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ABSTRACT

Article type:

Generally, considering education as an investment and development of
educational systems on the one hand and increasing the share of education
in gdp and the national budget on the other hand, has attracted the attention
of economists and planners to evaluate the effectiveness of investment in
education. The purpose of this study was to evaluate the private rate of
return of educational institutions in iran using the generalized mincer model
and by using the mincer income function, the effect of education at different
levels on employee income was investigated using household-budget
statistics in 2019. ordinary least squares regression model (OLS) has been
used to estimate the desired pattern.the results showed that education in
diploma, bachelor and postgraduate degrees has a positive effect on income
from employment that the rate of this impact for each year of additional
education is about 8/1 percent and the effect of work experience on people's
income shows4/1 percent.this apart from other incentive to enter these
sections, shows the economic justification of these sections from an
individual point of view. also, with the inclusion of virtual variables of
gender, job and marital status of individuals in the model according to the
coefficients obtained in the regression model, the effect of these variables
on the income of individuals has been a significant effect and these results
were obtained: men earn more than women, people working in the public
sector earn 32.3% more than other people in the private sector and finally
married people earn 41.6% more than single people.
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چکیده
به ﻃورکلی تلقی نمودن آموزش به عنوان نوعی سرمایهگﺬاری و گسترش و توسﻌه نﻈامهای
آموزﺷی و رﺷد ﻓﺰاینده سﻬﻢ آموزش از تولید ناﺧالﺺ ملی و بودجه کشور ،توجه اقتصاددانان را
مﻌﻄوف ساﺧته است .هدف از ایﻦ پژوهﺶ ارزیابی نرخ بازده ﺧصوﺻی مقاﻃع تحصیلی در ایران با
استﻔاده از مدل تﻌمیﻢ یاﻓته مینسر است .با به کارگیری تابع دریاﻓتی مینسر ،میﺰان تﺄﺛیر
تحصیﻼت در مقاﻃع مختلف بر درآمد ﺷاﻏﻼن با استﻔاده از آمارهای بودجه-ﺧانوار در سال 1031
بررسی ﺷد .جﻬت برآورد الگوی مورد نﻈر از مدل رگرسیونی حداقل مربﻌات مﻌمولی()OLS
استﻔاده ﺷده است .نتایﺞ تحقیﻖ نشان داد که تحصیلات در مقﻄع دیپلﻢ ،کارﺷناسی و تحصیﻼت
تکمیلی بر درآمد حاﺻل از ﺷﻐل اﻓراد تﺄﺛیر مﺜﺒت دارد و میﺰان ایﻦ تﺄﺛیرگﺬاری برای هر سال
تحصیل اضاﻓی حدود  1/1درﺻد است و میﺰان تﺄﺛیر تجربه کاری بر دریاﻓتی اﻓراد  0/1درﺻد را
نشان میدهد .ایﻦ امر ﻓارغ از سایر انگیﺰههای ورود به ایﻦ دورهها ،از نﻈر ﻓردی توجیهپﺬیری
اقتصادی ایﻦ مقاﻃع را نشان میدهد .همچنیﻦ با وارد نمودن متﻐیرهای مجازی وضﻌیت; جنسیت،
بخﺶ ﺷﻐلی و تاهل اﻓراد بﻌنوان متﻐیرهای کنترلی در مدل ،اﺛر ایﻦ متﻐیرها بر دریاﻓتی اﻓراد
مﻌنادار بوده و نتایﺞ حاﺻل ﺷده نشان میًدهد که درآمد مردان به میﺰان  11/2درﺻد بیشتر از
زنان است ،اﻓراد ﺷاﻏل در بخﺶهای دولتی  02/0درﺻد بیشتر از سایر اﻓراد در بخﺶهای ﺧصوﺻی
درآمد دارند و درآﺧر اﻓراد متاهل به نسﺒت اﻓراد مجرد به میﺰان  01/6درﺻد از دریاﻓتی بالاتری
برﺧوردار هستند.
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 )1مقدمه
آموزش تجربهای است مﺒتنی بر یادگیری و هدف آن ایجاد تﻐییرات تدریجی و نسﺒتﺄ ماندگار
در ﻓرد است تا بتواند توانایی ﺧود را برای انجام دادن کارها بﻬﺒود بخشد .به ﻃور مﻌمول آموزش
میتواند تﻐییر مﻬارت ها ،دانﺶ ،نگرشها و رﻓتار اجتماعی و سازمانی را در برداﺷته باﺷد .بر اساس
مﻄالﻌات مختلف آموزش و کسب مﻬارت تﺄﺛیر به سﺰایی در بﻬره وری کارگران دارد .تحقیقات
تجربی متﻌدد نشان میدهد که نیروی انسانی آموزش دیده و تحصیلکرده بستر توسﻌه پایدار کشور
را ﻓراهﻢ نموده و با توجه به ﺷﻐل نیروی انسانی آموزش دیده در کشورهای پیشرﻓته میتوان به
اهمیت و نقﺶ نیروی انسانی با کیﻔیت در اﻓﺰایﺶ تولید و توسﻌه پایدار ایﻦ کشورها پی برد.
(الماسی و همکاران .)1011،مﻄالﻌات مختلﻔی در زمینه آموزش انجام ﺷده است و هدف اﻏلب آنﻬا
برآورد نرخ بازدهی آموزش است(نادری .)1030 ،بر اساس تحقیقات ﺻورت گرﻓته ،سرمایهگﺬاری
در آموزش میتواند به عنوان یک سرمایهگﺬاری انسانی در نﻈر گرﻓته ﺷود اما ایﻦ سوال نیﺰ مﻄرح
است که ایا آموزش بیشتر (سرمایه گﺬاری در آموزش) بر جﺬب بازار کار اولویت دارد ؟ (ﺻادقی و
همکاران .)1012 ،از آنجا که تاکنون در ایران مﻄالﻌهای مﺒنی بر اندازه گیری بازدهی آموزش در
بخﺶهای مختلف ﺻورت نگرﻓته است ،ازایﻦ رو ایﻦ مقاله به بررسی میﺰان تﺄﺛیر تحصیﻼت در
مقاﻃع مختلف بر درآمد ﺷاﻏﻼن با استﻔاده از آمارهای بودجه-ﺧانوار در سال  1031پرداﺧته است.
ساﺧتار مقاله ﺷامل پنﺞ بخﺶ است به ایﻦ ﺻورت که بﻌد از بیان مقدمه ،در بخﺶ دوم به
بررسی مﺒانی نﻈری پرداﺧته میﺷود و در بخﺶ سوم مﻌرﻓی مدل و ﺷرح متﻐیرها و بخﺶ چﻬارم
اﺷاره به تحلیل یاﻓته های مدل دارد و در نﻬایت در بخﺶ پنجﻢ نتیجه گیری بیان ﺧواهد ﺷد.

 )2مبانی نظری
در ایﻦ قسمت ابتدا به روشهای محاسﺒه نرخ بازدهی آموزش و در قسمت بﻌدی به بیان
مﻄالﻌات انجام ﺷده در ایﻦ زمینه پرداﺧته میﺷود و سپس پیشینه تحقیﻖ بیان ﺧواهد ﺷد .
 1-2شاخصهای سرمایه انسانی
ﺷاﺧﺺهای متﻌددی به عنوان سرمایه انسانی وجود دارد مانند متوسط سالهای تحصیل
ﺷاﻏلیﻦ ،نرخ باسوادی ،نرخ ﺛﺒت نام در مقاﻃع مختلف تحصیلی و تﻐییرات ایﻦ نرخ ،مجموع ﻓارغ
التحصیلان مراکﺰ آموزﺷی ،هﺰینههای آموزش عالی و. ...
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نیروی تحصیلکرده مخارج سنگینی را بر جامﻌه تحمیل میکند و بازدهی بسیاری نیﺰ از آن
انتﻈار میرود؛ به عﺒارتی ،ﻓرض میﺷود که هر دانﺶ آموﺧته دانشگاه پس از گﺬارندن چند سال
دوره آموزش عالی و ورود به بازار کار بتوند تﺄﺛیری بیﺶ از نیروی عادی(ﻓاقد تحصیلات دانشگاهی)
داﺷته باﺷد؛ یﻌنی دارای ارزش اﻓﺰوده بیشتری باﺷد.
لﺬا امروزه اعتقاد به توسﻌه اقتصادی از ﻃریﻖ انﺒاﺷت سرمایه ﻓیﺰیکی کمرنگ ﺷده ،اما
سرمایه گﺬاری در منابع انسانی و توسﻌه آن اهمیت یاﻓته است .با نگاه به کشورهایی که از منابع
ﻃﺒیﻌی کﻢ برﺧوردارند اما در عوض منابع انسانی ﻏنی دارند درمییابیﻢ که با وجود کمﺒود منابع
ﻃﺒیﻌی توانستهاند به توسﻌه اقتصادی دست یابند و بدون ﺷک یکی از دلایل آن نقﺶ بسﺰای
سرمایه انسانی بوده است .ﻃﺒﻖ "گﺰارش آموزش در یک نگاه " مقدار هﺰینه عمومی در آموزش
ﺷامل آموزش ابتدایی و آموزش متوسﻄه در بیﻦ کشورهای OECDبﻄور متوسط  11کل مخارج
دولت ها رو تشکیل میدهد .و بدلیل اهمیت آموزش و بخصوص بدلیل پدیده کرونا اﺧیرا  11درﺻد
هﻢ اﻓﺰایﺶ پیدا کرده است(.( Education at a Glance, 2021
2-2روشهای محاسبه نرخ بازدهی آموزش
برای محاسﺒه نرخ بازده آموزش به ﻃور کلی از دو روش جﺒری و تابع درآمدی بﻬره میگیرند.
-1-2-2روش جبری
در ایﻦ روش نرخ بازدهی را از برابر قرار دادن ارزش حال درآمدها و هﺰینهها به دست میآورند ،
که الﺒته باید بیﻦ نرخ بازده ﺧصوﺻی و نرخ بازده اجتماعی تﻔاوت قائل ﺷد.
𝑐−1

𝑛

) (𝐵𝑥 − 𝐵𝑥−1
𝑡𝐶
∑
∑=
𝑡
)𝑟 (1 +
𝑡)𝑟 (1 +
𝑡=0

در ایﻦ رابﻄه  t=0زمانی است که ﺷخﺺ ﺷروع به ﻓراگیری آموزش میکند.
 t=c-1زمانی است که دوره آموزش ﻓرد به پایان میرسد.
 = Ctهﺰینه آموزش در دوره t
 t=cزمانی است که ﻓرد ﺷروع به کار میکند.
 = Btدرآمد ﻓرد در دوره .x

𝑐=𝑡
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اقتصاد باثبات ،سال دوم ،شماره چهارم1011 ،

ﻓرد از زمان  t=0تا  t=c-1آموزش میبیند و به میﺰان  Ctهﺰینه میکند .بﻌد از آن از دوره
 t=cکه ﺷروع به کار میکند تا زمان بازنشستگی ،یﻌنی  nسال نتایﺞ ایﻦ آموزش را به ﺻورت
اﻓﺰایﺶ درآمد مشاهده میکند r .در اینجا همان نرخ بﻬره ﺧواهد بود که الﺒته بیﻦ ﺧصوﺻی و
اجتماعی بودن آن تﻔاوت وجود دارد.
نرخ بازده ﺧصوﺻی ،تنﻬا ﺷامل هﺰینههای ﺧصوﺻی ﻓرد جﻬت کسب آموزش است اما نرخ بازده
اجتماعی ،هﺰینههایی که جامﻌه تقﺒل میکند مﺜل کاهﺶ جرائﻢ ،بﻬﺒود بﻬداﺷت ﻓردی و اجتماعی
 ،کاهﺶ مرگ ومیر و  ...تا ﻓرد بتواند از ﺧدمات آموزﺷی بﻬرهمند ﺷود را هﻢ ﺷامل میﺷود .در
نتیجه ارزش هﺰینههای آموزﺷی در نرخ بازده اجتماعی بیشتر از ارزش هﺰینهها در نرخ بازده

ﺧصوﺻی است.
-2-2-2روش تابع درآمدی
براساس نﻈریه سرمایه انسانی ،درآمدها به ﻃور مستقیﻢ به ویژگیهای ﺷخصی اﻓراد مربوط
میﺷود .مﻬمتریﻦ ایﻦ ویژگیها عﺒارتند از :سالهای تحصیل ،سالهای تجربه کاری ،موقﻌیت
اجتماعی ،پشتوانه ﺧانوادگی و  ...که الﺒته برﺧی از ایﻦ متﻐیرها قابل اندازهگیری هستند و دادههای
آن به ﺷکل کمیت درآمده اند اما برﺧی دیگر متﻐیرهای کیﻔی هستند .برای برآورد میﺰان درآمد
یک ﻓرد باید تﺄﺛیر ایﻦ متﻐیرها را بررسی کرد و تخمینی از تﺄﺛیر هریک از عوامل ﻓوق را در دست
داﺷت .توابع درآمدی برآوردهای نسﺒتاً دقیقی از نرخ بازده ارائه میکند.
به ﻃور کلی میتوان ﺧصوﺻیات توابع درآمدی سرمایه انسانی را به ﺷرح زیر بیان کرد :
ضرایب مﻌادلات دارای تﻔسیر اقتصادی است.
به دلیل وجود چولگی مﺜﺒت در درآمدها و اﻓﺰایﺶ و اﻓﺰایﺶ نابرابری در درآمدها هﻢ با اﻓﺰایﺶ
سﻄح تحصیلات ،استﻔاده از لگاریتﻢ ﻃﺒیﻌی درآمدها در توابع درآمدی سرمایه انسانی باعث میﺷود
که توزیع باقی ماندهها به توزیع نرمال نﺰدیکتر ﺷود.
توابع درآمدی سرمایه انسانی از دادهها به ﺻورت کارا استﻔاده میکنند .در ﺷرایﻄی که دادههای
مربوط به هﺰینههای تحصیل ﻓردی به آسانی دردسترس نیست ،توابع درآمدی سرمایه انسانی به
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گونه ای عمل میکنند که ارتﺒاط بیﻦ درآمد و سرمایهگﺬاری در سرمایه انسانی را با ارتﺒاط بیﻦ
لگاریتﻢ ﻃﺒیﻌی درآمدها و سالهای سرمایهگﺬاری در تحصیلات بیان میکند.
توابع درآمدی سرمایه انسانی انﻌﻄاف پﺬریرند ،به ﻃوری که به متﻐیرهای اضاﻓی اجازه میدهند
در مدل وارد ﺷوند .ضرایب توابع درآمدی سرمایه انسانی در بررسیهای مختلف قابل استﻔاده و
تﻔسیرند و میتوان از آنها در تخمیﻦ نرخ بازدهی آموزش و تحصیلات بﻬره برد(.ﺻالحی.)1010 ،
ایﻦ روش در ابتدا توسط مینسر مﻄرح ﺷد و به نام وی مﻌروف ﺷده است و ﺷکل ابتدایی آن
به ﺻورت زیر است:
Lny= a + bs
 : Lnyلگاریتﻢ ﻃﺒیﻌی درآمد و  Sسالهای تحصیل ﻓرد میباﺷد
با ﻓرض ﺛابت بودن سایر ﺷرایط انتﻈار میرود که با اﻓﺰایﺶ هر سال تحصیلی ،لگاریتﻢ درآمد به
اندازه  bاﻓﺰایﺶ یابد.
اﺷکال عمده ایﻦ روش آن است که تنﻬا برای محاسﺒه بازده ﺧصوﺻی آموزش بکار میرود،
چون ﻓقط درآمدهای ناﺷی از آموزش ﻓرد در ایﻦ روش لحاظ میﺷود .هﻢ چنیﻦ تنﻬا هﺰینه درنﻈر

گرﻓته ﺷده در ایﻦ روش  ،هﺰینههای ﺻرف نﻈر ﺷده در ﻃول سالهای تحصیل است.
-3-2مطالعات انجام شده در زمینه بازده آموزشی
با توجه به ادبیات اقتصادی مربوط به آموزش مﻄالﻌات انجام ﺷده در زمینه بازده آموزﺷی را
میتوان در دو گروه مﻄالﻌات نسل اول و دوم بررسی کرد.
-1-3-2مطالعات نسل اول
در ایﻦ مﻄالﻌات  ،درآمد یا لگاریتﻢ درآمد تابﻌی از تحصیلات ،تجربه و حاﺻل ضرب تجربه در
تحصیلات تﻌریف ﺷده است .گریلیچﺰ 1نشان داد که مﻌادله ﺷﺒه لگاریتمی ،ﻓرم تابع انﻌﻄاف
ناپﺬیری است و مﻔﻬوم آن بازدهی ﺻﻌودی به تحصیلات میباﺷد(اﻓشاری.)1022 ،
اگر مﻌادله را به ﺷکل زیر بیان کنیﻢ :
Logy=a+bS+U

Griliches

1
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که لگاریتﻢ درآمد ﻓقط تابﻌی از تحصیلات باﺷد آنگاه داریﻢ :
𝑦𝜕

1

𝑦𝜕

𝑆𝜕 ∙ 𝑦 = 𝑆𝜕 ∙

اگر  Bﺛابت باﺷد ،با اﻓﺰایﺶ ، y

𝑦𝜕
𝑆𝜕

𝑦 𝑔𝑜𝑙 𝜕
𝑆𝜕

=𝐵

نیﺰ باید اﻓﺰایﺶ یابد و ایﻦ نوعی انﻌﻄافناپﺬیری تحمیل

ﺷده به ضرایب است که اگر مﻌادلات را با درجه بالاتر بکار بﺒریﻢ ایﻦ مشکل مرتﻔع میگردد.
میتوان مﻌادلات درجه بالاتر را به ﺷکل زیر بکار برد:
Log y= a+b1S+b2S2+U
𝑦𝜕 𝜕𝐿𝑜𝑔𝑦 1
∙ =
𝑆 = 𝑏1 + 2𝑏2
𝑆𝜕
𝑆𝜕 𝑦
𝑦𝜕
𝑦𝑆 = 𝑏1 𝑦 + 2𝑏2
𝑆𝜕
𝑦𝜕
در ایﻦ حالت اگر ﻓرض کنیﻢ  𝑏2 < 0و Sمﻌیﻦ باﺷد ،با اﻓﺰایﺶ  𝜕𝑆 ، yممکﻦ است اﻓﺰایﺶ
یا کاهﺶ یابد.
𝑦𝜕

با  yمﻌیﻦ  ،با اﻓﺰایﺶ  𝜕𝑆 ، Sاﻓﺰایﺶ مییابد.
در ایﻦ نسل از مﻄالﻌات بایرون و تاکاهاﺷی 1با استﻔاده از یک نمونه  1611نﻔری و با اضاﻓه
کردن دو متﻐیر مجازی جنسیت و ﺻنﻌت استﻔاده ﺷده به مﻌادله نتیجه گرﻓتهاند که در مقایسه با
اﻓراد بیسواد ،کسی که دوره ابتدایی را تمام کرده  11درﺻد ،کسی که تحصیلات متوسﻄه را به
پایان رسانده  016درﺻد و ﻓردی که تحصیلات عالی دارد  061درﺻد اﻓﺰایﺶ درآمد دارد(.اﻓشاری،
)1022
-2-3-2مطالعات نسل دوم
از سالهای  1311-1331مﻄالﻌات نسل دوم ،در محاسﺒه بازدهی تحصیلات وارد ادبیات
اقتصادی ﺷدند.
در مدلهای نسل اول ،استﻌدادهای بالقوه اﻓراد و همچنیﻦ انتخاب اﻓراد بیﻦ آموزش و کار
کردن در نﻈر گرﻓته نشده بود .در نتیجه دو نوع تورش در ایﻦ تحقیقات وجود داﺷت .یکی تورش
انتخاب و دیگری تورش مربوط به استﻌدادهای متﻔاوت .اما در مﻄالﻌات نسل دوم کیﻔیت تحصیلات
1

Barony&Takahashi
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وارد ﺷده است .الﺒته گاستون و تنجو در سال  1332با اﺻلاحاتی که در مدل انجام دادند ،به بیان
چگونگی ارتﺒاط بیﻦ بازدهی تحصیلات و ناهمگنی نیروی کار و انتخاب پرداﺧتند(اﻓشاری.)1022 ،
در نسل قﺒلی تحقیقات ،چه در کشورهای توسﻌه یاﻓته و چه در کشورهای توسﻌه نیاﻓته ،ﻓرض
بر همگﻦ بودن نیروی انسانی بوده است .در ایﻦ مﻄالﻌات نرخ بازده آموزﺷی با مقایسه درآمد ﻓرد
دارای تحصیلات و درآمد ﻓرد ﻓاقد تحصیلات به دست میآید .اگر سﻄح تحصیلی با استﻌداد ﻓرد
همﺒستگی مﺜﺒت داﺷته باﺷد ،ﻓرض همگنی مشکلی ایجاد نمیکند .اما تحقیقات نشان داد که
ﻓرض همگنی درست نیست(پناهی.)1011 ،
در نتیجه اینکه ﻓرض همگنی نادرست است ،میتوان گﻔت تخمیﻦ های حداقل مربﻌات مﻌمولی
 ،ناسازگار ﺧواهند بود و تخمیﻦهای نادرستی ارائه ﺧواهند داد.
-0-2مدلهای مورد استفاده برای اندازهگیری بازده خصوصی سرمایه انسانی
-1-0-2مدل گری بکر(تخصیص بهینه زمان)
گری بکر از جمله اقتصاددانانی است که رﻓتارهای ﻓردی را در چارچوب نﻈریههای اقتصادی
نئوکلاسیک مورد تجﺰیه و تحلیل قرار داده است .بکر مﻌتقد بود اگر ارزش درآمدهای ناﺷی از
آموزشهای دریاﻓت ﺷده توسط ﺷخصی ،بیﺶ از ارزش هﺰینههای بﻬرهوری واقﻌی نیروی کار باﺷد
،آنگاه سرمایهگﺬاری در اﻓراد ،یک سرمایهگﺬاری واقﻌی است که بازده آن ملموس و قابل
اندازهگیری میباﺷد(عمادزاده.)1016 ،
در مدل تخصیﺺ بﻬینه زمان بیان میکند که زمان در اﺧتیار اﻓراد محدود است و از همیﻦ رو
 ،امکان برآورده ﺷدن تمام نیازهای اﻓراد وجود ندارد .به عنوان مﺜال ،هﺰینه بچهدار ﺷدن و مدت
زمان تربیت ﻓرزند برای زوجی که تحصیلکرده هستند زیاد است ،زیرا آنان به تﺒع تحصیلاتی که
دارند قادر هستند درآمد بیشتری کسب کنند پس تمایل کمتری به بچهدار ﺷدن و ﺻرف زمان
برای ایﻦ مورد دارند.
از آنجا که گری بکر مﻄلوبیت ﻓرد را ناﺷی از مصرف کالا میداند نه ﺧود کالا  ،مﻄلوبیت تابﻌی
t

G

میﺷود از ﻓﻌالیت . iبه ﻃوری که برای انجام ﻓﻌالیت  iام  ،به  niواحد کالا و  hiمدت زمان احتیاج
i

i

120

اقتصاد باثبات ،سال دوم ،شماره چهارم1011 ،

است .که  Giکالای مورد نﻈر برای انجام ﻓﻌالیت  ni ، iواحدهای کالا  hi ،واحدهای زمان و t i
زمان مورد نیاز برای انجام ﻓﻌالیت میباﺷد .اگر ﻓرض ﺷود که بﻬرهوری اﻓﺰایﺶ یابد  Giمورد نیاز
برای انجام ﻓﻌالیت  iام ،کاهﺶ مییابد که با کاهﺶ در  niنشان داده میﺷود .هﻢچنیﻦ
پیشرﻓت2هایی که باعث ﺻرﻓهجویی در زمان میگردد  ،زمان لازم برای انجام ﻓﻌالیت  iرا کاهﺶ
میدهد.
با ﻓرض اینکه دو ﻓﻌالیت وجود دارد ﺧواهیﻢ داﺷت :
) U= u( A1, A2
قید زمانT= Z t1 + Z t2
 : Tکل زمان دردسترس که ﺻرف کار  Zمیﺷود
 : Z t1زمانی که ﺻرف ﻓﻌالیت اول میﺷود
 : Z t2زمانی که ﺻرف ﻓﻌالیت دوم میﺷود
قید درآمدW= P1G1 +P2G2
 : P1G1درآمد حاﺻل از ﻓﻌالیت اول
 : P2G2درآمد حاﺻل از ﻓﻌالیت دوم
G

حال میتوان گﻔت انجام ﻓﻌالیت  iام در سﻄح  ، Aبه  niواحد کالا و
i

ti
hi

زمان نیاز دارد.

با جایگﺰینی  ،قید مشترک زمانی و درآمدی برحسب ﻓﻌالیتها را به ﺷکل زیر ﺧواهیﻢ داﺷت:
WT = P1n1A1 + P2n2A2 + Zh1A1 + Zh2A2
با استﻔاده از روش ضریب لاگرانژ  ،مﻄلوبیت را حداکﺜر میکنیﻢ  .قید هﻢ در اینجا همان قید
مشترک زمانی و درآمدی در نﻈر گرﻓته میﺷود.
L(A1 , A2 , λ) = U ( A1 , A2 ) – λ( P1n1A1 + P2n2A2 + Zh1A1 +
)Zh2A2
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در نﻬایت بﻌد از مشتﻖگیری و برابر ﺻﻔر قرار دادن مﻌادلات نقﻄه حداکﺜر جایی ﺧواهد بود که
نسﺒت مﻄلوبیت نﻬایی ناﺷی از انجام ﻓﻌالیتها برابر ﺷود با نسﺒت هﺰینههای مالی و زمانی که
ﺻرف انجام ﻓﻌالیتها ﺷده است .نقﻄه حداکﺜر برابر ﺧواهد بود با :
Zh1 + P1 n1
Zh2 + P2 n2

=

) A2و U1 (A1
) A2و U2 (A1

بنابرایﻦ  ،بکر به ایﻦ نتیجه می رسد که با پیشرﻓت تکنولوژی که انجام ﻓﻌالیتی را برحسب زمان
با هﺰینه کمتری ممکﻦ می سازد و یا هﺰینه آن را برحسب واحد کالای مورد نﻈر کاهﺶ میدهد
مقدار نسﺒی آن ﻓﻌالیت اﻓﺰایﺶ ﺧواهد داﺷت و مﻄلوبیت اﻓﺰایﺶ مییابد.
در مدل بکر اگر تابع تولید همگﻦ از درجه یک باﺷد میتوان پیشرﻓت تکنولوژی را ناﺷی از
پیشرﻓت ﻓنی دانست .به بیان دیگر پیشرﻓت تکنولوژی نتیجه گسترش سازماندهی ،رﺷد کیﻔی
نیروی کار و اﻓﺰایﺶ ذﺧیره انسانی ﺧواهد بود(.پناهی.)1011 ،
به بیان دیگر میتوان گﻔت با دریاﻓت آموزش ،سرمایه انسانی اﻓﺰایﺶ مییابد و اﻓﺰایﺶ سرمایه
انسانی باعث پیشرﻓت تکنولوژی ﺧواهد ﺷد که به یقیﻦ بر روی تولید و رﺷد اقتصادی جامﻌه
اﺛرگﺬار ﺧواهد بود.
-2-0-2مدل مینسر
برمﺒنای نﻈریه سرمایه انسانی اﻓراد و ﺧانوادهها به ﻃور آگاهانه برای آموزش سرمایهگﺬاری
میکنند؛ یﻌنی مناﻓع حال را برای مناﻓع آینده به آموزش اﺧتصاص میدهند .بر مﺒنای ادعای ایﻦ
نﻈریه مناﻓع آتی آموزش ناﺷی از ظرﻓیتهای مولدی است که از ناحیه مﻬارت و تخصیﺺ اکتسابی
نصیب اﻓراد میﺷود؛ به عﺒارت دیگر ،اﻓراد آموزش دیده دارای بﻬرهوری بیشتری هستند و از ایﻦ رو
استحقاق دریاﻓتی بالاتری دارند .دریاﻓتی از ناحیه آموزش در واقع ،مﻬﻢتریﻦ منﻔﻌت آموزش برای
اﻓراد است که مﺒنای ارزیابیهای بازده آموزش قرار گرﻓته است.
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تﺒییﻦ ریاضی اﻓراد ،ابﺰار ﻓنی لازم را برای ارزیابی بازده آموزش ﻓراهﻢ کرده است و همان گونه
که گﻔته ﺷد مﺒانی تحلیلی نﻈریه سرمایه انسانی بیان میدارد که اﻓراد رﻓتار عقلایی دارند و برای
اتخاذ یک تصمیﻢ منﻔﻌتها و هﺰینههای آن را مقایسه میکنند .به ﻃور منﻄقی تصمیماتی که
دارای منﻔﻌت ﺧالﺺ بیشتری باﺷند ،در تخصیﺺ منابع اولویت بیشتری ﺧواهند داﺷت .در ﺧصوص
تصمیﻢ ﻓرد برای ادامه تحصیل نیﺰ همیﻦ قاعده ﺻادق است؛ یﻌنی یک ﻓرد منﻔﻌت ﺧالﺺ
تحصیلات عالی را در مقایسه سایر گﺰینهها یﻌنی عدم ادامه تحصیل ارزیابی میکند و میﺰان سرمایه
گﺬاری در آموزش را تا جایی ادامه ﺧواهد داد که در جریان تنﺰیل ﺷده مناﻓع تصمیﻢها یکسان
باﺷد.
ارزش ﻓﻌلی ﺧالﺺ تصمیﻢِ "عدم ادامه تحصیل" با ایﻦ ﻓرض که مناﻓع آموزش ﻓقط از ناحیه
دریاﻓتی باﺷد ﻓرد مورد نﻈر بتواند  nسال در بازار کار اﺷتﻐال داﺷته باﺷد و به ﻃور مستمر و
پیوسته درآمد کسب کند ،به ﺻورت زیر ﺧواهد بود :
𝑛

𝑦0
) 𝑛𝑟(1 − 𝑒 −
𝑟
0
که در آن  rو  𝑌0به ترتیب نرخ تنﺰیل و دریاﻓتی متوسط سالانه هستند .به همیﻦ ترتیب،

= 𝑡𝑑 𝑡𝑟𝑁𝑃𝑉0 = 𝑌0 ∫ 𝑒 −

گﺰینه ی ادامه تحصیل در مقﻄع آموزش عالی با ﻓرض اینکه هﺰینهها تنﻬا از ناحیه درآمدهای از
دست رﻓته بر ﻓرد تحمیل میﺷود ،دارای ارزش ﻓﻌلی ﺧالﺺ زیر ﺧواهد بود :
𝑛𝑠+

𝑆𝑟𝑦𝑠 −
𝑒(
) )𝑛− 𝑒 −𝑟(𝑠+
𝑟
𝑠
که در آن  Sو  YSبه ترتیب میﺰان تحصیلات و دریاﻓتی متوسط سالانه یک ﻓرد با  Sسال
= 𝑡𝑑 𝑡𝑟𝑒 −

∫ 𝑆𝑌 = 𝑁𝑃𝑉0

تحصیلات عالی هستند .مﺒنای تصمیﻢ گیری ﻓرد آنگاه است که .NPV0 = NPVS
بدیﻦ ترتیب ﺧواهیﻢ داﺷت :
𝑆𝑟 𝑒 𝑌𝑆 = 𝑌0
و با گرﻓتﻦ لگاریتﻢ ﻃﺒیﻌی ﻃرﻓیﻦ آن ﺧواهیﻢ داﺷت :
𝑆𝑟 𝑙𝑛(𝑌𝑆 ) = 𝑙𝑛(𝑌0 ) +
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رابﻄه بالا بیانکننده ارتﺒاط بیﻦ سرمایهگﺬاری آموزﺷی و دریاﻓتی ﻓرد است که در واقع ،همان
تابع مﻌروف مینسر است که دریاﻓتی بیﻦ اﻓراد را در متﻦ نﻈریه سرمایه انسانی تﺒییﻦ و تحلیل
میکند و ضریب متﻐیر تحصیلات ،نرخ بازده سرمایهگﺬاری آموزﺷی را به دست میدهد.
الگوی مﺬکور با لحاظ کردن سایر سرمایه گﺬاریهای انسانی ،به ویژه آموزش و یادگیری ضمﻦ
کار  ، Xتوسﻌه داده ﺷده و به ﺻورت زیر ارائه ﺷده است :
Ln(YS) = ln(Y0) + rS + β1X + β2 X2
الگوی یاد ﺷده برای لحاظ کردن سایر عوامل تﺄﺛیر گﺬار جنسیت  ،پیشینه اجتماعی-اقتصادی
و نوع ﺷﻐل نیﺰ قابل بسط و توسﻌه است(.نادری)1012 ،
به ﻃور کلی در پژوهﺶهای انجامﺷده مﻌادله مینسر به ﺻورت زیر ارائه میﺷود :
𝑖𝜀 𝑙𝑜𝑔 𝑤 = 𝑥𝛽1 + 𝛽2 𝑆 + 𝛽3 𝐸𝑋 + 𝛽4 𝐸𝑋 2 +
که در آن 𝑤 𝑔𝑜𝑙 لگاریتﻢ دریاﻓتی ساعتی است در حالتی که  Xبرداری از ﺻﻔات ﺷخصی
است که در ارتﺒاط با درآمد است و  Sنیﺰ سالهای تحصیل و  Exهﻢ بیان کننده تجربه میباﺷد.
در چندی از مﻄالﻌات از مدل مینسر استﻔاده ﺷده است به عنوان مﺜال نادری( )1333تابع
دریاﻓتی مینسر در ﺻنایع کارﺧانهای ایران را به ﺻورت زیر به کار برده است :
𝑙𝑛 𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑠 + 𝑎2 𝑡 − 𝑎3 𝑡 2 + 𝑎4 (𝑠𝑡) + 𝑎5 𝑚 + 𝑎6 𝑠 2
که در آن  Sسالهای تحصیل و  tتجربه و  stاﺛر متقابل تحصیلات رسمی و سالهای تجربه و
 mتﺄﺛیر موقﻌیتهای ﺷﻐلی و مدیریتی بر دریاﻓتی اﻓراد را نشان میدهد.
همچنیﻦ علمی و همکاران(  )1011نیﺰ از مدل مینسر به ﺷرح زیر استﻔاده میکنند :
6

𝑖𝑈𝐷𝐸 𝑖𝛽 ∑ 𝑙𝑛 𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑒𝑥 + 𝑎2 𝑒𝑥𝑠𝑞 + 𝑎3 𝑔𝑒𝑛 +
𝛽=0

که در آن 𝑦 𝑛𝑙 لگاریتﻢ دریاﻓتی سالانه حاﺻل از ﺷﻐل اﻓراد بر حسب ریال ex ،سالهای تجربه
کاری ﻓرد به ﺻورت سﻦ منﻬای سالهای آموزش منﻬا (6سﻦ ورود به دبستان) محاسﺒه ﺷده است؛
میباﺷد.
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 Exsqنیﺰ که مجﺬور سالهای تجربه است که متﻐیری کنترلی است و رابﻄه ﻏیرﺧﻄی بیﻦ
درآمد و سالهای تجربه اﻓراد را نشان میدهد که به ﺷکل  Uمﻌکوس میباﺷد و  genجنس ﻓرد
ﺷاﻏل است که به ﺻورت مجازی وارد مدل ﺷده است و همچنیﻦ به جای سالهای تحصیل ،از
گروههای تحصیلی EDUi ،استﻔاده میﺷود که به  2گروه بیسواد ،ابتدایی ،راهنمایی ،متوسﻄه،
کاردانی ،کارﺷناسی ،کارﺷناسی ارﺷد ،و بالاتر تقسیﻢ میﺷود ومﺜلا  EDU1به مﻔﻬوم ایﻦ است
که اگر ﻓرد دارای تحصیلات ابتدایی باﺷد مقدار یﻢ و در ﻏیر ایﻦ ﺻورت مقدار ﺻﻔر به ﺧود
می گیرد .در ایﻦ مقاله علت استﻔاده از مقاﻃع تحصیلی ایﻦ گونه بیان ﺷده است که در اقتصاد ایران
درآمدهای حاﺻل از ﺷﻐل بیشتر تحت تﺄﺛیر مقاﻃع تحصیلی ﺷاﻏلان قرار دارد تا سالهای تحصیل

آنها.
-5-2پیشینه پژوهش
علمی و همکاران () 1031در تحقیقی تحت عنوان "بازدهی آموزش در ایران :کاربردی از
کوهورت سنی و روش دادههای ﺷﺒه پانلی" اﻓراد ﺷاﻏلی متولد سالهای  1021تا  1031را با
استﻔاده از الگوی ﺷﺒه پانلی مورد مﻄالﻌه قرار دادند .نتایﺞ نشان داد آموزش تﺄﺛیر مﺜﺒت و
مﻌنی داری بر درآمد دارد و نرخ بالای بازدهی آموزش نشان دهنده ایﻦ است که سرمایهگﺬاری در
آموزش دارای توجیه اقتصادی است .همچنیﻦ سﻄح بازدهی آموزﺷی مردان را بیشتر از زنان برآورد
کردند که ایﻦ به دلیل ساﺧتار بازار کار ایران و وجود تﻔکیک جنسیتی مشاﻏل و حضور زنان کﻢ-
سواد در مشاﻏل ﺧدماتی و زنان تحصیل کرده آموزش عالی است .و رابﻄة سالهای سﻦ و درآمد
اﻓراد  Uوارونه است؛ یﻌنی با اﻓﺰایﺶ سﻦ ابتدا درآمد اﻓﺰایﺶ مییابد؛ اما بﻌد رسیدن به نقﻄة
حداکﺜری ،دیگر انتﻈار نمیرود که اﻓﺰایﺶ سﻦ به اﻓﺰایﺶ درآمد منتﻬی ﺷود.
رامشی و همکاران(  )1030در مقاله ای تحت عنوان" ارزیابی نرخ بازده آموزش درایران
برحسب جنسیت دانﺶ آموﺧتگان ﺷاﻏل و نوع آموزش آنان" با استﻔاده از دادههای بودجه ﺧانوار
سال 1011به بررسی نرخ بازدهی آموزش با استﻔاده از مدل مینسر و روش حداقل مربﻌات
پرداﺧتند. .متﻐیرهای مورد استﻔاده ﺷامل درآمد آموزش ،تجربه ،زمینة ﺧانوادگی است که تﺄﺛیر هر

مقایسه بازده سرمایه گذاری در آموزش برحسب مقاطع تحصیلی در بخش دولتی وخصوصی

125

یک از متﻐیرها در تﺒییﻦ دریاﻓتی اﻓراد در تابع مینسر با استﻔاده از رگرسیون چندگانه برآورد
ﺷده است و نتایﺞ آنﻬا نشان داد که نرخ بازده آموزش دارندگان تحصیﻼت عالی ،بیشتر از سایر
اﻓراد ،برای ﺷاﻏلان در بخﺶ ﺧصوﺻی بیشتر از ﺷاﻏﻼن در بخﺶ دولتی ،برای کارﻓرمایان کمتر از
ﻏیرکارﻓرمایان و برای زنان بیشتر از مردان است .همچنیﻦ بازده آموزش برای رﺷتههای مﻬندسی
بیشتر از بازده آموزش برای رﺷتههای علوم انسانی و علوم پایه است .نرخ بازده آموزش برای ﺷاﻏلان
سرپرست ﺧانوار حدود  %1/2برآورد ﺷده و هرسال تجربه  %0/0به دریاﻓتی ﺷاﻏلان میاﻓﺰاید.
مﻬربانی ( ) 1031در مﻄالﻌه ﺧود به بررسی و برآورد بازدهی اقتصادی تحصیلات بیﻦ زنان و
مردان در ﺷﻬر تﻬران با استﻔاده از مدل مینسر پرداﺧت .نتایﺞ تحقیﻖ نشان داد تحصیلات اﺛر مﺜﺒت
و مﻌناداری بر درآمد زنان و مردان دارد که ایﻦ میﺰان برای زنان به اندازه 0تا 1درﺻد بیشتر است و
براساس آزمون علیت تﻐییر درآمد عامل تﻐییر تحصیلات است لﺬا نمیتوان آموزش را برای زنان به
عنوان سرمایه گﺬاری قلمداد کرد.
مﻬدوی و پیروزراهی ( )1032در مﻄالﻌهای با عنوان " ارزیابی نرخ بازده ﺧصوﺻی تحصیﻼت
تکمیلی در ایران با استﻔاده از مدلهای چندسﻄحی" به بررسی ایﻦ موضوع پرداﺧتند .آنﻬا با به
کارگیری تابع درآمدی مینسر و روش تحلیل چندسﻄحی ،میﺰان تﺄﺛیر تحصیلات تکمیلی دانشگاهی
بر درآمد ﺷاﻏلان با استﻔاده از آمارهای هﺰینه-درآمد ﺧانوار سال 1032ارزیابی کردند و .در نتایﺞ
ﺧود بیان کردند تحصیلات تکمیلی بر درآمد حاﺻل از ﺷﻐل اﻓراد تﺄﺛیر مﺜﺒت دارد و میﺰان ایﻦ
تﺄﺛیرگﺬاری برای هر سال اضاﻓی تحصیلات تکمیلی حدود  %12/0است و میﺰان تﺄﺛیر تجربه کاری
بر دریاﻓتیها  %2/6را نشان می دهد .همچنیﻦ ﺷاﻏلان دارای مدارک تحصیلات تکمیلی در ﺷﻬرها
 %21/0بیﺶ از گروه مشابه در روستاها دریاﻓتی دارند .میتوان اینگونه استنﺒاط کرد که ﺷکاف
دریاﻓتی ها بیﻦ مناﻃﻖ ﺷﻬری و روستایی در مقاﻃع بالاتر تحصیلی اﻓﺰایﺶ مییابد که ایﻦ امر
میتواند توجیه کننده ﺧروج نیروی انسانی با تحصیلات بالا از روستاها باﺷد .درﺧصوص ﺷاﻏلان با
مدرک تحصیلات تکمیلی ضرایب متﻐیرهای مجازی مربوط به وضﻌیت تﺄهل  ،وضﻌیت ﺷﻐلی و
جنسیت مﻌنادار نﺒودند ،ایﻦ نتیجه حاﺻل ﺷد که بیﻦ دریاﻓتی ﺷاﻏلان زن و مرد و همچنیﻦ بیﻦ
دریاﻓتی دانﺶ آموﺧتگان تحصیلات تکمیلی که در بخﺶ ﺧصوﺻی یا عمومی ﻓﻌالیت میکنند،
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تﻔاوت مﻌناداری از نﻈر آماری وجود ندارد .در نﻬایت بازده هرسال اضاﻓی تجصیلات تکمیلی از بازده
هرسال اضاﻓی آموزش عالی بیشتر برآورد ﺷده است.
مﻬرآرا و الﻬی ( )1033در مقاله ﺧود به بررسی تﺄﺛیر تحصیلات و تجربه کاری بر درآمد ناﺷی
از کار اﻓراد با استﻔاده از داده های هﺰینه و درآمد بودجه ﺧانوار کشور ایران در سال  ،1031مﻌادله
دریاﻓتی مینسر مﺒتنی بر روش رگرسیون چندکی پرداﺧتند  .نتایﺞ برآورد نشان میدهد که هرچند
نرخ بازدهی آموزش در همه دهکهای دریاﻓتی مﺜﺒت بوده اما تحصیلات در دهکهای پاییﻦ
دریاﻓتی اﺛر مﺜﺒت قویتری نسﺒت به دهکهای بالاتر ،بر دریاﻓتی اﻓراد داﺷته است .همچنیﻦ
متوسط اﺛرات نﻬایی متﻐیر تجربه بر درآمد اﻓراد اﺛر مﺜﺒت داﺷته و ایﻦ اﺛر نیﺰ در دهکهای پاییﻦ
به مراتب قوی تر از دهکهای بالای دریاﻓتی بوده است .ضرایب متﻐیر جنسیت نشان میهد که زن
بودن در همه دهک های دریاﻓتی اﺛر منﻔی بر درآمد اﻓراد داﺷته اما ایﻦ اﺛر در دهکهای پاییﻦ
دریاﻓتی بسیار قوی تر بوده که ایﻦ موضوع دلالت بر تﺒﻌیض جنسیتی بیشتر علیه زنان در دهکهای
پاییﻦ دریاﻓتی دارد .بر اساس تجﺰیه ماچادو و ماتا ،تﺒﻌیض جنسیتی (ﺷکاف دریاﻓتی زنان و مردان)
در دهک اول - 01درﺻد و در دهک نﻬﻢ  -0/1درﺻد به زیان زنان ﺷاﻏل بوده است ،تحصیلات زنان
ایﻦ ﺷکاف را تاحدی به نﻔع زنان کاهﺶ داده است .مﻄابﻖ نتایﺞ حاﺻله بازدهی تحصیلات در ایران
به مراتب کمتر از بسیاری از دیگر کشورهای جﻬان میباﺷد
رومل و پورگایلیس( )2110با استﻔاده از داده های ﺧرد کشور لاتویا نرخ بازدهی آموزش ﻃی
دوره زمانی 2116-2111برای ایﻦ کشور محاسﺒه کرده اند که به عنوان مﺜال در سال 2/1، 2111
درﺻد بوده است .بازدهی آموزش برای نیروی کار درایﻦ کشور ﻃی همه دورهﻬای زمانی مﺜﺒت بوده
وﻓقط مقدار آن با توجه ﺷرایط اقتصادی و ﺷرایط آموزش در سالﻬای مختلف ،متﻔاوت بوده است.
هری آنتونی پاترینوس و همکاران 1در سال  ،2113در مقاله ای با عنوان بازگشت به سرمایه
گﺬاری در آموزش به بررسی بازده آموزﺷی در کشور ترکیه پرداﺧتند ..برآوردهای آنﻬا از روش تابع
درآمدی نشان می دهد که بازگشت به تحصیل برای زنان بیشتر از مردان است به عﺒارت دیگر
تحصیل برای زنان بازده بیشتری در بردارد که با نﻈرسنجی جﻬانی همخوانی دارد .همچنیﻦ سﻄح
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بازده آموزﺷی بالاتر و بیشتری را برای بخﺶ عمومی نسﺒت به بخﺶ ﺧصوﺻی نشان میداد،
ایﻦ برﺧلاف چیﺰی بود که برای بسیاری از کشورهای جﻬان توسط هری آنتونی پاترینوس و
همکاران( ) 2111مشاهده ﺷد .در ادامه آنﻬا با برآورد نرخ بازده ﺧصوﺻی و اجتماعی از روش تنﺰیل
به ایﻦ نتیجه رسیدند که درآمدهای سالانه برای ﻓارغ التحصیلان تحصیلات عالی اعداد بسیار بالایی
را نشان می دهد و همچنیﻦ با مقایسه برآوردهای دو روش به ایﻦ نتیجه دست یاﻓتند که بازده
ﺧصوﺻی با روش تنﺰیل نسﺒت به روش مینسر بسیار بالاتر است و همچنیﻦ بازدههای ﺧصوﺻی در
هردو رو ش به ﻃور قابل توجﻬی بالاتر از بازده اجتماعی هستند که انتﻈار میرود ایﻦ ادعا تا زمانی
که مناﻓع اجتماعی مد نﻈر نﺒاﺷد ،درست باﺷد .در آﺧر برآوردهای آنﻬا نشاندهنده ایﻦ مﻄلب بود
که پاییﻦ تریﻦ میﺰان بازدهی ﺧصوﺻی و اجتماعی مربوط به سﻄح تحصیلات متوسﻄه و بالاتریﻦ
بازدهی در سﻄح تحصیلات عالی اتﻔاق اﻓتاده است.
هری آنتونی پاترینوس و همکاران )2111( 1در مﻄالﻌه ﺧود به بررسی بازگشت به
سرمایهگﺬاری در آموزش پرداﺧتند .آنﻬا جﻬت محاسﺒه نرخ بازده سرمایهگﺬاری در آموزش از مدل
تابع درآمدی مینسر استﻔاده کردند و به ایﻦ نتیجه رسیدند که متوسط نرخ بازده جﻬانی ﺧصوﺻی
به یک سال تحصیلی اضاﻓی حدود  %3در سال و ﻃی چند دهه بسیار پایدار بوده است ،بازده های
ﺧصوﺻی به آموزش عالی با گﺬﺷت زمان اﻓﺰایﺶ یاﻓته است و بازدههای اجتماعی به مدرسه بالاتر
از  %11در مقﻄع متوسﻄه و بالاتر بوده .همچنیﻦ آنﻬا به ایﻦ مورد دست یاﻓتند که بازده در
کشورهای کﻢ درآمد بیشتر بوده و اﻓراد ﺷاﻏل در بخﺶ ﺧصوﺻی اقتصاد از بازده بالاتری نسﺒت به
بخﺶ های دولتی برﺧوردار بودند که نوعی حمایت از ارزش تولیدی آموزش است .براساس نتایﺞ،
آنﻬا بازده ﺧصوﺻی به تحصیلات زنان را در حدود  %2بیشتر از مردان بدست آوردند که نسﺒت به
بروزرسانی های قﺒلی حدود  %1اﻓﺰایﺶ داﺷته است .ایﻦ بدان مﻌنا نیست که درآمد برای زنان
بیشتر است بلکه ﻓقط ایﻦ تحصیلات برای زنان و دﺧتران سرمایهگﺬاری مناسﺒی بوده و در اولویت
توسﻌه است.
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دپکیﻦ و همکاران ( 1)2113در مﻄالﻌه ﺧود در زمینه بررسی نرخ بازدهی آموزش برای
آﻓریقای جنوبی در سه سال متوالی ،نتایﺞ را به ایﻦ ﺻورت بیان کردند که نرخ بازدهی آموزش ﻃی
ایﻦ دوره تقریﺒا  11درﺻد بوده به ﻃوری که ایﻦ نرخ برای زنان بیشتر از مردان و همچنیﻦ برای
مناﻃﻖ ﺷﻬری بیشتراز مناﻃﻖ روستایی بوده است.

 -3روش تحقیق
در ایﻦ مﻄالﻌه  ،از دادههای بودجه ﺧانوار مربوط به سال  1031که از مرکﺰ آمار ایران استخراج
گردیده  ،استﻔاده ﺷده است  .بﻌد از بررسی داده ها و حﺬف داده های ناقﺺ تﻌداد  21221داده
باقی ماند و محاسﺒات لازم روی همیﻦ تﻌداد داده ﺻورت گرﻓت .از ایﻦ تﻌداد  2131 ،نﻔر زن و
 11111نﻔر مرد بوده اند .همچنیﻦ  11010نﻔر آنان متاهل و  0362نﻔر مجرد میباﺷند .ﺷاﻏلان
بخﺶ دولتی  0101و ﺷاﻏلان بخﺶ ﺧصوﺻی  16201نﻔر هستند .همچنیﻦ درمورد سﻄح
تحصیلات اﻓراد نمونه باید گﻔت که تﻌداد  1202نﻔر دارای سﻄح تحصیلات ابتدایی  0010 ،نﻔر
سﻄح تحصیلات راهنمایی  000 ،نﻔر سﻄح تحصیلات متوسﻄه  0262 ،نﻔر سﻄح تحصیلات دیپلﻢ ،
 1111نﻔر سﻄح تحصیلات کاردانی  0201 ،نﻔر سﻄح تحصیلات کارﺷناسی 1101 ،نﻔر تحصیلات
کارﺷناسی ارﺷد و  12نﻔر دارای سﻄح تحصیلات دکترای تخصصی بوده اند.
همانﻄور که در قسمت مﺒانی نﻈری بیان ﺷد ،مدل مینسر علاوه بر بررسی بازده سالهای
تحصیل اجازه بررسی بازده مقاﻃع تحصیلی را نیﺰ میدهد.از ایﻦ رو در ایﻦ مﻄالﻌه جﻬت اندازه
گیری بازدهی ﺧصوﺻی سرمایه انسانی از مدل مینسر استﻔاده ﺷده است :
𝜀 ln 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑆 + 𝛽2 𝐸 + 𝛽3 𝐺 + 𝛽4 𝑀 + 𝛽5 𝐽 +
متﻐیرهایی که در ایﻦ مﻄالﻌه مورد استﻔاده قرار گرﻓتهاند عﺒارتند از :
 : Yمیﺰان درآمد
 : β0ضریب ﺛابت
 : Sمتﻐیر مربوط به میانگیﻦ سالهای تحصیل
 : Eمتﻐیر سالهای تجربه
 : Gمتﻐیر مجازی مربوط به جنسیت ( مردان= 1زنان=) 1
Depcken.et.al
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129

 : Jمتﻐیر مجازی مربوط به بخﺶ ﺷﻐلی ( دولتی= 1ﺧصوﺻی=) 1
 : εجمله پسماند

-0یافته های تحقیق
همانﻄور که اﺷاره ﺷد ،در ایﻦ مﻄالﻌه از مدل مینسر جﻬت توضیح رابﻄه بیﻦ تحصیلات و
درآمد اﻓراد استﻔاده کردهایﻢ.
در روش مورد نﻈر از میانگیﻦ سالهای تحصیل هر ﻓرد به عنوان یک متﻐیر مستقل در مدل
استﻔاده ﺷده است که میتوان با توجه به آن نرخ بازده ﺧصوﺻی آموزش را به ﻃور واضح برآورد
کرد.
همچنیﻦ متﻐیرهای دیگری از جمله  :سالهای تجربه  ،جنسیت  ،بخﺶ ﺷﻐلی و وضﻌیت تاهل
در مدل مورد استﻔاده قرار گرﻓتهاند که جنسیت  ،بخﺶ ﺷﻐلی و وضﻌیت تاهل به ﺻورت متﻐیر
مجازی وارد مدل ﺷده اند.
در ایﻦ روش برای متﻐیر سﻄح آموزش ،از میانگیﻦ سالهای تحصیلی استﻔاده ﺷده است که
برای اﻓرادی که تحصیلات ابتدایی داﺷتهاند متوسط سالهای آموزش  1سال  ،برای اﻓرادی که
تحصیلات راهنمایی داﺷتهاند متوسط سالهای آموزش  1سال ،برای اﻓرادی که تحصیلات متوسﻄه
داﺷتهاند متوسط سالهای آموزش  11سال  ،برای اﻓرادی که تحصیلات دیپلﻢ داﺷتهاند متوسط
سالهای آموزش  12سال  ،برای اﻓرادی که داری مدرک تحصیلی کاردانی بودند متوسط سالهای
آموزش  10سال  ،برای اﻓرادی که داری سﻄح تحصیلات کارﺷناسی بودند متوسط سالهای آموزش
 16سال  ،برای اﻓرادی که تحصیلات کارﺷناسی ارﺷد داﺷتهاند متوسط سالهای آموزش  11سال و
برای اﻓرادی که دارای مدرک تحصیلی دکترا بودند متوسط سالهای آموزش  22سال در نﻈر
گرﻓته ﺷده است.
در واقع میتوان به هر سال تحصیل یک امتیاز نسﺒت داد  ،آنگاه برای سﻄح تحصیلات ابتدایی
 1امتیاز  ،برای سﻄح تحصیلات راهنمایی  1امتیاز ،برای سﻄح تحصیلات متوسﻄه  11امتیاز  ،برای
سﻄح تحصیلات دیپلﻢ  11امتیاز و  ...در نﻈر گرﻓته میﺷود.
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جﻬت اعتﺒار نتایﺞ حاﺻل از رویکرد حداقل مربﻌات مﻌمولی آزمون بررسی ﻓروش کلاسیک
انجام ﺷد .
در تخمیﻦ مدل از آن جﻬت که با وارد کردن متﻐیرهای مورد نﻈر ،مدل دچار ناهمسانی
واریانس میﺷود جﻬت رﻓع ایﻦ مشکل و ایجاد مقاومت مدل در برابر ناهمسانی واریانس باید از
تخمیﻦ وایت 1استﻔاده کرد.
جدول ( )1نتایﺞ آماری برآورد مدل رگرسیونی(منبع :یافتههای تحقیق)
متﻐیرها

نماد

ضریب

آماره t

p-value

وضﻌیت

سالهای تحصیل

S

1/111

00/21

1/111

مﻌنادار

تجربه کاری

E

1/101

21/16

1/111

مﻌنادار

جنسیت

G

-1/112

-20/31

1/111

مﻌنادار

بخﺶ ﺷﻐلی

J

-1/020

-12/03

1/111

مﻌنادار

وضﻌیت تاهل

M

-1/016

-26/11

1/111

مﻌنادار

عرض از مﺒدأ

β0

11/121

006/11

1/111

مﻌنادار

با توجه به آماره های  tبرای تمامی متﻐیرهای مدل میتوان متوجه ﺷد تمامی ضرایب در
سﻄح اﻃمینان  %31از لحاظ آماری مﻌنادار هستند .در ایﻦ مدل ضریب متﻐیر سالهای
تحصیل( )Sکه نشان دهنده نرخ بازده ﺧصوﺻی آموزش است برابر با  1/111میباﺷد .ایﻦ ضریب را
میتوان اینگونه تﻔسیر کرد که هر سال تحصیل اضاﻓی یا بیشتر ،درآمد ﻓرد را به میﺰان  %1اﻓﺰایﺶ
می دهد  ،یﻌنی برای مﺜال ﻓردی که دارای تحصیلات کاردانی است نسﺒت به ﻓردی که دارای
تحصیلات دیپلﻢ میباﺷد به میﺰان  %16از درآمد بیشتری برﺧوردار است .همچنیﻦ ﻓردی که
تحصیلات کارﺷناسی ارﺷد را به پایان رسانده در مقایسه با اﻓرادی که دارای مدرک تحصیلی دیپلﻢ
 ،کاردانی و کارﺷناسی هستند به ترتیب به میﺰان  %01 ، %60و  %16از درآمد بیشتری برﺧوردار

1
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است و به همیﻦ ﺷ کل ایﻦ تﻔاوت سﻄح درآمدی برای تمامی مقاﻃع تحصیلی وجود دارد به ایﻦ
ﺷکل که با اﻓﺰایﺶ هر سال تحصیل  ،درآمد ﻓرد به میﺰان  %1درﺻد اﻓﺰایﺶ مییابد.
ضریب متﻐیر تجربه کاری برابر با  1/101میباﺷد یﻌنی هرسال تجربه کاری  ،درآمد ﻓرد را به
میﺰان 0/1درﺻد اﻓﺰایﺶ میدهد .پس همانﻄور که انتﻈار میرود تجﺰبه کاری با میﺰان درآمد رابﻄه
مﺜﺒت و مﻌناداری دارد.
دررابﻄه با متﻐیر جنسیت همانﻄور که مشاهده میﺷود ضریب برآوردﺷده مقداری منﻔی برابر با
 -1/112میباﺷد و بیانگر ایﻦ است که زنان نسﺒت به مردان به میﺰان  %11از درآمد کمتری
برﺧوردار هستند.
برای متﻐیر بخﺶ ﺷﻐلی نیﺰ ضریب موردنﻈر برآوردﺷده برابر با  -1/020میباﺷد .با توجه به
اینکه ایﻦ متﻐیر همانند متﻐیرهای جنسیت و وضﻌیت تاهل به ﺻورت مجازی مورد استﻔاده قرار
گرﻓته است( بخﺶ دولتی = 1بخﺶ ﺧصوﺻی = ) 1میتوان گﻔت که ﻓردی که در بخﺶ دولتی
مشﻐول به کار است نسﺒت به ﻓردی که در بخﺶ ﺧصوﺻی کار میکند از درآمد بیشتری برﺧوردار
است ،یا به بیان دیگر میتوان گﻔت درآمد در بخﺶ ﺧصوﺻی  %02درﺻد کمتر از بخﺶ دولتی
است.
و در آﺧر ضریب متﻐیر وضیﻌیت تاهل به عنوان آﺧریﻦ متﻐیر مجازی در مدل برابر با -1/016
میباﺷد .ضریب موردنﻈر را اینگونه میتوان تﻔسیر کرد که درآمد اﻓراد مجرد نسﺒت به اﻓراد متاهل
به میﺰان  %01/6کمتر است .در حقیقت اﻓرادی که ازدواج کرده اند به دلیل احساس مسئولیت و
تﻌﻬد بیشتر نسﺒت به ﺧانواده ،تلاش بیشتری نیﺰ درجﻬت کسب درآمد و رﻓاه بیشتر ﺧواهند داﺷت
و همیﻦ امر میتواند یکی از دلایل تﻔاوت درآمد بیﻦ اﻓراد مجرد و متاهل در بازار کار باﺷد.
 -5نتیجه گیری
با تکیه بر نتایﺞ میتوان گﻔت تقاضای تحصیلات در ایران از لحاظ اقتصادی نیﺰ توجیهپﺬیر
است .اﻓراد آگاه هستند که با اﻓﺰایﺶ سﻄح تحصیلات و مﻬارت به ﺻورت کاربردی ،درآمد آنان نیﺰ
اﻓﺰایﺶ می یابد .علاوه بر ایﻦ ،ﻓواید دیگری نیﺰ با کسب تحصیلات نصیب اﻓراد ﺧواهد ﺷد .به عنوان
مﺜال ،ﺷﺄن اجتماعی بالاتر  ،کسب آگاهی و آﺷنایی با اﻓراد تحصیلکرده  ،درک بالاتر نسﺒت به
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مسائل روز و جامﻌه و  ...بخشی از ایﻦ ﻓواید ﻏیر درآمدی محسوب میﺷوند که نقﺶ بسﺰایی در
بالارﻓتﻦ سﻄح آموزﺷی اﻓراد ایﻔا میکند .با نگاهی به نتایﺞ پژوهﺶ  ،قﻄﻌاً اﻓراد با مدارک تحصیلی
و مﻬارت بالاتر  ،درآمد بیشتری کسب ﺧواهند کرد؛ هرچند در مقایسه با برﺧی مﻄالﻌات قﺒلی بازده
ﺧصوﺻی آموزش تا حدی کاهﺶ یاﻓته است اما اینکه سﻄح تحصیلی آنان تا چه اندازه بر توسﻌه
کشور و جامﻌه اﺛرگﺬار است مﻄلب دیگری است که میتواند پایه تحقیقات بﻌدی قرار گیرد .اگر
بتوان اﻓراد را با توجه به نوع دانشگاه و نوع رﺷته تحصیلی تقسیﻢ بندی کرد و عوامل دیگری از
جمله داﺷتﻦ ﻃرحهای پژوهشی ،ارائه مقالات کاربردی و مﻌتﺒر ،مشارکت در ﻃرح های علمی
مرتﺒط با رﺷته و  ..را در ایﻦ تقسیﻢبندی لحاظ کرد آنگاه میتوان کیﻔیت تحصیلی را مورد سنجﺶ
قرار داد تا ﺻرﻓا نوع مدرک یا سالهای تحصیل ملاک ارزیابی قرار نگیرد.
نکته دیگری که با مشاهده نتایﺞ به ذهﻦ میرسد ایﻦ است که تجربه نیﺰ نقﺶ پررنگی در
کسب درآمد دارد .ﺷاید بتوان گﻔت اگر ﺷرایﻄی ﻓراهﻢ ﺷود که اﻓراد در رﺷتههای مختلف در ﻃول
دوره تحصیلی ﺧود دوره های کارآموزی و کارورزی با نﻈارت کامل را بگﺬرانند  ،به گونه ای که در
مدت تجربه آنان اﺛرگﺬار باﺷد آنگاه بﻌد از دوران تحصیل نیرووی کار با مﻬارت و توانایی مناسﺒی
وارد بازار کار ﺧواهد ﺷد .از ﻃرﻓی ﺧود اﻓراد با کسب تجربه  ،ﺷناﺧت بﻬتری نسﺒت به رﺷته و بازار
کار آن ﺧواهند داﺷت و ایﻦ امر میتواند مﺒنای ایدههای کارآﻓرینی قرار گیرد.
در تﻔسیر و تحلیل متﻐیر وضﻌیت تاهل باید با احتیاط برﺧورد کرد .ضریب ایﻦ متﻐیر حاکی از ایﻦ
است که اﻓراد متاهل نسﺒت به اﻓراد مجرد دریاﻓتی بیشتری دارند؛ اما برای بررسی همه جانﺒه باید
هﺰینهها و دارایی های ایﻦ دو دسته از اﻓراد نیﺰ مد نﻈر قرار گیرد تا مشخﺺ ﺷود بالا رﻓتﻦ سﻦ
ازدواج و عدم تمایل جوانان به ازدواج تا چه اندازه میتواند توجیه اقتصادی داﺷته باﺷد.
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