهرهوري مورد استفاده قـرار مـيگیـرد .بررسـي آمـار
برق مصرفي صنایع نشان ميدهد که صنایع تولید فلزات اساسي ،محصوالت کاني غیرفلـزي
و مواد شیمیایي از پیشروترین صنایع در استفاده از برق هستند.
مواد سوختي ،دیگر نهاده صنعتي اسد .این مواد عبارتند از :نفـد سـفید ،گازوییـل،
بنزین ،نفد سیاه و نفد کوره که بر حسب هزار لیتر اندازهگیري شدهاند .مصرف هـر یـك
از صنایع از این مواد جمع زده شده و به صورت سرانه کارگر در تخمـین معادلـه ( )2مـورد
استفاده واقع مـي شـود .صـنایع تولیـد محصـوالت کـاني غیـر فلـزي ،تولیـد مـواد غـذایي و
آشامیدني و تولید زغال کك بیشترین مصرف سوخد را دارند .گاز طبیعـي آخـرین نهـاده
انرژي اسد که بر حسب هزار متر مكعب محاسـبه مـيشـود .صـنایع تولیـد فلـزات اساسـي،
محصوالت شیمیایي و زغال کك به ترتیب صنایع پرمصرف گاز طبیعي هستند.
از جمله مهـم تـرین عوامـل مـوثر بـر تولیـد و بهـره وري بـه خصـوص در بخـش
صنعد ،هزینه هایي اسد که بنگاه هـا در زمینـه تحقیـس و توسـعه انجـام مـيدهنـد .ایـن
هزینهها مي تواند بـه یـافتن روش هـاي کـاراتر در تولیـد یـا بهبـود کیفیـد محصـوالت
بینجامد که حاصل آن بهره وري باالتر خواهد بود .به منظـور اسـتفاده از ایـن عامـل در
تحقیس ،از آمار مربوط به هزینه تحقیقات و آزمایشگاه صنایع اسـتفاده مـيشـود کـه بـه
صورت سرانه کارگر بـا نمـاد  rدر معادلـه ( )3ظـاهر مـي شـود .صـنایعي کـه در ایـران
بیشترین مخارج تحقیس و توسعه را دارند ،صـنایع تولیـد مـواد و محصـوالت شـیمیایي،
وسایل نقلیه موتوري و مواد غذایي و آشامیدنياند.
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متغیرهـایي کــه تـاکنون بــه عنـوان عوامــل توضـیح دهنــده بهـرهوري معرفــي شــدند
مهمترین نهاده هـاي بخـش صـنعد هسـتند کـه بـه منزلـه متغیرهـاي کنتـرل در الگـو لحـاظ
ميشوند ،زیرا بحی اصلي تحقیس بر سر اثر واقعي آموزش عالي بـر بهـرهوري اسـد .بـراي
این منظور و براي ثبد آثار آموزش عالي ،برداري از متغیرهاي مربوط بـه آمـوزش در نظـر
گرفته ميشود که با حرف  sدر سمد راسد معادله ( )3قرار دارد .ایـن بـردار شـامل شـش
متغیر اسد که در جدول ( )1معرفي ميشوند.
جهول ( -)1متغیرهای آموزش و تعریف شاخص مربو
متغیر
سهم آموزش عالی
سهم دیپلم و کمتر
سهم کاردانی
سهم کارشناسی
سهم کارشناسی ارشه
سهم دکتری

تعریف
نسددبت تعددهاد شدداغالن تولیددهی دارای مددهرک تحصددیلی
دانشگاهی به کل تعهاد شاغالن تولیهی
نسبت تعهاد شاغالن تولیهی دارای مهرک دیپلم و پایینتر
به کل تعهاد شاغالن تولیهی
نسبت تعهاد شاغالن تولیهی دارای مهرک کاردانی به کدل
تعهاد شاغالن تولیهی
نسبت تعهاد شاغالن تولیهی دارای مدهرک کارشناسدی بده
کل تعهاد شاغالن تولیهی
نسبت تعهاد شاغالن تولیهی دارای مهرک کارشناسی ارشه
به کل تعهاد شاغالن تولیهی
نسددبت تعددهاد شدداغالن تولیددهی دارای مددهرک دکتددری
تخصصی به کل تعهاد شاغالن تولیهی

متغیر سهم آموزش عالي گویاي این اسد که در صورت افزایش تعداد نیـروي کـار
آموزش دیده در مقطع عالي ،بهرهوري صنایع چگونه تاثیر ميپذیرند .از این رو ،ایـن متغیـر
نقش اساسي در قضاوت در مورد فرضیه تحقیس دارد ،زیرا اگر این متغیر اثر مثبد و معنـادار
آماري را از خود بروز دهد ،موید دیدگاه نظریه سرمایه انساني اسـد در غیـر ایـن صـورت
موضع نظریه فیلتر موجه خواهد بود.
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به منظور بررسي اثر آموزش در سطوح پایینتر از دانشگاه ،متغیر سـهم دیـپلم و کمتـر در

نظر گرفته شده اسد .1لحاظ کردن این متغیر مي توانـد امكـان مقایسـه آمـوزش عـالي بـا مقـاطع
پایینتر تحصیلي را فراهم کند .مطابس با نظریه سرمایه انساني انتظار ميرود این متغیـر تـاثیر مثبتـي
بر بهرهوري داشته باشد .این در حالي اسد که نظریه فیلتر در این مورد ساکد اسد.
چهار متغیر سهم کارداني ،کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتري هر یـك بـه طـور
مجزا اثر آموزش در سطوح مختلف آموزش عالي را ثبد ميکند .بررسي آموزش عالي در
معناي کلياش وضعید اجزاي آن را روشن نميسازد .به عنوان مثال ،بـا مشـاهده اثـر متغیـر
سهم آموزش عالي نميتوان دریافد که کدام یـك از مقـاطع کـارداني تـا دکتـري بـه چـه
صورت و به چه میزان بهرهوري صنایع را متاثر ميکنـد .ایـن تفكیـك حـاوي رهنمودهـاي
مهمي خواهد بود ،زیرا ميتوان قوه تاثیرگذاري بر بهرهوري توس مقاطع مختلف تحصیلي
در دانشگاه را با یكدیگر مقایسه کرد.

 -5نمونه و یافتهها
دادههاي متغیرهاي معرفي شده ،بر اساس کدهاي دو رقمي طبقهبندي اسـتاندارد بـینالمللـي
فعالیدهاي اقتصادي( 2بخش صنعد) براي  23صنعد جمعآوري شدهانـد .دادههـاي مـورد

استفاده به آن دسته از کارگاههاي صنعتي مربوط ميشود که داراي  10نفر کـارکن و بیشـتر
هستند .دوره زماني مدنظر سالهاي  1382تا  1390را پوشش ميدهد .بجـز شـاخص قیمـد
تولیدکننده که از بانك مرکزي استخراج شده اسد ،سایر اطالعات از مرکز آمار ایـران بـه
دسد آمده اسد.

با این وصف دادههاي مورد استفاده از نوع تلفیقـي اسـد 3کـه از ترکیـب دادههـاي

سري زماني و برش مقطعـي حاصـل مـيشـود .بنـابراین نشـانگرهاي  iو  tدر معادلـه ( )2بـه
ترتیب اشاره دارند به صنعد و سال.

 -1توجه به این نكته مهم اسد که شاغالن تولیدي داراي مدرک دیپلم و پایینتر ،افراد بیسواد را شامل نميشود .یعنـي
منظور شاغالن باسوادي اسد که فق در سطح مدرسه تحصیل کردهاند.
2- ISIC
3- Panel Data
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این مطالعه در سطح صنعد انجام ميشود نه در سطح بنگاهها ،بنـابراین تمـام جامعـه
آماري مورد مشاهده قرار ميگیرد .با وجود این ،به منظور انتخاب روش بـرآورد الگوهـاي
رگرسیوني مبتني بر معادله ( )3از بین دو شیوه اثر تصادفي یـا ثابـد ،ابتـدا آزمـون هاسـمن

1

انجام ميگیرد .نتیجه این آزمون نشان ميدهد کـه آمـاره آزمـون برابـر بـا  14/3اسـد و در
سطح  5درصد از لحاظ آماري معنادار اسد و از این رو باید از اثر ثابد در تخمـین الگـوي
( )3استفاده کـرد .اسـتفاده از ایـن روش تخمـینهـاي کـارا و سـازگار را حاصـل مـيکنـد.
همچنین آزمـون ریشـه واحـد مو یـد مانـا بـودن پسـماندهاي رگرسـیوني اسـد .بنـابراین در
مجموع تخمینهاي به دسد آمده قابل اتكا هستند.
نتایج حاصل از برآورد در دو قسمد ارائه ميشود ،بخشي در جـدول ( )2و بخشـي
دیگر در جدول ( .)3جدول ( )2حاوي متغیرهایي از آموزش اسد که بـه طـور مسـتقیم بـه
منظور آزمون فرضیه و شناسایي صحد و سقم نظریه سرمایه انسـاني و فیلتـر در نظـر گرفتـه
شدهاند .این متغیرها شامل دو متغیر اول معرفي شده در جدول ( )1ميشود .جدول ( )3فقـ
مقاطع مختلف آموزش عالي را دربر ميگیرد تا عالوه بر بررسي تاثیر سـطوح مختلـف آمـوزش
دانشگاهي ،بتوان آنها را با یكدیگر مقایسه کرد .بنابراین جدول ( )3کمك ميکنـد تـا بـه طـور
دقیس مشخص کنیم که کدام یك از مقاطع تحصیلي آموزش عـالي بـا پـیشبینـي نظریـه سـرمایه
انساني مطابقد دارد یا از موضع نظریه فیلتر دفاع ميکند.
بررسي و تفسیر نتایج از جدول ( )2آغاز ميشود .متغیر سرمایهگذاري در رگرسیون
 2تاثیر مثبد و معنادار را نشان ميدهد ،هر چنـد در رگرسـیون  1ایـن اثـر از لحـاظ آمـاري
معنادار نیسد .اثر مثبد سرمایهگذاري مطابس با انتظار اسد ،زیـرا هـر چـه سـرمایه فیزیكـي
بیشتري در صنایع انباشد شود ،بهرهوري نیروي کار نیز بیشتر مـيشـود .ضـرایب بـه دسـد
آمده براي این متغیر بیانگر این اسد که افزایش سرمایهگذاري به میزان صد در صـد منجـر
به رشد بهرهوري به اندازه  2تا  3درصد ميشود.
سه نهاده انرژي یعني برق ،مواد سوختي و گاز در هـر دو رگرسـیون از اثـر مثبـد و
معنادار برخوردارند .این یافته موید اهمید زیاد انرژي در بخش صنعد ایران اسد .مقایسـه
کششها حاکي از این اسد که بهـرهوري نیـروي کـار نسـبد بـه بـرق پرکشـشتـر اسـد،

1- Hausman Test
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بنابراین اهمید برق در صنایع بیش از مواد سوختي و گاز طبیعي اسد .نكتـه مهـم بـيتـاثیر
بودن عامل تحقیس و توسعه اسد.
جهول ( -)2تاثیر آموزش در سطح عالی و کمتر بر بهر وری صنایع .متغیر وابسته :لگاریتم تولیه
متوسط نیروی کار
رگرسیونها
متغیرهای مستقل
جزء ثابت
سرمایهگذاری
برق
سوخت
گاز طبیعی
تحقیق و توسعه
سهم آموزش عالی

1

2

0/27

0/004

()1/4

()0/03

0/009

**0/033

()0/94

()2/4

*0/29
()6/9

*0/103
()7/6

**0/04
()2/2

**0/069

**0/084

()2/2

()2/5

0/019
()1/2

0/02
()1/4

*0/221
()4/06

سهم دیپلم و کمتر
 R 2وزنی

*0/28
()6/6

*0/322
()3/3

0/978

0/975

نکته :اعهاد داخل پرانتز در زیر ضرایب آمار  tاست.
* ** ،و *** بیانگر معنیداری ضریب به ترتیب در سطح احتمال  5 ،1و  10درصه است.

بخش مهم نتایج جدول ( )2به دو متغیر آموزش مربوط ميشود .سهم آموزش عالي
از کل شاغالن صنایع اثر مثبد و معنادار را در رگرسیون  1نشـان مـيدهـد بـه گونـهاي کـه
کشش به دسد آمده برابر با  0/22اسد .به بیان دیگر 10 ،درصد افزایش در نسبد شاغالن
آموزش عالي به رشد  2/2درصد در بهـرهوري صـنایع منجـر خواهـد شـد کـه میـزان قابـل
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توجهي به نظر ميرسد .این یافته به خودي خود موید دیدگاه سرمایه انسـاني و نـافي نظریـه
فیلتر اسد ،زیرا قائل به این اسد که هر چه نیروي کار شاغل در صـنایع بـه آمـوزش عـالي
دسد یابد ،بهرهورياش بیشتر ميشود و این در تعارض با نظریه فیلتر اسد.
جهول ( -)3تاثیر سطوح مختلف آموزش عالی بر بهر وری صنایع .متغیر وابسته :لگاریتم تولیه متوسط
نیروی کار
رگرسیونها
متغیرهای مستقل
جزء ثابت
سرمایهگذاری
برق
سوخت
گاز طبیعی
تحقیق و توسعه
سهم کاردانی

1
0/03
()0/17

2
*0/64
()3/2

3
**0/52
()2/3

***0/017

0/012

**0/017

***0/024

()1/66
*0/322
()6/4
*0/102
()7/1

()1/2
*0/277
()7/4
*0/089
()7/05

()1/6
*0/304
()7/4
*0/104
()6/8

()1/7
*0/34
()8/2
*0/092
()8/9

*0/082

**0/065

**0/081

*0/113

()2/8
0/024
()1/4

()2/1
0/016
()1/1

()1/9
0/019
()1/1

()5/3
**0/031
()2/04

***0/099
()1/93

سهم کارشناسی

*0/275
()5/9

سهم کارشناسی ارشه

*0/133
()5/1
0/005

سهم دکتری
 R 2وزنی

4
-0/18
()-1/08

()0/4
0/977

0/978

0/976

0/99

نکته :اعهاد داخل پرانتز در زیر ضرایب آمار  tاست.
* ** ،و *** بیانگر معنیداری ضریب به ترتیب در سطح احتمال  5 ،1و  10درصه است.
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در رگرسیون  2متغیر سهم دیپلم و کمتر جایگزین سهم آموزش عـالي شـده اسـد.
مشاهده ميشود که این متغیر نیز اثر مثبد و معناداري دارد به ایـن معنـا کـه هـر چـه نسـبد
شاغالن باسوادي که تحصیالت در سطح دیپلم یا کمتر دارند به کل شاغالن افـزایش یابـد،
بهرهوري در صنایع افزون ميشود .این یافته نیز حامي نظریه سرمایه انساني اسـد چـون اثـر
آموزش بر توانایي تولیدي افراد را تایید ميکند ،اما در مورد نظریه فیلتر ساکد اسد ،زیـرا
نظریه اخیر فق در رابطه با آموزش عالي طرح دعوي ميکند.
مقایسه ضـریب سـهم دیـپلم و کمتـر بـا ضـریب متغیـر سـهم آمـوزش عـالي بیـانگر
بزرگتر بودن کشش بهرهوري نسبد به سهم دیپلم و کمتر اسد به نحـوي کـه  10درصـد
افزایش این نسبد باعی افزایش  3/2درصد بهرهوري صنایع ميشود کـه  1درصـد بـیش از
کشش سهم آموزش عالي اسد.
به منظور تدقیس بیشتر در زمینه اثر آموزش عالي بر بهرهوري ،در جدول ( )3از متغیرهـاي
مربوط به مقاطع تحصیلي استفاده ميشود .چهار رگرسیون در ایـن جـدول تخمـین زده شـدهانـد
که در هر کدام یكي از مقاطع کارداني تا دکتري قـرار دارد .تـاثیر سـرمایهگـذاري و نهـادههـاي
انرژي در اینجا نیز همانند آن چیزي اسد که در جدول ( )2مشاهده شد ،مگر مقدار کششهـاي
برآورد شده .البته در اینجا عامل تحقیس و توسعه اثر مثبد و معنادار را نشان مـيدهـد (رگرسـیون
 4در جدول ( .))3مالحظه ميشود که در رگرسیونهاي  1تا  3ضـریب آمـوزش عـالي عالمـد
مثبد داشته و از لحاظ آماري نیز معنادار اسد .با ایـن وصـف ،افـزایش شـاغالن داراي مـدرک
تحصیلي کارداني ،کارشناسي و کارشناسي ارشد به رشد بهرهوري ميانجامد.
مقایسه کششهاي بهرهوري نیـز حكایـد از ایـن دارد کـه مقطـع کارشناسـي تـاثیر
بزرگتري بر بهرهوري دارد به طوري که  10درصد افزایش سـهم شـاغالن داراي مـدرک
کارشناسي سبب ميشود که میزان بهرهوري  2/7درصد بیشتر شود در حالي که براي مقاطع
کارشناسي ارشد و کارداني افزایش مربوطه به ترتیب به میزان  1/3و  0 /9درصد اسد.
نكته حائز اهمید ،معنادار نبـودن متغیـر مربـوط بـه مقطـع دکتـري از لحـاظ آمـاري
اسد .این یافته موید عدم سازگاري پیشبیني نظریه سرمایه انساني در مورد سطح تحصـیلي
دکتري اسد .به عبـارت دیگـر ،افـزایش شـمار فـار التحصـیالن دکتـري شـاغل در بخـش
صنعد ایران هیچ اثر معناداري بر بهرهوري ندارد .بر این اساس ،دیـدگاه نظریـه فیلتـر فقـ
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براي مقطع دکتري مصداق دارد ،از این رو مـيتـوان پـذیرفد کـه تحصـیل در ایـن سـطح
چیزي بر توانایي تولیدي افراد نميافزاید.

 -6نتیجهگیری
اهمید سرمایه انساني در حوزه سیاستگذاري اقتصادي ایجـاب مـيکنـد کـه از زوایـاي مختلـف
توان بالقوه آن را آزمود .این نظرگاه که هزینه کردن در آموزش به منزله مخارج سـرمایهگـذاري
اسد و به ارتقاي توانایي افراد آموزش دیده کمك ميکند را نميتوان به سادگي انكار کـرد یـا
پذیرفد .بيشك انتقال دانش و آگاهي به افراد ،توان بالقوه آنها را افزون ميکند ،اما اینكـه آیـا
چنین چیزي در واقع جنبه عیني به خود ميگیرد یا نه محل بحی اسد.
ایده اساسي نظریه فیلتر مبني بـر اینكـه آمـوزش در سـطح عـالي نمـيتوانـد تـامینکننـده
پیش بیني نظریه سرمایه انساني باشد ،چالشـي جـدي در متـون سـرمایه انسـاني ایجـاد کـرد ،زیـرا
آموزش دانشگاهي را بر توانایي تولیدي افراد مـوثر نمـيدانـد .هـر چنـد چنـین دیـدگاهي مـورد
حماید گسترده اقتصاددانان واقع نشد ،اما نميتوان آن را نسـنجیده دانسـد و بـدون انجـام یـك
آزمون تجربي آن را مردود دانسد .این موضوع که آموزش دیدن افراد بر بهرهوري آنهـا مـوثر
نیسد به معناي آن اسد که دانش کسب شده در عمل به تولید بیشـتر نمـيانجامـد ،زیـرا ممكـن
اسد آن دانش با ماهید محصول و فرآیند تولید آن سنخید چنداني نداشته باشد.
آنچه از بررسي این موضوع در مقاله پیش رو حاصل شد موید نظریه سرمایه انسـاني
بود به این معنا که آموزش حتي در سطح عالي نیز ميتواند بهرهوري تولید را افزایش دهـد.
اما نكته جالب توجه ،صحد این یافته در مقاطع آموزش کارداني ،کارشناسي و کارشناسـي
ارشد اسد در حالي که مقطع دکتري تخصصي نتیجهاي مشـابه بـا مقـاطع پـایینتـر را بـروز
نميدهد .بر این اساس ،به نظر ميرسد گسترش این مقطع آموزشي به طور فراگیـر و بـدون
لحاظ رشتههاي تحصیلي و ظرفید بالقوه اقتصادي براي پذیرش فار التحصیالن دکتـري از
منظر اقتصاد کالن موجه نباشد.
ظاهرا فار التحصیالن دکتري بیشتر در زمینه آموزش و پـژوهش مـيتواننـد توانـایي
خود را به ظهور برسانند ،نه در عرصه تولید محصول .بنابراین نتیجه ،ميتـوان اظهـار داشـد
که ادامه روند کنوني در جذب دانشجوي دکتري به خصـوص در رشـتههـایي کـه بـه طـور
کامل معطوف به تولید کاالها هستند ،منطس اقتصادي ندارد.
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